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ÖNSÖZ 

Huzurlu, bütünleşmiş ve dayanışma içinde bir toplum yapısı inşa etmek 
için toplumsal kurumların işlevini eksiksiz yerine getirmesi ve 
toplumda insanların birbirine güvenmesi gerekir. Türk toplumunun 
değer yargıları, norm ve örfleri ahenk ve uyum içinde “selam”a dayalı 
bir toplum yapısı öngörür.  

Ancak son yıllarda artan oranda sosyal problemle karşı karşıya 
kalmaktayız. Sosyal problemler, vücuda giren virüs gibi mekanizmayı 
işlemez hale getirmekte ve nasıl virüsler vücudun bağışıklık sistemini 
çökertiyorsa, sosyal problemler de toplumun savunma mekanizmaları 
olan değerlere ve normlara zarar vermektedirler. Dolayısıyla toplumsal 
yapı yeni problemlere de açık hale gelmektedir.  

Sosyal problemleri bertaraf etmenin ilk basamağı, onları tanımak ve 
savunma mekanizmaları geliştirmek için yeni “aşılar” geliştirmektir. 
Toplumun aşısı, sosyal değer ve normlarını koruyarak sosyal ve insani 
gelişmeyi sağlamaktır. Bu kitap, günümüz toplumsal problemlerini 
farklı disiplinler çerçevesinde farklı boyutlarıyla tanımlamak ve çözüm 
önerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

Kitaba bölüm yazma çağrımızı olumlu cevaplayarak özverili 
çalışmalarıyla katkıda bulunan yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Kitabın yayınlanması işini üstlenerek yayın işlemlerini hızlandıran ve 
kolaylaştıran İKSAD Yayınevi yetkililerine ve çalışanlarına da 
teşekkürü borç biliriz.  

Kitabın öğrencilerimize, araştırmacılara, sosyal hizmet görevlilerine 
faydalı olmasını temenni ediyor, yeni araştırmaları teşvik etmesini 
diliyoruz.  

Editörler 

Dr. Mehmet YILMAZ 

Dr. Enver GÜNAY 

Kahramanmaraş/22 Aralık 2020 
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Sosyal problemler, toplumdaki kesimler arasında ortaya çıkan gerilim 

ve çatışmalardan kaynaklanan huzursuzluklar şeklinde tanımlanabilir 

(Şişman, 2017:9). Toplumun bir kesiminde zarar, hasar ortaya çıkaran 

durum ve davranışlar da sosyal problem olarak tanımlanabilir.  

Sosyal problemin daha geniş anlamda bir tanımı toplumun şartlarından 

doğan, toplumun sosyal adalet, sosyal denge, sosyal barış, sosyal refah, 

sosyal güvenlik, sosyal bütünleşme gibi konulardaki en üst düzey 

hedeflerini olumsuz etkileyen ve düzeltilmesi için sosyal politika araç 

ve sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç duyulan olgu ve durumlar 

şeklinde yapılabilir (Güven, 1996:2’den aktaran Koçak, 2020:22) 

Modern anlamda sosyal problemlerin tarihçesi, Sanayi Devrimi’ne 

kadar dayanır. Sanayi Devriminin ortaya çıkardığı makineleşme dalgası 

tarımda çalışan kitleleri toprağından ettiği gibi, kentsel alanda da 

fabrikalar yoluyla kitlesel üretimin önünü açmıştır. Sanayileşmenin 

arkasında yer alan liberal kapitalist ekonomi anlayışı nedeniyle bu göç 

ve işçileşme dalgası beraberinde sosyal problemleri getirmiştir. 

Günümüzde ise yeni bir istila hareketi olarak tüm dünyada yayılan 

küreselleşmeyle beraber modern dünyanın pozitivist maddeci dünya 

algısı tüm toplumlarda yeni sosyal problemlerin ortaya çıkmasına yol 

açmıştır. 

Dünyanın büyüsünün çözülmesi olarak isimlendirilen modernleşme 

süreci Jah Romein’in Ortak Beşer Dokusu olarak isimlendirildiği hayat 

anlayışından bir sapma olarak ortaya çıkmıştır. Ortak Beşer Dokusu, 

makro-kozmos olan evrenle kendi gerçekliği arasında ilişki kuran, 

doğaya karşı tavır takınmak yerine kendisini doğanın bir parçası olarak 
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gören, otoriteye büyük önem atfeden hayat anlayışıdır. Yılmaz ve 

Göktürk’ün (2019) ortaya koyduğu gibi sosyal problemler her toplumda 

vardır ancak bugünkü problemlerin kaynağı, küreselleşmeyle 

kurumsallaşan kapitalist topluma özgü gelişmelerdir. 

Nitekim küreselleşmeye bağlı olarak Türkiye’de aile yapısının 

değişiminden başlayarak çalışan yoksullar, işsizlik, hastalık, konut 

problemi, hemşerilik ve dayanışma ağlarının çökmesi sonucu bireyin 

yalnızlaşması gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı problemlere uluslararası kuruluşlar da 

kayıtsız kalamamış ve 2000 yılı Eylül ayında Birleşmiş Milletler Binyıl 

Zirvesinde Binyıl Kalkınma Hedefleri kabul edilmiştir. Bu hedefler, 

aşırı yoksullukla mücadele, temel eğitimin sağlanması, kadınların 

konumunun güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, salgın 

hastalıklarla mücadele, çevre sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

kalkınma için küresel ortaklıklar şeklinde sıralanmaktadır (Aykurt, 

2020: 430).  

Sosyal problemler, sosyolojide farklı yaklaşımlar tarafından faklı bakış 

açılarıyla değerlendirilir. Bu yaklaşımlar arasında yapısal işlevselci 

yaklaşım, çatışmacı yaklaşım ve sembolik etkileşimci yaklaşım, sosyal 

problemleri ele alan önemli yaklaşımlardır. Bunun dışında her toplumu 

kendi tarihsel kültürel gerçekliği bakımından incelemeyi teklif eden 
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değerler yaklaşımından1 söz etmek mümkündür. Başka bir bakış açısı 

makro ve mikro açıdan sosyal problemleri değerlendirir. 

Sosyal problemler, faklı disiplinlerde farklı bakış açılarından ve farklı 

boyutlarıyla ele alınmaktadır. Sosyoloji bilimi sosyal problemleri 

toplumu etkilemesi ve sosyal hasara yol açması bakımından 

değerlendirir. İktisat bilimi, kalkınma perspektifinden bakar ve büyüme 

ve kalınma sorunları, gelir eşitsizliği, sosyal güvenlik sorunları gibi 

konuları ele alır.  

Sosyal politika bilimi, emek- sermaye çelişkileri, gelir dağılımı 

adaletsizliği, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, eski hükümlü, göçmen, 

mülteci, vatansız vb. gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin asgari 

hayat standartlarında yaşamını sağlamaya yönelik politikalar üretmek 

maçıyla sosyal problemleri inceler. Sosyal güvenlik sorunlarını tespit 

etmeye ve çözüm üretmeye çalışır. 

Sosyal hizmet bilimi, kişi ve gruplarla ilgili problemleri tanımlamak ve 

müdahale ederek durumlarını iyileştirmek amacıyla sosyal problemlere 

eğilir.  

Sosyal problemlerin faklı bilim dallarının bakış açısıyla ve farklı 

yaklaşımlarla incelenmesi mümkündür. Günümüzde ülkemizde de tüm 

toplum kesimlerini ilgilendiren etkileyen topluma ve değerlere zarar 

veren çeşitli sosyal problemlerden söz etmek mümkündür.  

 
1 Değerler yaklaşımından hareketle sosyal problemler analizi için bkz. Yılmaz, 
Mehmet ve Göktürk, İsmail, (2019), Sosyal Problemler Ve Sosyal Risk Analizi 

Kahramanmaraş Kentsel Alanı Araştırması, IKSAD Publications, Ankara. 
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Belli başlı sosyal problemleri, bağımlılık, yaşlılık problemleri, kadın ve 

çocuk problemleri, suç ve suçluluk, şiddet ve şiddet eğiliminin artması, 

aile problemleri, eğitim problemleri, sosyal dışlanma, sosyal güvenlikle 

ilgili problemler, çalışma hayatı problemleri, işsizlik, yoksulluk, vb. 

şeklinde sıralamak mümkündür. Bunun dışında kentleşme problemleri, 

çocuk işçiliği, çocukların ihmal ve istismarı, teknoloji bağımlılığı, gibi 

toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren problemlerden de söz 

edilebilir.  

Bu kitapta sosyal problemlerin farklı türleri, sosyal politikalar 

temelinde farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. Elbette bir kitap 

kapsamında bütün sosyal problemleri incelemek söz konusu olamaz. 

Kitaptaki bölümleri üç ana kısımda sınıflandırmak mümkündür. İlk dört 

bölümde makro bakış açısıyla gelir dağılımı ve yoksulluk, kayıtdışı 

istihdam, güncel bir konu olan salgın hastalıklar konusu işlenmiştir.  

Daha sonraki (5-13 arası bölümlerdeki) makalelerde mikro ve mezo 

düzeylerde sosyal hizmet uygulama alanına giren sosyal problemler 

analiz edilmiştir. Bunlar sırasıyla, ailede kriz, çocuk refahı problemleri 

ve çözüm uygulaması olarak koruyucu aile sistemi, özel gereksinimli 

çocuğa sahip ailelerin sorunları, çoğun eğitimle ilgili sorunları, yaşlılık 

problemi, sosyal dışlanma, yeni yoksulluk, madde bağımlılığı, genç 

işsizliğini önleyici aktif işgücü piyasası politikaları, inceleme konusu 

yapılmıştır. 

Kitapta sosyal problemler disiplinlerarası bir çerçevede geniş kapsamlı 

olarak değerlendirilmiştir. 14. Bölümden itibaren klasik sosyal problem 

analizinin dışına çıkılarak faklı sosyal problemeler de gündeme 
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getirilmeye çalışılmaktadır. Bunlar sırasıyla tamamlayıcı sosyal 

güvenlik sistemlerinin sorunları, sağlık harcamaları, sosyal sermaye 

problemi, turizm sektörünün çevreye olumsuz etkileri, hatta 

KOBİ’lerin finansman sorunlarıdır. Örneğin KOBİ’lerin finansman 

sorunları işletmecilik alanının bir konusu olmakla beraber, KOBİ’lerin 

verimsiz çalışmasına yol açması bakımından sosyal problem olarak da 

değerlendirilerek sosyal girişimcilik vb. uygulamalarla çözüm 

arayışları, sosyal politikalar boyutuyla da irdelenebilir. 

Kitap son bölümde yeniden sosyal politikanın temel alanlarından biri 

olan kadın sorunları ile tamamlanmaktadır. Kitaba değerli 

makaleleriyle katkıda bulunan değerli hocalarımıza emekleri ve titiz 

çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Kitabın öğrenciler, araştırmacılar, 

sosyal politika yapıcılar, sosyal hizmet görevlileri ve sosyal 

problemlere ilgi duyan herkese faydalı olmasını ve yeni çalışmalara 

kaynaklık etmesini temenni ediyoruz. 
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GİRİŞ 

21. yüzyılda dünya görülmemiş bir hızla gelişirken, insanlığın refahı 

da belirgin şekilde artmaktadır. Özellikle teknolojinin itici gücüyle 

artan küresel iletişim ve üretim imkanları muazzam derecede 

ilerlemiştir. Peki günümüz imkanlarının yarattığı küresel kazanımlar 

tüm insanlığa aynı ölçüde dağılmakta mıdır? Dünya üzerindeki tüm 

bireyler ve toplumlar elde edilen bu refahtan eşit ölçüde pay almakta 

mıdır? Bu sorunun cevabını her yerde ve her an görmek mümkündür. 

Bir yanda refah seviyesi artarken hemen yanı başında eşitsizlikler ve 

şiddetli yoksulluklar süregelmektedir. 2019 yılında dünyadaki en 

zengin %1 nüfus, dünyadaki toplam servetin %44’üne sahiptir 

(https://inequality.org/facts/global-inequality/, 28.10.2020). Buna karşılık 

dünyanın toplam serveti özellikle son 50 yılda önemli ölçüde artmıştır. 

Öte yandan 2017 yılında küresel aşırı yoksulluk sınırına tekabül eden 

ve günlük 1,90 dolardan az gelirle yaşayan insan sayısı 689 milyondur 

(https://www.worldbank.org/en/search?q=poverty, 28.10.2020). Refah bir 

yandan artmakta ancak refah artışı üretime katılanlar arasında ne 

şekilde dağıtılmaktadır. Günümüz verilerinde de görüldüğü gibi 

küresel adaletsizliğin bu denli şiddetli boyutlarda olması ve refahın bu 

kadar adaletsiz paylaşımı ekonomik sorunların ötesinde, yoksulluk, 

toplumsal çatışmalar, sosyal dışlanma, açlık gibi birçok sosyal ve 

psikolojik sorunun doğmasına neden olmaktadır. Küresel iletişim 

imkanlarının son derece üst seviyede olduğu günümüz dünyasında söz 

konusu çarpıklıklar çok daha dramatik bir şekilde gözler önüne serilse 

de adaletsizlik, gelir dağılımı problemleri ve yoksulluk tarihin her 

https://inequality.org/facts/global-inequality/
https://www.worldbank.org/en/search?q=poverty
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döneminde ekonomik ve sosyal bir problem olarak ilk sıralardaki 

yerini korumuştur. 

Gelir dağılımı ve yoksulluk birbiriyle yakın ilişkili iki kavramdır. En 

genel şekliyle ulusal gelirin bireyler arasındaki dağılımı olarak 

tanımlanan ve adalet ve eşitlik kavramlarıyla iç içe geçmiş olan gelir 

dağılımı kavramı ekonomik gelişmenin açıklayıcılarından biri olup 

iktisat politikasının temel amaçlarından birisidir. Gelirin bireyler ve 

gruplar arasındaki bölüşümü gelir dağılımını direkt olarak 

etkilemektedir. Öte yandan üretim faktörlerinin ulusal gelirden 

aldıkları payın dağılımındaki farklılıklar gelir dağılımı eşitsizliği 

kavramını da beraberinde getirmektedir. Eşitsizlik kavramı toplumda 

yoksulluğun artmasına, toplumsal refahın ve birliğin bozulmasına 

neden olmaktadır. Belli bir gelir seviyesinde gelir dağılımındaki 

eşitsizlik ne denli yüksekse yoksulluğa maruz kalacak insanların sayısı 

da o derecede artmaktadır. Dolayısıyla gelir dağılımını belirleyen 

unsurlar aynı zamanda yoksulluğu belirleyen temel faktörler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yoksullukla ilgili ortak ve tek bir tanımlama 

yapmak güç olsa da, bireylerin makul bir hayat sürmesini sağlayacak 

imkanlardan yoksun olması yoksulluk tanımı yapılırken dikkate 

alınması gereken çıkış noktalarından birisidir. Öte yandan bazen gıda, 

barınma, temizlik, eğitim vb. gibi temel insani ihtiyaçların eksikliği 

yoksulluğun tanımına konu olmaktadır (DPT, 2007: 1). Bu imkânların 

seviyesi zamana ve ülkeye göre farklılık gösterebilmektedir.  

Bu çalışmada gelir dağılımı ve yoksulluk kavramları incelenecektir. 

Bu amaçla öncelikle gelir dağılımı kavramı çeşitli yönleriyle ele 
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alınarak açıklanacaktır. Sonrasında yoksulluk kavramı incelenecek ve 

yoksulluğa ilişkin çeşitli ölçüm yöntemleri ve uluslararası kuruluşlar 

tarafından belirlenen endeksler ile yoksullukla mücadele politikaları 

açıklanacaktır. Son olarak çeşitli göstergeler ışığında Dünya’da gelir 

dağılımının ve yoksulluğun durumu ortaya konmaya çalışılacaktır. 

1. GELİR DAĞILIMI 

Gelir dağılımı en geniş tanımıyla belirli bir dönemde bir ekonomide 

üretilen tüm mal ve hizmetlerden kazanılan getirinin bireyler, hane 

halkları veya üretim faktörleri arasındaki bölüşümüdür (DPT, 2001: 

3). Bu bölüşümden alınan pay, üretim faktörlerinin üretim sürecinde 

sahip oldukları role ve ağırlığa göre değişebilmektedir.  

İktisat biliminin temel konularından birisi olan gelir dağılımı ünlü 

iktisatçı Adam Smith ve David Ricardo’nun araştırmalarına da konu 

olmuştur. Klasik iktisadi görüşün temsilcilerinden Smith ekonomik 

büyümenin yolunun üretimi artırmak olduğu düşüncesiyle üretimin 

nasıl artırılması gerektiğini araştırırken, Ricardo refah artışının 

üretime katılanlar arasında nasıl pay edileceğine odaklanmıştır. 

Ricardo yine klasik iktisatçı olan T. R. Malthus’a politik iktisadın 

üretimin nasıl dağıtılacağına ilişkin bir araştırma olduğunu söyleyerek 

gelir dağılımının önemine vurgu yapmıştır (Ricardo, 1951: 278).  

Bu açıdan bakıldığına bir ekonomide refah artışından daha fazla 

refahın nasıl bölüşüldüğü önemlidir. Öte yandan ekonomideki önemli 

sorunlardan biri gelir dağılımındaki adaletsizliklerdir. Devlet söz 

konusu adaletsizlikleri gidererek bireyler arasında adil bir gelir 
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paylaşımı sağlamak zorundadır. Bu nedenle devletin çeşitli araçlarla 

ekonomiye müdahalesi kaçınılmaz olmaktadır. Devletin ekonomik ve 

mali araçlarla müdahalesi gelirin yeniden dağılımı politikası olarak 

adlandırılmaktadır (Pehlivan, 2009: 25). 

Gelir dağılımını doğrudan etkileyen en önemli etkenlerden biri üretim 

araçları mülkiyetinin kimde olduğudur. Diğer önemli bir etken ise 

kamu hizmetleridir. Eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme, sosyal 

güvenlik gibi temel kamu hizmetlerinin dağılımı ve yaygınlığı, 

bireylerin bu imkanlardan yararlanabilme oranı gelir dağılımını 

önemli ölçüde etkilemektedir. Yine işgünün hareketliliği gelir 

dağılımını etkilemektedir. İşgücünün kırsal bölgelerden kentlere ve 

yurtdışına yatay olarak hareketi gelir dağılımını etkilemektedir. 

Kentlerde ve yurtdışındaki iş imkanları, yurt içi-yurt dışı ücret 

farklılıkları gibi unsurlar geliri ve gelirin dağılımını etkilemektedir. 

Toplumun siyasi tercihleri de gelir dağılımı üzerinde etkili 

olabilmektedir (Karluk ve Ünal, 2017: 10).  

1.1. Gelir Dağılımı Türleri 

Gelirin toplumdaki bireyler tarafından paylaşımı farklı boyutlardan ele 

alınabilmektedir. Bu farklı bakış açıları farklı gelir dağılımı türlerini 

ortaya çıkarmaktadır. Başlıca dört farklı gelir dağılımı türü; bölgesel, 

sektörel, fonksiyonel ve kişisel gelir dağılımı olarak sıralanabilir. 
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1.1.1. Bölgesel Gelir Dağılımı 

Bir ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan bireylerin ulusal gelirden 

aldıkları pay bölgesel gelir dağılımı şeklinde tanımlanmaktadır. Başka 

bir ifadeyle bölgesel gelir dağılımı ulusal gelirin coğrafi olarak 

dağılımını ifade etmektedir. Bir ülkenin coğrafi bölgeleri arasında 

gelişmişlik farkları olabilmektedir. Bazı bölgelerin ulusal gelirden 

aldıkları pay çokken, kimi bölgeler daha az gelir elde edebilmekte ve 

daha az gelişebilmektedir (Öztürk, 2017: 18). Örneğin; Marmara 

bölgesi ile Doğu Anadolu bölgesi arasındaki eşitsizlik oldukça yüksek 

seviyededir. Bununla birlikte bölgelerin stratejik konumları, coğrafi 

yapıları, iklim özellikleri,  tarihi, sosyal, kültürel yapıları bölgelerin 

gelişmişlik düzeylerini etkilemektedir. Bölgeler arasındaki bu 

farklılıklar ekonomik ve sosyal fırsat eşitsizliğini beraberinde 

getirebilmektedir. Gelişmiş ve az gelişmiş bölgeler arasındaki artan 

farklılıklar göç, şehirleşme problemleri, artan suç oranları gibi 

sorunlara neden olmaktadır. 

1.1.2.Sektörel Gelir Dağılımı 

Sektörel gelir dağılımı, ekonomideki toplam gelirin ekonomik faaliyet 

kollarına göre dağıtılmasını ifade etmektedir. Ekonomideki temel 

faaliyet kolları, tarım, sanayi ve hizmet sektörleridir. Bu üç temel 

sektörün milli gelirden aldığı pay uzun vadede milli gelirde yaşanacak 

değişimlerin sektörler üzerindeki etkisi konusunda fikir vermektedir. 

Sektörel gelir dağılımı bir ekonominin gelişmişlik düzeyi ile yakından 

ilişkilidir. Ekonomik gelişmenin başlangıç döneminde tarım sektörü-
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nün toplam gelir içindeki payı yüksekken, ekonomik gelişmenin 

ilerlemesiyle tarımın toplam gelir içindeki payı düşmekte, bunun 

yerine sanayi ve hizmet sektörünün payı artmaktadır. Gelişmiş 

ülkelerin çoğunda sanayi ve hizmet sektörü milli gelire en çok katkı 

sağlayan sektörlerken, tarım sektörünün daha düşük paya sahiptir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise bu durumun tersi söz konusudur.  

Gelişmiş ülkelerdeki milli gelirin yaklaşık %74’ü hizmet sektöründen, 

%24’ü sanayi sektöründen ve %1,3’ü tarım sektöründen 

sağlanmaktadır. Çok düşük gelirli ülkelerde bu oranlar sırasıyla %48, 

%21 ve %30’dur. Üst-orta gelir grubundaki ülkelerde tarım 

sektörünün payı %9,5, alt-orta gelir grubundaki ülkelerde tarım 

sektörünün payı %16 civarındadır (Aktaş, 2019: 14). TUİK verilerine 

göre Türkiye’de 2017 yılında milli gelirin sektörlere göre dağılımı 

sırasıyla %60,2 hizmet sektörü, %23,2 sanayi sektörü, %9,7 inşaat 

sektörü ve %6,9 ile tarım, orman ve balıkçılık sektörü şeklinde 

gerçekleşmiştir. AB ülkelerinde 2017 yılında hizmet sektörünün payı 

%73,4 iken, sanayi sektörünün payı %19,6, inşaat sektörünün payı 

%5,4 ve tarım, orman ve balıkçılık sektörünün payı %1,6 olarak 

gerçekleşmiştir (https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/gayri-safi-yurtici-

hasilanin-sektorel-dagilimi-i-85707, 29.10.2020).  

1.1.3. Fonksiyonel Gelir Dağılımı 

Üretim faaliyetleri sonucunda oluşan toplam gelirin üretim faktörleri 

arasındaki paylaşımına fonksiyonel gelir dağılımı denilmektedir 

(Eroğlu ve Belen, 2019: 230). Başka bir ifadeyle, fonksiyonel gelir 

dağılımı, milli gelirin emeğin fiyatı olan ücret, sermayenin fiyatı olan 

https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/gayri-safi-yurtici-hasilanin-sektorel-dagilimi-i-85707
https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/gayri-safi-yurtici-hasilanin-sektorel-dagilimi-i-85707
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faiz, doğal kaynakların fiyatı olan rant ve girişimin kazancı olan kar 

arasındaki dağılımını ifade etmektedir. Fonksiyonel gelir dağılımı ile 

milli gelirin ne kadarının ücret, faiz, rant, kar olarak dağıtıldığı ve bu 

bölüşümün zaman içinde hangi faktör lehine gelişeceği tespit 

edilmeye çalışılmaktadır. Öte yandan üretim faktörlerinin homojen 

olmaması ve bireylerin ya da hane halkının birden fazla üretim 

faktöründen gelir elde edebilmesi bazı karışıklıklara yol 

açabilmektedir. Bir çalışan ücret şeklinde gelirden pay alırken aynı 

zamanda rant ve ya faiz gelirine de sahip olabilir.  

1.1.4. Kişisel/Bireysel Gelir Dağılımı 

Bir ülkede elde edilen toplam gelirin bireyler ya da hane halkı 

arasında dağıtılmasıdır (Boratav, 1995: 19). En genel gelir dağılımı 

türü olan kişisel gelir dağılımında gelirin nasıl elde edildiğinden 

ziyade ne kadar olduğu önemlidir. Dolayısıyla bireylerin ve ya hane 

halkının toplam geliri önemlidir. Bireysel gelir dağılımı refahın 

ölçülmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Kişisel gelir dağılımı ne 

kadar adil ise refahında o ölçüde iyi olduğunu söylemek mümkündür.  

1.2. Birincil ve İkincil Gelir Dağılımı 

Gelir, ekonomide ilk defa ortaya çıktığı gibi başka bir yere transferde 

edilebilmektedir. Gelirin ilk defa oluşması bir ekonomik aktivite 

aracılığıyla olurken, gelirin başka bir yere transfer edilmesi gelirin 

yeniden dağıtıldığı anlamına gelmektedir. Gelirin ilk defa ortaya 

çıkması durumundaki gelir dağılımı birincil gelir dağılımı, gelirin 

yeniden dağıtılması sonucu ortaya çıkan gelir dağılımına ikincil gelir 
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dağılımı denilmektedir. Gelirin yeniden dağıtılması devletin vergiler, 

kamu harcamaları, işgücü piyasası ve ücret politikaları, fiyat 

politikaları ve sosyal güvenlik aracılığıyla müdahalesi ile gerçekleşir. 

Devlet gelir dağılımına çeşitli araçlarla müdahale ederek piyasada 

oluşan gelir dağılımını, eşitsizliğe ve yoksulluğa sebep olması 

gerekçesiyle değiştirmeyi amaçlamaktadır. Devletin gelir dağılıma 

müdahalesi iki şekilde olmaktadır. Bunlar; dikey ve yatay yeniden 

dağılım olarak ifade edilir. Gelirin yüksek gelir gruplarından düşük 

gelir gruplarına transferine dikey yeniden dağılım, aynı gelir grubu 

içindeki gelir transferi sonucu oluşan gelir dağılımına yatay yeniden 

dağılım denilmektedir (Çiftlikli, 1995: 21). 

1.3. Gelir Eşitsizliği ve Ölçüm Yöntemleri 

En geniş ifadeyle eşitsizlik bireylerin yaşam koşulları ve hayat 

standartları arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Belirli orandaki bir 

nüfusun toplam gelirden aldığı pay ile aynı orandaki diğer nüfus 

grubunun gelirden aldığı pay arasındaki fark ise gelir eşitsizliği olarak 

tanımlanabilir. Gelir eşitsizliği çoğunlukla belirli bir ülkede 

yaşayanlar arasındaki farklılıkları işaret etse de, eşitsizlik bölgesel ve 

küresel boyutları olan bir kavramdır. Öte yandan eşitsizlik sadece 

toplam gelirin dağılımındaki farklılıkları değil, eğitim, sağlık, gıda, 

ulaşım vb. imkanlarına erişimdeki farklılıkları da kapsayan oldukça 

geniş bir kavramdır. Bireyler ve toplumlar arasındaki söz konusu 

eşitsizlikler ekonomik ve sosyal hayatı zincirleme şekilde etkileyerek, 

gelirin toplumun belirli bir tabakasında yoğunlaşmasına, yoksulluğun 

artmasına ve dolaylı olarak toplumsal suçların, şiddetin, sosyal 
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anlaşmazlıkların ve çatışmaların artmasına neden olabilmektedir 

(Emin, 2018: 4). 

Bir ülkenin nüfus, işsizlik, enflasyon, kayıtdışı ekonomi gibi yapısal 

sorunları, vergi, sosyal güvenlik, fiyat ayarlaması, tarım politikaları 

gelir dağılımı eşitsizliğine neden olan temel etmenler olarak 

sıralanabilir (Eroğlu ve Belen, 2019: 226). Gelir eşitsizliğini ölçmek 

amacıyla literatürde çeşitli ölçme yöntemlerinden bahsedilmektedir. 

Bunlar; Lorenz eğrisi, Gini katsayısı, yüzde paylar analizi, logaritmik 

standart sapma, değişim aralığı ölçütü, varyans ve değişim katsayısı, 

göreli ortalama mutlak sapma, Dalton Atkinson eşitsizlik ölçütü, ters 

U hipotezi, Kuznets katsayısı, değişim aralığı ve değişim katsayısı, 

Pareto optimumu olarak sıralanabilir. Ancak bunlar arasında en 

yaygın olarak başvurulan yöntemler; Lorenz eğrisi, Gini katsayısı ve 

yüzdelik paylar analizidir. 

1.3.1. Lorenz Eğrisi 

Gelir dağılımı çalışmalarında sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri 

olan Lorenz eğrisi eşitsizliğin grafik yoluyla gösterilmesidir. Söz 

konusu grafikle ailelerin ve hane halkının yüzde kaçının gelirin yüzde 

kaçını aldığı ifade edilmektedir. Bu amaçla toplam nüfus beş parçaya 

ayrılmakta, yüzde yirmilik paylardan oluşan bu bölümler en 

yoksuldan en zengine doğru sıralanmakta ve her bir nüfus grubunun 

gelirden aldığı pay hesaplanmaktadır. 

Lorenz eğrisinin yatay ekseninde bireylerin/hane halklarının 

nüfuslarının birikimli yüzdelik payları, dikey ekseninde ise nüfusun 

sağladığı gelirlerin yüzdelik payları bulunmaktadır. Grafiğin her bir 



 

22 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

eksenine 45°'lik açı yapan mutlak eşitlik doğrusu (OB) üzerindeki her 

noktada gelir yüzdesi ve nüfus yüzdesi birbirine eşittir. OAB eğrisi ise 

milli gelirin eşitsiz dağıldığını göstermektedir. OB ile OAB arasındaki 

diğer tüm eğriler Lorenz eğrisi olarak adlandırılır. Bu alandaki tüm 

eğriler gelir dağılımı bakımından oluşabilecek diğer tüm bölüşüm 

olasılıklarını gösterir. Eğriler mutlak eşitlik doğrusuna yaklaştıkça 

gelir dağılımı eşitsizliği azalmaktadır. Tersi durumda eşitsizlik 

artmaktadır (Pehlivan, 2009: 42) .  

 

Grafik 1. Lorenz Eğrisi (Aktan ve Vural, 2002)  

1.3.2. Gini Katsayısı 

Gelir eşitsizliğinin hesaplanmasında en sık kullanılan yöntemlerden 
birisi Gini katsayısıdır. Gini katsayısı Lorenz eğrisinden yararlanılarak 
hesaplanmaktadır. Grafikteki mutlak eşitlik doğrusu ile Lorenz eğrisi 
arasında kalan alanın (X) OAB üçgeni arasında kalan alana (X+Y) 
oranlanması yoluyla hesaplanmaktadır. 

Gini katsayısı = X/(X+Y) 
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Gini katsayısının değeri 0 ile 1 arasında değişmektedir. Bu değerin 
büyük olması gelir eşitsizliğin arttığını, bu değerin düşmesi 
eşitsizliğin azaldığını göstermektedir (Çalışkan, 2010: 99). 

1.3.3. Yüzde Paylar Analizi 

Yüzde paylar analizinde nüfus %1, 5, 10 ve 20’lik gruplara ayrılır ve 

her grubun milli gelirden aldığı paylar karşılaştırılır. Hane halklarının 

kullanılabilir gelir miktarlarına göre gruplar küçükten büyüğe doğru 

beş gruba ayrılır. Böylelikle her grubun ekonomideki toplam gelirden 

ne kadar pay aldığı hesaplanır. İlk %20’lik grup en düşük, son 

%20’lik grup en yüksek gelir grubunu temsil etmektedir (Akın ve 

Aytun, 2017: 56).  

2. YOKSULLUK 

Tüm dünya ülkelerinin ortak sorunu yoksulluk, tarih boyunca 

toplumların temel problemlerinden biri olmuştur. Yoksulluk, 

yoksulluğu azaltmak, refah seviyesinin artırılması kamu 

politikalarının temel amaçlarından birisidir. Yoksulluk çok boyutlu 

yapısıyla karmaşık bir sorun olduğundan yoksulluğun azaltılmasıyla 

ilgili çözümlerde farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Günümüzde 

yoksullukla ilgili tartışmalar iki temel eksende yoğunlaşmaktadır. 

Bunlar; yoksulluğun kavramsal olarak tanımlanması ve ölçülmesi ve 

yoksullukla mücadele. Özellikle küreselleşmenin ortaya çıktığı 

1990’lı yıllardan itibaren yoksulluk küresel bir sorun olarak 

algılanmaya başlanmış ve uluslararası kuruluşların başlıca tartışma 

konularından birisi olmuştur. 
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2.1. Yoksulluğun Tanımlanması ve Türleri 

Çok boyutlu ve karmaşık yapısı nedeniyle tanımlanması güç olan 

yoksulluk en genel haliyle, kişilerin en temel ihtiyaçlarını 

karşılayamaması ve asgari yaşam koşullarına erişememesi olarak 

tanımlanabilir. Literatürdeki ilk yoksulluk tanımlarından biri 1901 

yılında Seebohm Rowntree tarafından yapılmıştır. Rowntree 

çalışmasında yoksulluğu, bireylerin toplam kazançlarının, yiyecek, 

giyecek, barınma gibi temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılayamaması 

olarak tanımlayarak yoksulluğun sınırına ilişkin açıklamalarda 

bulunmuş ve yoksulluğu birincil ve ikincil yoksulluk olarak iki şekilde 

açıklamıştır (Rowntree, 1901: 86). Yoksulluk temel insani ihtiyaçların 

ötesinde bireylerin yaşam kalitelerini etkileyen tüm sosyal, kültürel, 

ekonomik unsurların eksikliğini ifade etmektedir. Geleneksel olarak 

yoksulluk tanımı gelir ve tüketim ya da yaşam koşulları üzerinden 

yapılmaktadır (Santos ve Alkire, 2011: 3). Bu bağlamda gelir-tüketim 

üzerinden yapılan tanımlamalar mutlak ve göreli yoksulluğu, yaşam 

koşulları bağlamında yapılan tanımlamalar ise insani yoksulluk, kır-

kent yoksulluğu gibi kavramları ifade etmektedir (Evcim vd., 2019: 

292). 

Mutlak yoksulluk; bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması ve 

ya asgari refah seviyesine ulaşamaması olarak tanımlanmaktadır. Bu 

derecedeki yoksullukta en temel ihtiyaçlara erişim kısıtlandığından 

yaşam tehlikesi söz konusu olabilmektedir. Mutlak yoksulluğun 

ölçülmesinde asgari tüketim ihtiyaçlarının belirlenmesi gereklidir 

(Tireli, 2009: 32). Mutlak yoksulluk sınırı ülkelere ya da bölgelere 
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göre farklılık gösterebilir. Ancak uluslararası karşılaştırma 

yapabilmek için çeşitli yoksulluk sınırları belirlenmiştir. 1990 yılında 

Dünya Bankası tarafından yapılan tanımlama ile satın alma gücü 

paritesine göre kişi başı günlük 1 dolar yoksulluk sınırı olarak 

belirlenmiştir. Bu tanımlama yıllar içinde değişerek 2001 yılında 1,08 

dolara yükselmiştir. Yine 2005 yılında uluslararası yoksulluk sınırı 

1,25 dolar olarak güncellenmiştir (Arabacı, 2019: 126-127). 2015 

yılına gelindiğinde küresel yoksulluk sınırı 1,90 dolar olarak 

yenilenmiştir (World Bank, 2016: 24). Bu sınır en düşük mutlak 

yoksulluk olarak aşırı yoksulluğu ifade etmektedir. Dünya Bankası 

2017 yılında farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler için yeni 

tanımlamalar getirmiş ve 2018 yılında yayınladığı raporla iki yeni 

yoksulluk sınırını açıklamıştır. Rapora göre alt-orta gelirli ülkelerde 

yoksulluk sınırı günlük asgari 3,20 dolar ve üst-orta gelirli ülkeler için 

yoksulluk sınırı günlük asgari 5,50 dolar olarak belirlenmiştir (World 

Bank, 2020: 27). Dünya bankası mutlak yoksulluk sınırlarının yanında 

toplumsal yoksulluk sınırı ve çok boyutlu yoksulluk endeksi 

şeklindeki iki yeni hesaplamayla yoksulluğun diğer boyutlarının da 

dikkate alınması gereğini vurgulamaktadır. Asgari ihtiyaçların 

karşılanamaması olarak tanımlanan mutlak yoksulluk ile ortalama 

refahın gerisinde kalarak toplumsal dışlanmışlığı ifade eden göreli 

yoksulluğu bir arada ele alan toplumsal yoksulluk sınırı, yoksulluğun 

farklı boyutlarını ele alarak ekonomik olarak görece gelişmiş 

ülkelerdeki yoksulluğun izlenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda 

toplumsal yoksulluk düşük gelirli grupların ekonomik gelişmişlikten 

yararlanma oranını ölçmektedir (Arabacı, 2019: 137). Yoksulluğu 
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çeşitli boyutlarıyla bir arada ele alan çok boyutlu yoksulluk endeksi 

ise bir sonraki başlıkta açıklanacaktır. 

Göreli yoksulluk; toplumun ortalama refahının altında kalınması 

durumunu ifade etmektedir. Bu gruptaki insanlar temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilmekte ancak kaynakların yetersizliğinden dolayı ortalama 

refahın altında yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Bu tür yoksullukta 

hane halkının gelirinin yetersizliğinden öte sosyal yetersizliği ima 

edilmektedir. Mutlak yoksulluktan farklı olarak göreli yoksullukta 

birey ya da hane halkı ile toplumda ortalama gelire sahip diğerlerinin 

gelire sahip olma gücü arasındaki fark dikkate alınmaktadır (Dumanlı, 

1996: 6). Diğer bir ifadeyle göreli yoksulluk toplumun kabul edilen 

ortalama hayatı altında yaşayanları ifade etmektedir. 

İnsani yoksulluk; ilk kez 1997 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP) tarafından ortaya atılmıştır. UNDP’ye göre 

yoksulluk yetersiz gelirle ilişkili ancak gelirden farklı yoksunlukları 

kapsamaktadır. İnsani yoksulluk kavramı eğitim, okur-yazarlık oranı, 

sağlık, gıda, yaşam süresi, temiz suya erişim gibi konuları da 

kapsayan bir nitelik kazanmıştır. Bu bağlamda UNDP tarafından söz 

konusu unsurları içine alan insani gelişmiş endeksi geliştirilerek 

yoksulluk ölçülmeye çalışılmaktadır. Endeks yaşam süresi, eğitim 

imkanları ve makul yaşam standardı bileşenlerinden oluşmaktadır 

(http://hdr.undp.org/en/humandev, 31.10.2020).  

Yoksullukla ilgili bu tanımların dışında literatürde bazı yoksulluk 

kavramları da bulunmaktadır. Bunlar kısaca şöyledir (Emin, 2018: 4): 
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Birincil yoksulluk; hane halkının toplam kazancının yiyecek, 

beslenme ve barınma gibi temel gereksinimlerini karşılayamaması. 

İkincil yoksulluk; hane halkını gelirinin sadece temel ihtiyaçları 

yetmesi ancak eğitim vb. ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması. 

Sübjektif yoksulluk; bireylerin gelir düzeylerinin kendileri için uygun 

olan tatmin seviyesinin altında olması. 

Gelir yoksulluğu; gelir seviyesinin asgari yaşam standardını sağlaya-

cak koşullara göre yetersiz olması. 

Ultra yoksulluk; gelirin tamamen harcanmasına rağmen mutlak 

yoksulluk sınırına konu olan kalori miktarının ancak %80’inn 

karşılanabilmesi. 

Kronik yoksulluk; ultra yoksulluğun beş yılı aşan bir sürede devam 

etmesi ve koşulların iyileşme beklentisinin olmaması. 

Çalışan yoksullar; kamu ya da özel sektördeki alt kademe çalışanların 

eğitim seviyesi düşük vasıfsız çalışanlarından oluşan yoksulluk. 

Kent yoksulluğu; kentlerde yaşanan konut problemleri ve sosyal 

dışlanmayı ifade eden yoksulluk. 

Barınma yoksulluğu; ülkedeki konut sorununa işaret eden ve barınma 

ihtiyacını karşılayamayan kişileri tanımlayan yoksulluk. 

2.2. Yoksulluğun Ölçülmesi 

Yoksulluğun sınırlarının belirlenmesinin yanı sıra yoksulluğun çeşitli 

endeksler aracılığıyla ölçülmesi yoğun ilgi gören konulardan birisidir. 
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Yoksullukla ilgili endeksler zaman içerisinde yoksulluğun çok boyutlu 

yapısı doğrultusunda daha kapsamlı bir yapıya dönüşmüştür. 

Yoksulluğun ölçülmesinde kullanılan en yaygın endeks kafa sayısı 

(headcount) endeksidir. Basit bir hesaplama yöntemi bulunan endeks 

yoksulluk sınırı altında kalan kişi sayısının toplam nüfusa oranlanması 

ile bulunur. Yoksullukla ilgili genel bilgi veren bu endeks yoksulluğun 

dağılımı ya da derecesi konusunda bilgi vermemektedir (Aktan ve 

Vural, 2002).  

Yoksulluk açığı (poverty gap) endeksi yoksul nüfusun yoksulluk 

sınırının üstüne çıkabilmeleri için gereken ortalama gelir düzeyini 

belirten bir derinlik ölçütüdür. Diğer bir ifadeyle, ortalama gelirden 

hareketle yoksul kişilerin yoksulluk sınırına ne kadar uzak olduğunu 

gösteren bir ölçüttür. Yoksulluk açığı endeksi kaç kişinin yoksul 

olduğu hakkında bilgi vermemektedir. Aynı zamanda bu endeks 

gelirin yoksullar arasındaki dağılımı konusunda duyarsızdır.  

Her iki endeksin kısıtlılıkları neticesinde ortaya çıkan diğer bir endeks 

Sen endeksidir. Sen endeksi kafa sayısı, gelir açığı ve Gini 

katsayısının birleşiminden oluşmaktadır. Diğer bir ifadeyle Sen 

endeksi yoksulların sayısını, yoksulluk boyutlarını ve yoksul bireyler 

arasındaki gelir dağılımı farklılıklarını dikkate alan bir ölçüm 

yöntemidir. Yoksul bir kişinin gelirinde azalma olması endeksin 

değerini artırırken, zenginden fakire doğru gelir transferi olması 

endeksin değerini azaltmaktadır (Özcan, 2016: 298-299). 
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Yoksulluğun ölçülmesiyle ilgili diğer bir yöntem Foster, Greer ve 

Thorbecke (FGT) yoksulluk endeksidir. Endekse göre herhangi bir 

bireyin yoksulluk açığının ölçülmesi sadece yoksulluk sınırına ve o 

kişinin gelirine bağlıdır. FGT endeksiyle toplam yoksulluk içinde alt 

grupların yoksulluğu ölçülmeye çalışılır. Böylelikle toplam yoksulluk 

farklı alt gruplara ayrıştırılarak hesaplanabilmektedir.  

Yoksulluğun ölçülmesinde genel kanaat yoksulluğun tek bir kriterle 

ölçülemeyeceği yönündedir. Genellikle hane halkı geliri ve tüketim 

harcamalarına yönelen hesaplamaların yanı sıra eğitim, sağlık vb. gibi 

göstergelerin yoksulluğun tanımına ve ölçümüne dahil edilmesi 

gerektiği konusunda geniş bir fikir birliği bulunmaktadır. Dolayısıyla 

özellikle uluslararası kuruluşların hesaplamalarında ekonomik 

göstergelerin yanı sıra yaşam koşullarını etkileyecek çeşitli gösterge-

ler yoksulluğun ölçümünde dikkate alınmaktadır. 

Yoksulluğun ölçülmesiyle ilgili UNDP tarafından geliştirilmiş çeşitli 

endeksler literatürde sıklıkla kullanılmaktadır. UNDP ilk defa 1990 

yılında yayınladığı insani gelişim raporuyla birlikte insani gelişim 

endeksini (İGE) duyurmuştur (UNDP, 1990: 13). Yanı sıra insani 

yoksulluk endeksi (İYE), cinsiyet temelli gelişme endeksi (CGE), 

cinsiyet güçlendirme endeksi gibi çeşitli ölçütler kullanılarak 

yoksulluk ölçülmeye çalışılmaktadır.  

İGE, yoksulluğun ekonomik boyutundan öte insani gelişimin üç temel 

boyutuyla ilgilenmektedir. Bunlar; uzun yaşam süresi, makul yaşam 

standardı ve bilgi/eğitim düzeyi. İGE eğitim, sağlık ve kişi başına gelir 
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verilerini kullanarak insani gelişimin üç boyutuna ilişkin hesaplamalar 

yapmaktadır. Hesaplamalar yapılırken, doğumda yaşam süresi 

beklentisi, yetişkin okur-yazar oranı, okul çağındaki nüfusun kayıt 

oranı ve kişi başına gelir göstergeleri kullanılmaktadır. İGE 0 ila 1 

arasında değer almaktadır. Endeksin sıfıra yaklaşması insani 

gelişmişliğin düşük seviyede olduğunu bire yakın olması yüksek 

insani gelişmişlik seviyesini ifade etmektedir (UNDP, 2015: 4).  

İGE sosyo ekonomik göstergelerle ekonomik büyüme arasında bağ 

kurmakta ve gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin 

kıyaslanabilmesine imkan tanımaktadır (Şenses, 2006: 100).  

İYE bir ülkedeki insani gelişmenin dağılımını ve ülkedeki 

yoksunlukların temel kaynaklarını ölçmektedir. Gelişmekte olan ve 

gelişmiş ülkeler için ayrı olarak hesaplanan İYE, İYE-1 ve İYE-2 

olarak ifade edilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için hesaplanan 

İYE-1 üç boyutta yoksulluğu ölçerken, seçilmiş OECD ülkelerinden 

oluşan gelişmiş ülkeler için hesaplanan İYE-2 endeksi gelişmekte olan 

ülkelerle aynı boyutlara ilaveten sosyal dışlanma boyutunu da 

ekleyerek dört boyutlu olarak hesaplanmaktadır (UNDP, 2001: 239-

241). 

Tablo 1’de görüldüğü gibi İYE-1 gelişmekte olan ülkelerde 

yoksulluğu üç farklı boyutta dört gösterge üzerinden 

değerlendirmektedir. Bunlar uzun ve sağlıklı yaşam süresi, eğitim, iyi 

bir hayat strandardı boyutlarıdır. İYE-2 endeksi bu boyutlara ek olarak 



 

 31 

uzun süreli işsizlik oranını dikkate alan sosyal dışlanma boyutunu da 

hesaplamaya dahil etmektedir. 

Tablo 1. İnsani Yoksulluk Endeksleri (UNDP, 2001: 239). 
Endeks Boyut Gösterge 

İYE-1 

Uzun ve sağlıklı 
yaşam 

40 yaşına kadar hayatta kalmama ihtimali 

Eğitim Yetişkin okur yazar oranı 

İyi bir hayat 
standardı 

Temiz su kaynaklarını kullanamayan nüfus 
oranı 
5 yaş altı yetersiz beslenen nüfus oranı 

İYE-2 

Uzun ve sağlıklı 
yaşam 

60 yaşına kadar hayatta kalmama ihtimali 

Eğitim 
Fonksiyonel okur-yazarlık becerisine sahip 
olmayan yetişkinlerin (16-65) oranı 

İyi bir hayat 
standardı 

Yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı 

Sosyal dışlanma Uzun süreli (12 ay ve üstü) işsizlik oranı 
 

Cinsiyet temelli gelişme endeksi (CGE), İGE ile aynı boyutları ve 

göstergeleri cinsiyet farklılıklarını dikkate alarak hesaplamaktadır. 

Örneğin; yaşam beklentisini kadınlara ve erkeklere göre ayrı ayrı 

hesaplamaktadır. Yine bu kapsamda hesaplanan diğer bir endeks 

cinsiyet güçlendirme endeksidir. Üç farklı boyut üzerinden hesaplanan 

bu endeks kadınların ekonomik ve politik hayatta aktif rol alıp 

almadığını ölçmeye odaklanmaktadır. Bu amaçla parlamentodaki 

kadın-erkek oranı, kadın ve erkeklerin tahmini kazançları, kanun 

koyucu konumundaki ve üst düzey yönetici kadrolarındaki kadın-

erkek oranı ile profesyonel ve teknik kadrolardaki kadın-erkek 

oranları dikkate alınarak endeks değeri hesaplanmaktadır. Bu endeks 

cinsiyet temelli gelişme endeksinden farklı olarak seçilen alanlarda 

fırsat eşitsizliğini ortaya koymaktadır (UNDP, 2001: 14). 
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2010 yılında yayınlanan raporla yeni bir endeks olarak çok boyutlu 

yoksulluk endeksi (ÇBYE) açıklanmıştır. Endeks bölgesel, ulusal 

veya ulusaltı düzeydeki uygun göstergeleri hesaplamaya dahil eden 

çok yönlü bir metodoloji sunmaktadır (UNDP, 2010: 7). ÇBYE akut 

yoksulluğu ölçmek için tasarlanmıştır. Akut yoksulluk beslenme, 

temiz su, eğitim gibi asgari yaşam koşullarına erişemeyen insanları ve 

aynı anda minimum hayat standardının birkaç yönüne ulaşamayanları 

işaret etmektedir (Santos ve Alkire, 2011: 3). Sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerinin birinci amacı yoksulluğu ve yoksulluğun tüm formlarını 

her yerde bitirmektedir. Ancak yoksulluk sadece parasal tabanlı 

göstergelerden değil yaşamın farklı boyutlarından da oluşmaktadır. Bu 

bağlamda ÇBYE diğer insani gelişme endekslerine benzer şekilde 

eğitim, sağlık ve yaşam standardı şeklinde üç boyuttan oluşurken 

özellikle yaşam standardıyla ilgili yeni göstergeleri dikkate almaktadır 

(UNDP, 2020: 4). Tablo 2’de görüldüğü gibi ÇBYE iki sağlık, iki 

eğitim ve altı yaşam standardı göstergesi olmak üzere on göstergeden 

oluşmaktadır.  

Tablo 2. Çok Boyutlu Yoksulluk Göstergeleri (Santos ve Alkire, 2011: 6-8). 
Endeks Boyut Gösterge 

ÇBYE 

Eğitim  Eğitim süresi 
Okul çağındaki çocukların okula devamı 

Sağlık  Çocuk ölümü 
Beslenme  

Hayat standardı 
 

Elektrik erişimi 
Temiz içme suyu 
Yeterli temizlik ve tuvalet 
Zemin döşemesi 
Yemek pişirme yakıtı 
Radyo, TV, buzdolabı, bisiklet, araba, traktör 
vb. varlıklar 
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2010 yılında yayınlanan insani gelişmişlik raporunda 104 ülkede 1,7 

milyar insanın çok boyutlu yoksulluk içinde yaşadığı belirtilmiştir. 

Etiyopya ve Guetemala çok boyutlu yoksul sayısının daha yüksek 

olduğu ülkeler arasındadır. Sahra-altı Afrika çok boyutlu yoksulluğun 

en yüksek olduğu bölgedir (UNDP, 2010: 8). 2020 yılında açıklanan 

verilere göre ise 107 gelişmekte olan ülkede 1,3 milyar insan çok 

boyutlu yoksuldur. Çocuklar yoksulluktan en fazla etkilenen gruptur 

ve çok boyutlu yoksulların 644 milyonu 18 yaşın altındaki 

çocuklardır. 107 milyon yoksul ise 60 yaş ve üstüdür. Çok boyutlu 

yoksulların yaklaşık %84,3’ü Sahra-altı Afrika’da (558 milyon) ve 

Güney Asya’da (530 milyon) yaşamaktadır (UNDP, 2020: 3). 

2.3.Yoksuluğu Etkileyen Faktörler ve Yoksullukla Mücadele 

Yoksulluk temelde sosyo-ekonomik kaynaklı bir sorundur ve bu 

nedenle yoksulluğu etkileyen faktörler bu çerçevede incelenmektedir. 

Yoksulluğun kaynağı bireyler arasındaki farklılıklar dışında bölgesel 

ve toplumsal farklılıklardan oluşmaktadır.  

Mikro ölçekte yoksulluğun kaynağı birey ve hane halkıdır. Hane 

halkının genişlemesi kişi başına geliri doğal olarak azaltmakta ve 

bireyin eğitim ve sağlık imkanlarına erişimi kısıtlanabilmektedir. Öte 

yandan aile reisinin yaş, eğitim ve cinsiyet durumu da yaşam 

koşullarını etkilemektedir. Örneğin; kadının tek ebeveyn olması 

durumunda cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan ve kadının aleyhine 

gelişen ücret düşüklüğü hane gelirini olumsuz etkilemektedir. 

İşgücüne katılım oranı yoksulluğu etkileyen diğer bir faktördür. 

İşgücü piyasasının gelişmemiş olması istihdam oranını, ücretleri 
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olumsuz etkileyerek hane halkı yoksulluğunu artırabilmektedir. Sağlık 

hizmetlerinin yetersiz olması yoksulluğu artıran diğer bir etmendir. 

Eğitim olanakları ve bireyin eğitim durumu kişilerin gelirini, iş 

imkanları etkilediğinden yoksulluğu direkt olarak etkilemektedir. 

Bölgesel olarak yoksulluğu etkileyen faktörlerden biri kır-kent yaşam 

tercihleridir. Kırsal kesimdeki eğitim, altyapı, iş imkanlarının yetersiz 

olması kırsal kesimdeki yoksulluğu artırmaktadır. Aynı zamanda bu 

bölgelerde kamusal hizmetlerin şehirlere göre sınırlı olması yaşam 

standartlarını olumsuz etkilemektedir. Altyapı sorunları kırsal 

alanların dışında genel olarak yoksulluğu artıran bir etmendir. 

Altyapının eksikliği ülkedeki ekonomik gelişmeyi direkt olarak 

olumsuz şekilde etkilemekte ve yoksulluğun artmasına neden 

olmaktadır.  Din, dil, ırk, cinsiyet eşitsizlikleri de yoksulluğu artıran 

nedenler arasındadır.  Güvenlik, hukuki yapı ve istikrar gibi ülkenin 

tamamını ilgilendiren konularda yoksulluğu ve adaletsizliği 

artırmaktadır.  Söz konusu bu etmenler dışında ekonomik büyüme, 

enflasyon, işsizlik, ücretler, vergi uygulamaları vb. gibi 

makroekonomik faktörlerde yoksulluğu etkilemektedir. Yukarıda 

sayılan tüm mikro ölçekli faktörler bir ülkenin makroekonomik 

gelişmesini de etkilemektedir (Evcim vd., 2019: 296; Emin, 2018: 6-

10).  

Yoksullukla mücadele küresel ölçekte insanlığın ortak 

sorumluluğudur. Yoksulluğun dünyanın her yerinde artan bir sorun 

olması, yoksullukla mücadelede ortak bir hareketi gerekli kılmaktadır. 

Bu nedenle ulusal çabaların yanı sıra son yıllarda uluslararası 
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kuruluşların konuya ilgisi ve çabası artmıştır. Bu çabanın bir örneği 

olarak 2000 yılında 189 ülke Milenyum Deklarasyonu’nu imzalayarak 

yoksulluğun azaltılması amacı başta olmak üzere çeşitli kalkınma 

hedefleri belirlemişlerdir. 2015 yılında uygulamaya konulan 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 yılına kadar her türlü 

yoksulluğun geride bırakılması ideali uluslar arası işbirliğini 

artırmıştır. 

Yoksulluğun çok boyutlu yapısı mücadele izlenecek politikaların da 

ülkelerin koşullarına göre farklılık göstermesini kaçınılmaz 

kılmaktadır. Yoksullukla mücadele politikaları belirlenirken yoksulluk 

türünün ve yoksulların özelliklerinin doğru tespit edilmesi 

gerekmektedir (Gündoğan, 2007: 100). 

 Yoksullukla mücadele politikaları temelde iki gruba ayrılmaktadır. 

1980’lere kadar yaygın olarak tercih edilen yoksullukla doğrudan 

mücadele, temelde sosyal güvenlik ağına dayanan politikalarken, 

küreselleşme yoksullukla mücadelenin şeklini de değiştirerek işsizlik, 

ekonomik büyüme gibi makroekonomik göstergeleri etkileyerek 

yoksulluğu azaltmayı hedefleyen dolaylı politikaları gündeme 

getirmiştir. İş gücü piyasası, ekonomik büyüme, fiyat istikrarı, eğitim 

politikaları gibi değişkenlere odaklanan dolaylı politikalar ekonominin 

genelinde oluşacak iyileşmeyle yoksulluğun azalmasını sağlamaktadır. 

Yoksullukla doğrudan mücadelede devlet; vergi, sosyal yardım, sosyal 

güvenlik, eğitim ve sağlık politikaları gibi temel araçlarla gelirin 

ikincil dağılımına müdahil olmaktadır.   
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3. Dünya’da Gelir Dağılımı ve Yoksulluğun Seyri 

Gelir dağılımı ve yoksulluk tartışmaları küreselleşme sonrası daha 

fazla ön plana çıkmıştır. Ülkelerin küresel sisteme ve ekonomiye dahil 

olması sonucu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmıştır. Çin ve 

Hindistan son yıllarda gelişmekte olan ülkeler arasında öne çıkmıştır. 

Öte yandan teknolojik gelişmelerin ve bilimin özellikle Batı 

ülkelerinde artışı devam etmektedir. Tüm bu dinamikler ulusal ve 

küresel gelir eşitsizlikleri artırarak, eşitsizliği küresel sorunların en üst 

sıralarına taşımaktadır. 

Ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler eşitsizliği çeşitli şekillerde ve 

ölçülerde etkilemektedir. Bu etkilerin bir kısmı eşitsizliğin 

azaltılmasına yardımcı olurken, bir kısmı özellikle işgücü piyasaları 

yoluyla eşitsizlik üzerinde baskı yaratmaktadır. Son yıllarda teknolojik 

gelişme, iklim değişikliği, kentleşme ve uluslararası göç eşitsizliği 

etkileyen temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Teknolojik gelişme 

sağlık hizmetleri, eğitim, iletişim ve verimlilikte yeni imkanlar 

sunarak ekonomik büyümeyi güçlendirme potansiyeline sahiptir. Öte 

yandan ücret eşitsizliğini artırabilmektedir. İklim değişikliği giderek 

artan boyutta hissedilmektedir. Özellikle kırsal kesimin yoğun olduğu 

yoksul ülkelerde söz konusu olumsuz etkiler daha çok 

hissedilmektedir. Kentleşme, refah ve gelişme için bir yandan büyük 

fırsatlar sunarken, eşitsizliğin şiddetini artırmaktadır. Uluslararası göç 

güvenli ve düzenli bir şekilde belirli şartlar altında yapıldığında yeni 
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fırsatlar sunarken günümüz dünyasında ne yazık ki insani bir sorun 

olarak artmaktadır (UN, 2020: 2). 

Küresel gelir eşitsizliği 1990 yılından bu yana birçok gelişmiş ve Çin 

ve Hindistan dahil bazı gelişmekte olan ülkelerde artmıştır. 

Eşitsizliğin arttığı ülkelerin toplam nüfusu dünya nüfusunun 2/3’üne 

karşılık gelmektedir. Öte yandan Gini katsayısı çoğu Latin Amerika 

ve Karayipler ülkesi ile Afrika ve Asya’da ki bazı ülkelerde 

azalmıştır. Bu ilerlemeye karşın gelir ve servet giderek en üst gelir 

grubunda yoğunlaşmaktadır. Küresel nüfusun en zengin %1’inin 

gelirden aldığı pay 1990 yılında %46 iken 2015 yılında %57’ye 

yükselmiştir (UN, 2020: 3). 

2016 yılında ülkelerin %10’luk en üst gelir grubunun toplam ulusal 

gelirden aldığı paylar Avrupa’da %37, Çin’de %41, ABD ve 

Kanada’da %47, Rusya’da %46 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar 

Sahralatı Afrika, Hindistan ve Brezilya’da ortalama %55 civarındadır. 

Ortadoğu’da en zengin %10’un toplam gelirden aldığı pay yaklaşık 

%61 civarındadır. Söz konusu bu oranlar bile gelirin adaletsiz 

dağılımını açıkça göstermektedir. 
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Şekil 1. Dünya Genelinde Ulusal Gelirden En Çok Pay Alan %10, 2016 (Dünya 
Eşitsizlik Raporu, 2018) 
 

Şekil 2’de seçilmiş ülkelerin Gini katsayıları görülmektedir. Gini 

katsayısının 0 değerini alması eşitlik olduğunu gösterirken, 1 değerini 

alması eşitsizliği ifade etmektedir. OECD verilerine göre 2017 yılında 

Slovakya, İzlanda, Danimarka, Norveç gibi ülkeler Gini katsayısı 0 ila 

0,26 arasında değişmekte ve eşitsizliğin nispeten düşük olduğu 

görülmektedir. Türkiye’nin 2018 Gini katsayısı 0,42 olarak 

hesaplanmıştır. 
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Not: Seçilmiş ülkelerin son verileridir. *2015, **2016, ***2017, ****2018,*****2019 

Şekil 2. Gini Katsayısı (https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm, 
01.11.2020). 

 
Dünya Bankası 200’e yakın ülkenin kişi başı milli gelirini (KBMG) 

hesaplamaktadır. Çeşitli ülke gruplarına göre yapılan ve yenilenen bu 

hesaplamaya göre2 kişi başına 12.536$ ve üstü olanlar üst gelir 

grubunu, 4.046-12.535$ arasında geliri olanlar üst-orta gelir grubunu, 

1.036-4.045$ alt-orta gelir grubunu ve 1.035$ veya altı geliri olanlar 

alt gelir grubunu temsil etmektedir. Tablo 3’de görüldüğü gibi Dünya 

Bankası verilerine göre 2019 yılında kişi başına ortalama gelirin en 

yüksek olduğu ülkeler 63.778$’la Kuzey Amerika ülkeleridir. Üst 

gelir grubuna dahil ülkelerde ortalama kişi başına gelir 45.307 

dolarken, alt gelir grubuna dahil ülkelerde ortalama kişi başına milli 

gelir 792 dolardır.  

 

2
 Atlas metoduna göre (https://datahelpdesk.worldbank.org/ 01.11.2020). 
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Tablo 3.Ülke Gruplarına Göre Kişi Başına Milli Gelir 
(https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf, 01.11.2020). 
 
Ülke/Gelir Grubu Atlas method (ABD $) SGP(Uluslararası $) 
Doğu Asya ve Pasifik  11.726 18.422 
Avrupa/Orta Asya 25.163 36.557 
Latin Amerika/Karayipler 8.775 16.202 
Orta Doğu/Kuzey Afrika 7.994 17.402 
Kuzey Amerika 63.778 64.339 
Güney Asya 2.019 6.526 
Sahra-altı Afrika 1.550 3.796 
Alt gelir grubu  792 2.456 
Alt-orta gelir grubu 2.189 6.793 
Üst-orta gelir grubu 9.074 17.232 
Üst gelir grubu 45.307 52.322 

 
Tablo 4’de kişi başına milli geliri en yüksek ve en düşük ülkeler 

gösterilmektedir. Dünya Bankası verilerine göre 2019 yılında 192 ülke 

arasında kişi başına milli geliri en yüksek ülke 85.500 dolarla İsviçre 

iken, Burundi 280 dolarla kişi başına en düşük geliri olan ülkedir. 

Türkiye’nin kişi başına milli geliri 9.610 dolardır. 

 
Tablo 4.En Yüksek/En Düşük Kişi Başına Milli Gelire Sahip Ülkeler  (Atlas 
Method ABD $) (https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf, 
01.11.2020). 
En zengin ülkeler KBMG En fakir ülkeler KBMG 

İsviçre 85.500 Sudan 590 
Norveç 82.500 Liberya  580 
Makao, Çin 78.640 Nijer 560 
Man Adası 75.340 Afganistan 540 
Lüksemburg 73.910 Orta Afrika Cum. 520 
İzlanda 72.850 Kongo 520 
ABD 65.760 Madagaskar 520 
Katar 63.410 Sierra Leone 500 
Danimarka 63.240 Mozambik 48 
İrlanda 62.210 Malavi  380 
Singapur  59.590 Burundi  280 

 

https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf
https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf
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Dünya Bankası tarafından yayınlanan yoksulluk göstergelerine göre 

günlük 1,9 doların altında gelire sahip insanlar aşırı yoksul olarak 

nitelendirilmektedir. Dünya Bankası verilerine göre aşırı yoksulluk 

1990’lı yıllardan itibaren sürekli düşme eğilimindedir. 1990 yılında 

dünya nüfusunun yaklaşık %36’sı günlük 1,9 doların altında gelire 

sahipken bu oran 2017 yılında %9,2’ye kadar gerilemiştir. 

 

Şekil 3. 2011 SGP’ye Göre Günlük 1,9 Doların Altında Gelire Sahip Nüfusun 
Toplam Nüfusa Oranı (%) (https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY, 
01.11.2020). 

 

Dünya Bankası’nın parasal göstergelerle hesapladığı günlük gelir 

miktarı hesaplamasına karşın UNDP yoksulluğu çok boyutlu bir 

şekilde hesaplamaktadır. UNDP’nin eğitim, sağlık ve kişi başına gelir 

gibi göstergeler kullanarak hesapladığı insani gelişmişlik endeksi 

1990 yılından itibaren artmaktadır. İnsani gelişmişlik endeksinin en 

çok arttığı bölgeler yoksulluk oranların en çok azaldığı bölgelerdir. 

UNDP verilerine göre insani gelişmişlik endeksi en yüksek ülkeler 

Norveç, İsviçre, İrlanda, Almanya, Hong Kong, Avustralya, İzlanda 

ve en düşük ülkeler Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Sudan ve 
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Burundi’dir. Türkiye’nin insani gelişmişlik endeksi 1990 yılından bu 

yana artmaktadır. 2018 yılında Türkiye’nin İGE 0,8 olarak 

hesaplanmıştır. Ülke gruplarına göre bakıldığında Avrupa ve Orta 

Asya bölgesinin daha yüksek İGE’ye olduğu Sahra-altı Afrika 

ülkelerinin en düşük İGE’ye sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. İnsani Gelişmişlik Endeksi (http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-
development-index-trends-1990%E2%80%932018, 01.11.2020) 

Sıra Ülke/Ülke 
grubu 

1990 2000 2010 2013 2015 2016 2017 2018 

Yüksek İnsani Gelişmişlik 

1 Norveç 0,85 0,92 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
2 İsviçre 0,83 0,89 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95 
3 İrlanda 0,76 0,86 0,89 0,91 0,93 0,94 0,94 0,94 
4 Almanya 0,80 0,87 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 

4 
Hong 
Kong, Çin 0,78 0,83 0,90 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 

6 Avustralya 0,87 0,90 0,93 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 
6 İzlanda 0,80 0,86 0,89 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 

Türkiye 

59 Türkiye 0,57 0,65 0,74 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 

Düşük İnsani Gelişmişlik 

185 Burundi 0,29 0,29 0,40 0,42 0,43 0,43 0,42 0,42 

186 
Güney 
Sudan .. .. 0,42 0,44 0,43 0,42 0,41 0,41 

187 Çad .. 0,30 0,37 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

188 
Orta Afrika 
Cum. 0,32 0,31 0,35 0,35 0,36 0,37 0,38 0,38 

189 Nijer 0,21 0,25 0,32 0,34 0,36 0,37 0,37 0,38 
          

Ülke Gruplarına Göre İnsani Gelişmişlik 

Arap ülkeleri 0,56 0,61 0,68 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 
Doğu Asya ve Pasifik 0,52 0,60 0,69 0,71 0,73 0,73 0,74 0,74 
Avrupa/ 
Orta Asya 0,65 0,67 0,74 0,76 0,77 0,77 0,78 0,78 
Latin Amerika 
/Karayipler 0,63 0,69 0,73 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 
Güney Asya 0,44 0,51 0,58 0,61 0,62 0,63 0,64 0,64 
Sahra-altı Afrika 0,40 0,42 0,50 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54 

 

http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1990%E2%80%932018
http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1990%E2%80%932018
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SONUÇ 

Dünya tarihi ekonomik ilişkiler bakımından sanayi devriminden bu 

yana gelişmeye devam ederken küreselleşmeyle birlikte değişimin 

boyutları ve hızı inanılmaz seviyelere ulaşmıştır. Küresel iletişimin en 

üst seviyeye çıkması ve teknolojik yenilikler ekonomik gelişmeye 

neden olduğu gibi sosyal, kültürel, çevresel birçok açıdan yaşam 

standartlarını değiştirmiş ve geliştirmiştir. Tüm bu gelişmeler 

doğrultusunda küresel refahın artması beklenirken, refah kimin lehine 

artmaktadır? Küresel refah bir yandan hızla artarken refahın toplumun 

belirli bir kesiminde daha fazla arttığı ve diğer kesimlerin refahtan 

yeterince yararlanamadığı görülmektedir. Gelirin bu şekilde adaletsiz 

dağılımı eşitsizlikleri gündeme getirmektedir. Eşitsizlik ekonomik 

boyutunun ötesinde zincirleme olarak eğitim, sağlık vb. alanlarda da 

adaletsizliğe yol açmaktadır. Eşitsizlik kavramının doğal bir sonucu 

toplumda meydana gelecek yoksulluktur. Belli bir gelir seviyesinde 

gelir dağılımındaki eşitsizlik ne denli yüksekse yoksulluğa maruz 

kalacak insanların sayısı da o derecede fazla olacaktır.  

Bu çalışmada gelir dağılımı ve yoksulluk konuları kavramsal olarak 

incelenmiş ve gelir dağılımı ve yoksulluğun seyri ortaya konmaya 

çalışılmıştır. İnsanlık tarihinin en önemli sorunlarından olan gelir 

eşitsizliği ve yoksulluk günümüzde küresel platformlarda kabul 

edilmiş ortak bir küresel problemdir. Gelir dağılımı en geniş tanımıyla 

belirli bir dönemde bir ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlerden 

kazanılan getirinin bireyler, hane halkları veya üretim faktörleri 

arasındaki bölüşümüdür. Yoksulluk ise en genel haliyle, kişilerin en 
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temel ihtiyaçlarını karşılayamaması ve asgari yaşam koşullarına 

erişememesi olarak tanımlanabilir. Birbiriyle yakından ilişkili bu iki 

kavram birbirlerini direkt ve dolaylı şekillerde etkilemektedir.  

Gelir dağılımı ve yoksulluğun gelişimi incelendiğinde temelde gelir, 

tüketim ve parasal göstergeler üzerinden açıklanan gelir dağılımı, 

eşitsizlik ve yoksulluk kavramlarının zaman içerisinde ekonomik 

temelli yaklaşımların ötesine geçerek çok boyutlu bir yaklaşımla 

açıklanmaya çalışıldığı görülmektedir. Özellikle yoksulluk kavramı 

zaman içerisinde yaşam koşularını ve iyi bir hayat standardının 

gerekliliklerini daha fazla dikkate alan bir yapıya dönüşmüştür. Bu 

bağlamda yoksulluk kavramı öncelikli olmak üzere eşitsizlik 

kavramının da ekonomik boyutun ötesine geçtiğini söylemek 

mümkündür. Öte yandan göstergeler incelendiğinde küresel refahın 

artmasına karşın belirli bir kesimin gelirden aldığı payın dramatik 

şekilde arttığı ve eşitsizliğin şiddetinin derinleştiği görülmektedir. 

2019 yılında dünyadaki en zengin %1 nüfus, dünyadaki toplam 

servetin %44’üne sahiptir. Bu gelişmede küreselleşme ve teknolojik 

gelişmenin önemli bir payı olduğunu söylemek mümkündür. 

Yoksulluğun dünyadaki seyri incelendiğinde 90’lı yıllardan itibaren 

yoksulluğun azaldığı gözlemlenmektedir. Yoksullukla mücadele 

konusunda doğrudan ve dolaylı çeşitli politikalar uygulanmaktadır. 

Küreselleşmenin etkisiyle bu mücadelenin uluslararası kurumlar 

nezdinde de sahiplenildiği ve ortak çabaların son yıllarda artığını 

söylemek mümkündür. Bu çabalar sonucunda yoksulluğun sürekli 

olarak azaldığı görülmektedir. Aşırı yoksulluğun göstergesi olarak 

1990 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %36’sı günlük 1,9 doların 
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altında gelire sahipken bu oranın 2017 yılında %9,2’ye kadar 

gerilediği görülmektedir. Bu bağlamda uluslararası kuruluşların 

katkısıyla uygulanan yoksullukla mücadele programlarının etkili 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Genel olarak değerlendirildiğinde küresel refah artışıyla eşitsizlik 

arasında karmaşık bir ilişki olduğu ve refahın eşit bölüşülmediği 

görülmektedir. Ancak günümüz kapitalist sistemi ve sermaye sahipliği 

bu eşitsizliği daha da derinleştiren bir hale gelirken, çalışanlar ve  

sermaye sahipleri arasındaki kazanç makasını artırmaktadır. Öte 

yandan yoksullukla mücadelede elde edilen kazanımlar daha 

belirgindir. Her iki sorunla mücadelede devlet tarafından uygulanacak 

çeşitli makroekonomik politikalar etkili olsa da eşitsizliğin ve 

yoksulluğun insani boyutları düşünüldüğünde kişilerin bu sorunlara 

yaklaşımının, sorunları çözmedeki duyarlılığının ve isteğinin 

azımsanmayacak kadar büyük öneme sahip olduğunu söylemek 

mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

KAYNAKÇA 

Akın, C. S. ve Aytun, C. (2017). Gelir Dağılımının Makroekonomik Belirleyicileri: 

Türkiye Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 15(42), ss.52-81.  

Aktan, C.C. ve Vural, İ.Y. (2002). Gelir Dağılımında Adalet(Siz)Lik ve Gelir 

Eşit(Siz)Liği: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri, Coşkun 

Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş 

Konfederasyonu Yayınları, 2002. http://www.canaktan.org/ekonomi/ 

yoksulluk/birinci-bol/aktan-vural-gelir-dagilimi.pdf, 30.10.2020. 

Aktaş, E.E. (2019).  Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ampirik Bir 

İnceleme, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Maliye Anabilim Dalı, Ankara. 

Arabacı, R. (2019). Dünya Bankasının Yeni Uluslararası Yoksulluk Sınırları ve 

Küresel Yoksulluğun Yeniden Değerlendirilmesi, Sosyal Güvenlik Dergisi, 9 

(1), ss.123-140.  

Boratav, K. (1995). Kamu Maliyesi ve Gelir Dağılımı, Sevinç Matbaası, İstanbul. 

Çalışkan, Ş. (2010). Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk,  Sosyal Siyaset 

Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, ss.89-132. 

Çiftlikli, M. (1995). Sosyal Barış Açısından Dünyada ve Türkiye’de Gelir Dağılımı, 

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Yayınları.  

DPT. (2007). 9. Kalkınma Planı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, ÖİK: 

691, Ankara. 

DPT. (2001). 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve 

Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.  

Dumanlı, R. (1996). Yoksulluk ve Türkiye’deki Boyutu, DPT Yayını, Ankara. 

Emin, E. (2018). Küresel Adaletsizlik: Dünya Yoksulluk ve Eşitsizlik Raporu, 

İNSAMER, Araştırma 83. 

Eroğlu, İ. ve Belen, F. (2019). Gelir Dağılımının Belirleyicileri ve Türkiye Üzerine 

Bir Değerlendirme, International Congress of Management, Economy and 

Policy 2019 Spring Istanbul/TURKIYE | 20-21 April 2019, ss.223-234. 



 

 47 

Evcim, N., Güneş, S. ve Orhan K., S.H. (2019). Yoksulluk ve Ekonomik Göstergeler 

Arasındaki İlişki: Mena Bölgesi Analiz, Pamukkale Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 36, ss.291-310 

Gündoğan, N. (2007). Yoksulluğun Değişen Yüzü: Çalışan Yoksullar, Anadolu 

Üniversitesi Yayınları Eskişehir. 

Karluk, R. ve Ünal, U. (2017). Türkiye Ekonomisinde Yoksulluk, Yolsuzluk ve 

Gelir Dağılımı İlişkisi, MPRA Paper No. 70118.  

Özcan, S. E. (2016). Yoksulluk Göstergesi Olarak Hoşnutsuzluk Endeksi, Türkiye 

İçin Bir Deneme, Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:48, ss.294-313. 

Öztürk, N. (2017). Gelir Dağılımının İktisadi Analizi. Bursa: Ekin Basın Yayın 

Dağıtım.  

Pehlivan, M.S. (2009). Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği. Sosyal Yardım 

Uzmanlık Tezi, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 

Müdürlüğü, Ankara. 

Ricardo, D. (1951). The Works and Correspondence of David Ricardo, VIII, (ed. 

Sraffa, P.) Cambridge University Press: Cambridge. 

Rowntree, B. Seebohm. (1901). Poverty A Study of Town Life, Macmillan and Co., 

London, 437s. 

Santos, M. E. ve Alkire, S. (2011). The Multidimensional Poverty Index (MPI), 

Traınıng Material For Producing National Human Development Reports, 

https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/MPI-Primer.pdf, 01.11.2020. 

Şenses, F. (2006). Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, İletişim Yayınları: 

İstanbul. 

Tireli, M. (2009).   Küreselleşme ve Yoksulluk: Birleşmiş Milletler (UNDP) ve 

Dünya Bankası Göstergeleri Işığında Bir Analiz, Sosyal Yardım Uzmanlık 

Tezi, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 

Ankara. 

UN. (2020). World Social Report 2020 Inequality In A Rapidly Changing World, 

Department Of Economic And Social Affairs. 

https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/MPI-Primer.pdf,%2001.11.2020


 

48 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

UNDP. (2020). Global Multidimensional Poverty Index 2020. Charting Pathways 

Out Of Multidimensional Poverty: Achieving the SDGs. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_mpi_report_en.pdf, 01.11.2020. 

UNDP. (2015). The Human Development Index (HDI), Training Material For 

Producing National Human Development Reports, UNDP Human 

Development Report Office Occasıonal Paper http://hdr.undp.org/ 

sites/default/files/hdi_training.pdf, 31.10.2020. 

UNDP. (2010). Human Development Report 2010, The Real Wealth of Nations: 

Pathways to Human Development, UNDP, Newyork.  

UNDP. (2001). Human Development Report 2001, Making New Technologies 

Work For Human Development, UNDP, Newyork.  

UNDP. (1990). Human Development Report 1990, UNDP, Newyork.  

World Inequality Lab. (2018). Dünya Eşitsizlik Raporu 2018. 

World Bank (2020). Reversals of Fortune, Poverty and Shared Prosperity 2020, 

Washington, DC.  

World Bank (2016). Taking on Inequality, Poverty and Shared Prosperity 2016, 

Washington, DC.  

https://datahelpdesk.worldbank.org/ 01.11.2020 

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm, 01.11.2020. 

http://hdr.undp.org/en/humandev, 31.10.2020 

http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-

1990%E2%80%932018, 01.11.2020. 

https://inequality.org/facts/global-inequality/, 28.10.2020. 

https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf, 01.11.2020. 

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY, 01.11.2020. 

https://www.worldbank.org/en/search?q=poverty, 28.10.2020. 

https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/gayri-safi-yurtici-hasilanin-sektorel-dagilimi-i-

85707, 29.10.2020.  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_mpi_report_en.pdf,%2001.11.2020
https://datahelpdesk.worldbank.org/
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1990%E2%80%932018
http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1990%E2%80%932018
https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY
https://www.worldbank.org/en/search?q=poverty
https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/gayri-safi-yurtici-hasilanin-sektorel-dagilimi-i-85707
https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/gayri-safi-yurtici-hasilanin-sektorel-dagilimi-i-85707


 

 

 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2 

ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ SORUNU 

Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa BAYLAN1 

Onur ÇELİK2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisat Bölümü, e-mail: 

mbaylan46@gmail.com. 
2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisat Bölümü, e-mail: 

celik.onur027@gmail.com. 



 

50 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 51 

1. GİRİŞ 

 

İnsanlığın var oluşundan günümüze, ihtiyaç duyulan yaşam 

koşullarının sağlanabilmesi ve daha yüksek refah düzeyine 

ulaşabilmek adına birçok çabanın ortaya konulduğu bilinmektedir. 

İnsanlık, bu amaç doğrultusunda Dünya üzerindeki faaliyetlerini 

sürdürürken, aynı zamanda ortaya koyduğu faaliyetler ile yeni düzen 

ve gelişmelere kaynaklık etmiş ve refahı artırmanın yollarını 

çeşitlendirmiştir.  Farklı dönemlerde ilerleme gösteren bilimsel 

faaliyetler, başlangıçta ikamet edilen bölgelerde görülen refahı 

artırmanın yollarını, artık yakın bölgelerle bağlantılar kurarak 

oluşturabilmeyi mümkün kılmıştır. Bununla birlikte iktisat biliminin 

ortaya koyduğu farklı uluslar ile çeşitli alanlarda ortak hareket 

etmenin toplumların refahını artıracağı fikri, ulus üstü düzeyde 

iletişimin gelişimine kaynaklık etmiştir.  

Ekonomik olarak ortaya konulan fikirler, gelişen sanayi ve teknolojik 

akımlara ek olarak sosyal ve siyasi anlamda yaşanan yakınlaşmalar, 

bazı bölgelerin diğer bölgelerden daha hızlı gelişmesini sağlamıştır. 

Bu bölgelerde refah göreceli olarak daha yüksektir ve toplum içindeki 

bireyler daha iyi şartlarda yaşama imkanına sahiptirler. Yaşanan 

gelişim farklılıklarına ek olarak teknolojinin ve bu sayede meydana 

gelen bilgi otoyollarının dünyanın neredeyse tamamına ulaşabilmesi, 

daha iyi yaşam standartlarına sahip olmak isteyen, göreceli olarak 

daha düşük refaha sahip ülkelerdeki insanların gelişmiş olan bölgelere 

yerleşme eğilimlerini ortaya çıkarmıştır. Gelişmiş bölgelere hareket 

etme fikrinin altında her başlangıç noktasına göre farklı nedenler 
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yatabilmektedir. Bazen yalnızca hayatta kalabilme bazense yüksek 

ücretlerle çalışabilme arzusu, hareketin çıkış noktasını 

oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak insanları sahip olduğu siyasi 

haklar, daha iyi şartlarda eğitim alma isteği ve doğal yapının insana 

sunduğu zenginlikler/ek-siklikler de farklı bölgelere geçiş için neden 

olarak gösterilebilecek faktörler olarak sıralanabilir. Bahsedilen bütün 

insani ihtiyaç ve realitelerden yola çıkılarak, insanlığın gün geçtikçe 

daha ciddi oranda varlığını hissettiği, devletlerin üzerinde politikalar 

üretmek zorunda olduğu ve temelde daha iyi şartlarda yaşama isteğine 

hizmet eden hareketlere göç denilmektedir. Mülteci ise Türkiye’de, 

“Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 

düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle 

korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 

korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle 

yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden 

yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz 

konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 

belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü ifade eder.” şeklinde 

tanımlanmıştır (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2020). 

Göç, tanımında bahsedildiği üzere yalnızca insanı hareketler olarak 

tanımlanabilecek basit bir olgu değildir; aynı zamanda insanın sahip 

olduğu karmaşık yapının bir yansımasıdır. Bu yapı içerisinde 

ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel birçok gerekçe yer almaktadır. 

Göç kavramının karmaşık yapısından dolayı, göç eden kişinin hem 
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göç ettiği bölgelerden etkilenmesi, hem de bu bölgelerdeki kişileri 

etkilemesi muhtemeldir. Özellikle bir ülkeden başka bir ülkeye göç 

olarak tanımlanabilecek uluslararası göç kavramı, bu etkileşimin daha 

yüksek olduğu göç türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya’ya 

gelinen, belirli bir yaşa kadar yaşanan bölgeden ekonomik, siyasi, 

kültürel ve sosyolojik olarak farklı yapıya sahip bir ülkeye göçün 

neticesinde, göç edilen bölgeye uyum konusunda çeşitli problemlerin 

yaşanması muhtemeldir. Böylece uluslararası göç kavramı, aynı 

zamanda göç eden kişilerin uyum süreci ve ortaya çıkardığı etki 

neticesinde beraberinde getirebildiği mülteci sorununu da 

içermektedir. 

2. ULUSLARARASI GÖÇ TEORİLERİ 

Uluslararası göçün insan hayatının bir parçası olması ile birlikte çeşitli 

alanlara ait disiplinleri içerisinde barındıran göç teorileri ortaya 

çıkmıştır. Göç teorileri genel olarak göçü bir temel üzerine inşa eden 

ilk göç teoriler ve ardından çok sayıda faktöre bağlı olarak ortaya 

çıkan ve genel olarak spesifik yorumları kapsayan teorilerden 

oluşmaktadır. İçinde bulunduğumuz döneme dek ortaya konulan 

çeşitli göç teorisi bulunsa da bunların tamamının varsayımsal düzeyde 

var olduğu bilinmektedir. Buna rağmen literatürde yer alan göç 

teorilerini beş grupta toplayabiliriz. Birinci grup genellemeler, sosyal 

düzende göçü ortaya çıkaran nedenler ve göç çeşitlerini kapsarken; 

ikinci gruptaki varsayımlar göç kararının nasıl oluştuğu ve bunda 

nelerin önemli olduğunu ifade etmektedir. Üçüncü ve dördüncü 

önermelerde -sırasıyla- göç edenlerle göç etmeyenler arasındaki fark 
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ve göç sonucu ortaya çıkan sorunlarla ilgili yargılar yer almaktadır. 

Beşinci grup olan genellemenin diğer dört önermeden farklı olduğu 

görülmektedir. İlk dört genelleme göçün bağımlı değişken yani göçü 

meydana getiren nedenlerle ilgilenirken, beşinci genelleme göçü bir 

açıklayıcı değişken olarak ele almaktadır. Başka bir deyişle göçün 

toplumda yaşanan gelişmeler üzerindeki etkilerini incelemektedir 

(Tekeli, 2008: 23).  

 2.1. Genel Göç Teorileri 

Tarihsel süreçler incelendiğinde göç kavramının bugünkü yapısı ile 

ilgili ilk modern yorumu The Laws of Migration isimli eserinde Ernst 

Georg Ravenstein’in yaptığı görülmektedir. Ravenstein’in bu eseri, 

göç ile ilgili çok fazla detay ya da teknik bilgi içermemekle birlikte 

eserin kendisinden sonraki çalışmalar için değeri oldukça büyüktür. 

Ravenstein (1885)’e göre, göçmenler kısa mesafe içerisinde göç 

etmektedir ve göç hareketi ilerlemiş sanayi ve ticaret merkezlerine 

yönelmektedir. Göç hareketi ile birlikte oluşan boşluk, kırsal 

kesimden bu bölgelere göç ile doldurulurken, kent nüfusunun kırsal 

nüfusa göre, kadınların ise erkeklere göre daha fazla göç olduğunu 

ifade etmektedir.  

Ravenstein’in göç hareketi ile ilgili varsayımlarından sonra 1966 

yılında Everett Lee, bulunduğu döneme kadar göç ile ilgili önemli 

ölçüde genel geçer yargıların oluşturulamadığını ifade ederek göç 

hareketini itici ve çekici faktörler bağlamında incelemiştir. Lee 

(1966)’ye göre göç konusunda gençler daha isteklidir ve insanları 
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göçe iten faktörler dört ana başlık altında sıralanabilir. Bu başlıklar (i) 

göçe başlanan bölge ile ilgili faktörler (ii) göçün tamamlandığı bölge 

ile ilgili faktörler (iii) ara süreçteki faktörler (engeller) ve (iv) kişisel 

faktörlerdir. Göç hareketi konusunda bahsedilen faktörlerin, göçün 

başlangıç noktaları için pozitif, bireyleri göçe zorlayan sebepler için 

negatif ve göç üzerinde etkisi bulunmayan faktörler içinse nötr etkiye 

sahip olduğunu ifade etmiştir (Özcan, 2017: 192). 

Göç hareketinin ortaya çıkışında etkili olan faktörlerden birisi göç 

edecek kişilerin sahip olduğu ilişkilerdir. Ağ olarak tanımlanan bu 

ilişkiler, çeşitli gerekçelere dayandırılmaktadır. Bu gerekçelerden 

birisi göç edilen yer hakkında gerekli somut gerçeklikleri ifade eden 

bilgi otoyollarıdır. Böylelikle göç edecek kişiler daha önce oraya göç 

etmiş kişiler ile ne kadar güçlü bağlara sahipse (köken, bireysel 

ilişkiler, inanç vb.) bu bölgelere göç kararı o ölçüde biçim 

kazanacaktır (Abadan-Unat, 2006: 34; Görgün, 2017: 1323). 

 2.2. İktisat Biliminde Göç Teorileri 

Uluslararası göç hareketlerinin iktisadi amaçlarla veya faktörlerle 

ilişkilendirildiği durumları açıklayan çeşitli göç teorileri 

bulunmaktadır. İktisat bilimi çerçevesinde ele alındığında, göçün 

içinde bulunduğumuz dönemdeki anlamının Neo-Klasik İktisat Teorisi 

kapsamında meydana geldiği görülmektedir. Teori’de yer alan 

varsayım, emeğin mevcut olduğu ve gitmeyi dilediği piyasa arasındaki 

kazanç farklarına göre göç kararı verdiğini ifade etmektedir (Özcan, 

2017: 195). 
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İşgücü Göçünün Yeni Ekonomisi Teorisi’nde O. Stark, Neo-Klasik 

yaklaşımın göçün karar süreci ile ilgili varsayımlarına karşı 

çıkmaktadır. Stark’a göre göç araştırmalarında bireysellik yerine 

bağımlılık referans alınmalıdır çünkü insanlar göç kararı verirken 

kendi isteklerine göre değil aile ya da hane halkı gibi faktörlerin 

etkileriyle göç kararı verirler (Stark, 1991: 5). 

Dual İşgücü Piyasası Teorisi, genel olarak bütünlük arz eden çeşitli alt 

piyasaların varlığı üzerine kurulmuştur. İşgücü piyasalarında iki tür 

yapı bulunmaktadır ve birinci yapıda vasıflı işgücü yer alırken 

istihdam problemi bulunmamaktadır ve işçiler için geniş imkanlar 

mevcuttur. İkinci yapıda ise istihdam olanakları açısından 

olumsuzluklar mevcuttur ve vasıf gerektirmeyen işgücü çalışmaktadır 

(Uyanık, 1999: 2-3). Bu teoriye göre uluslararası göç hareketleri 

gelişmiş ekonomilerin ihtiyaç duyduğu emek faktörünün talebi ile 

ortaya çıkmaktadır ve göçün dinamikleri talep yönü ile 

açıklanmaktadır (Massey vd., 1993: 440).  

Marksist bakış açısının yer aldığı Merkez Çevre İlişkileri Teorisi’ne 

göre işgücü göçü kapitalist sömürü sisteminin bir parçasıdır. Göç eden 

nitelikli işgücü azaldığı için göç veren ülkede büyüme olumsuz 

etkilenir. Bu durum, sömürülmeye müsait olanlar ile kapitalist büyük 

ekonomiler arasındaki eşitsizlik ilişkisidir (Gezgin, 1991). 

Zelinsky (1971), İşgücü Hareketliliğinde Geçiş Hipotezi isimli 

çalışmasında, göç, modernleşme ve modern bölgelere ilerleme 

konularını ele almıştır. O’na göre az gelişmiş bölgeler başlangıçta 
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gelişmemişlik nedeniyle göç verirken, ilerleyen zamanlarda yaşanacak 

olası gelişmeler ile birlikte göç almaya başlayacaktır. Çünkü 

insanların göç etme eğilimleri gelişmekte olan bölgelere doğru 

oluşmaktadır (Aktaş, 2015: 207-208). 

3. ULUSLARARASI GÖÇ TARİHİ 

Uluslararası göç tarihi kabaca 1500-1800 yılları arası merkantilist 

dönem, 1800-1925 arası sanayi dönemi, 1925-1960 arası kontrol 

edilen ve sınırlı düzeyde göç dönemi ve 1960 sonrası dönem sanayi 

sonrası dönem olmak üzere 4 döneme ayrılmaktadır (Massey, 1999: 

34). Yapılan ayrımda göçün nedenleri için çeşitli faktörlerin 

bulunduğu söylenebilir. Bilhassa coğrafi yeni bölgelerin bulunması, 

sömürgecilik, sanayi devrimi ve dünyanın yaşadığı savaşlar 

neticesinde Batılı kuvvetlerin nitelikli ve niteliksiz emek ihtiyaçlarının 

ortaya çıkması birçok bölgenin göç hareketi ile karşı karşıya kalması 

sonucunu beraberinde getirmiştir (Develi, 2017: 1348).  

Merkantilist dönemde dünya göç hareketine Avrupa, kolonizasyon 

süreci sonrası gelenler ve dönemin getirdiği ticari zenginlik yön 

vermiştir. Üç yüz yıl boyunca Avrupalılar Amerika, Afrika, Asya ve 

Okyanusya’nın büyük bir bölümünde yaşamışlardır. Sömürgeleştirilen 

göçmenlerin sayısı kesin olarak bilinmese, dışa akış Avrupa’nın 

dünyanın büyük bir kısmı üzerinde hakimiyet kurması için yeterli 

gelmiştir. Ancak 1800 sonrasından 1925 yılına kadar 48 milyondan 

fazla insan yeni hayatlar kurabilmek için Avrupa’nın sanayileşen 

ülkelerinden ayrılmışlardır. Bu göçmenlerin %85’i yalnızca şu beş 
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bölgeye gitmişlerdir: Arjantin, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve 

Birleşik Devletler. Asıl göçü veren Avrupa ülkeleri ise Britanya, 

İtalya, Norveç, Portekiz, İspanya ve İsveç gibi geniş ölçüde 

sanayileşmede yer alan ülkelerdir. 1925 sonrasında yaşanan kriz ile 

birlikte 1930’a kadar çok küçük göç hareketleri yaşanmıştır. 1940 

sonrasında ise göç hareketleri 2. Dünya Savaşı’ndaki gelişmeler 

çerçevesinde oluşmuştur. 1960, sanayi sonrası dönem incelendiğinde 

ise dünyada göç konusunda keskin bir sıçrama yaşandığı 

görülmektedir. Önceki dönemlerde yalnızca Avrupa’nın etkili olduğu 

göç hareketleri artık uluslararası bir fenomen haline gelmiş ve hem 

göç veren hem de göç eden ülkelerdeki çeşitli faktörlere göre değişen 

bir hal almıştır (Massey, 1999: 34).  

Tablo 1’de 1970-2019 döneminde, sayısal olarak ciddi ancak dünya 

nüfusuna oranla belirli bir trend haline artış gösteren toplam göçmen 

sayısı yer almaktadır. 

Tablo 1. Dünya’da Toplam Göçmen Sayısı (1970-2019) 

 
Yıl Gömen Sayısı Göçmenlerin Dünya 

Nüfusuna Oranı 

1970 84.460.125 2.3% 

1975 90.368.100 2.2% 

1980 101.983.149 2.3% 

1985 113.206.691 2.3% 

1990 153.011.473 2.9% 

1995 161.316.895 2.8% 
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2000 173.588.441 2.8% 

2005 191.615.574 2.9% 

2010 220.781.909 3.2.% 

2015 248.861.296 3.4% 

2019 291.642.105 3.5% 

Kaynak: Birleşmiş Milletler, https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wmr_ 

2020.pdf, 03.11.2020. 

 

Şekil 1’de 2005-2018 döneminde en çok göç veren 5 ülkenin grafiği 

yer almaktadır. 

 

 

Şekil 1. Dünya’da En Çok Göç Veren 5 Ülke (Milyon) 

Kaynak: Birleşmiş Milletler, https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wmr_ 

2020.pdf, 03.11.2020. 

 

Tablo 1’e göre bazı dönemlerde göç hareketinde ciddi artışlar söz 

konusudur. Bu artışlar gösteriyor ki dünyanın belirli dönemlerde 
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yaşadığı ekonomik, siyasi ve toplumsal gelişmeler göç hareketini 

ciddi oranda etkilemiştir. Özellikle en çok göç veren 5 ülkenin grafiği 

incelendiğinde Suriye’nin 2011 dönemi sonrası ciddi bir kırılma ile 

ciddi oranda göç vermiştir. Bu durumun nedeni 2011 yılında bu 

ülkede başlayan iç çatışmalar ve sonucunda yaşanan savaştır. Savaştan 

kaçmak ve hayatta kalmak isteyen Suriyeliler ülkelerini terk etmek 

zorunda kalmışlardır (Yılmaz, 2013: 2). Afganistan için, coğrafî 

konum, yaşanan siyasî belirsizlikler ve iç çatışmalar göç hareketlerini 

berabe-rinde getirmiştir. Bu durum, Afganistan’ın mülteci/sığınma-

cı/göçmen üreten ülke özelliği taşımasının nedenlerindedir (Yıldırım, 

2018: 132). Güney Sudan’ın 2013 yılından bu yana iç savaş içerisinde 

olması, krizden etkilenmeyen hiçbir bölgesinin olmaması ülkeden 

ciddi oranda göç hareketliliklerinin yaşanmasına neden olmaktadır 

(Orakçı, 2017: 1-5). Somali’de göç hareketlerinin tetikleyen faktörler, 

aşırı yoksulluk, kıtlık, çatışma, güvenlik açıkları ve siyasi istikrarsızlık 

olarak sıralanmaktadır. Bu kapsamda Somali nüfusunun yaklaşık 

%18’i küresel ortamda başka ülkelerde yaşamaktadır (Kahraman ve 

Ali, 2019: 821). 

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2019 yılında 7.7 milyar olan Dünya 

nüfusunun yaklaşık 272 milyonu uluslararası göçmen durumundadır. 

Bunun anlamı, dünya’da her 30 kişiden birisi uluslararası göçmen 

konumundadır (Birleşmiş Milletler, 2020). Göç hareketleri ve kavramı 

tarihsel süreç içerisinde karakterinde çeşitli değişimler yaşasa da 

günümüzde hâlâ önemini koruyan, gittikçe daha ciddi boyutlara 

ulaşan bir konu olarak varlığını sürdürmektedir.  
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4. 20. VE 21. YÜZYILDA MÜLTECİ SORUNU 

Hayatta kalmak ve daha iyi yaşam şartlarına sahip olmak için ortaya 

çıkan uluslararası göç hareketlerinin göçün tamamlandığı bölgelere 

birçok etkisi bulunmaktadır. Göç hareketlerini kontrollü ve buna 

uygun politikalar ile kabul eden bölgelerde genel olarak olumlu 

sonuçlar meydana gelmektedir. Göç eden kişiler için yeni bir hayat ve 

daha yüksek bir refah düzeyi; göç kabulü yapan bölgeler için herhangi 

bir uzmanlık gerektirmeyen ve yalnızca kas gücü ile 

gerçekleştirilebilecek işler için düşük ücretli işgücü, ekonomilerdeki 

toplam talebi artırmak için daha yüksek bir nüfus veya bilimsel 

anlamda bölgenin ihtiyaçlarını gidermek için kabul edilen beyin 

göçleri ve beyin göçünün yarattığı çıktılar olumlu sonuçlara kaynaklık 

eden durumları temsil edebilmek-tedir.  

Mülteci göçü, temel olarak, yaşadıkları ülkede siyasi otorite veya 

rejimle anlaşmazlık veya çatışma durumunda bulunan ve bu nedenle 

çoğu zaman can ve mal güvenlikleri tehdit altında olan insanların ve 

küçük grupların başka bir ülkeye, genellikle yasadışı yollarla 

gerçekleştirdikleri göç türüdür (Taş ve Özcan, 2018: 41). 

20. yüzyıldaki göç hareketlerinin birçoğunda yaşanan savaşların 

etkisinin bulunduğu görülmektedir. Özellikle ülkelerin sınırlarının 

değişmesi ile birlikte yabacı durumuna düşen topluluklar için göç 

hareketi kaçınılmaz olmuştur. Bu dönemlerde yaşanan göç 

hareketlerinin çoğu oldukça kötü şartlarda gerçekleşmiş ve çok sayıda 

insanın ölümü ile sonuçlanmıştır. Örneğin 1944’te 2. Dünya Savaşı 



 

62 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

sonucunda Avrupa’da yaklaşık olarak 11,5 milyondan fazla insan 

yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılmıştır. İnsanlar, bilmedikleri bir 

ülkede ağır işler yapmak için evlerinden zorla yüzlerce kilometre yol 

almış ya da ailelerinden, sevdiklerinden, özgürlüklerinden ayrılarak 

toplama kamplarına toplanmışlardır (Hewitt, 2017). 1950 sonrasında 

ise Asya ve Afrika’da ciddi göç hareketleri yaşanmaya başlamıştır. 

Hindistan ve Pakistan’ın ayrılmasıyla birlikte 14 milyon insan 

Hindistan alt bölgesinden başlayarak Cezayir, Kongo, Angola, Nijerya 

ve komşu diğer ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca askeri 

rejimler ve yaşanan sık ve ciddi iç savaşlar Afrika’daki insanları 

sürekli yerinden etmiştir. 1970 sonrasında ise soğuk savaş dönemi ve 

Sovyetler Birliği’nin zayıflaması, bunun ardından 1989’da Berlin 

Duvarı’nın yıkılması, göç hareketlerinin milyonlar düzeyinde 

yaşanmasına neden olmuştur (Depillis vd., 2015).  

21. yüzyıl göç hareketleri incelendiğinde 2005 yılına kadar 

uluslararası göç hareketliliğinin en düşük seviyelerine indiği 

görülmektedir.  Ancak bu tarihten sonra yaşanan çeşitli siyasi 

gelişmeler neticesinde uluslararası göç hareketleri yeniden hız 

kazanmaya başlamıştır. 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş 

neticesinde 12 milyon Suriyeli ülkelerinden ayrılmak zorunda 

kalmıştır. Çok sayıda Suriyeli sınır komşusu olan Türkiye’ye göç 

etmiş ve kendilerine ev sahipliği yapan ülkelerin kamplarında 

yaşamak zorunda kalmıştır. Ancak kamp dışında kalan veya yasadışı 

göç hareketleri ile ülkelerinden ayrılan mülteciler açlık, barınma, 

eğitim ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır 
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(UNCHR, 2020). Özellikle Türkiye üzerinden ve deniz yolu ile 

Avrupa’ya göç etmek isteyen Suriyeli mülteciler çok sert 

müdahalelere maruz kalmakta ve insani olmayan şartlarda göç 

hareketini tamamlamaya çalışmaktadır. Diğer yandan bir Latin 

Amerika ülkesi olan Venezuela’da yaşanan ciddi ekonomik buhran, 

siyasi mücadeleler ve sosyo-ekonomik yetersizlikler neticesinde 

yaklaşık 5 milyon insan göç hareketine başlamışlardır. Hareket 

halindeki Venezuelalıların büyük çoğunluğu Peru, Şili, Ekvator ve 

Brezilya gibi çevre ülkelerde bulunmaktadır. Göç eden kişilerin 

birçoğu çeşitli rota ve ulaşım yollarını kullanırken bazıları hayatlarını 

tehlikeye atarak rotasız bir biçimde göç etmeye çalışmaktadır (IOM, 

2020). 

5. ULUSLARARASI GÖÇ VE TÜRKİYE 

Uluslararası göçün akut olaylardan (şiddetli istikrarsızlık, ekonomik 

kriz veya çatışma gibi) ve uzun vadeli eğilimlerden (demografik 

değişim, ekonomik gelişme, iletişim teknolojisi ilerlemeleri ve ulaşım 

erişimi gibi) etkileniyor olması uluslararası göç ile ilgili kesin bilgi 

verilmesini engellemektedir.  Yine de küresel olarak uluslararası 

göçmen sayısının 272 milyon yani dünya nüfusunun yaklaşık 

%3,5’inin mülteci olduğu tahmin edilmektedir. En büyük göç 

koridorları gelişmekte olan ülkelerden ABD, Fransa, Rusya 

Federasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi daha 

büyük ekonomilere doğrudur (IOM, 2020: 3). Türkiye ise özellikle 

yirminci yüzyılın ortalarından bu yana kendi vatandaşlarının göç 

etmesiyle,  jeopolitik konumundan dolayı özelikle Kuzey Afrika, 
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yakın Asya ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya kaçak olarak gitmek 

isteyenler için önemli bir durak olmasıyla ve de kendisinden daha 

fakir ülke vatandaşlarının göç ettiği ve çalıştığı bir ülke olmasıyla 

uluslararası göçe kaynak, transit ve hedef ülke olarak katkıda 

bulunmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde kaynak, transit ve hedef 

ülke bağlamında uluslararası göç ve Türkiye ele alınacaktır. 

 5.1. Kaynak Ülke Türkiye 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da hızlanan endüstrileşme 

hamleleri Avrupa ekonomilerinin hızlı büyümesine neden olmuştur. 

Büyümenin yaratmış olduğu emek talebi önceleri Doğu Almanya, 

İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerden, takip eden yıllarda ise 

Finlandiya, İrlanda, Cezayir, Fas, Tunus, Hindistan, Pakistan, 

Bangladeş, Yugoslavya ve Türkiye gibi farklı coğrafya ve ülkelerden 

karşılanmıştır. Bu talebe olumlu karşılık veren ülkelerden biri olan 

Türkiye’de ise Türkiye’den göç 1950’lerde ortaya çıkan ekonomik 

bunalımdan kurtulmanın bir yolu olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye’nin kaynak ülke olarak 1950’lerde başlayan ve hala devam 

eden dış göç süreci altı döneme ayrılmaktadır. Birinci dönem 1950’li 

yılları yani dış göç hareketinin başladığı yılları kapsamaktadır (Yavuz, 

2013: 612). Göçün başlama nedeni içerde işgücünün fazlalığı ve 

gelişmiş Avrupa ülkelerin nitelikli-niteliksiz işgücü açığı olması 

ayrıca Avrupa ülkelerinin bu açığını dışarıdan karşılama isteğidir. Bu 

yıllarda göç daha çok bireysel girişimler ve özel aracılarla sınırlı 

sayıda gerçekleşmiştir. 
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İkinci dönem düzenli ve planlı göçlerin yaşandığı 1960’lı yılları 

kapsamaktadır. Bu dönemi birinci dönemden ayıran en önemli özellik 

bu dönemde göçün ikili anlaşmalarla gerçekleşmesidir. Almanya ile 

1961; Avusturya, Belçika ve Hollanda ile 1964; Fransa ile 1965 ve 

Avustralya ile 1967 yıllarında imzalanan bu anlaşmalarla birlikte söz 

konusu ülkelere göç (YTB, 2020) devlet eliyle, planlı ve geniş 

kapsamlı olarak başlamıştır. 1960’lı yıllarda işçiler gittikleri ülkelerde 

kalıcı olarak yerleşmeyi düşünmemiş, Türkiye’ye geri dönüş fikri hep 

ağır basmıştır. Bu dönemde işçilerin Türkiye’de kalan ailelerine 

gönderdikleri dövizler dış ticareti açığı üzerinde pozitif etki 

yaratmıştır (İŞKUR, 2011: 7). 

Üçüncü dönem 1970’li yılları içermektedir. Bu dönemde göç Avrupa 

ülkelerinden ziyade Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yönelmiştir. 

1973 petrol krizi Batı Avrupa ülkelerinin işgücü talebini azaltmıştır. 

Bu nedenle Türkiye’den işgücü göçü de Suudi Arabistan, Libya ve 

Irak gibi petrol zengini Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine 

yönelmiştir (İŞKUR, 2011: 4). Yine de göçün büyük çoğunluğu 

Avrupa ülkelerine olmuştur. Bu dönemde meydana gelen iki önemli 

gelişmeden biri yasadışı göçmenlere yasal statü kazandırılması diğeri 

ise aile birleşmeleridir (Yavuz, 2013: 613). Bu gelişmeler Türk 

işçilerinin kalıcı olarak yerleşme fikrini benimsemesine, bu ülkelerde 

aile ve yuva kurmalarına neden olmuştur. Ev sahibi ülke 

vatandaşlıkları da alan işçiler, yavaş yavaş entegrasyon sürecine dahil 

olmuştur (YTB, 2020). 
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Dördüncü dönem ise Türkiye’de 80 darbesinin yaşandığı yıllardır. Bu 

dönemde bir, Türkiye’den giden sığınmacı sayısında çok belirgin bir 

artış ortaya çıkmıştır. Artan siyasi mülteci başvurusunda 12 Eylül 

askeri darbesinin geniş çaplı tutuklamaları ve yıkıcı uygulamaları 

önemli bir neden olmuştur. Türkiye’deki bu gelişmeler misafir işçi 

olarak göç edecek olanları da sığınmacı yapmıştır (İçduygu vd., 2014: 

212). Türkiye Avrupa ülkelerine giderek artan sayılarda sığınma göçü 

üreten bir ülke konumuna gelmiştir. İki, bu dönem Avrupa’daki Türk 

göçmen topluluklarının güçlendiği diğer bir ifade ile Türk 

diasporasının kurumsallaşmaya başladığı bir dönem olmuştur. Bu 

dönemde sivil toplum faaliyetleri hız kazanmaya başlamıştır (YTB, 

2020). 

Beşinci dönem ise 1990’lı yıllardır. Bu dönemde Rusya, Suudi 

Arabistan, Irak ve Libya gibi ülkelerden ihale alan Türk müteahhitlik 

firmalarının beraberinde götürdükleri işçiler çoğunluktadır. Diğer 

yandan seyahat özgürlüğü gibi küreselleşme aktörlerinin bu dönemde 

göç olgusuna ivme kazandırdığı görülmektedir. Bu dönemde, 

yurtdışın-daki Türkler yalnızca göçmen işçi değil, aynı zamanda 

yurtdışında işveren durumuna da geldiği gözlemlenmektedir (İŞKUR, 

2011: 5). Diğer yandan bu dönemin başında yükselen Kürt sorunu ve 

bunun yarattığı siyasi çatışmalar Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine 

sığınmacı akımının artmasına neden olmuştur. 

Son dönem altıncı dönemdir ve 2000’den günümüze kadar olan süreci 

kapsamaktadır. Son dönemde göçmenlerin niteliğinde ve dış göçün 

rotasında önemli değişiklik meydana gelmiştir. Bu dönemde vasıfsız 
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işgücü göçü yerini eğitimli, dil ve vasıflı işgücü göçüne bırakmıştır. 

Yine bu dönemde önceleri AB ülkelerine yönelen dış göç artık başta 

Rusya olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu’na yönelmiştir. 

Ayrıca bu dönemde Avrupa’daki Türk vatandaşlarının eğitim ve 

istihdamı sorunu, kurumsal ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele, İslam 

düşmanlığı ve vatandaşlık hakları meseleleri ön plana çıkmış ve 

Türkiye’nin diaspora politikası bu sorunlara çözümler üretme 

temelinde şekil almaya başlamıştır (YTB, 2020).  

Türkiye’den yurt dışına göç edenlere ait en son istatistiği bilgiler 

şöyledir:  Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir 

önceki yıla göre %2 artarak 330 bin 289 kişi olarak gerçekleşmiştir.  

Göç eden nüfusun %54,6’sını erkekler, %45,4’ünü ise kadınlar 

oluşturmuştur. Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863’ünü 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 245 bin 426’sını ise yabancı 

uyruklular oluşturmuştur. Türkiye’den göç edenlerin en fazla göç 

edenlerin %15,2 ile 25-29 yaş grubu olduğu görülmektedir. Bu yaş 

grubunu %13 ile 30-34 ve %12,6 ile 20-24 yaş grubu izlemektedir. 

Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımında ise %42,5 oranı 

ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görülmektedir. İstanbul’u, 

%8,7 ile Ankara, %5,4 ile Antalya, %3,4 ile İzmir ve %3,2 ile Bursa 

izlemiştir (TÜİK, 2020). 

 5.2. Transit Ülke Türkiye 

Türkiye coğrafi konumundan dolayı tarihi çağlardan beri hep doğu ile 

batı toplumları arasında doğal bir köprü görevi görmüş ve bugün de 
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ulaşımı sağlayan en önemli güzergâhlardan biridir. Bu gün sadece 

ticaretin değil aynı zamanda Avrupa'ya yönelen göçmen akışının da 

ana güzergâhı konumundadır. Türkiye’nin ekonomik açıdan 

gelişmemiş, siyasi ve etnik çatışmaların sıkça yaşandığı kaynak 

ülkelere ve zengin batı ülkelerine olan coğrafi yakınlığı, komşu 

ülkelerde artan siyasi belirsizlikler ve çatışmalar bu ülke halklarının 

daha güvenli, zulümden uzak ve daha iyi hayat şartlarının olduğu 

yerlere gitme arzusu, hedef ülkelerin sıkı göç düzenlemeleri ve vize 

sınırlamalarının olması, Türkiye’nin göçmenlerin Avrupa’ya ulaşmak 

amacıyla en çok tercih ettiği Doğu Akdeniz ve Batı Balkan Rotaları 

üzerinde bulunması, Türkiye’nin ise katı vize sınırlaması ve göç 

kontrollerinin olmaması, ayrıca akraba ve arkadaşların varlığı, kültürel 

yakınlık, düşük yaşam maliyeti ve göçmen kaçakçılık ağlarının varlığı 

Türkiye’yi gelişmiş Batı ülkelerine geçmek üzere kullanılan bir transit 

göç üssüne dönüştürmüştür (Deniz, 2014: 184; Şişman ve Balun, 

2020: 63). 

Türkiye’ye yönelik transit göçü daha net ortaya koyabilmek yakalanan 

düzensiz göçmen, geçici koruma arayanlar ve hudut kapılarından 

giriş-çıkış yapanların sayısının incelenmesi gerekmektedir (Şişman ve 

Balun, 2020: 69). Düzensiz göç transit göçün en önemli kaynağını 

oluşturmaktadır. Uluslararası göçte önemli payı olan Afganistan, 

Suriye, Bangladeş, Irak, Pakistan, Etiyopya, Sudan, Filistin ve 

Somali’den çıkan göçmenlerin yolu bir şekilde Türkiye’den 

geçmektedir ve sayıları her geçen yıl daha da artmaktadır. 2015-2019 

yılları arasında yakalanan düzensiz göçmen sayısındaki artış bu 



 

 

 69 

yargıyı doğrulamaktadır. Örneğin, Bir önceki yıla göre 2018 yılında 

yakalanan göçmen sayısındaki artış %52, 2019’da bu oran %70’e 

yükselmiştir. 2015-2019 döneminde yakalanan göçmen sayısı bir 

milyonu aşmıştır (GİGM, 2020). Alınan önlemlere rağmen uzun kara 

sınırlarının varlığı, yarım ada olması, sınırların çoğunlukla dağlık 

alanlara denk gelmesi, sınır komşusu sayısının fazla olması, sürekli 

ilticaların yaşanması yakalanan göçmen sayısında istenilen düzeyde 

başarıyı engellemektedir (Deniz, 2014: 184). Türkiye, batıda Ege 

Denizi (2.800 mil/4.506 km),  kuzeyde Karadeniz (1.700 mil/2735km) 

ve güneyde Akdeniz (1.579 mil/2.541 km) olmak üzere toplam 6.079 

mil/9.783km’lik ülkeye deniz yoluyla giriş imkânı veren oldukça uzun 

bir kıyı şeridine sahiptir. Ayrıca Türkiye’nin Nahçıvan (18 km), 

Yunanistan (203 km), Bulgaristan (269 km), Gürcistan (276 km), 

Ermenistan (328 km), Irak (384 km), İran (560 km) ve Suriye (911 

km) ile yaklaşık 3000 km kara sınırı vardır (Tepealtı, 2019: 132). 

Türkiye’nin coğrafi sınırlama şartıyla kabul ettiği 1951 tarihli Cenevre 

Sözleşmesi Avrupa dışından gelenlere sığınmacı statüsünü sağlaması, 

bunlardan BMMYK’nce “mülteci” statüsü tanınanlara üçüncü ülkelere 

yerleşmelerine kadar “geçici koruma” sağlayarak ikamet izni vermesi 

geçici koruma arayanların transit göçmen konumunu 

güçlendirmektedir. AB Türkiye’den “Coğrafi Çekince Şartı”nı 

kaldırılmasını istemektedir. Ancak Türkiye söz konusu şart ile 

topraklarında geçici olarak ikamet eden sığınmacıların yerleşik hale 

geçmesini önlemeye çalışmaktadır. Dolayısıyla söz konusu bu 

uygulama geçici koruma arayan göçmenlerin üçüncü ülkelere 
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yönelme ihtimalini artırmaktadır (Tepealtı, 2019: 131). Özelikle geçici 

koruma kapsamındaki Suriyeliler süreci önemli derecede etkilemiş ve 

Türkiye’nin dış göç profilini daha farklı bir boyuta taşımıştır. 2012 

yılında 14237 olan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 

2020’de 3624517’yi bulmuştur (GİGM, 2020). 

Türkiye’nin transit göçteki konumunu ortaya koyan diğer bir önemli 

veri ise hudut kapılarından yapılan giriş ve çıkışlardır. Türkiye seksen 

dört deniz, elli iki hava, yirmi kara ve üç demiryolu olmak üzere 

toplam 159 aktif hudut kapısına sahiptir ve her yıl artan sayıda 

yabancı giriş-çıkış yapmaktadır (Tepealtı, 2019: 131) Örneğin, 2010 

yılında yaklaşık 26 milyon giriş ve çıkış yapılırken bu rakam 2015’e 

gelindiğinde 35 milyonu 2019’da ise 44 milyonu geçmiştir. Türkiye, 

her türlü zorluk ve yetersiz imkânlara rağmen transit ülke olmamak 

için özellikle AB’ye yönelik düzensiz göç hareketleriyle mücadele 

etmektedir. 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Üçüncü Türkiye-

AB Zirvesi’nde varılan mutabakatla düzensiz ve transit göçle 

mücadelesini artırmıştır. Buna mutabakatla, Ege’de göçmen 

ölümlerinin önlenmesi, insan kaçakçılığı zincirinin kırılması ve 

yasadışı göçün yasal göçle ikame edilmesi amaçlanmış ve Türkiye’nin 

“transit” ülke konumunun ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Tüm 

bunlara rağmen AB, Türkiye’ye düzensiz göçlerle mücadele 

konusunda yeterli desteği vermemekte ve haksızca Türkiye’yi 

eleştirmektedir. Düzensiz göçle mücadelenin taraflara sağladığı 

karşılıklı fayda açısından değerlendirildiğinde Türkiye’nin AB’ye 

katkısı, kıyas kabul etmeyecek derecede fazladır. Daha az fedakârlık 
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yapan tarafın Türkiye olmasına karşın daha fazla şikâyet eden taraf 

AB olmaktadır. Bu nedenle Türkiye milli menfaatlerini ve göçün 

insani boyutunu koruyarak AB’ye karşı milli bir göç politikası 

yönetmesi gerekmektedir (Tepealtı, 2019: 137). 

 5.3. Hedef Ülke Türkiye  

Türkiye jeopolitik özelliğinden dolayı bugüne kadar kitlesel göçleri de 

içinde bulunduran göç hareketlerine maruz kalmıştır. 1979 yılında 

Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali, İran İslam Devrimi, 

1980’lerdeki İran-Irak Savaşı, Sovyetler Birliği’nin dağılması, 2010 

yılında başlayan “Arap Baharı” ve son olarak 2011yılında başlayan ve 

bugüne kadar devam eden Suriye iç savaşı 1980’lerin başından bu 

yana Türkiye’ye son dönem uluslararası göçü şekillendiren ana 

etkenler arasındadır (Şişman ve Balun, 2020: 63). Bu göçlerle 

Türkiye’ye gelenlerin bir bölümü ülkeye yerleşmiş diğerleri de transit 

göçmen olarak Avrupa ve Kuzey Amerika’ya göçmüşlerdir. 

Türkiye’ye göçü dönemlere ayırarak incelemek konuyu daha anlaşılır 

kılacaktır. 1980-1988 arası birinci dönem Türkiye’ye göçün ortaya 

çıkış dönemidir. Bu dönemde en büyük göç Afganistan, İran ve  

Sahra-altı Afrika’dan gelmiştir. Afgan göçü bu dönemin önemli 

kitlesel göçlerinden birini oluşturmaktadır. Bu göçün 

gerçekleşmesinde 1982 yılında Sovyetler’nin Afganistan’ı işgal etmesi 

sonrası başlayan Sovyet-Afgan savaşı önemli bir role oynamıştır. 

Savaş nedeniyle, o bölgedeki yaklaşık 1200 kişi Türkiye’ye gelmiş ve 
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Doğu Anadolu bölgesine yerleştirilmiştir. Gelenler arasında Özbekler, 

Uygurlar, Kazaklar ve Kırgızlar bulunmaktadır (GİGM, 2020). 

Bu dönemde diğer bir kitlesel göç İran’dan gelmiştir.  1979’de İran’da 

gerçekleşen devrim çoğunluğu Azeri ve Kürtlerin olduğu yaklaşık 1 

milyon İranlının Türkiye’ye göç etmesine neden olmuştur (İçduygu, 

2015: 281; Şahin ve Düzgün, 2015: 171). Bu göçmenlerin hepsi 

Türkiye’de kalmamış üçüncü ülkelere göç etmiştir (İçduygu, 2015: 

282).  

Bu dönemde Sahra-altı Afrika’dan Türkiye’ye yeni bir göçün başlamış 

ve bu yıllarda İslami Kalkınma Bankası’nın bursu ile birçok Afrikalı 

öğrenci Türkiye’ye gelmiştir. Bu durum daha sonraları zincirleme 

göçü ortaya çıkarmıştır.  

İkinci dönemi 1988-1993 yıllarını kapsamaktadır. Komşu ülkelerdeki 

ekonomik ve politik istikrarsızlık Türkiye’ye iki göç dalgası 

yaratmıştır. Birinci dalga Irak ve Bulgaristan’dan gelen sığınmacıları,  

ikinci dalga ise Sovyet Cumhuriyetinden gelen göçmenleri 

kapsamaktadır (İçduygu, 2015: 281-282). 1988 yılında Kuzey Irak’ta 

Irak ordusunun Halepçe kasabasına kimyasal bomba atmasıyla 

yaşanan Halepçe katliamı yaklaşık yüz bin Peşmergenin Türkiye’ye 

göç etmesine neden olmuş ve sonra ülkelerine dönmüşlerdir. 

2 Ağustos 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgalinden sonra ABD 

önderliğindeki koalisyon güçlerinin 17 Ocak 1991 tarihindeki Irak’a 

yönelik askeri müdahalesi ve ayrıca ikinci bir Halepçe katliamının 

yaşanması korkusu yaklaşık yarım milyona yakın Irak vatandaşının 
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Türkiye’ye sığınmasına neden olmuştur. Bu olay aynı zamanda 

Türkiye’nin Cumhuriyet döneminde maruz kaldığı en büyük sığınma 

hareketlerinden birisi olmuştur (GİGM, 2020). Irak’ta güvenli bölge 

oluşturulmasıyla Türkiye’ye göç edenlerin büyük bir kısmının 

evlerine dönüşü sağlanmıştır.  Kalanlar ise kurulan kamplara 

yerleştirilerek resmi mülteci olarak üçüncü ülkelere yerleşimi 

sağlanmamıştır (Kirişçi ve Karaca, 2015: 305). 

1989’ da Bulgar Türklerinin Türkiye’ye zorunlu göçü en büyük 

kitlesel göçlerden biridir. Bu göç dalgası 1950 yılında yaşanan 

Bulgaristan’daki Komünist rejimin ülkelerinde bulunan Türkleri 

Türkiye’ ye gönderme çabasının devamıdır. Uygulanan asimilasyonist 

politikalarla Bulgaristan’da yaşayan Türklerin isimleri zorla 

Bulgarlaştırılmaya çalışılmıştır (Ersoy ve Hacısalihoğlu, 2012: 19). 

Türklere yapılan baskılar arttıkça Bulgaristan-Türk sınırı açılmış ve 

Haziran-Temmuz-Ağustos 1989 döneminde yoğunlaşan göç trafiği ile 

1 yılda 345 bin 960 kişi Türkiye'ye gelmiştir. 1990 yılının ikinci 

yarısında yaşanan göç hareketiyle de bu rakam 360 bini bulmuştur 

(GİGM, 2020).  

 Bu dönemde eski Sovyet Cumhuriyetleri’nden gelen göçmenler, ticari 

amaçla Türkiye’de sadece birkaç ay kalıp daha sonra kendi ülkelerine 

dönen göçmenleri oluşturmuştur  (İçduygu, 2015: 282). 

1990’larda ticaret için Türkiye’ ye gelen Afrikalılar da Türkiye göç 

tarihinde yerlerini almışlardır. Afrikalıların Türkiye’ye ilticasında 

genel itibari ile siyasi bir zorlama bulunmamaktadır. Daha çok seyahat 
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etme ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olma ve yeni yer arama 

arzusu olduğu söylenebilir. Türkiye’deki en büyük Afrikalı göçmen 

grubu Senagalliler, Nijeryalılar, Sudanlılar ve Somalilerden 

oluşmaktadır (Şaul, 2015: 109-114). 

Üçüncü dönem ise 1994-2001 arasıdır. Bu dönemde kitlesel olarak 

Türkiye’ye Bosna ve Kosova’dan göç hareketi gelmiştir. 1989’da 

Doğu Blok’unda başlayan çözülme Yugoslavya’da kendini 

göstermiştir. Boşnakların bağımsızlık istemeleri üzerine Sırp Milisler 

binlerce Müslümanı katletmiştir. 1992-1998 yılları arasında 

Türkiye’ye yaklaşık 20 bin Boşnak göç etmiştir. Savaş bitiminden 

sonra kendi ülkelerine dönenlerin dışındakiler Türkiye’ de kalmayı ve 

vatandaş olmayı tercih etmişlerdir.  

Yugoslavya ordusunun 1999 yılında Kosova’ya girmesi üzerine 

17.746 Arnavut ve Türk göçmen Türkiye’ye gelmiş ve ilerleyen 

zamanlarda çoğu ülkesine geri dönmüştür (GİGM, 2020). 

Türkiye’ye göçün dördüncü dönemi 2000’den sonraki yılları 

kapsamaktadır. Esad’ın kendi halkına uyguladığı baskı ve şiddet uzun 

bir zaman zarfına yayılmış göç dalgası yaratmıştır. Suriyelilerin 

Türkiye’ye yönelik ilk göç dalgası 2011 Nisan ayında meydana 

gelmiştir (Kirişçi ve Karaca, 2015: 306). Barınma merkezlerine 

yerleştirilen Suriyeliler’in ihtiyaçları sadece AFAD tarafından değil 

Ensar-Muhacir yaklaşımı ile tüm toplum tarafından karşılanmaya 

çalışılmıştır. Suriyeli mülteciler konusuyla ilgili yeni çalışmalar 

yapabilmek ve yeni politikalar oluşturmak üzere GİGM (Göç İdaresi 
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Genel Müdürlüğü) AFAD’ dan devralmıştır. Türkiye Suriyeli 

mülteciler için uluslararası kuruluşlardan da ciddi bir destek 

görememiştir (İçduygu, 2015: 310). 2020 verilerine gör geçici koruma 

kapsamındaki Suriyeli’lerin sayısı 3.624.517’ye ulaşmıştır (GİGM, 

2020). 

Bu dönemde dikkat çeken noktalardan biri de yabancı öğrenci 

sayısıdır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında toplam yüz üç bin yabancı 

öğrencinin Türkiye’de eğitim görürken bu sayı 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında yüz elli bini aşmıştır. Türkiye’deki üniversitelerde 

öğrenim gören yüz elli dört bin yabancı öğrenci arasından en büyük 

oran yirmi yedi bin ile Suriyeli öğrencilere ait. Suriyelileri on dokuz 

bin ile Azeri, on yedi bin ile Türkmen, yedi bin ile Iraklı ve İranlı, altı 

bin bin ile Afgan öğrenciler takip etmektedir (GİGM, 2020). 

Yurt dışından Türkiye’ye göç edenlere ait en son veriler şöyledir: 

2019 yılında yurt dışından Türkiye’ye göç edenlere bir önceki yıla 

göre %17,2 artarak 677 bin 42 kişiye ulaşmıştır. Göç eden nüfusun 

%54,4’ünü erkekler, %45,6’sını ise kadınlar oluşturmuştur. Yurt 

dışından gelen nüfusun 98 bin 554’ünü Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları, 578 bin 488’ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturmuştur. 

Türkiye’ye 2019 yılında göç edenler yaş grubuna göre sınıflandırıl-

dığında, en fazla göç edenlerin %13,3 ile 25-29 yaş grubu olduğu 

görülmektedir. Bu yaş grubunu %12,2 ile 20-24 ve %11,6 ile 30-34 

yaş grubu izlemektedir. Türkiye’ye 2019 yılında göç edenlerin 

%45,3’ü İstanbul’a yerleşmiştir. İstanbul’u, %9,2 ile Ankara, %6,5 ile 

Antalya, %3,5 ile Bursa ve %2,2 ile İzmir takip etmiştir. Türkiye’ye 
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2019 yılında gelen yabancı uyruklular içinde ilk sırayı %14,5 ile Irak 

vatandaşları almıştır. Irak’ı, %13,8 ile Türkmenistan, %8,2 ile 

Afganistan, %7,5 ile Suriye ve %7,3 ile İran vatandaşları izlemiştir 

(TÜİK, 2020). 

Sonuç olarak Türkiye, 1960-1980’li yıllarda kaynak ülke olup, 

özellikle Avrupa ülkelerine işgücü sağlamıştır. Komşu ülkelere 

nazaran gerek güvenli ülke gerekse ekonomik açıdan büyüyen ülke 

olması Türkiye’nin göç konusunda konumunu değiştirmiştir.  

1980’lerden sonra ise 1989’da 345 bin Bulgar, 1991 yılında 467.489 

Iraklı, 1992-1998 yılları arasında 20 bin Boşnak, 1999 yılında 17.746 

Kosova’lı, 2001 yılında 10.500 Makedon ve 2020 itibarıyla 3.6 

milyon Suriyeli için hedef ülke ve transit ülke olmuştur. 

6. SONUÇ 

Uluslararası göç, daha iyi yaşam standartlarında hayatını sürdürmek 

isteyenlerin tercih ettiği insan hareketleridir. Coğrafi bölgelerdeki 

değişiklikler olarak da tanımlanabilecek göç hareketi bazı durumlarda 

yalnızca hayatta kalabilmek için kişisel olarak veya kitleler halinde 

gerçekleştirilmektedir. Özellikle hayatta kalabilmek adına kitleler 

halinde gerçekleştirilen göçler çoğu zaman öngörülemeyen ve 

olumsuz şartların meydana getirdiği sonuçlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İnsanların gönülsüz ve tam anlamıyla uygun koşullara 

sahip olma garantisine sahip olmadan hayatta kalma güdüsüyle 

gerçekleştirdiği bu hareketler mülteci problemlerini beraberinde 

getirmektedir. Mültecilerin kontrolsüzce belirli bir ülkeye yasal veya 
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yasa dışı yollarla giriş yapması, hem göç edenler hem de göç edilen 

bölge için çeşitli türlerde sorunlar teşkil etmektedir.  

Bu çalışmada uluslararası göç konusu, teorik anlamda göç kavramı, 

mülteci sorunu ve Türkiye’nin göç konusunda sahip olduğu realiteler 

kapsamında ele alınmıştır. Ayrıca uluslararası göç kavramı dönemler 

itibarıyla farklı boyutları ile incelenmiştir. Henüz göç ile ilgili 

karmaşık yapılar oluşmadan önce göç kavramı yalnızca insanı 

hareketler ve hareketlerin altında yatan güdülerle açıklanmıştır. Ancak 

zaman içerisinde siyasi, ekonomik ve sosyolojik olarak değişen dünya 

yapısı, göç hareketlerinin de farklı yorumlara sahip olması sonucunu 

doğurmuştur. Varsayımlar genel olarak göçü meydana getiren 

faktörler ve bu faktörlerin zaman içerisindeki değişimi çevresinde 

toplanmıştır. 20. ve 21. yüzyılda göç kavramı bu varsayımların 

temelini oluşturmaktadır. Bu konuda 20. yüzyılda bölgeler arasındaki 

gelişmişlik farkları, yaşanan savaşlar, iç çekişmeler ve siyasi 

istikrarsızlıklar göç hareketinin ana fonksiyonları olmuştur. 21. 

yüzyılda ise göç hareketleri genel olarak siyasi ve sosyo-ekonomik 

kırılmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  21. yüzyılın en dikkat 

çekici göçmen krizleri olan Suriye ve Venezuelalı göçmenlerin 

yaşadığı süreçler incelendiğinde Suriye’deki savaş hayatta kalma 

güdüsüyle, Venezuela’da yaşananlar ise daha insani şartlarda 

yaşayabilmek adına göç hareketlerini beraberinde getirmiştir. Sayısız 

insanın yeterli sağlık, eğitim, barınma ve dahi hayatta kalma 

şanslarının olmadığına sahne olan bu göç dalgaları günümüzde hâlâ en 

kritik mülteci problemleri olarak sıralanabilir.  
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Türkiye’nin göç konusunda yaşadığı süreçlere bakıldığında ülkenin 

göç konusundaki kimliğinin zamanla değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. 

1960 sonrası dönem incelendiğinde Türkiye’nin göç veren bir ülke 

kimliğine sahip olduğu, günümüzde ise konumunun da etkisiyle hem 

transit hem de göç alan ve veren ülke özelliği taşıdığı görülmektedir. 
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GİRİŞ 

Ülke ekonomilerinde en önemli makroekonomik değişkenlerden birisi 

işsizliktir. İşsizliğin ekonomik etkilerinin yanında sosyal etkilerinin de 

olması araştırmacılar için öncül konulardan biri olmasını sağlamıştır. 

Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedefleri için potansiyel çıktı 

düzeyinin elde edilmesi önem arz etmektedir. Söz konusu çıktının elde 

edilebilmesi adına ülke ekonomilerine göre farklılık gösteren doğal 

işsizlik oranında işsizlik seviyesinin gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla yüksek düzeyde istihdam oranı ile birlikte, potansiyel çıktı 

elde edilebilmekte ve sürdürülebilir büyüme ve kalkınma süreci 

meydana gelebilmektedir. Yüksek işsizlik oranlarının gerçekleştiği 

ülke ekonomilerinde hem ekonomik kayıplar hem de sosyal hayatta 

birtakım olumsuzluklar meydana gelebilmektedir. Artan işsizlik çoğu 

zaman legal olmayan yollara başvurularak çözümler üretmeyi 

beraberinde getirmektedir. Kayıtdışılığın artmasının en önemli 

sebeplerinden olan işsizlik, kayıtdışı ekonominin sebeplerinden birini 

oluşturmaktadır. Kayıtdışı ekonomiyi oluşturan sebepler ile kayıtdışı 

istihdamı oluşturan sebepler genel olarak benzerlik göstermektedir. 

Kayıtdışı istihdam, çalıştırıldığı sosyal güvenlik kuruluşları ve/veya 

devlet tarafından tespit edilemeyen işveren tarafından bildirilmeyen 

istihdam grubu olarak tanımlanabilir. Bu tür istihdamı oluşturan temel 

sebepler;  işsizlik, adaletsiz gelir dağılımı, kültürel açıdan kabul görme, 

kayıtdışı çalışma ile kayıtlı çalışma arasındaki kazanç farkıdır. 

Kayıtdışı çalışmanın yaygınlaştığı ekonomilerde, haksız rekabetin 
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artması, sosyal güvenliğin sağladığı haklardan mahrum kalınması gibi 

olumsuz durumlar meydana gelmektedir.  

Bu çalışmada işsizlik, istihdam ve kayıtdışı istihdam ile ilgili temel 

kavramlara yer verilerek ülke ekonomilerine verdikleri 

olumlu/olumsuz etkilerden bahsedilmektedir. Türkiye’de ve dünyada 

söz konusu kavramlar ile ilgili güncel verilerden yararlanılarak 

karşılaştırmalı betimsel analizler yapılmaktır. Türkiye’nin dünyada 

işsizlik ve kayıtdışı istihdamda hangi seviyede olduğu incelenerek 

sonuç bölümünde genel değerlendirmelere yer verilmektir.  

1. İŞSİZLİK VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR 

Günümüz dünyasında hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş 

ülkelerde karşılaşılan ve başa çıkılması en zorlu sorunlardan birisi 

işsizlik olarak görülmektedir. İşsizliğin ekonomik maliyetinin yanında, 

sosyal maliyetinin de bulunması, söz konusu olumsuzluğu diğer 

ekonomik dengesizliklerden ayrıştırmaktadır. Aşağıda TÜİK tarafından 

yayımlanan bazı tanımlamalara yer verilmektedir.  

➢ 15 ve üstü yaştaki nüfus: Çalışma çağındaki nüfus,  

➢ İşgücü: Çalışma çağındaki nüfustan işsizlerin ve istihdam 

edilenlerin toplamı,  

➢ İstihdam: Çalışma çağındaki nüfustan istihdam edilenler,  

➢ İşsiz: Çalışma çağında olup, son 4 haftada iş aramak amacıyla 

başvuranlar,  
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➢ İşgücüne dahil olmayanlar: Çalışma çağında olduğu halde 

çalışmak için başvurmamış olanlar (öğrenciler, mahkûmlar, ev 

kadınları),  

➢ İstihdam oranı: İstihdam edilenler/ 15 yaş ve üstü nüfus,  

➢ İşgücüne katılım oranı: İşgücü/ 15 yaş ve üstü nüfus,  

➢ İşsizlik oranı: (İşsizler/işgücü) x 100,  

➢ Genç işsizlik oranı: 15-25 yaş arasındaki nüfusta işsizlerin 

sayısının 15-24 yaş arasındaki toplam nüfusa oranı,  

➢ Geniş işsizlik oranı: [(işsizler + iş aramayıp çalışmaya hazır 

olanlar)/ (işgücü + iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar)] x 100 

olarak tanımlanmaktadır (Eğilmez, 2020: 39).  
 

İşsizliğin nedenleri ülkeden ülkeye farklılık gösterse de işsizliğin ana 

sebebi gelişmiş ülkelerde emek talebi kıtlığından, gelişmekte olan 

ülkelerde ise işsizlik sorunu ekonominin yapısına bağlanmaktadır. Bu 

ülkelerde nüfusun büyük çoğunluğu üretim sürecinde yer almasına 

rağmen yaratılan milli gelir, potansiyel milli gelirden çok daha düşük 

kalmaktadır (Tatoğlu, 2010: 11-12; Özbek ve Türkmen, 2020: 2101). 
 

1.1. İşsizliğin Olumsuz Etkileri 
 

İşsizlik bir bireyin elde etmesi gereken gelirden mahrum kalmasından 

çok daha fazla olumsuz etkilere sahiptir. Bireylerde ve toplumda birçok 

olumsuz psikolojik travmalara da sebep olan işsizliğin maliyetleri genel 

olarak sosyal ve iktisadi maliyet olmak üzere iki grup altında 

incelenmektedir (Yıldırım, Karaman ve Taşdemir, 2013: 370). 
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İşsizliğin sosyal maliyeti; istihdam edilmeyen ve gelir elde etmeyen 

bireylerin refah derecelerinin düşmesi, yakın çevrelerinin olmaması ya 

da çevrelerini kaybetmeleri, işsiz olan bireylerin kendisini değersiz 

hissetmesi gibi bir dizi olumsuzluklar, doğrudan işsizliğin sosyal 

maliyeti olarak adlandırılmaktadır. İşsizliğin neticesinde aile gelirinin 

düşmesi, aile bireyleri arasındaki ilişkilerde de olumsuzluklara sebep 

olabilmektedir. Gelirinden mahrum kalan bireyin sağlık problemleri ile 

de başa çıkması gerektiği düşünüldüğünde, sağlık harcamalarını dahi 

finanse edemeyen bireylerin psikolojik problemlerin yanında fiziki 

sağlıkları da olumsuz etkilenebilmektedir. Fakat işsizliğin bu tür kişisel 

ve çoğu psikolojik olan etkilerini ölçmek oldukça güçtür. İşsiz kalıp, 

psikolojik sorunların tetiklemesiyle beraber hayattaki beklentileri düşen 

bireylerin, olumsuzluklarla başa çıkamaması ile birlikte toplumda da 

hırsızlık, kapkaç, fuhuş gibi birtakım kanuna aykırı faaliyetlerde 

bulunması olası durumlar olarak düşünülmektedir. Söz konusu yasa dışı 

faaliyetlerin meydana gelmesi, işsizliğin dolaylı sosyal maliyeti olarak 

kabul edilmektedir.  

 

İşsizliğin iktisadi maliyeti; işsiz olan bireylerin çalışmamaları, 

potansiyel üretimin düşmesine sebep olmaktadır. Böylece artan işsizlik 

oranları ile birlikte kaynaklar ile istekler arasındaki dengesizlik 

mücadelesi zorlaşmaktadır. İşsizliğin iktisadi maliyeti, Gayrisafi 

Yurtiçi Hâsıla açığı (GSYİH açığı) kavramı ile ölçülmektedir. 
 

GSYİH açığı= Reel GSYİH-Doğal GSYİH     (1) 
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(1) eşitliğinde, doğal GSYİH ile işsizlik oranının doğal işsizlik oranı 

seviyesinde olduğu, diğer bir deyişle ekonominin tam istihdam 

seviyesinde bulunduğu reel GSYİH’yı göstermektedir. Doğal GSYİH, 

potansiyel GSYİH olarakta adlandırılmaktadır. Reel GSYİH ile doğal 

GSYİH arasında oluşan negatif fark, bir ekonomide işsizliğin üretimde 

sebep olduğu kaybı göstermektedir (Friedman, 1968). Gerçekleşen 

negatif farkın sıfıra inmesi için ekonominin tam istihdam koşullarında 

üretim yapması gerekmektedir. Diğer bir deyişle işsizlik oranı, doğal 

işsizlik seviyesinde gerçekleşmelidir. İşsizlik oranının yüksek olması 

ile ortaya çıkan hasıla kaybı teknik olarak Okun yasası kullanarak 

tahmin edilebilmektedir. Söz konusu yasaya göre, fiili hasıla potansiyel 

hasıladan %1 büyük olduğunda fiili işsizlik oranı doğal işsizlik oranının 

%0,3 altında olacaktır (Barışık vd., 2010: 91). Örneğin, 1991 yılında 

ABD için doğal işsizlik oranı %5.5 ve fiili işsizlik oranı %6.8 olarak 

tahmin edilmiş ve Okun yasası gereği ABD ekonomisinde potansiyel 

hâsılanın yaklaşık %3.25 kadar daha altında bir hâsıla elde edilmiştir. 

ABD ekonomisinin milli geliri düşünüldüğünde bu kayıp yaklaşık 187 

milyar dolara karşılık gelmektedir (Güneş, 2019: 25). İşsizliğin ABD 

için iktisadi maliyeti 1991 yılında yaklaşık olarak Türkiye’nin 1991 yılı 

GSYH’sına denk gelmektedir. 
 

2. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İŞSİZLİĞİN GELİŞİMİ 

 

Türkiye’de işsizlik oranlarında bazen uygulanan iktisat politikaların-

dan kaynaklı bazen de dünyada yaşanan iktisadi olumsuzluklardan 

dolayı dalgalı bir seyir gözlenmektedir. 
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1980’li yıllardan günümüze kadar neoliberal politikalar, devletin 

ekonomideki mevcut varlığını giderek azaltmış ve bu sürecin 

devamında kamu istihdamının belirgin biçimde düşmesine sebep 

olmuştur. Söz konusu dönem ile birlikte bir taraftan özelleştirme 

uygulamaları artarken, diğer taraftan yüksek maliyetlerden kaçınmak 

amacıyla çalışma hayatında da esneklik uygulamalarına yer verilmeye 

başlanmıştır (Ağır vd., 2020; 58). Maliyet minimizasyonunu 

hedefleyen piyasa mekanizması, işçi ücretlerinin düşmesine sebep 

olmuştur. Bu dönemde küçülen imalat sektörünün yerini büyük ölçüde 

hizmetler sektörü almış ve söz konusu sektör sürekli büyümeye devam 

etmiştir (Özbek ve Türkmen, 2020: 2102). 

 

 

Grafik 1: Türkiye’de İşsizlik Oranının Seyri (1980-2020) (Grafik, Dünya Bankası 
(https://www.worldbank.org) verilerinden yararlanılarak tarafımızca 

düzenlenmiştir.) 
 

Grafik 1’de Türkiye’de 1980-2020 yılları arasında işsizlik oranının 

seyri yer almaktadır.  2008 Küresel Krizi ile birlikte başta ABD, AB ve 

Japonya olmak üzere tüm dünyada olumsuz ekonomik koşullar 

meydana gelmiştir. Türkiye’de ise gelişmiş ülkelere kıyasla kriz daha 
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az hissedilmesine rağmen ekonomi 2009 yılında %4,7 oranında 

daralmıştır.  
 

Grafik 1’den de anlaşıldığı üzere ekonomik büyümenin en önemli 

belirleyicilerinden olan işgücü piyasası da bu krizden etkilenmiş ve 

2008 yılında %10 seviyelerinde olan işsizlik oranı 2009 yılında 

yaklaşık %13 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılını takip eden yıllarda 

işsizlik oranlarında düşüş yaşanmasına rağmen bu oranın ortalama %9 

dolaylarında gerçekleştiği görülmektedir. 2015 yılında %10.2 

seviyesine çıkan işsizlik oranı takip eden yıllarda açıklanan istihdam 

paketleri ve teşviklere rağmen tek haneli seviyelere indirilememiştir. 

 

 

Grafik 2: Dünyada İşsizlik Oranının Seyri (1990-2020) (Grafik, Dünya Bankası 
(https://www.worldbank.org) verilerinden yararlanılarak tarafımızca 

düzenlenmiştir.) 
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Grafik 2’de dünyada 1990-2020 yılları arasında işsizlik oranının seyri 

yer almaktadır. Grafikten de anlaşıldığı üzere 2008 küresel finans krizi 

dünya ekonomilerini olumsuz etkilemiş ve 2008 yılında %5 civarında 

seyreden işsizlik oranı 2009 yılında keskin bir artış göstermiştir. 2009 

yılında yaklaşık %6 olarak gerçekleşen dünya işsizlik oranı 2013 

yılında %5.7 iken; bu oranının 2019 yılında %5.4 civarında seyrettiği 

görülmektedir. 
 

 

Grafik 3: Bölgelere Göre İşsizlik Oranının Seyri (1991-2020) (Grafik, Dünya 
Bankası (https://www.worldbank.org) verilerinden yararlanılarak tarafımızca 

düzenlenmiştir.) 
 

Grafik 3’te 1991-2020 yılları arasında bölgelere göre işsizlik oranının 

seyri yer almaktadır. Küresel finans krizinin patlak verdiği Kuzey 

Amerika bölgesinde 2008 yılında işsizlik oranının %5.8’den yaklaşık 

%9.2’ye çıktığı görülmektedir. 2020 yılı itibariyle işsizlik oranının 

0

2

4

6

8

10

12

14

199119931995199719992001200320052007200920112013201520172019

İş
siz

lik
 O

ra
nı

 (%
)

Yıllar

Bölgelere Göre İşsizlik Oranının Seyri (1991-2020)

Avrupa & Merkez Asya Latin Amerika & Karayipler

Orta Doğu & Kuzey Afrika Kuzey Amerika

Doğu Asya& Pasifik Güney Asya



 

 93 

Doğu Asya & Pasifik bölgesinde %3.9; Kuzey Amerika’da %4; Güney 

Asya’da %5.1; Avrupa & Merkez Asya bölgesinde %6.6; Latin 

Amerika & Karayipler bölgesinde %8 ve Orta Doğu & Kuzey Afrika 

bölgesinde %9.6 olduğu anlaşılmaktadır.  
 

3. İSTİHDAM-KAYITDIŞI İSTİHDAM KAVRAMLARI VE 

TEMEL ÖZELLİKLERİ 

 

İstihdam kavramının birçok tanımı bulunmaktadır. İstihdam, işçilerin 

çalıştırılması veya üretim faaliyetinde bulunmalarına olanak 

sağlanması olarak ifade edilmektedir. Diğer bir tanımlamaya göre, 

istihdam; çalışma arzusu ve gücünde olan kişilerin hizmetlerinden 

ücret karşılığında yararlanılmasıdır (Türkbal, 1993: 383) 
 

Kayıtdışı istihdam, çalıştırıldığı sosyal güvenlik kuruluşları ve/veya 

devlet tarafından tespit edilemeyen işveren tarafından bildirilmeyen 

istihdam grubu olarak tanımlanabilir. Bir ülkede çalışan insanların 

resmi toplam istihdam rakamları tarafından kapsanamamasıdır. 

(Karan, 2006: 40). Bir başka tanıma göre kayıtdışı istihdam, yasal 

üretim faaliyetleri içinde bulunan, ancak faaliyetleri kamu kayıt ve 

istatistiklerinde bulunmayan ya da eksik yer alan istihdam şeklinde 

ifade edilmektedir. Diğer bir tanıma göre kayıtdışı istihdam; niteliği 

itibariyle yasal, fakat kamu makamlarına bildirilmemiş herhangi bir 

ücretli faaliyet olarak ifade edilmektedir. Buna göre suç sayılan 

faaliyetler, ev ekonomisi dahilinde yürütülen faaliyetler ve düzenleyici 

çerçeve içinde yer almadıkları için kamu makamlarına beyan edilmek 

zorunda olmayan faaliyetler kapsam dışında bırakılmışlardır. 
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3.1 Kayıtdışı İstihdamın Sebepleri 
 

Gelişmiş ülkelere kıyasla gelişmekte olan ülkelerde kayıtdışı istihdam 

ülke ekonomisinin önünde büyük bir sorun olarak durmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde işsizlik, enflasyon, yoksulluk, gelir 

dağılımındaki dengesizlikler gibi sorunlar beraberinde kayıtdışı 

ekonomi ve kayıtdışı istihdam sorununa neden olmaktadır. Yine 

gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı, eğitim seviyesinin 

düşüklüğü, kırdan kente göçler, yurtdışından kaçak göç sorunları da 

kayıtdışı istihdamı oluşturan sebepler arasındadır (İnal, 2019: 11). 

 

Kayıtdışı istihdamı oluşturan birçok sebep mevcuttur. Bunların 

birçoğu kayıt dışı ekonomiyi oluşturan sebeplerle benzerlik 

göstermektedir. Bu sebepler: 
 

➢ İşverenler ve çalışanlar üzerindeki istihdamla ilgili mali 

yükümlülüklerin fazlalığı 

➢ İşverenlerin sendikaların baskılarından kurtulmak istemeleri 

➢ İşşizlik 

➢ Kayıtlı ekonomide istihdam edilenlerin kazançlarının az olması 

➢ Çalışma saatleri 

➢ Gelir dağılımındaki adaletsizlik 

➢ Yıllar itibari ile çıkarılan borçlanma kanunları ve cezaların 

yetersizliği 

➢ Çalışanların kendi işini yapma isteği 

➢ Nitelikli işgücünün varlığı 

➢ Düşük rekabet gücü ve küreselleşme 
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➢ Kültürel açıdan kabul görme 

➢ Kayıtdışı çalışma fırsatının kolay olması 

➢ Sosyal güvenlik yasalarının popülist yapısı 
 

şeklinde sıralanabilir (Karan, 2006: 58). 
 

3.2. Kayıtdışı İstihdamın Ölçümü 

 

Bir ülke ekonomisinde kayıt dışı istihdamı tam olarak tespit etmek 

mümkün olmamakla birlikte, tespit edilen kayıt dışı istihdamın da 

yapısı ve hacmi hakkındaki bilgilerin güvenilir yöntemlerle elde 

edilmesi zordur. Literatürde kayıt dışı istihdamın ölçümü doğrudan ya 

da dolaylı şekilde olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Doğrudan 

ölçme yönteminde anket yöntemine başvurulurken, dolaylı ölçme 

yönteminde ise GSMH, vergi, istihdam ve parasal yaklaşımlarla kayıt 

dışı istihdam tespit edilmeye çalışılmaktadır (İnal, 2019: 19). 
 

Doğrudan ölçme yöntemi olan anket yöntemi, ankete katılan işçiler ve 

işverenlerin mevcut durumlarını saklayabilecekleri için elde edilen 

sonuçlar da gerçeği yansıtmayacaktır (Işık ve Acar, 2003: 123). Anket 

yöntemi sonucu elde edilen veriler güvenilir olmadığı için kayıt dışı 

istihdamın boyutunun da yanıltıcı olmasına neden olacaktır. Ancak 

Türkiye‘de kayıt dışı istihdam; Türkiye İstatistik Kurumu’nun Hane 

Halkı İşgücü Anket sonuçlarına göre ölçülmektedir. Kayıt dışı 

istihdamın dolaylı ölçüm yöntemlerinden olan GSMH yaklaşımı milli 

gelir ile tüketim verilerinin arasındaki farkla ölçülmektedir. Milli gelir; 

üretim, gelir ve harcama yöntemleriyle hesaplanmaktadır. Bu üç ayrı 

hesaplamada da sonucun aynı çıkması gerekmektedir. Ancak bu üç 
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ayrı hesaplamada sonuç farklı çıkıyorsa bu durum kayıt dışılığa işaret 

etmektedir. Bu farkın tamamının kayıt dışılıktan olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Çünkü yapılan hesaplamalar hata oranlarının yüksek 

olmasından da kaynaklanabilmektedir (İnal, 2019: 19). 
 

Dolaylı ölçüm yöntemlerinden olan vergi yönteminde ise tarafların 

vergi beyan ve matrahları arasındaki farklar kayıt dışılığın boyutunu 

ortaya koyacaktır. Bu yaklaşımla güvenilir sonuçlar elde edilmesi için 

devletin adaletli ve düzenli bir vergi sistemine sahip olması 

gerekmektedir (Saraç, 2012: 89; İnal, 2019: 19-20).  

 

Kayıt dışı istihdamın ölçümünde parasal yöntemler yaklaşımı da, 

dolaşımdaki para ile mevduat hesapları gibi nakit parasal büyüklükler 

arasındaki ilişkiden hareket ederek kayıt dışı istihdamı ölçmeye 

çalıştığı için dolaylı bir ölçüm yöntemidir. Kayıt dışılığı gizlemek için 

çalışanlara ödenen ücretler nakit ve elden yapıldığından, likidite 

büyüklüklerini de etkilemektedir. Bu yoldan hareketle kayıt dışı 

ekonomi ve istihdamın boyutu tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Ancak 

dolaşımdaki paranın tasarruf edilebileceği gibi yapılan kayıt dışılığın 

herhangi mal veya iş karşılığında da olma ihtimali de göz önüne 

alındığında sonuçların güvenilir olmamasına neden olacaktır. Paranın 

dolaşım hızının en düşük olduğu yılda kayıt dışılığın olmadığı 

varsayılarak kayıtlı ve kayıt dışı istihdam hesaplanmaya 

çalışılmaktadır (Ilgın, 2002: 147-148; İnal, 2019: 19-20). 

 

Başka bir dolaylı ölçüm yöntemi de istihdam yöntemidir. İşgücüne 

katılım ve gerçek olan katılım arasındaki farkların parasal değerlere 
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çevrilmesiyle kayıt dışılığın büyüklüğü tespit edilmeye 

çalışılmaktadır. Ancak çalışanların çalışma saatlerinin ne kadar 

olduğu, verimlilik düzeylerinin ve ikinci bir işte çalışıp 

çalışmadıklarının tespitinin zor olmasından dolayı hesaba alınması 

mümkün olmayacaktır. Türkiye’de kayıt dışı istihdam, istihdam 

yöntemine göre SGK ve TÜİK verilerinden yararlanılarak 

ölçülmektedir (İnal, 2019: 20). 
 

3.3. Kayıtdışı İstihdamın Olumsuz Etkileri 
 

Kayıtdışı istihdamın olumsuz etkileri temelde 3 başlıkta toplanabilir.  
 

3.3.1. Sosyal Güvenlik Sisteminde Yarattığı Olumsuzluklar 

 

Kayıtdışı istihdam edilen kişiler sosyal güvenlik primi ödememekte, 

kurumlara bir katkıları olmamaktadır. Aileden bir kişinin sosyal 

güvenceye sahip olması o kişinin anne, baba, eş ve çocuklarına da 

sosyal güvenlik yardımlarından faydalanma olanağı sağlamakta fakat 

bu kişiler faydalandıkları yardımlar için kuruma bir ödemede 

bulunmadıkları için kurumlar zor duruma düşmektedirler (Karan, 

2006:70-71; Ebert, 1998: 36). Diğer taraftan kişilerin hastalandık-

larında, iş kazası veya meslek hastalığı geçirdiklerinde, kadın 

çalışanlar için doğum yaptıklarında rapor ve annelik ücreti gibi 

haklardan yararlanamamalarına neden olmaktadır. Yine çalışanların 

yaşlılık, ölüm veya maluliyet durumunda aylık veya gelir haklarından 

yararlanamamasına neden olmaktadır. Kişilerin güvencesiz bir şekilde 

hayat sürmelerine neden olmakla birlikte gelecekleri güvence altına 

olmayan bir toplum oluşmaktadır (Dam vd., 2018: 303; İnal, 2019: 21). 
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3.3.2. Çalışanlar Üzerindeki Etkileri  
 

Kayıtdışı istihdamın çalışanlar üzerindeki en büyük etkisi sosyal 

güvenlik imkânlarından yararlanamamalarıdır. Gerek sağlık hizmetleri 

gerekse de yaşlılık aylıklarından mahrum kalan sigortalılar gelecek 

için kendilerini korumaya alamamaktadırlar (Karan, 2006: 71). 

Kayıtdışı istihdamın çalışanlar açısından bir diğer olumsuz yanı ise 

kayıtdışı istihdam edilenlerde asgari ücret benzeri bir koruyucu 

hükmün bulunmamasıdır. Ücret tamamen işveren ve işçi arasındaki 

pazarlıkla belirlenmekte; işsizliğin yoğun olduğu ülkelerde pazarlıkta 

işveren öne çıkmaktadır. Bir başka etkisi de çocuk istihdamını 

arttırmasıdır. Okullarında eğitim alıp topluma faydalı bireyler olarak 

yetişmeleri gereken çocuklar kayıtdışı istihdamı yoğun yapılan 

kitlelerindendir. Çocuklar okul yerine çalışma koşulları çoğu zaman 

yetersiz işyerlerinde çalışmakta; hem eğitimsiz kalmakta hem de 

psikolojik ve bedensel baskılarla karşılaşmakta sağlıklı birer birey 

olamamaktadırlar (Günay, 2002: 157). Türkiye’de kayıtdışı istihdam 

1980’li yıllardan sonra özel sektörün ekonomi üzerindeki etkisinin 

sonucunda ortaya çıkmış ve yıllardır önemli bir sorun olarak 

süregelmiştir (Demir ve Yıldız, 2009: 10). 
 

3.3.3. Haksız Rekabete Yol Açması 
 

Çalışanlarını kayıtdışı istihdam eden bir işyeri çalışanlarını kayıtlı 

gösteren bir işyerine oranla çok daha düşük maliyetle çalışma 

olanağına sahiptir. Bu maliyet farkını gerek ürettiği mamullerin 

fiyatını düşük tutarak gerekse de üretimini daha az maliyetle 
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gerçekleştirmesini sağlayacak teknolojik donanıma yatırım yaparak 

kullanabilir. Bu durum bir yandan adaletsizliğe neden olurken diğer 

yandan kayıtlı işyerinin devlete olan güvenini azaltmakta ve kayıtlı 

ekonomiden uzaklaşmasına sebep olmaktadır (Karan, 2006: 72). Kayıt 

dışı işçi çalıştıran işverenle işçi primlerini ve vergilerini düzenli 

ödeyen işverenin üretim maliyetleri eşit olmadığından bu da haksız 

rekabet etkisi yaratmaktadır (Altuğ, 1994). Bu durum kayıt dışı işçi 

çalıştıran firmanın işgücü maliyetlerinin düşüklüğü sebebiyle düzenli 

ve kayıtlı faaliyet gösteren işyeri için aynı şeyi söylemek mümkün 

değildir. Kısa dönemde bu durumun bu şekilde devam etmesi olası 

iken uzun dönemde mümkün olmayacak ve kayıtlı firma rekabet 

edemeyecek düzeye gelebilecektir. Bu durumda kayıtlı çalışan 

işyerinin de kayıt dışına yönelmesine neden olacaktır (İnal, 2019: 21). 
 

3.4. Türkiye’de ve Dünyada Kayıtdışı İstihdamla Mücadele 
Yöntemleri 

 

Küreselleşme hareketleri ile birlikte sanayileşmeni hızlanması, ülke 

ekonomilerinin birlikte hareket etme istekleri ve gelişen, yaygınlaşan 

teknolojik gelişmeler vasıfsız işgücünü kayıt dışı çalışmaya itmiştir. 

Teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve uyum sağlayan gelişmiş 

ülkeler seri olarak nihai mal üretimi gerçekleştirebilmektedir. Ancak 

ürün maliyetini düşürmek için ara ürünleri teknolojik yeniliklere yenik 

düşmüş veya uyum sağlayamamış gelişmekte olan ülkelere yaptırmak 

istemeleri, kayıt dışı istihdam sorununun gelişmekte olan ülkelerde 

daha çok olmasına neden olmuştur (İnal, 2019: 21-22). 
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Türkiye, 24 Ocak 1980 Kararları ile dışa açık ekonomi modelini ve 

uluslararası rekabetin önem kazandığı neoliberal ekonomiyi 

benimsemiştir. Dışa açık ekonomi köyden kente göçleri de 

hızlandırmış, bu durum da kayıt dışı istihdam artışını beraberinde 

getirmiştir. İşçilerin güvence olmadan, sosyal güvenlik hakları 

olmadan cinsiyet, yaş, sektör, bölge, işyerinin büyüklüğüne göre 

farklılar olsa da kayıt dışı istihdamın ülke ekonomisine olumsuz etkisi 

giderek artmıştır (İnal, 2019: 27). 
 

Türkiye’de uygulanan beş yıllık kalkınma planlarının yedincisinde ilk 

defa kayıt dışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam kavramlarına değinilmiş 

ancak bu konuda herhangi bir önlem alınmamıştır. Tarım-tarım dışı ve 

kayıtlı-kayıt dışı ayrımlarının var olduğu işgücü piyasasında çok 

parçalı bir yapının olduğu vurgulanmıştır. 8. Beş Yıllık Kalkınma 

Planında istihdama yönelik yasal yükümlülüklerin toplam işgücü 

maliyetleri içindeki payının yüksek olmasının, kayıt dışı istihdamın da 

artmasına neden olduğu belirtilmiştir. Kayıt dışı istihdamın artması, 

vergi ve sosyal güvenlik yükümlüklerinin yerine gelmemesinden 

dolayı devleti kayba uğrattığı vurgulanmıştır. Kayıt dışı istihdamın 

artmasına yabancı kaçak işçilerin de neden olduğu, sosyal güvenlik 

konusunda işverene karşı pazarlık gücünü zayıflattığına değinilmiştir. 

Kayıt dışı istihdama neden olan faaliyetlerin ortadan kaldırması temel 

amaç olarak görülmüştür. İstihdama yönelik yasal yükümlülüklerin 

hafifletilmesi sonucunda kayıt dışı istihdamın azalması öngörülmüştür 

(T.C. Kalkınma Bakanlığı 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2001-2005).  
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9. Kalkınma Planında yine kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam 

konularına değinilmiş ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi konusunda 

önlemler alınmıştır. Bürokrasinin azaltılmasına, gümrük, vergi ve 

sosyal güvelik işlemlerinde otomasyona geçilmesine, enflasyon 

muhasebesi uygulamasına, fikri mülkiyet haklarının korunmasına ve 

az gelişmiş illerde istihdam teşviklerine yönelik düzenlemeler 

yapılmasına rağmen kayıt dışı istihdamın boyutunun azaltılamadığı 

belirtilmiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 9. Kalkınma Planı, 2007-

2013). 

 

10. Beş Yıllık Kalkınma Planında kayıt dışı istihdam konusuna geniş 

yer verilmiştir. Kayıt dışı istihdam sorununa nedenleriyle birlikte kayıt 

dışılığın düşürülmesi için yapılması gerekenlere de değinilmiştir. 

Kayıt dışı istihdamın 2000 yılı verilerine kıyasla 2012 yılında önemli 

ölçüde azaldığının altı çizilmiştir. Kayıt dışı istihdamın ‘Ücretsiz Aile 

İşçiliği’ meselesi üzerinde durularak temel hareket noktasının kadınlar 

ve kayıt dışılığın en fazla olduğu tarım sektörü olduğu vurgulanmıştır. 

İşsizliğin doğal işsizlik düzeyine çekilmesi, çalışma barışını göz ardı 

edilmeyerek istihdamın genişletilmesi ve sonuç olarak kayıt dışı 

istihdamın azaltılması öncelikli ele alınması gereken konular olarak 

görülmüştür (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 

2014-2018). 

 

Türkiye’de Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP), kayıt 

dışı istihdam oranını düşürmek, kayıt dışı istihdamla mücadeleye 

destek vermek, ülke ekonomisine katkı sağlamak için 25/05/2017 

tarihinde faaliyetine başlamıştır. Proje kapsamında; 15 farklı ilde 
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ilköğretim öğrencilerinin bilinçlendirilmesi, esnaf ve din görevlilerine 

farkındalık seminerlerinin verilmesi, lise ve üniversite öğrencilerine 

yönelik yarışmalar yapılması gibi faaliyetlere yer verilerek kayıt dışı 

istihdamla mücadeleyi tabana yaymak amaçlanmıştır. Yine proje 

kapsamında; işverene bilgilendirme mektubu gönderilerek rehberlik 

hizmeti sağlanması ve kazancı azalan kişilerin cep telefonlarına kısa 

mesaj ile bilgi verilmesi, çalışan ve işverenlerin mevcut durumlarından 

haberdar edecek rehberlik faaliyetleri yapılmaktadır (İnal, 2019: 41). 
 

Her ülke kendi ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel özelliklerini göz 

önüne alarak kayıt dışı istihdamla mücadele yöntemleri ortaya 

koymaktadır. Gelişmiş ülkeler güçlü ekonomik yapıları sayesinde 

kayıt dışı istihdamı yasalarla ve diğer çözüm yollarıyla 

engelleyebilmektedirler. Kayıt dışı istihdamla mücadelede en çok 

zorlanan düşük gelirli ülkelerdir. Düşük gelirli ülkeler kayıt dışı 

istihdamı kabullenmiş olup mücadele konusunda da çok da istekli 

davranmamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için ise kayıt dışı 

istihdamla mücadelede kayda değer sonuçlar almak istemektedir (İnal, 

2019: 26). 

 

AB ülkelerinin kayıt dışı istihdamla mücadelede uyguladıkları 

tedbirlere bakıldığında, hem kayıtlı sektöre girişin özendirildiği, hem 

de kayıt dışı çalışmaları azaltacak etkin denetim ve cezai yaptırımlar 

uygulanarak karma bir yöntem uyguladıkları görülmektedir 

(Karaaslan, 2010: 207). AB ülkelerinin birçoğunda kayıt dışı 

istihdamla mücadelede uygulanan yöntemlerden biri, kadınlar ve uzun 

süre işsiz olanlara yönelik istihdam programlarının yapılması ve bu 
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programların yürütülmesidir (Kamalıoğlu, 2014: 90-95; İnal, 2019: 

26). 

 

Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda başarılı olan ülkelerden biri 

ABD’dir. Eyalet sistemin olduğu ABD’de her eyaletin kendi yönetimi 

olup kanun çıkarma ve yargı sistemi bağımsız olduğundan diğer 

eyaletlerle koordineli bir şekilde kayıt dışı istihdamla mücadele 

etmektedirler (İkiz, 2000: 35-36). Almanya’da kayıt dışı istihdamla 

mücadele konusunda vergi muafiyetleri ve gelir vergisi indirimleri 

uygulayarak ‘kısa süreli iş’ ve ‘küçük iş’ kavramları geliştirilmiş olup 

kayıt dışı istihdamla mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmiştir 

(Acar, 2012: 296-297). Yine gelişmiş ülkelerden olan Fransa’da kayıt 

dışı istihdamla mücadele konusunda bakanlıklar arasında büro 

kurulması ve hizmet fişi sistemi ile koordinasyon sağlanarak 

sürdürülmektedir (Tunç, 2007: 70; İnal, 2019: 27). 

 

4. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İSTİHDAM VE KAYITDIŞI 
İSTİHDAMIN SEYRİ 

 

Türkiye’de 1980’li yıllardan 2000’li yıllara kadar ekonomik büyümeye 

öncelik verilmiştir. Bu amaç kapsamında işçilerin mesai saatlerinde 

artışlar meydana gelmiştir. Öyle ki; imalat sanayinde 1988 yılında 

haftalık 50 saat olan çalışma süresi, 2001 yılına gelindiğinde 55 saate 

çıkmıştır (Tunalı, 2003: 51). 2004 yılında bu süre haftalık ortalama 

52.2 saat olarak gerçekleşmiştir. Artan çalışma sürelerinin ortaya 

çıkardığı neticelerden birisi de istihdamın yeterli seviyelere 

çıkarılamamasıdır. Nitekim 1980 yılından 2004 yılına kadar geçen 25 
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yılda çalışma çağındaki nüfusta 23 milyon kadar artış olmasına 

rağmen, bu dönemde 6 milyon yeni istihdam gerçekleşmiştir (Candaş, 

2010: 48-68). 

 

 

Grafik 4: Türkiye’de İstihdamın Sektörel Dağılımı (1980-2020) (Grafik, Türkiye 
İstatistik Kurumu (https://www.tuik.gov.tr ) verilerinden yararlanılarak tarafımızca 

düzenlenmiştir.) 
 

Grafik 4’te Türkiye’de 1980-2020 yılları arası istihdamın sektörel 

dağılımı yer almaktadır. Geçen 40 yılda tarım sektörünün toplam 

istihdamdaki payının hızla düştüğü; 1980 yılında %53 olan istihdam 

oranının 2019 yılında %18 seviyesine indiği görülmektedir. Buna 

karşılık, hizmet sektörünün toplam istihdam içerisindeki payının 1980 

yılında %32 seviyesinden 2019 yılında %56 seviyesine tırmandığı 

grafikten anlaşılmaktadır. Sanayi sektörünün toplam istihdam 

içerisindeki payı incelendiğinde ise 1980 yılında yaklaşık %14 olan 

istihdam oranının 2019 yılında %25’e ulaştığı görülmektedir. 
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Grafik 5: Türkiye’de İstihdamın Nüfusa Oranı (15 Yaş Üstü, 1991-2020) (Grafik, 

Dünya Bankası (https://www.worldbank.org)  verilerinden yararlanılarak 
tarafımızca düzenlenmiştir.) 

 
 

Grafik 5’te Türkiye’de 1991-2020 yılları arası 15 yaş üstü istihdamın 

nüfusa oranı yer almaktadır. Dünya Bankası’ndan elde edilen veriler 

incelendiğinde 2001 krizinin ve nüfus artışının etkisi dikkat 

çekmektedir. Türkiye’de istihdamın nüfus içerisindeki payının 1996 

yılında yaklaşık %49 iken; 2004 yılında yaklaşık %41’e gerilediği ve 

2019 yılında %46 seviyesine ulaştığı görülmektedir. 
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Grafik 6: Bölgelere Göre İstihdamın Nüfusa Oranı (15 Yaş Üstü, 1991-2020) 

(Grafik, Dünya Bankası (https://www.worldbank.org)  verilerinden yararlanılarak 
tarafımızca düzenlenmiştir.) 

 

Grafik 6’da bölgelere göre 1991-2020 yılları arası 15 yaş üstü 

istihdamın nüfusa oranı yer almaktadır. 2019 yılı itibariyle istihdamın 

nüfusa oranının Orta Doğu & Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık %43; 

Güney Asya bölgesinde %48; Avrupa & Merkez Asya bölgesinde %54; 

Latin Amerika & Karayipler bölgesinde %58; Kuzey Amerika’da %60 

ve Doğu Asya & Pasifik bölgesinde %64 olduğu görülmektedir. 
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Grafik 7: Dünyada İstihdamın Nüfusa Oranı (15 Yaş Üstü, 1991-2020) (Grafik, 

Dünya Bankası (https://www.worldbank.org)  verilerinden yararlanılarak 
tarafımızca düzenlenmiştir.) 

 

Grafik 7’de dünyada 1991-2020 yılları arası 15 yaş üstü istihdamın 

nüfusa oranı yer almaktadır. Son 20 yıl incelendiğinde, 1991 yılında 

%62 olan nüfus içerisindeki istihdam payının nüfus oranındaki artışın 

da etkisiyle 2019 yılında %57 seviyesine düştüğü görülmektedir.  
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Grafik 8: Türkiye’de Kayıtdışı İstihdam Oranları (2011-2019)(Grafik, 

Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO (https://www.ilo.org)  verilerinden 

yararlanılarak tarafımızca düzenlenmiştir.) 
 

Grafik 8’de Türkiye’de kayıtdışı istihdam oranlarının 2011-2019 yılları 

arasındaki seyri yer almaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

veritabanından elde edilen veriler incelendiğinde tarım sektörünün 

dahil edilmediği kayıtdışı istihdam oranının 2011 yılında %18 iken 

2019 yılında %23 seviyesine çıktığı görülmektedir. Türkiye’de toplam 

kayıtdışı istihdam rakamları incelendiğinde ise 2014 yılında %33 

seviyesinde olan söz konusu oranın 2019 yılında %35 seviyesine 

ulaştığı grafikten anlaşılmaktadır.  
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Grafik 9: Bölgelere Göre Kayıtdışı İstihdamın Sektörel Dağılımı (2018) (Grafik, 

Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO (https://www.ilo.org)  verilerinden 

yararlanılarak tarafımızca düzenlenmiştir.) 
 

Grafik 9’da 2018 yılı itibariyle bölgelere göre kayıtdışı istihdamın 

sektörel dağılımı yer almaktadır. 2018 yılında hizmet, sanayi ve tarım 

sektöründe en yüksek kayıtdışı istihdam oranına sahip olan bölgelerin 

Afrika, Arap Devletleri ve Asya-Pasifik olduğu anlaşılmaktadır. Tarım 

sektöründe kayıtdışı istihdam oranının Afrika’da %97; Arap 

Devletleri’nde %95 ve Asya-Pasifik bölgesinde %94 olduğu 

görülmektedir. Benzer şekilde sanayi sektöründe kayıtdışı istihdam 
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oranının Afrika’da %77; Arap Devletleri’nde %80 ve Asya-Pasifik 

bölgesinde %68; hizmet sektöründe ise yine bu bölgelerde sırasıyla 

%70; %57; %54 seviyesine ulaştığı grafikten anlaşılmaktadır. Tarım, 

sanayi ve hizmet sektöründe kayıtdışı istihdam oranı en düşük olan 

bölgenin Avrupa ve Orta Asya bölgesi olduğu anlaşılmakta olup; bu 

oranların sırasıyla %71; %21; %20 olduğu görülmektedir.  

 

Grafik 10: Dünyada Kayıtdışı İstihdamın Sektörel Dağılımı (2018) (Grafik, 

Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO (https://www.ilostat.ilo.org)  verilerinden 

yararlanılarak tarafımızca düzenlenmiştir.) 
 

Grafik 10’da 2018 yılı itibariyle dünyada kayıtdışı istihdamın sektörel 

dağılımı yer almaktadır. ILO’dan elde edilen veriler incelendiğinde, 

kayıtdışı istihdam oranının tarım sektöründe %93; sanayi sektöründe 

%57 ve hizmet sektöründe ise %47 seviyesinde gerçekleştiği 

görülmektedir. Tüm dünya ülkelerinde kayıtdışı istihdamın en fazla 

gerçekleştiği sektör tarım sektörüdür. 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu çalışmada, işsizlik, istihdam ve kayıtdışı istihdam ile ilgili temel 

kavramlara yer verilerek, Türkiye ve dünyada söz konusu değişkenlerin 

güncel veri setlerinden oluşturulmuş tablo ve grafiklere yer verilmiştir. 

Her ne kadar temel amaç, işsizlik ve kayıtdışı istihdam konusunda 

Türkiye’nin konumunu irdelemek olsa da, dünyada ILO tarafından 

bölgesel olarak yayımlanan veri setlerinden yararlanılarak dünya geneli 

için bir perspektif sunulmaya çalışılmıştır.  
 

Ülke ekonomileri için, enflasyon ile birlikte yüksek seviyede olması 

istenmeyen en önemli değişkenlerden birisi işsizlik oranıdır. İşsizlik 

hem iktisadi hem de sosyal maliyetlerinin olması sebebiyle, makro 

düzeyde ülke ekonomilerinde, mikro düzeyde ise toplumda birçok 

olumsuz etkiye yol açmaktadır. İşsizliğin doğal sonuçlarından birini 

teşkil eden kayıtdışı istihdam da işsizlik ile benzer olumsuz etkilere 

sahiptir. Dünyada kayıtdışılığın en yüksek olduğu sektör tarım 

sektörüdür. Bu bilgi ile kayıtdışılığın öncelikle emek sömürüsüne yol 

açtığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan, tarım sektürünün payının yüksek 

olduğu ülkelerin daha ziyade az gelişmiş ülkeler oldukları göz önüne 

alındığında, kayıtdışılığın az gelişmiş ülkelerde daha yaygın olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. Nitekim kayıtdışı istihdamın bölgesel 

dağılımı incelendiğinde, Afrika’nın liderlik ettiği; Arap devletleri ile 

Asya & Pasifik bölgesinin de kayıtdışı istihdamda yüksek oranlara 

sahip olduğu görülmektedir. Kayıtdışı istihdamın düşük seviyede 

görüldüğü ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğu göze çarpmaktadır.  
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Türkiye’de ise 1980’li yıllardan günümüze tarım sektörünün payının 

giderek azaldığı kısmen sanayi, daha çok hizmet sektörünün payının 

arttığı görülmektedir. Dolayısıyla, dünya genelinde olduğu gibi tarımın 

azalan payı ile kayıtdışı istihdamın payının da azalacağı 

beklenmektedir. Ancak, son 10 yıl incelendiğinde kayıtdışı istihdam 

oranının istenen ölçüde azalmadığı ve %36 seviyelerinde seyrettiği 

görülmektedir. Bu durumun temel sebebi, Türkiye’de tarım sektörünün 

payı azalırken, işsizlik oranında meydana gelen artışlardır. 1980’li 

yıllardan günümüze, Türkiye ekonomisinde işsizliğin seyri 

incelendiğinde işsizlik oranının artan bir trende sahip olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla kayıtdışı istihdamın temel nedenlerinden 

birini oluşturan işsizlik, Türkiye’de kayıtdışı istihdamın istenilen 

seviyelere indirilmemesinin ana sebebi olarak görülmektedir. Kayıtdışı 

istihdamın düşük seviyelere indirebilmesi için, öncelikle işsizliği 

(özellikle genç işsizliği) azaltıcı politikalar uygulanmalıdır. Genel 

olarak yapısal işsizlik sorunun mevcut olduğu Türkiye’de eğitim 

sisteminin istihdama yönelik olarak güncellenmesinin kayıtdışı 

istihdamı azaltıcı etki oluşturabileceği düşünülmektedir. Başta tarım 

sektörü olmak üzere sanayi ve hizmet sektöründe kayıtdışılığı önleyici 

denetimlerin sıklaştırılması ve sosyal güvelik kurumuna kayıt olma 

bilincinin çeşitli kanallarla (kamu spotu, sosyal medya, tv-radyo 

programları vb.) artırılması önemli görülmektedir.  
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GİRİŞ 

Bulaşıcı salgın hastalıklar tıp literatüründe epidemiler olarak 

bilinmektedir. Pandemik salgın hastalıklar ise çok geniş coğrafyalara 

yayılan bazen bir kıtaya hatta tüm küreye yayılan; insanlar ve 

hayvanlarda hastalık ve ölümlere yol açan bulaşıcı salgın hastalıklar 

şeklinde ifade edilmektedir. Salgın hastalıklar, makine gücüne dayanan 

ulaşım teknolojilerinin henüz gelişmediği eski çağlarda bile kıtalar arası 

hareket edebilmekteydi. Dünyanın farklı coğrafyalarında yayılma alanı 

bulan bu hastalıklar çok fazla sayıda insanın yaşamını kaybetmesinin 

yanı sıra hastalığın görüldüğü toplumların sosyal, siyasal ve ekonomik 

sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.  

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğu bilinen salgın 

hastalıklar toplumların zamanla artan ilişkileri, gelişen ulaşım ağları, 

yaşanan göç olayları, uluslararası ticari ilişkilerinde yaşanan gelişmeler 

sayesinde yeni yayılma alanları bularak daha önce görülmedikleri 

coğrafyalarda çok sayıda insanın ölümüne ve ekonomik zararlara neden 

olduğu bilinmektedir. Ülkeler arası ticari ilişkilerin serbestleşmesi, 

dolaşımın serbestleşmesi ve göçler salgın hastalıkları dünyanın birçok 

farklı coğrafyasına yayarak ölüm oranlarının artmasına neden 

olmaktadır. 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de salgın hastalıkların görüldüğü 

yerlerde hastalık nedeniyle yaşanan toplu ölümler özellikle demografik 

açıdan olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir.  Toplumların 

demografik anlamda yaşadıkları bu çöküntü hem sosyal hayatlarında 
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hem de ekonomik hayatlarında değişim ve dönüşümler yaratmaktadır.  

Hastalığın daha fazla insana bulaşmasını önlemek için uygulanan 

karantina yöntemi ekonomik faaliyetlerin durmasına neden olmaktadır. 

Bu yöntem çoğu insanın işine gidememesine sebep olduğu gibi birçok 

iş yerinin de kapalı kalmasına ve bazı üretim yapan fabrikaların 

üretimlerini durdurma kararı alması gibi ekonomik yaşamı olumsuz 

etkilemektedir. Ayrıca hastalığın yayılmasını kontrol altına almak 

amacıyla bazı bölgeler için yapılan karantina uygulaması bölge ile diğer 

ülkeler arasındaki ticari ilişkilerinde sekteye uğramasına neden 

olmaktadır. Salgın hastalıklarla mücadelede uygulanan yöntemler 

toplumsal yaşamı olumsuz etkilemektedir. Hastalığın bulaşma 

ihtimalinin fazla olduğu kalabalık yerler (okul, iş yerleri, alışveriş 

merkezi, eğlence yerleri, kuaför ve bakım salonları, kafe- restaurant 

gibi ) kapatıldığı için sosyal stres ortamında yeni toplumsal 

huzursuzluklar ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden salgın hastalıklar 

görüldüğü coğrafyada boyutları farklı olsa da ülkelerin ekonomik ve 

sosyal yaşamlarında iyileşmesi zaman alacak tahribatlar meydana 

getirmektedir. 

İlk olarak 31 Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletinde ortaya çıkan 

Covid-19 salgını çok kısa sürede dünya üzerinde farklı coğrafyalara 

yayılarak pandemiye dönüştüğü 11 Mart 2020'de DSÖ tarafından 

kamuoyuna duyurulmaktadır. Covid-19 salgınını geçmişte yaşanan 

diğer pandemilerden ayıran en önemli özellik hastalığın yayılma hızı 

olduğu bilinmektedir. Yaşanılan dönem itibariyle ve iletişim 

teknolojisindeki ilerleme nedeniyle Covid-19 hastalığının etkileri ve 
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sonuçlarında bireylerin daha fazla bilgi sahibi olmaları, hastalıkla 

mücadelede uygulanan yöntemler ve yasaklar hükümetlere yönelen 

sosyal tepkilerin artmasına neden olmaktadır. Covid-19 pandemisi 

nedeniyle ülkelerin hem iç piyasa için üretim sektörüne getirilen 

kısıtlamalar hem de ülkelerin diğer ülkelere olan sınır ticaretinin 

kısıtlanması bütün dünyada ekonomik durgunluğa ve uluslararası 

ticaret hacminde daralmaya yol açtığı bilinmektedir.  

Bu çalışmada geçmişten günümüze kadar yaşanan ve kıtalar arası 

yayılan salgın hastalıkların nasıl ortaya çıktığı, hastalıkların tanımı, 

belirtilerinin neler olduğu ve hangi yollarla bulaştığı ifade edilmektedir. 

Ayrıca çalışma pandemiye dönüşen bu salgın hastalıkların toplumlar 

üzerinde yarattığı sosyal ve ekonomik sonuçlarını analiz etmeyi 

amaçlamaktadır.  

1. VEBA SALGINI (KARA ÖLÜM) 

Veba (kara ölüm), insanlık tarihi boyunca farklı zamanlarda ve farklı 

coğrafyalarda ortaya çıkmış; korkulan, ölümcül çoğu zamanda salgın 

halinde yayılan bulaşıcı ve ateşli hastalıklardan biridir.  

Yapılan araştırmalar incelendiğinde veba hastalığının iki türü 

bulunmaktadır. Birincisi kemirgen hayvanlarda (fare vb.) bulunan 

pireler tarafından ısırılma sonucu oluşan hıyarcıklı vebadır. Bu veba 

türünün belirtileri çok rahat gözlenebilmektedir. Hasta olan kişide ilk 

önce siyah renkte bir leke belirmeye başlamakta, ardından koltuk 

altlarında, boyun bölgesinde veya kasıklarda oluşan ceviz 

büyüklüğünde şişlikler ortaya çıkıyor, bunlara bulantı ve karın ağrısı 
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eşlik etmektedir. Veba hastalığı bir hafta içerisinde kurbanlarının 

yarısından fazlasını öldürmekteydi. Ayrıca veba bulaşan bir hastanın 

teri, tükürüğü ve idrarı aşırı derecede kötü kokmaktaydı (Yıldız, 

2014:7-8). Hıyarcıklı veba, rutubetin çok olduğu aylarda daha sık 

görülmekteydi. Bu hastalığın en çok yayılma ortamları uzun süre 

temizlenmemiş halılar, kıyafetler,  evler ve sokaklar, nadasa bırakılmış 

bir sürü haşere ve bakteri barındıran tarım arazileri, boşaltılmayan çöp 

kutuları ve hiç temizlenmeyen depolar olduğu ifade edilmektedir. 

İkinci veba türü ise mikrobun soğuk hava nedeniyle akciğerlere 

yerleşmesi sonucu oluşan akciğer vebasıdır. Bu veba türünü taşıyan 

kişide görülen belirtiler arasında; solunum güçlüğü, burun kanaması, 

yüksek ateş ve buna bağlı olarak tenin morla siyah arası bir renge 

dönüşmesi yer almaktadır. Hastalığı taşıyan birinin öksürüğü veya 

tükürüğü yoluyla vebayı diğer insanlara bulaştırabilmektedir. En 

nihayetinde hastalığa yakalan kişi yirmi dört saat içinde yaşamını 

yitirmekte ve hastalık hızlıca yayılmaktaydı (Özden ve Öznat, 2014: 

64-65).   

M.Ö. 9.y.y.'lardan beri bilinen bir hastalık olan veba Hindistan ve Çin 

gibi önemli ticaret yollarına sahip coğrafyalarda da ortaya çıktığı 

bilinmektedir. Ticaret yolların gelişmesi ve yeni yolların açılmasıyla 

birlikte gemilerde yaşayan fareler vasıtasıyla veba mikrobu Orta Asya, 

Mezopotamya ve Yakındoğu'ya geçtiği düşünülmektedir. Salgın 

İskenderiye ve İstanbul gibi merkezi şehirlere de sirayet ettikten sonra 

Anadolu ve Rusya bölgelerinde de görülmesinin ardından Avrupa ve 

Afrika kıtalarına da sıçramış oralardan da dünyanın birçok yerine 
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yayılma imkânı bularak tün dünyayı sarmaktaydı. Dünya tarihinde 

yaşanan üç büyük veba dalgası ve bu salgınların toplumlarda yarattığı 

tahribatlardan söz edilmektedir. İlk veba dalgası M.S. 542'de 

İstanbul'da (eski Bizans imparatorluğunun başkenti olan 

Konstantinapolis'te) baş gösteren Jüstinyen Vebası ve 8.y.y ortalarına 

kadar zaman zaman ortaya çıkan veba salgınları olduğu bilinmektedir. 

İkinci veba salgını 14.y.y.'larda ortaya çıkan ve Kara Ölüm olarak 

adlandırılan en şiddetli salgınlardan birisi olmakta ve bu salgın sonraki 

dönemlerde de etkisini devam ettirmektedir. Üçüncü salgın ise 1896-

1914 yılları arasında yaşandığı bilinmektedir (Turna, 2011:4).  

Tarihi çağlardan beri bilinen en eski salgın olan veba salgının tarihe 

damgasını vurduğu ve büyük bir kıyım yaşandığı dönem 14.y.y olarak 

kayıtlarda yer almaktadır. Bu yüz yıllarda Avrupa'da "Kara Ölüm" 

olarak adlandırılan veba, 25 milyon insanın yaşamını kaybetmesi neden 

olmuş ve nüfus üçte bir oranında azaldığı bilinmektedir. Kara Ölüm 

14.y.y Avrupa'sını sosyal ve ekonomik açıdan çok fazla etkileyerek 

sosyo-ekonomik anlamda değişim ve dönüşümler yaşatmaktaydı. 1348 

yılında İtalyan yazarı Boccaccio eserinde; "İtalya'nın en güzel şehri 

olan Floransa'da çok korkunç bir salgın çıktı; ya yıldızların etkisi 

sonucunda ya da günahlarımızdan ötürü tanrının gönderdiği bir ceza 

olarak nitelendirmiş ve Batı dünyasında büyük bir kıyım yaşattığını dile 

getirmekteydi. Bu hastalığı iyileştirmeye ne tıbbi bilgi yeterli gelmekte 

ne de ilaçlar etkisini göstermekteydi. Hastalık diğer hasta olmayan 

insanlara da bulaşmakta ve adeta bol miktarda alev alır maddeyle 

temasa geçen bir yangın gibi yayılmaktaydı. Hastalık sadece insandan 
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insana bulaşmakta, hastalığın bulaştığı insanlarının eşyasına dokununca 

bile hastalık bulaşabilmekte ve kısa süre içerisinde öldürmekteydi. Bir 

olay dikkatimi çekmişti; ölen yoksul bir adamın sokağa atılan 

eşyalarına iki domuz gelip ağızlarını sürüyor ve bir saat geçmeden ikisi 

de kıvrılıp ölmüşlerdi." (Huberman, 1990: 51-52). 

Dünya genelinde vebadan dolayı artan ölüm oranları bazı bölgelerde 

nüfus azalmasına bazı bölgelerde ise tamamın yok olmasına sebep 

olmaktadır. Bu durum bütün toplumları sosyal, demografik, kültürel ve 

ekonomik olmak üzere birçok açıdan etkilemekteydi. Salgının ulusları 

demografik açıdan çok fazla tahribata uğratmakta olup; Floransa'da 

100.000 kişi, Londra'da günde 200, Paris'te 800 kişi hayatını kaybettiği 

ve Fransa, İngiltere, Felemenk ve Almanya'da toplam nüfusun %30-

%50'si yok olduğu kayıtlarda geçmektedir. (Huberman,1990: 52).   

Bütün dünyayı etkisi altına alan veba salgının yaşandığı dönemde en 

temel ekonomik faaliyet tarım sektörü olmaktaydı.  İnsan emeğinin ön 

planda olduğu bu sektörde hastalık nedeniyle yaşanan ölümlerden 

dolayı ekonomik yaşamın çok fazla etkilendiği ifade edilmektedir. 

Salgının ekonomik yaşama etkileri şu şekilde açıklanabilmekte: Veba 

salgının yaşandığı dönemlerde insanların hem geçim kaynağı hem de 

ana tüketim maddelerinin elde edildiği faaliyetlerin başında tarım 

sektörü gelmekteydi. Tarımsal faaliyetlerde emek faktörü yani insan en 

temel girdi olduğu bilinmektedir. Fakat yaşanan salgın hastalıktan 

dolayı ölüm oranları artmakta ve nüfus azalmaktaydı. Bu sebeple 

tarlalar da çalışabilecek insan sayısının azalmasıyla üretimin en önemli 

girdisi olan emek faktörü azalmakta ve bundan dolayı üretim 
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yavaşlamaktaydı. Salgından kurtulan sağlıklı işçiler bu durumu fırsata 

dönüştürerek hem ücretleri hem de çalışma koşullarını kendi lehlerine 

çevirmek için önceki çalışma saatlerine göre daha az çalışıp daha fazla 

ücret alma talebinde bulunmaktadırlar. İşverenler ise başka bir 

alternatifleri olmadığından işçilerin bu tekliflerini kabul etmekte ve bu 

durum ücretlerde bir artış meydana getirmektedir. Hatta bu ücret artışı 

sadece tarım arazisinde çalışan işçiler de olmayıp, hastalık sürecinde 

tedavi için en fazla talep edilen doktorlarında ücretlerinde artış söz 

konusu olmaktadır (Genç, 2011:135).  

Çok fazla sayıda insanın ölmesi ekonomide emek kıtlığına yol açarken 

işsizlik oranlarının ise azalmasına neden olmaktadır. Toprak sahipleri 

çalıştırdığı işçileri kaybetmemek uğruna ücretleri iki kat arttırmaktaydı 

(Huberman, 1990: 53). Ayrıca yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi 

tarım arazilerinin ve evlerinin boş kalması anlamına gelmektedir. Fakat 

nüfusun azalmasıyla birlikte arazileri kiralayabilecek ya da satın 

alabilecek kimsenin olmadığından hem kira fiyatlarında hem de tarım 

arazisi satış fiyatlarında aşırı bir düşüş meydana gelerek köylülerin bu 

durumu lehlerine çevirmesine neden olmaktadır. Çünkü kişi başına 

düşen para miktarı artışıyla köylülerin birçoğu arazi kiralayabilmekte 

ya da öncekinden daha az para ödeyerek toprak sahibi olabilmektedir 

(Malanima, 2007:7).  

Veba salgını sonucunda insan gücünün azalması yeni üretim 

tekniklerinin ortaya çıkmasına, tarımda makineleşme girişimlerine 

ortam hazırlamaktadır. Aynı zamanda o dönemde önemli bir ekonomik 

faaliyet olan ticaretin durması ve deniz seferlerinin yapılamaması yeni 
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keşiflere ve pazar arayışlarına teşvik etmektedir. Bilhassa 14.y.y'da 

yaşanan en büyük veba salgını olan ve çok fazla sayıda insanın ölümüne 

neden olduğu bilinen bu salgının Avrupa'daki yönetim sistemi olan 

feodalite'nin zayıflamasında etkili olduğu düşünülmektedir (TÜBA, 

2020: 39).   

2.  KOLERA 

19. yüzyıl boyunca kolera, Hindistan'da Ganj deltasındaki ana 

merkezinden bütün dünyaya yayılmaktaydı. Daha sonraki altı pandemi 

tüm kıtalarda milyonlarca insanın ölmesine sebep olmaktadır. 

Günümüzdeki (yedinci) kolera salgını 1961 yılında Güney Asya'dan 

başlayıp, 1971'de Afrika'ya ve 1991'de Amerika'yı ulaşmaktadır. 

Kolera şimdilerde ise birçok ülkede endemik bir hastalık olarak 

bilinmektedir (WHO(a), 09.06.2020, https://www.who.int/health-

topics/cholera). 

Dünya Sağlık Örgütünün tanıma göre kolera, vibro cholerae bakterisi 

ile temas eden besin maddesinin veya suyun tüketilmesinden 

kaynaklanan bağırsakta oluşan enfksiyonlu bir hastalık olduğu 

bilinmektedir. Koleraya yakalanan insanda ilk belirti olarak şiddetli 

akut sulu ishal başlamakta ve onu karın ağrısıyla birlikte bulantısız 

kusma takip etmektedir. Bu hastalığın semptomlarının (belirti) ortaya 

çıkması 12 saat ile 5 gün arasında değişmektedir. Vibro cholerae ile 

enfekte olan çoğu insan herhangi bir semptom geliştiremeyebil-

mektedir. Ancak bakteriler enfeksiyondan sonra 1-10 gün boyunca 

dışkılarında bulunur ve çevreye geri dönerek potansiyel olarak diğer 
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insanlara bulaşmasına neden olmaktadır.  Hastalığın belirtileri 

gözlenebilen insanlar arasında çoğunluk hafif ve orta şiddetli 

semptomlara sahip iken, hastalığa yakalanan bazı insanlarda ise şiddetli 

su kaybı, baş ağrısı, kas krampları, ciltte aşırı kuruma ve soğukluk, 

idrara çıkmada azalma gibi semptomlar gerçekleşmektedir. Kolera hem 

çocukları hem de yetişkinleri çok fazla etkiler ve tedavi edilemez ise 

enfekte olan kişi saatler içinde ölebilir (WHO(a), 09.06.2020, 

https://www.who.int/health-topics/cholera). 

Kolera bulaşıcı bir bağırsak hastalığı olmasıyla bilinmekte ve bulaşma 

yollarından birisi hasta insanların dışkıları ile kirlenen içme sularının 

başka insanlar tarafından tüketilmesidir. Bir diğer bulaşma kanalı ise 

kirlenen bu su ile temas edilen besin maddelerinin kullanılmasıdır. Açık 

bir şekilde belirtmek gerekirse bir bölgedeki hijyen ile içme ve 

kullanma sularının temizliği salgının yayılmasında önemli rol 

oynamaktadır. Hastalığın yayılmasına ve olumsuz etkiler yaratılmaya 

en elverişli yerler yetersiz alt yapıya sahip kentler olduğu gibi özellikle 

yoksulluğun çok fazla olduğu gecekondu gibi bakımsız ve pislik 

içerisinde yaşanan yerler hastalık için en uygun ortamı oluşturmaktadır. 

Kanalizasyonlar ve diğer pis suların akarsulara karışmasıyla birlikte bu 

kirli suların denize ulaşması neticesinde uluslararası taşımacılık yapan 

gemiler vasıtasıyla hastalık dünyanın farklı bölgelerine taşınmaktadır ( 

Ak, 2011: 255-256).  

Ana merkezi Hindistan olan koleranın endemik (yerleşik) bir 

hastalıktan coğrafi sınırları aşan bir hastalığa (pandemi) dönüşmesinde 

nüfusunun hızla artması etkili olduğu düşünülmektedir. Ekonomik 
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faaliyetlerin tarımdan sanayileşmeye doğru kayması sonucunda 

şehirlere göçler artmış, altyapısı yetersiz olan bu kalabalık şehirler daha 

da kalabalıklaşarak yaşamı zorlaştırmaktadır. Kanalizasyon sisteminin 

çok iyi olmadığı Hindistan'da insanların dini inanışları gereği 

cenazelerinden tutunda hayvanlarının temizliğine kadar kutsal 

saydıkları Ganj nehrinde yapmaları hastalığın daha geniş alanlara 

yayılmasında rol oynamaktadır. Aynı zamanda kolerayı geniş 

coğrafyaya yayan başka faktörler arasında;  İngiltere'nin Hindistan'ı 

sömürge altına almak için savaşması hem savaş esnasında askerlere 

hastalık bulaşmasına hem de İngiliz sömürgesinden kaçan Hindistan 

vatandaşlarının yeni yerlere göç etmesi vb. etkenler yer almaktadır ( 

Yılmaz, 2017: 29-30).  

1800'lü yılların başından beri dünyanın birçok farklı yerinde çoğu kez 

kolera pandemisi yaşanmış ve 1852-1860 yılları arasında yaşanan 

üçüncü kolera pandemisi bulaştığı kişiyi öldürme ihtimalinin çok 

yüksek olduğu bilinmektedir. Hindistan'nın Ganj nehri etrafındaki 

yerleşim yerlerine sirayet eden hastalık sonrasında farklı coğrafyalara 

yayılmaktadır. Sekiz yıldan fazla bir süre dünyayı etkisi altına alan 

kolera salgınında bir milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği tahmin 

edilmektedir. 1960'larda başlayan yedinci kolera pandemisi günümüzde 

hastalığın yaşamasına elverişli bazı ortamlarda devam etmektedir. 

Ayrıca yalnızca Hinsdistan'da hastalık nedeniyle 800 binini üzerinde 

insanın öldüğü bildirilmektedir. Yaşanan diğer çoğu salgından farklı 

olarak hastalığın kaynağı virüs olmayıp vibrio cholerae adı verilen bir 
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bakterinin olması kolerayı diğer hastalıklardan farklı kılmaktadır (Kırık 

vd., 2020:44).  

Kolera hastalığı gelişmiş ülkelerde nadir görülmektedir. Bununla 

birlikte, küresel olarak kolera vakaları 2005'ten bu yana istikrarlı bir 

şekilde artmakta ve hala Afrika, Güneydoğu Asya ve Haiti'de dahil 

olmak üzere dünya da birçok yerde ortaya çıkmaktadır. DSÖ verilerine 

göre son beş yıldır Asya, Afrika ve Latin Amerika'da küresel bir salgın 

yaşanmaktadır. 2016 yılından beri toplam 38 ülke DSÖ' ne 2.420' si 

ölümle sonuçlanmak üzere 132.121 vaka bildirmiştir. Ancak bu 

salgının yetersiz raporlandığı düşünülmekte ve vaka sayısının 2.9 

milyon ve her yıl yaklaşık 95.000 ölümün gerçekleştiğinden 

şüphelenilmektedir. Az gelişmiş kaynak bakımından fakir, temiz su ve 

gıda malzemesine erişimin zor olduğu Afrika kıtası en yüksek vaka ve 

ölüm oranlarına sahiptir (CDC, 10.06.2020, https://www.cdc.gov/ 

cholera/).   

Yapılan literatür taramasında koleranın görüldüğü dönemler içerisinde 

hastalığın rastlandığı bölgeler açısından bu hastalığın ekonomik hayatta 

meydana getirdiği tahribatların rakamsal verilere yansımasını 

bulabilmeyi güçleştirmektedir. Kolera hastalığının sosyal yaşamda 

yarattığı en önemli etki nüfus kaybı olmaktadır. Diğer yandan hastalık 

özellikle dezavantajlı ülkeleri daha fazla etkilediği görülmektedir. 

3. İSPANYOL GRİBİ 

İspanyol gribi 1918'de başlayıp bazı bölgelerde 1920 yılının yarısına 

kadar devam ettiği fakat etkisini 1918'in başlarında ve 1919'un ilk 
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dönemlerinde gösterdiği bilinmektedir. Dünya üzerinde bütün ülkeler 

salgından aynı zamanda ve aynı derecede etkilenmediği 

düşünülmekteydi. Nerdeyse her kıta'da görülen bu grip salgını siyasi, 

askeri ve sosyal birtakım sonuçlar meydana getirmekteydi (Yolun, 

2012: 6).   

I.Dünya savaşı gibi karmaşık bir dönemde ortaya çıkan bu grip salgının 

kesin olarak nerede başladığını ve pandemiye nasıl dönüştüğünü 

anlamamızı zorlaştırmaktadır. Fakat bu salgını ilk görüldüğü yer 

hakkında üç farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki hastalığın 

Çin'de başlayıp ve buradan da dünya geneline yayıldığı 

düşünülmektedir.  20.y.y'ın ilk dönemlerinde Çin nüfusu 400 

milyondan fazlaydı ve bu bölgede kanatlı hayvan sayısı çok fazla 

olduğundan bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması ve yayılması için 

elverişli bir ortam sağlamaktaydı. Genel olarak grip salgınları Çin gibi 

kalabalık ülkelerde sık sık görülmekteydi. Fakat bu salgınlar geniş 

yayılma alanı olmayan endemik diyebileceğimiz şekilde 

gerçekleşmekteydi. Amerikalı araştırmacı Dr. Edwin Jordan'ın yapmış 

olduğu çalışmada savaş döneminde ortaya çıkan Çin'deki hastalığın tam 

olarak grip olmadığını ifade etmekte ve İspanyol Gribi olarak 

tanımlayacağımız bu hastalığa Çin'de rastlamadığını belirtmektedir.  

Elli milyon insanın ölümüne neden olduğu tahmin edilen İspanyol 

gribinin esas çıkış noktası hakkındaki ikinci görüş; bu hastalığın Batı 

Avrupa'dan başlayıp dünya geneline yayıldığı düşünülmektedir. I. 

Dünya Savaşı'nın en şiddetli geçtiği Flandre ovasında ve yakınlarında 

çok sayıda asker savaşmaktaydı. Cepheden savaşan askerlerin bazıları 
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Vietnam ve Kamboçya gibi ülkelerden getirilmekteydi. Fransızlar 

savaştaki asker ihtiyacını ve ağır işlerde çalıştıracağı işçileri 

sömürgelerle birlikte Güneydoğu Asya'dan karşılamaktaydı. Bu 

coğrafyadan gelen insanlar ise beraberinde o bölgenin adıyla anılan bir 

tür enfeksiyonlu ve bulaşıcı bir hastalığı beraberlerinde getirdikleri 

düşünülmekteydi. Aynı zamanda Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan 

İngiliz üssünde bir milyondan fazla asker bulunmakta ve bu bölgenin 

çok yakınlarında da domuz, kaz, ördek gibi hayvanların beslendiği bir 

çiftliğin olduğu söylenmekteydi. Buradan askerlere bronşit denilen 

solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan bir hastalık bulaşarak bütün 

Avrupa'ya yayıldığı iddia edilmektedir. Fakat yapılan araştırmalarda 

sözü geçen zatüre ve bronşit hastalıklarının bir grip salgınına yol 

açmadığı ve H1N1 virüsü (İspanyol gribi) ile ilişkisinin olmadığı 

belirtilmektedir.  

Tarih'teki en büyük savaşta yaşamını kaybeden insan sayısının iki katı 

insanın ölümüne sebep olan İspanyol gribinin ana merkezi olduğunu 

savunan diğer bir düşünce ise Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan 

vakalarla birlikte diğer coğrafyalarda görülen hastalık belirtileri 

neredeyse birbirinin aynısı olduğu dile getirilmekteydi. Hastalık ilk 

olarak 1918 yılının Ocak ve Şubat aylarında Kansas City'de görülmeye 

başlamaktadır. Hastalığın yaşanmaya başladığı bu bölgede fazla sayıda 

domuz ve kümes hayvanlarının varlığının yanı sıra Çin'den gelen 

işçilerin olduğu bir kampın olması ve bunların yakın yerlerde olması 

grip salgınını tetikleyen ana unsur olduğu ifade edilmektedir. Bu 
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yüzden bölge dünyada H1N1 virüsünün (ispanyol gribi) görüldüğü ilk 

yer olarak tespit edilmektedir (Yolun, 2020: 75-76).  

Ölüm oranı çok yüksek olan İspanyol gribinin belirtileri ağır ve hafif 

vakalara göre farklılık göstermektedir. Ağır vakalar da aniden meydana 

gelen halsizlik, şiddetli kas ağrıları, baş ağrısı, eklem ağrıları, yüksek 

ateş, zatüreye bağlı akciğer iflasından ötürü cildin mor ve mavi arasında 

bir renk alması beraberinde kanlı öksürük ve burun, ağız, kulak gibi 

organlarda oluşan yaralar hastalığın belirtileri olarak görülmekteydi. 

Hafif vakalarda ise belirtiler; normal grip hastalığında oluşan ateş, 

öksürük ve ağrılar şeklinde yaşanmaktaydı (Temel ve Ertin, 2020).  

1918 yılında yaşanan bu pandemide ölüm oranlarının yüksek olduğu 

yaş grubu 20-40 yaş aralığı olduğu belirtilmektedir. Zamanın 

koşullarından dolayı dünya genelindeki ölüm oranlarını tahmin 

edebilmek oldukça zordur. 1918-1919 yılları arasında devam eden 

salgında bütün dünyada yaklaşık 6 milyon insanın yaşamını kaybettiği, 

1920'lere gelindiğinde ölenlerin sayısı 22 milyon civarında 

hesaplandığı, 1990'lı yıllarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 milyona 

yakın bir sayı olarak güncellendiği bazı kaynaklarda yer almaktadır. 

Bundan yirmi yıl önce yapılan bazı çalışmalarda ise İspanyol gribinden 

ölen insanların sayısı 40-100 milyon aralığında tahmin edilmektedir 

(Temel ve Ertin, 2020: 68).  

H1N1 virüsü vücudun bağışıklık sistemine yerleşip orada 

çoğalabilmektedir. Bu virüs domuzlarda ya da insanlarda oluşup 

doğadaki diğer canlı türlerine bulaştığı bilinmektedir. Özellikle 
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domuzlar H1N1 virüsünün oluşmasında çok daha etkili olmakta ve 

hastalık kanatlı hayvanlarla birlikte yaşayan domuzlardan insanlara 

bulaşmaktadır. 

H1N1 virüsünün yol açtığı bu grip salgınına İspanyol gribi 

denilmesinin nedeni hastalığın ilk olarak İspanya'da görülmesi değildir. 

İspanyol gribi olarak adlandırılmasının temel sebebi; I. Dünya savaşına 

katılan ülkelerde basın ve yayında sansür söz konusuyken İspanya 

savaşta tarafsız olduğundan ve basın organları üzerinde sansür 

uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Savaşa dahil olan devletler 

halk galeyana gelmemesi için salgından bahsetmiyorken İspanyol 

basını ise pandemiyi bütün dünyaya duyurmaktaydı. Bu sebeple 

mortalitesi bir hayli yüksek olan grip salgını İspanyol gribi olarak 

adlandırılmaktadır (Hongisbaum, 2013: 176).   

İspanyol gribi her ne kadar savaş bölgelerinde ya da askeri kamplarda 

ortaya çıksa da etkisini en fazla Hindistan gibi savaştan uzak bölgelerde 

göstermektedir. Savaş salgının yayılma hızını arttırmış olsa da 

yoksulluk seviyesinin yüksek, altyapısı yetersiz olan, temiz su ve gıda 

ihtiyacını karşılamada zorluk yaşayan Asya, Afrika ve Latin Amerika 

gibi ülkelerde salgın çok daha yıkıcı sonuçlar ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır(Temel, 2012: 29).  

Grip pandemisinin yaşandığı dönemde tüm dünya salgınla mücadele 

halindeydi ve tıp alanında başarı kaydeden hekimler ilaçlar bulmaya, 

aşılar üretmeye çabalamaktaydı. Ayrıca virüsle mücadele edebilmek 

için kamusal alanların temizliğine dikkat edilmekte ve kalabalık ortam 
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oluşturulacak tören gibi etkinliklere izin verilmemekteydi. Aynı 

zamanda hastalıktan korunmak için birtakım bitkisel ilaçlar denenmiş 

ve bazı yerlerde halka maske takma zorunluluğu getirilmiş, toplu taşıma 

kullanımı yasaklanmıştı. Salgınla mücadele de alınan tedbirlerden biri 

de karantina uygulaması olmuştur. Grip salgının yayılmasını önlemek 

için alınan onca tedbire rağmen salgın küresel bir felaket gibi 

ilerlemeye devam etmekteydi  (Temel, 2012: 56).  

Birinci dünya savaşının sona ermesini hızlandıran İspanyol gribinin 

demografik, ekonomik ve sosyal yaşama olan etkilerinin yanı sıra 

sağlık alanında birtakım yeni düzenlemelerin yapılması için ortam 

hazırlamıştır. Salgın, 1919 yılında küresel anlamda sağlık hizmeti veren 

bir kuruluş olan Dünya Sağlık Örgütünün kurulmasına sebep olmuştur 

(TÜBA, 2020: 124).   

Kitlesel ölümlere yol açan bu grip milyonlarca insanın hayatını 

kaybetmesinin yanı sıra hayatta kalmayı başaran çok sayıda insanın 

yaşamında derin izler bırakmıştır. Salgının yaşandığı dönem de insanlar 

psikolojik bunalımlar geçirmiş, toplumda boşanma oranları artmış, çok 

sayıda çocuk yetim ve öksüz kalmıştır. Nikiforuk Mahşerin Dördüncü 

Atlısı isimli eserinde, " Chicago'da gribin çıldırttığı bir baba hastalığın 

çaresini bulduğunu açıkladı ve çocuklarının boğazını kesti. Bostonlu 

rahibeler: Evet, anne ölmüş, iki oda da dört hasta çocuk var, baba 

kayınvalidesiyle kavga ediyor ve onun kafasına bir sürahi artıyor. " 

ifadeleriyle toplumun nasıl bir sosyal bunalım yaşadığını dile 

getirmiştir (Nikiforuk, 2020: 195-196).  
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Yapılan araştırmalar incelendiğinde İspanyol gribinin pandemiye 

dönüştüğü dönem itibariyle dünya genelinde bir savaş yaşanmaktaydı. 

Bu yüzden çalışmalarda ekonomik yaşama yönelik incelemelere 

rastlamak çok zordur. Salgını konu alan çoğu araştırmada üzerinde 

durulan konular; salgının daha çok epidemiyolojik tarafı olmakla 

birlikte demografik sonuçları yer almaktadır.   

 4. KUŞ GRİBİ 

Kuş gribi, literatürde Avian virüslerinin sebep olduğu bu hastalık 

evcilleştirilmiş ya da yabani ortamlarda yaşayan kanatlı hayvanlarda 

solunum yolu enfeksiyonu ve sindirim sisteminin bozulmasına bağlı 

birtakım İnfluenza, Tavuk Vebası, Pestis Avium ve Brid Flu olarak da 

kullanılmaktadır. İnfluenza semptomlar gösteren oldukça bulaşıcı 

özelliği taşıyan bir hastalık olduğu bilinmektedir. Vahşi doğaya ait 

göçmen kuşlarının ve suda yaşayan kuşların sindirim ve solunum 

sistemlerine yerleşen virüs, bu kuşların salgıladığı salya ve dışkılarıyla 

oluşan temas sonucunda hayvanlara bulaşmaktadır. Ayrıca kuşlar 

arasında oldukça hızlı yayılan bu hastalığın öldürme oranı çok yüksek 

olduğu ifade edilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 18.07.2020, 

https://www.saglik.gov.tr/).  

Hastalığın oluşumu kanatlı hayvanların türüne ve yaşına göre değiştiği 

bilinmekte olup ve mevcut virüs miktarına göre değişim 

göstermektedir. Hastalığın saptandığı hayvanlardaki semptomlar; 

tüylerde kabarma, iştah bozukluğu ve yumurta veriminde azalma, göz 

kapaklarının kanaması, göz kapaklarının iç kısmı ve beyaz kısmında 
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iltihaplaşma, ibik ve sakallarda ödem şeklinde kabarıklıklar 

oluşmaktadır. Hastalığın bulaştığı insanlarda ise belirtileri; vücut ısısı 

oldukça yüksek (38 derece ve üzeri), öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, 

nefes almada zorluk çekme, ishal vb. şekilde görülmektedir. 

Kanatlı hayvanlarda görülme olasılığı oldukça yüksek olan H5N1 

virüsü Güneydoğu Asya başta olmak üzere Orta Asya, Sibirya, Türkiye, 

Irak, Suriye, Afrika gibi bölgelerin yanı sıra Avrupa'nın doğusunda ve 

güneyinde de görülmekteydi. Hastalığın bu coğrafyalarda görülmesinin 

temel nedeni ise buraların yabani kuş türlerinin göç yolları güzergâhın-

da yer almasıdır.  

Genellikle kanatlı hayvanlarda görülen H5N1 virüsünün insanlarda ilk 

defa 1997 yılında Hong Kong' da görülmüş ve virüsün bulaştığı 18 

kişiden 6'sının hayatını kaybettiği bilinmektedir. Bu dönemde grip 

salgının yayılmasına engel olabilmek için yaklaşık 1.5 milyon kümes 

hayvanı telef edildiği kayıt altına alınmıştır. Uzunca bir süre kuş gribi 

vakası görülmüyorken 2002 yılında yeniden Hong Kong' da ortaya 

çıkmıştır. Virüsün tekrardan Hong Kong' da yeniden baş göstermesinin 

nedeni; bu coğrafyada birçok kümes hayvanı ve domuz çiftliğinin 

olmasıdır.  Kuş gribi 2002 yılında kuşların göçmesiyle Çin'in birçok 

bölgelerine sıçramış oradan da 2003 ve 2004 yılları arasında ilk olarak 

Güney Kore, Japonya, Vietnam, Taylan, Endonezya ve Malezya olmak 

üzere bütün Asya ülkelerinde görülmüştür. H5N1 virüsü 2005' te 

göçmen kuşlarının göç yolları güzergâhında olan ülkemizde rastlanmış 

ve daha sonrasında Doğu Avrupa bölgesine sirayet etmiştir ( Arslan, 

2006: 90). 
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Kuş gribinin insanlarda nadir görülmesine rağmen toplum sağlığı ve 

gıda güvenliği açısından tedirgin edici sonuçlar ortaya çıkarmasına 

neden olmaktadır. Grip salgının yaşandığı dönemde basın yayın yoluyla 

eğitici kuş gribi programları aracılığıyla halkın bilinçlendirilmesi 

amaçlanmaktaydı. Özellikle insanların beyaz et ve yumurta tüketimle-

rinde dikkatli olmaları gerektiğine insanları uyarıcı nitelikte broşür, 

amblem, reklam gibi uygulamalar kullanılmaktaydı.  

Kuş gribi salgının ne derecede büyük olacağı ve ölüm oranlarının nasıl 

seyredeceği tahmin edilebilse bile ekonomiye yansımalarını tahmin 

etmek oldukça zordur. Hastalığın bulaştığı toplumlarda insanlar 

kalabalık ortamlardan uzaklaşması ekonomi için gerekli birtakım 

faaliyetlerin aksamasına neden olmaktadır. Ekonomide hem arz 

yönünden hem de talep yönünden bir daralma yaşanacak çünkü insanlar 

alışveriş yapmaktan kaçınacak bu durumda talep açısından bir daralma 

meydana gelmektedir. Diğer yandan insanların fabrika gibi üretimin 

yapıldığı kalabalık yerlerde bulunmak istemediklerinden ötürü işe 

gitme isteği azalacak hatta fabrikaların geçici olarak kapatılması 

gündeme gelmektedir. Bu durum ise ekonominin arz yönünü olumsuz 

etkilemektedir. Talep açısından olumsuz etkilerinin yanı sıra olumlu 

etkilerinde ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Yatırım ve tüketim 

açısından baktığımızda bir düşüş yaşanacak ve hastalığın yayıldığı 

ülkelerde ihracat talebinde azalma meydana gelirken turizm ve bazı 

hizmet sektörlerinde durgunluk gerçekleşmektedir. Bir başka açıdan 

bakıldığında sağlık hizmetleri talebinde de çok fazla artış meydana 

gelmektedir (Arslan, 2006: 104).  
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Diğer taraftan kuş gribinin dünya geneline yayıldığı dönemlerde tavuk 

ve yumurta fiyatlarında ciddi derecede düşüş kaydedilmektedir. 

Toplum kuş gribi tehlikesiyle gıda korkusu yaşadığından tavuk başta 

olmak üzere kanatlı hayvan ve yumurta tüketmemeyi tercih etmekteydi. 

Bu durum ise tavuk üreticilerinin beyaz et piyasasında kan 

kaybetmesine neden olmaktadır.  Kuş gribi endişesi nedeniyle beyaz et 

piyasasında yaşanan bu durgunluk kırmızı et sektörüne olumlu 

yansımaktadır. İnsanlar beyaz et ikamesi olarak kırmızı eti daha çok 

talep etmeye başlamış ve kırmızı et ürünlerinin fiyatlarında artış söz 

konusu olmaktadır (Özer ve Aksoy, 2018: 363).  

5.  SARS VİRÜSÜ 

Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ilk kez 2002 yılında 

Çin'in Guangdong eyaletinde üst ve alt solunum yollarını etkileyen 

bakteriyel bir enfeksiyonlu salgın olarak ortaya çıkmış ve bu salgının 

kontrol altında olduğu Çin hükümeti tarafında DSÖ' ne bildirilmektedir. 

Sars hastalığına yakalanan kişilerde gözlemlenen belirtileri; yüksek 

ateş (>38°C), baş dönmesi, kas ağrıları, öksürük nöbetleri, nefes almada 

zorlanmalar, halsizlik vs. şeklinde gerçekleşmektedir. Sars virüsü 

oldukça bulaşıcı bir hastalık olup damlacık yoluyla ve parazit ya da 

mikrop gibi enfeksiyon etkenleri taşıyabilen cansız objeler aracılığıyla 

yayılmaktadır. Ayrıca virüsün kuluçka süresi 2 ila 10 gün arasında 

değişmekte olduğu belirtilmektedir (Kale ve Yavru, 2007). DSÖ' ü 

tarafından yayınlanan raporlara göre hastalığın kişiden kişiye bulaşması 

ise ancak pozitif bir vaka ile yakın temas sonucunda gerçekleşmektedir. 

Bildiren vakaların büyük çoğunluğu hasta insanların bakımı ile 
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doğrudan ilgilenen sağlık çalışanları veya aile üyeleri gibi sürekli temas 

halinde bulundukları kişiler olduğu ifade edilmektedir (WHO (b), 

20.07.2020,.https://www.who.int/health-topics/severe-acute-

respiratory-syndrome).  

İnsandan insana bulaşma özelliği taşıyan SARS virüsünden korunmak 

için yapılması gereken şeyler DSÖ tarafından yayınlanan 4 Nisan tarihli 

raporda belirtilmektedir. Bu rapora göre salgının olduğu bir bölgeden 

başka bölgeye seyahat eden biri var ise 10 gün süreyle izole olmasının 

yanı sıra hastalık belirtisi taşıyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurması 

gerekmektedir. Eğer uçak yolcuğu sırasında SARS semptomları 

gösteren bir vaka söz konusuysa uçak içerisinde yan koltukta ve 2 ön 2 

arka koltuğa kadar oturan yolcular ve kabin görevlileri ile hasta ile 

ilgilenen sağlık görevlileri ve hasta kimsenin aile üyeleri yakın temas 

etmiş kabul edilmektedir. Ayrıca hasta için maske temin edilmeli ve 

yalnız virüsün saptandığı bireyin kullanacağı bir tuvalet tesis 

edilmelidir. Hasta kimseyle yakın temasta bulunan kişiler 10 gün gibi 

bir süre zarfında hastalığın belirtileri bakımından gözlenmektedir. Eğer 

ki hastalık bulgularını gösteren kişi kabin görevlilerinden biri ise uçak 

içindeki diğer bütün yolcular da hastayla yakın temas etmiş kabul 

edilmekte ve bu kişilere de karantina uygulaması gerekmektedir (TTB, 

20.07.2020, https://www.ttb.org.tr .,).    
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Tablo 1: SARS Hastalığının Görüldüğü Ülke, Olgu Ve Ölüm Sayıları (2002-2003) 

Ülke Toplam Olgu Sayısı Toplam Ölüm Sayısı  
Avustralya 5 0 

Brezilya 2 0 

Kanada 229 32 

Çin 5328 340 

Hong Kong 1753 288 

Macao 1 0 

Tayvan 680 81 

Kolombiya 1 0 

Finlandiya 1 0 

Fransa 7 0 

Almanya 10  

Hindistan 3 0 

Endonezya 2 0 

İtalya 9 0 

Kuveyt 1 0 

Malezya 5 2 

Moğolistan 9 0 

Yeni Zelanda 1 0 

Filipinler 12 2 

İrlanda 1 0 

Kore 3 0 

Romanya 1 0 

Rusya 1 0 

Singapur 206 31 

Güney Afrika 1 0 

İspanya 1 0 

İsveç 3 0 

İsviçre 1 0 

Tayland 9 2 

İngiltere 4 0 

ABD 68 0 

Vietnam 63 5 

Toplam 8421 784 

Kaynak: ( TTB,20.07.2020)https://www.ttb.org.tr/eweb/sars/sars.htm). 

Tablo 1'de görüldüğü üzere dünya üzerinde birçok farklı coğrafyada 

görülen ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan SARS virüsü en çok 
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Asya Kıtasını etkilemiştir. Vaka ve ölüm sayısının en yüksek olduğu 

ülkelerin başında Çin geldiği ikinci olarak Hong Kong, üçüncü Tayvan 

ve dördüncü ise Singapur olduğu görülmektedir. 

Yaşandığı dönemde küresel sağlığı tehdit eden bir unsur olarak SARS 

enfeksiyonu 15 yaş altı çocuklarda görülme riskinin oldukça düşük 

olduğu fakat 25-70 yaş aralığındaki yetişkin bireylerde ise hastalığın 

görülme riskinin oldukça yüksek olduğu bazı çalışmalarda 

belirtilmektedir (Kale ve Yavru, 2007: 6).  

Çin başta olmak üzere 34 ülkeye sirayet eden SARS virüsünün 

görüldüğü ülkelerde demografik sonuçların yanı sıra ekonomi alanında 

olumlu olumsuz birtakım sonuçlar meydana gelmektedir. Hastalığın 

yaşandığı dönemlerde insanlar iş yerleri, alışveriş merkezleri, okullar, 

fabrikalar gibi çok sayıda insanın bir arada bulunduğu yerlere 

girmemeyi tercih etmekteydi. Bu durum ekonomi için hem talep 

açısından hem de arz açısından biri durgunluk yaşanmasına sebep 

olmasının yanı sıra insanların tüketim alışkanlıklarının da değişmesine 

neden olmaktadır. Ayrıca ülke ekonomisi için en önemli saç ayağı olan 

üretim alanında da azalmalar yaşanmaktadır. Çünkü hastalığın insandan 

insana bulaşması çok kolay olduğu için çok sayıda işçi çalıştıran 

fabrikalar üretimlerini kısmış hatta kimi zaman bazı fabrikalar 

kapatmak zorunda kaldığı bilinmektedir.  

Birçok farklı coğrafyaya yayılan SARS virüsün ekonomik anlamda 

olumlu sonuçları ise sağlık sektöründe yaşanan talep artışlarıdır. Bu 

bağlamda Dünya Bankası verilerine bakıldığında hastalığın en fazla 
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görüldüğü ülkelerde o dönem içerisinde yapılan sağlık harcamalarının 

GSYH' da ki payında artış meydana geldiği Tablo 2'de belirtilmektedir.  

Tablo 2: SARS Hastalığından En Fazla Etkilenen 3 Ülkenin Sağlık Harcaması 

Yıllar Sağlık Harcamaları %GSYH 

Çin Singapur Kanada 

2001 %4,22 %3,18 %8,65 

2002 %4,34 %3,38 %8,89 

2003 %4,38 %3,63 %9,05 

2004 %4,25 %3,17 %9,09 

2005 %4,14 %3,04 %9,06 

 Kaynak: (WB, 08.07.2020.  https://databank.worldbank.org/)  

Tablo 2'de SARS vakasının en çok görüldüğü üç ülkenin salgın öncesi 

ve salgın sonrası dönemde sağlık harcamalarının GSYH içerisindeki 

payı yer almaktadır. Tablo 2'de yer alan verilere baktığımızda Çin, 

Singapur ve Kanada'nın sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hâsılada 

ki oranının salgının yaşandığı 2002 ve 2003 yıllarında arttığı 

görülmektedir. 

Bu virüsün etkilediği bir diğer sektörde turizm sektörü olmuştur. Çin 

merkezli SARS virüsü Hong Kong, Tayvan, ve Singapur gibi Uzak 

Doğu ülkelerinin yanı sıra Kanada ' da bir önceki yıla kıyasla ülkeye 

gelen turist sayısında düşüşler yaşanmıştır. Bu bağlamda salgın 

hastalıklar geçici bir süreyle de olsa turizm açısından olumsuz sonuçlar 

meydana getirmektedir (Alpago, 2020: 106-107).  
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2002 yılında ilk olarak Çin'de rastlanan SARS virüsü 21. Yüzyıl 

dünyasında gelişen ulaşım imkânları ve dünya ticaretinde yaşanan 

gelişmeler sayesinde dünyanın birçok yerine yayılan, bulaşıcılığı ve 

öldürme riski yüksek bir hastalık olarak hafızalarımızda yer 

edinmektedir. Çin, Tayvan, Singapur, Hong Kong gibi Uzak Doğu 

ülkeleri ve Kanada gibi SARS vakalarının ve ölen insan sayılarının 

yüksek olduğu ülkeler salgından dolayı oluşabilecek krizler için 

planlamalar yapılmkataydı. Fakat Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalık 

Kontrol Merkezi (CDC) başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla yapılan işbirliği sonucunda kriz kısa sürede aşılmıştı 

(Sabah Gazetesi, https://www.sabah.com.tr/, 21.07.2020). 

6. CORONAVİRÜS (COVİD-19) 

Küresel çapta neden olduğu etkilerinden dolayı yüzyılın salgını olarak 

nitelendirebileceğimiz Covid-19 virüsü ilk olarak 31 Aralık 2019'da 

Çin'in Hubei' yi eyaletine bağlı Wuhan şehrindeki bir deniz mahsulleri 

pazarında ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu virüsün yarasalar tarafından 

insanlara bulaştığı bilim insanları tarafından düşünülmüş fakat pazarda 

yarasa satılmadığı için virüsün insanlara bulaşmasının başka bir hayvan 

aracılığıyla olduğu görüşü savunulmaktadır. Salgının Çin'in yakın 

coğrafyasında yer alan Japonya, Singapur, Hong Kong, Tayland gibi 

ülkelere sıçraması ve dünyanın farklı yerlerine yayılmasının yanı sıra 

yayılma hızının oldukça yüksek olması nedeniyle 11 Mart 2020 

tarihinde yayınlanan raporda WHO Genel Direktörü Terdos Adhanom 

Ghebreyesus Covid-19 'u pandemi olarak ilan ettiği bilinmektedir. Çin' 

den başlayan salgın kısa sürede Asya, Avrupa ve Amerika kıtasına 
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yayılarak küresel bir salgın halinde devam etmektedir (TÜBA, 2020: 

19).  

DSÖ tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda Covid-19 

hastalığının belirtileri her insanda aynı şekilde görülmemektedir. 

Enfekte kişilerin büyük çoğunluğu hafif ya da orta derecede hastalığı 

atlatabilirken bazı hastaların ise durumu ağır olup yoğun bakımına 

alınma ihtimali dahi söz konusu olabilmektedir. Virüsün enfekte olduğu 

insanlardaki belirtileri ise; 38 derece ve üzerinde ateş, kuru öksürük,  

halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı, ishal, tat ve koku kaybı, nefes almada 

zorlanma, göğüs ağrısı, konuşma ve hareket kaybı şeklinde 

gerçekleşmektedir. İnsandan insana bulaşma özelliğine sahip olduğu 

bilinen Covid-19 hastalığının öksürük ve damlacık yoluyla hatta bazı 

yüzeylere dokunduktan sonra kişin elini yüzüne ve gözüne temas etmesi 

durumunda bulaştığı bilinmektedir.  Bu bağlamda hastalığın bulaştığı 

düşünülen şüpheli bir vaka da semptomların ortaya çıkma süresi 5 ila 6 

gün arasında değişmekte olup bu süre bazen 14 güne kadar 

uzayabilmektedir (WHO, 21.07.2020, https://www.who.int/ ) 

Geçmişte yaşanan salgın hastalıklarda olduğu gibi günümüz 

dünyasında da görülen salgınlar toplumların sosyal ve ekonomik 

yaşamlarında tahribatlar yarattığı bilinmektedir. Fakat yaşadığımız 

çağda ortaya çıkan salgınların yayıldığı ülkelerde yarattığı sonuçlar 

önceki salgınlardan farklı olduğu görülmektedir. 2019 yılının 

sonlarında ortaya çıkan Çin merkezli Covid-19 virüsünün öldürme 

oranı her ne kadar düşük olsa bile yayılma hızı oldukça yüksektir. Bu 

salgının daha önce yaşanan salgınlardan farklı olmasının sebebi ise 
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insanlarda oluşturduğu, korku, panik ve belirsizlik olmuştur. 

Teknolojik ilerlemeler, ulaşım ağlarının gelişmesiyle ülkeler arası 

seyahatlerin kolaylaşması, uluslararası ticarette serbestliğin artması, 

dijitalleşme olgusunun gün geçtikçe önem kazanması bütün bunların 

yanı sıra iletişim ağlarının sosyal medya vasıtasıyla ileri derecede 

gelişmesi toplumda yaşanabilecek korku ve paniğin oluşumuna vesile 

olmaktadır ( Eryüzlü, 2020: 12).  

Eski çağlardan beri yaşanan ve kitlesel ölümlere sebep olan salgın 

hastalığın yayılma hızını azaltmak izolasyona başvurulmuştur. 

Hastalıkla mücadelede izolasyon yönteminin en etkili olduğu hastalık 

tarih öncesi çağlarda yaşanan en büyük salgın olan veba salgını olduğu 

bilinmektedir. Bu bağlamda izolasyon uygulaması geçmişte olduğu gibi 

günümüzde de salgının yayılma hızını azaltmak için başvurulan etkili 

bir yöntem olmaktadır.  Fakat Covid-19 gibi küresel bir salgının 

yaşandığı döneme baktığımız zaman izolasyon yönteminin hastalığın 

yayılma hızını azaltmasının yanı sıra insanların sosyal hayatlarına da 

olumsuz yansımaları olmuştur. Salgının görüldüğü çoğu ülkede 

hükümetler zaman zaman sokağa çıkma yasakları uygulamış, virüsün 

bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu okullar, iş yerleri, fabrikalar, 

alışveriş merkezi, kafe, restaurant, eğlence merkezleri, oyun parkları, 

mesire alanları vb. kalabalık ortamların kapatılması gibi izolasyon 

yöntemleri uygulanmıştır. Ancak salgınla mücadele için izolasyonun 

uygulandığı bu bölgeler de sosyal ve ekonomik yaşam olumsuz 

etkilenmektedir (Alpago, 2020: 101). 
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Küresel bir salgın olan koronavirüs toplumun yaşam şeklinde de 

değişimler meydana getirmektedir. Salgının daha geniş kitlelere 

yayılmasını engellemek için alınan tedbirler sosyal hayatta değişimlerin 

yanı sıra aksamalara da neden olmaktadır. Virüsün yayılmasını 

azaltmak için dünyanın çoğu yerinde okullar ve üniversiteler kapatılma 

kararı alınmasının ardından 192 ülkede yaklaşık 1.58 milyar öğrenci 

için öğrenim faaliyetlerinin durdurulmasıyla birlikte hemen hemen tüm 

eğitim sistemleri online eğitim sistemini kullanmaya başlanılmaktadır. 

Eğitimde yaşanan bu aksama sonucunda 63 milyon ilk ve ortaöğretim 

öğretmeni ve çok sayıda eğitim destek personelinin işini de 

etkilemektedir (ILO, 2020).  

Salgınla mücadele günlerinde eğitim sisteminin yeniden 

şekillenmesinin yaratacağı sorunlardan birisi de farklı ülkelerde, farklı 

imkanlara sahip olunmasının da ötesinde öğrencilerin ve ebeveynlerin 

dijital okuryazarlık farklarının olması çevrimiçi (online ya da uzaktan) 

eğitimin kalite ve başarısını etkileyecek bir durumdur. Eğitimin internet 

üzerinden yapılması ile ortaya çıkan diğer bir sorun ise internete erişim 

sağlayamayan öğrenci kitlesinin varlığıdır. Bu eksikliği gidermek bazı 

ülkelerde devlet dersleri televizyon üzerinden verilmesi gibi birtakım 

uygulamalar gerçekleştirmektedir (T.C Milli Eğitim Bakanlığı, 

23.07.2020, https://www.meb.gov.tr/).  

Covid-19 tedbirleri gereği evde kal çağrısıyla birlikte iş yaşamında da 

değişim ve dönüşümler meydana gelmiştir. Çoğu insan evlerinin bir 

kısmını ofise dönüştürerek mesailerine orada devam etmek zorunda 

kalmıştır. Bazı kurum ve kuruluşlarda çalışma saatlerinde düzenlemeler 
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yapılarak kısmi zamanlı çalışma programları devreye sokulmuştur.  

Diğer yandan karantina günlerinde özellikle sosyal medya kullanımı 

oldukça artmış çoğu insan aktivelerini sanal ortama kaydırmak zorunda 

kalmıştır (Poyraz, 2019: 284).  

Küresel bir salgın olan Covid-19'dan en çok etkilenen ilk on ülkenin 

sırasıyla ABD, İtalya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Türkiye, İran, 

Çin ve Rusya olduğu bilinmektedir   (https://www.worldometers.info/, 

25.07.2020) . Dünyanın en güçlü ekonomilerinin yer aldığı bu 

sıralamaya bakıldığında Covid-19 salgının küresel ekonomi açısından 

önemli makroekonomik sonuçlar ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Hastalığa yakalanan kişi sayısı ve hastalık sebebiyle hayatını kaybeden 

insanların sayısı gün geçtikçe arttığından dolayı ekonomik hasarlarında 

artacağı düşünülmektedir. Dünyanın birçok yerinde insanların bu 

hastalıktan dolayı hayatlarının tehdit altında olmasının yanı sıra 

toplumlar ekonomik anlamda da sorunlar yaşamaktadır.  Salgının 

başladığı dönemden itibaren dünya ekonomisinde yaşanan söz konusu 

sıkıntılar ise şunlardır;  

Hastalığın yayılma hızını en aza indirmek için yapılan "evde kal, izole 

ol, sosyal mesafeyi koru" çağrıları, karantina uygulamaları, sokağa 

çıkma yasakları,  ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

bağlamda birçok işyeri kapatılmış ve çok sayıda çalışan işine 

gidemediği gibi devam eden iş yerleri de talepte yaşanan daralma 

nedeniyle işçi çıkarmaya başlamaktadır. 
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Tablo 3: İstihdam Oranları 

İstihdam Oranları 

Ülkeler 2019 2020(ilk çeyrek) 

ABD 71.7 71.4 

Şili  63.9 63.3 

İtalya  59.2 59.1 

İspanya  63.5 63.2 

Kore  67.1 66.7 

Türkiye  50.9 49.2 

Kaynak: (OECD, 26.07.2020  https://www.oecd.org/) 

Tablo 3'e bakıldığında salgının en fazla etkilediği bu altı ülkenin 2020 

yılının ilk çeyreğinde istihdam oranlarında düşüş yaşandığı 

görülmektedir. Diğer yandan OECD raporlarına göre küresel 

ekonomide Şubat 2020'de %5 olan işsizlik oranı Mayıs 2020'de %3'lük 

bir artışla %8 gibi bir rakama ulaştığı bilinmektedir.   

Asya, Avrupa, Amerika ve diğer bölgelerde uluslararası ticaretin 

azalması, küresel üretim açısından aksamalar meydana gelmektedir. 

Küresel üretimin hemen hemen %70'ni oluşturan ülkelerin virüsle son 

derece mücadele etmesi, ekonomik çıktıların azalmasında en önemli 

faktör olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda Covid-19 pandemisinin 

ekonomi alanında etkileyeceği düşünülen önemli değişkenler; arz, 

talep, finans-sermaye sektörüdür. Talepteki azalmanın bir kısmı, 

hükümetin uygulayacağı maliye politikaları aracılığıyla bazı gelişmiş 

ülkelerde onarılabilmektedir. Ancak salgın nedeniyle yaşanan korku, 

panik, belirsizlik ve hastalığın bulaşma endişesi tüketicinin talebi, 
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devlet eliyle desteklenmesi mümkün olmayarak devam etmektedir. 

Ekonomide oluşan talep yetersizliği beraberinde arz azalışları meydana 

getirdiği gibi üretimin durma noktasına varması ihtimali söz konusudur. 

Bu durumda ekonomide arz ve talep şokları yaşanması 

beklenilmektedir. Salgının beraberinde getirdiği endişe, belirsizlik ve 

korku finans sektörüne de olumsuz yansıyarak yatırımların azalmasına 

sebep olurken, dünya genelindeki bütün borsalarda düşüşler 

yaşanmaktadır. Kürsel borsalarda meydana gelen ani düşüşler ise 

kurlarda dalgalanmaları ziyadesiyle arttırmaktadır (Şanlı, 2020: 60) 

Şekil 1: IMF Küresel Kriz Tahmini ve Gerçekleşen Kriz Karşılaştırması 

 

  Kaynak: (IMF, Nisan 2020) 

Şekil 1'deki verilere baktığımızda salgın nedeniyle meydana gelen 

finans krizinin G20 ve G7 ülkeleri için 2008 küresel finans krizinden 

daha ağır olduğu anlaşılmaktadır. DSÖ 11 Mart 2020'de Covid-19'un 

küresel sağlığı tehdit eden bir pandemiye dönüşmesini ilan etmesinin 
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ardında dünya borsasında ani düşüşler yaşandığı IMF tarafından 

hazırlanan Nisan ayı raporunda açıkça görülmektedir. Küresel salgın 

olarak devam eden coronavirüs dünya genelinde yaşanan sağlık krizi 

olmasına ilave global bir finans krizi olduğu aşikardır.  

6 Mart 2020 tarihinde Asya Kalkınma Bankası tarafından yayınlanan 

"COVID-19 Küresel Ekonomiye Etkisi" raporunda olası senaryolar; 

salgının 2 ay devam etmesi halinde küresel maliyetin 76,6 milyar dolar 

olacağı düşünülmektedir. Eğer hastalık 3 ay daha sürerse maliyetin 

155,9 milyar dolar ya da salgın 6 devam edecek olursa dünyaya maliyeti 

346,9 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca dünyada 

GSYH'nın %0.08-0.40 oranlarında bir düşüşle 76.6 milyar dolar ile 

346,9 milyar dolar daralma gerçekleşeceği öngörüler arasında yer 

almaktadır. Küresel ekonomide beklenen daralmadan ise salgının 

ortaya çıktığı ve küresel ticarette önemli bir yeri olan Çin'in salgınla 

mücadeleden daha fazla hasarla çıkacağı beklenmektedir. Dünya 

Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar ise Covid-19 salgının 

küresel ekonomide yarattığı tahribatın tahmin edebilmenin mümkün 

olmadığını düşünmektedir. Fakat IMF bu salgının dünya ekonomisinde 

meydana getirdiği olumsuz etkilerinin 2021 yılının son çeyreğinde 

ortadan kalkabileceğini öngörmektedir (ADB, 27.07.2020, https:// 

www.adb.org/) 

Covid-19 pandemisinin dünya ekonomisinde yarattığı tahribatın 

boyutunu tahmin edebilmek için küresel ticaret hacminin ve mal 

ticaretinin ne kadar olduğu konusunda bilgi sahibi olmakta yarar vardır. 

Bu bağlamda küresel salgından önce 2019 yılında dünya mal ticaretinde 



 

 151 

yavaşlamalar söz konusuyken 2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya 

çıkan bu salgının bütün dünyaya yayılmasının ardından dünya 

ticaretinde meydana gelen yavaşlamalar küresel ekonomiyi sarsmaya 

devam etmektedir. Dünya Ticaret Örgütünün düzenlediği basın 

toplantısında salgının tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte küresel ticaret 

hacminin de %13-%32 gibi bir oranda azalacağı belirtilmektedir.  

Grafik 1: Küresel Mal Ticaret Hacmi (2015=100) 

 

Kaynak: (WTO, 2020) 

Grafik 1'de Dünya ticaret örgütü tarafından 2020-2022 dönem 

aralığında gerçekleşeceği öngörülen küresel mal ticareti hacmi 

rakamları gösterilmektedir.  Bu grafiğe göre 2020 yılı için dünya 

genelinde yapılan mal ticaretinde belirgin bir azalma söz konusuyken 

2021-2022'de iyileşme yaşanacağı tahmin edilmektedir. Grafiğe 
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bakıldığında iyimser senaryo küresel mal ticaretinin 2020 yılı 

sonrasında iyileşme atağına geçeceği düşünülmektedir. Ayrıca küresel 

salgın önceki performansın yeniden yakalanacağı beklentileri söz 

konusudur. Olası kötümser senaryodaysa bir miktar hareketlenme 

öngörülmektedir. Fakat ne yazık ki Grafik 1' de görüldüğü gibi dünya 

toplam mal ticareti 2008 global kriz öncesi performansı 

sergileyemediği aşikardır (WTO, 2020).  

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının yayılma hızını 

azaltmak amacıyla alınan önlemler dahilinde insan faaliyetlerine 

(ulaşım, seyahat) getirilen kısıtlamalar kuşkusuz tüm sektörleri 

olumsuz etkilemiştir. Özellikle yaz mevsiminin yaşandığı bu 

dönemlerde turizm sektörü, eğlence sektörü, havacılık sektörü çok fazla 

zarar görmüştür. Bunların yanı sıra enerji sektörü, imalat sanayinin 

önemli bölümü, perakende ticaret gibi birçok sektör üretim 

faaliyetlerini durdurma kararı almıştır. Bu durumda üretim sektöründe 

yaşanan durgunluk nedeniyle ekonomide talep daralması meydana 

gelmiştir. Salgınla birlikte başlayan bu sağlık krizi daha sonra 

ekonomik bir kriz olarak devam etmektedir. Bu bağlamda yaşanan 

olumsuzluklar ekonominin iyileşmesini zorlaştırmaktadır (Kaya, 2020: 

226).  

Salgının hızlıca dünya geneline yayılması ve bu yayılma hızını 

düşürmek için alınan tedbirler doğrultusunda ekonomik faaliyetler 

durma noktasına gelmiştir. Üretim bu denli sekteye uğraması sebebiyle 

petrol fiyatlarında düşüş yaşanmıştır. Salgın öncesi dönemde brent 

petrol fiyatı 60-70 dolar seviyesinde iken salgının ikinci bir dalgasının 
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yaşanacağı beklenen bu zamanlarda brent petrol fiyatı 44 dolar olduğu 

bilinmektedir. Küresel talebin azalarak devam ettiği bugünlerde ham 

petrol fiyatların salgın öncesi dönemde ki gibi olması ancak arzın sabit 

kalmasıyla mümkündür (İnce, 2020: 1-2).  

Covid-19 salgınıyla birlikte küresel piyasalarda ekonomik faaliyetlerin 

yavaşladığı gerçeği yadsınamaz. 2019'dan bu yana dünya büyüme oranı 

küresel yatırım ve ticaretteki azalmalardan olumsuz etkilenmektedir. 

Diğer yandan hem gelişmiş hem de gelişmekte olan bütün ülkelerin 

ekonomilerinde verimlilik düşüşleri başlamıştır. Tüm piyasalarda artan 

belirsizlik ve durgunluk nedeniyle alınan tedbirlerinde arttırılmasıyla 

birlikte uluslararası ticarette daralma meydana gelmektedir. Ayrıca 

üretim sektöründe oluşan aksamalar sebebiyle dünya ithalat hacminin 

2020 yılında yaklaşık %10 gerileyeceği tahmin edilmektedir. 

Ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle makroekonomik gösterge-

lerin neredeyse tamamında beklentiler olumlu olmayacağı 

düşünülmektedir. Küresel salgın nedeniyle IMF, WB gibi birçok 

uluslararası mali kuruluş dünya ekonomisi için hazırladıkları tahmin 

raporlarında küresel ekonomik göstergelerin 2020'nin ilk çeyreğinde 

tahmin değerlerini düşürmek zorunda kalmıştır. Bu bağlamda 2000-

2019 dönemleri arasında gerçekleşen küresel büyüme rakamları ve 

2020-2021 yılları için tahmin edilen küresel büyüme rakamları Grafik 

2'de verilmektedir.  
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Grafik 2: 2020-2021 (%) Tahmini Küresel Büyüme Oranları 

 

Kaynak: Göze Kaya, D. 2020 

Grafik 2'de de görüldüğü üzere krizlerin görüldüğü zaman dilimlerinde 

ekonomilerin büyüme eğilimleri aşağı yönlü gerçekleşmektedir. 2008 

yılındaki küresel kriz sonrası 2009'da büyüme verileri gelişmiş 

ülkelerde negatif değerdeyken, gelişmekte olan ülkeler için bu değer 

pozitif ve dünyada ise %-0,1'e düştüğü görülmektedir. Daha sonraki 

dönemlerde ise dünya ekonomisinin toparlanma eğiliminde olduğu 

verilen grafikten anlaşılmaktadır. Ayrıca 2019 yılında küresel 

ekonomide beliren durgunluğun yanı sıra ortaya çıkan salgınla birlikte 

yirmi yıllık zaman grafiğinde dünya ekonomisinin en fazla düşüşü 

2020'de yaşanacağı tahmin edilmektedir. IMF tarafından Nisan 2020'de 

yayınlanan "Dünya Ekonomik Görünüm" raporunda dünya 
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ekonomisinin 2020 yılında % -3 küçüleceği öngörülmektedir. Yine aynı 

rapordaki verilere baktığımızda 2020 yılı için gelişmiş ülke 

ekonomilerinin %-6,1, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin %-1 ve 

dünya ekonomisinin de %-3 küçüleceği beklenmektedir. Dünya 

genelinde 215 ülkede görülen bu salgın küresel ekonomide iyileşmesi 

zaman alacak derin yaralar açtığı aşikârdır. Fakat küresel ekonomide 

oluşan bu tahribatın giderilmesi için IMF gibi uluslararası finans 

kuruluşlarının yapacağı ekonomik destek paketleri sayesinde ekonomik 

faaliyetlerin yeniden ivme kazanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 

2021 yılı için dünya ekonomik büyüme eğiliminin pozitif seyir 

izleyeceği tahmin edilmektedir ( Kaya, 2020: 232). Diğer yandan Eylül 

ayında yayınlanan OECD raporunda; Covid-19 pandemisini kontrol 

altına almak için alınan önlemlerin hafifletilmesi ve işletmelerin 

yeniden faaliyete geçmesinin ardından ve politika yapıcıların 

ekonomileri canlandırmak için maliye politikası ve para politikası 

araçlarını kullanmasıyla küresel ekonominin bir nebze de olsa 

toparlandığı belirtilmektedir. Ayrıca yayınlanan son OECD raporunda 

küresel GSYH'nın 2020 yılı sonunda %4 oranında ve 2021 yılı sonunda 

bu oranın %5 olacağı tahmin edilmektedir. Eğer koronavirüs tehdidi 

beklenenden daha hızlı kaybolursa küresel ekonomiye güvenin artacağı 

ve küresel faaliyetlerin 20212de önemli ölçüde artacağı 

öngörülmektedir. Fakat olası bir senaryo olan virüsün güçlenmesi ve 

bununla birlikte alınacak sıkı önlemler nedeniyle dünya ekonomisinde 

uzun süreli yatırımların zayıf kalacağı ve işsizlik oranlarının 2021 

küresel büyümeden 2-3 puan daha yüksek olacağı tahminler arasında 

yer almaktadır. (OECD, 14.11.2020,   https://www.oecd.org/) 
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SONUÇ 

İnsanlık tarihi boyunca kitlesel ölümlere neden olan ve küresel salgın 

olarak bilinen hastalıkların başında veba, İspanyol gribi, kolera, kuş 

gribi, SARS ve son olarak ta günümüzde devam eden Covid-19 gibi 

salgınların geldiği bilinmektedir. Bu hastalıklardan bazıları epidemik 

olarak başlamış ve daha sonra dünya üzerinde birçok farklı coğrafyaya 

sirayet ederek pandemiye dönüşmüştür. Salgın hastalıkların görüldüğü 

dönemlerde hem o bölge de yaşayan toplumlar için hem de yakınında 

bulunan bölgelerdeki insanlar için başta demografik sonuçlar olmak 

üzere sosyal ve ekonomik açıdan olumsuz sonuçlar meydana 

getirmiştir. 

Salgın hastalıkların sosyal yaşamdaki ilk değişimler hastalıktan dolayı 

artan ölüm oranlarıyla birlikte bölge nüfusundaki azalmadır. Diğer 

yandan kitlesel ölümlere yol açan salgın hastalıklardan çok sayıda 

insanın hayatını kaybetmesinin yanı sıra hayatta kalmayı başaran diğer 

insanların yaşamında iyileşmesi zor izler bırakmıştır. Hastalığın daha 

fazla insana bulaşmamasını önlemek adına yapılan en eski ve en etkili 

yöntem olan 'karantina veya izolasyon' uygulaması ya da hükümet 

tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasaklarıyla insanların günlük 

faaliyetlerine getirilen sınırlamalar sosyal hayatı çok daha olumsuz 

etkilemektedir.  

Salgın hastalıkların toplumsal yaşam üzerinde yarattığı olumsuz 

etkilerin giderek artması ve hastalığın yayılma hızını azaltmak amacıyla 

yapılan karantina uygulaması ekonomik anlamda olumsuz sonuçların 
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ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İş yerleri, fabrikalar, işletmeler, 

eğlence yerleri gibi hastalığın yayılma ihtimalinin yüksek olduğu 

kalabalık mekânların devlet tarafından kapatılması ve hatta üretim 

yapan bazı tesislerin üretimlerini durdurması geçici kıtlıklara neden 

olmaktadır. Diğer yandan devlet ekonomideki bu durgunluğu 

canlandırmak ve tüketiciyi desteklemek adına genişletici para ve maliye 

politikaları uygulamak zorunda kalmaktadır. Salgına karşı ekonomik 

mücadele araçlarından genişletici para ve maliye politikaları geride 

bütçe açığı, borç yükü, cari açık, enflasyon ve kur riski bırakmaktadır. 

Salgınlar üretimin daralmasına ticaret hacminin düşmesine ve turizm 

sektörü gibi alanlarda büyük gelir kaybına neden olmaktadır. Ayrıca 

hükümet salgınla mücadele edebilmek için gerekli teçhizat ve 

donanımları temin etmek durumundadır. Bu bağlamda salgına hazırlıklı 

olan gelişmiş ekonomiler için bu zor bir durum olmamakla birlikte 

gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler açısından dezavantaj 

yaratmaktadır. 

21. yüzyıl itibariyle ulaşım ağları teknolojilerinin gelişmesi, ülkeler 

arası ticaretin serbestleşmesi hastalığa sebep olan virüslerin hem 

yayılma alanlarını hem de yayılma hızlarının geçmişte yaşanan 

salgınlardan bu yana daha da arttığı görülmektedir. Covid-19 salgını 

gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin salgınla mücadele edebilecek yeterli 

alt yapıya, sağlık hizmetlerinde yeterli donanıma ve mali anlamda 

yeterli bütçeye sahip olmadıklarını göstermiştir. Bu bağlamda salgınla 

mücadele dönemlerinde dezavantajlı bölgelerin IMF, WB, DSÖ gibi 
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uluslararası mali kuruluşlar tarafından desteklenmesi ve birlikte hareket 

edilmesi ülkelerin salgınla mücadeleye dönük başarılarını arttıracaktır. 
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GİRİŞ 

Kriz ve krize müdahale konusu özellikle sağlık bilimleri ve sosyal 

bilimler alanında çalışanlar için önemli konular arasındadır. Nitekim, 

son yıllarda yapılan çalışmalarda, kriz ve krize müdahale konusunun 

sıklıkla ele alındığı ve özellikle ruh sağlığı alanında çalışanlar için özel 

bir alan haline dönüştüğü görülmektedir (James ve Gilliland, 2013, akt. 

Myer vd., 2014:179). Ancak, mevcut çalışmaların kriz ve krize 

müdahalede daha çok bireyi odak aldığı göze çarpmaktadır. 

Ailede krizi konu edinen çalışmaların ise, aile içi sorunları genel olarak 

yine birey odağında ele aldığı görülmektedir (Sandoval, Scott ve 

Padilla, 2009:250). Diğer bir ifadeyle, aile içinde kriz olduğunda bu 

durum, bireyin krizi olarak değerlendirilmektedir. Aile bir sistemdir ve 

sistemde meydana gelen bir değişim, tüm aile üyelerini ve bir bütün 

olarak aileyi etkilemektedir. Dolayısıyla, kriz ve krize müdahale 

konusunda çalışan ve müdahalede bulunan profesyonellerin, ailenin bir 

üyesini etkileyen durumun, diğer aile üyelerini ve tüm aileyi farklı 

şekillerde etkilediğinin farkında olması gereklidir (DeWolfe, 2000, akt. 

Myer vd., 2014:179 ).  

Bir kriz durumunda krizin aile üzerindeki etkilerini anlamak, kriz 

yaşayan ailelerle çalışmak için çok önemlidir. Diğer bir deyişle, 

yalnızca kriz yaşayan aile üyesini anlamak ve değerlendirmek, ailede 

yaşanan krizi anlamak ve dolayısıyla uygun müdahaleler için yeterli 

değildir. Bireysel kriz durumunda, bir sistem olan aile ve tüm üyeleri 

etkilenir ve potansiyel olarak zarar görür. Buna ek olarak, aile 

işlevselliği olumsuz etkilenebilir (Bulut, 1990; Aktaş, 2003:43) ve bu 
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durum, ailenin kaynaklarının tükenmesi gibi birçok tehdit oluşturabilir. 

Bu nedenle, ailede kriz çalışırken, ailenin işlevselliği ve kriz durumu ile 

baş etme becerisi mutlaka değerlendirilmelidir.  

Kriz durumunda bireyler için yapılan değerlendirmede olduğu gibi, 

ailelerin de belirli özellikler açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi 

gereklidir. Bu çalışmanın hareket noktası da burasıdır. Bu bağlamda da, 

ailedeki krizi anlamak ve değerlendirmek amacıyla, alanyazında aile ve 

krizi ele alan çalışmalardan yararlanılarak, genel bir çerçeve sunulmaya 

çalışılmıştır. Bu kapsamda, aile bir sistem olarak ele alınmış ve 

tanımlanmış, kriz ve krize müdahale konusunda kavramsal ve kuramsal 

bilgilerden yararlanılarak, kriz deneyimleyen ailelerin özelliklerine 

ilişkin bilgiler verilmiştir. 

1. AİLENİN TANIMLANMASI VE BİR SİSTEM OLARAK ELE 

ALINMASI 

Aile kavramı tanımlanırken, hangi kuramın/ yaklaşımın kullanıldığı 

kuşkusuz belirleyici konumdadır. Örneğin; işlevselci kurama göre aile, 

toplumsal düzen için gerekli işlevleri yerine getirmekle yükümlü bir 

kurum olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşıma göre aile, toplumsal 

istikrarı sağlayan temel kurumlar arasındadır. Çatışma kuramına göre 

aile, güç, hâkimiyet ve çatışmanın egemen olduğu, güçlü olanların 

ailede avantajlı olduğu bir kurumdur. Feminist kuram aileyi, toplumsal 

cinsiyet eşitsizliklerinin üretildiği ve derinleştiği bir ilişki ağı olarak 

tanımlamaktadır.  
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Sistem kuramına göre ise aile; ortak bir geçmişi olan, aile üyelerinin ve 

ailenin bütünün ihtiyaçlarını karşılamak için planlamalar yapan 

bireylerden oluşmuş bir yapıdır. Sistem kuramına göre ailenin, bireysel, 

kültürel ve ideolojik olarak sınırsız özelliği bulunur ve her aile 

biriciktir. Aile, bünyesindeki tüm unsurlar ile etkileşim halindedir ve 

sınırlarını koruma eğilimindedir. Her aile, bütün aile üyelerini 

etkileyecek olan birçok değişim süreci deneyimlemektedir ve bu 

değişim süreci gerilim ve stresi de beraberinde getirmektedir.  Bu 

süreçten tüm aile üyeleri farklı düzeylerde etkilemektedir (Özabacı ve 

Erkan, 2014).  

Sistem kuramı, bir üyedeki değişimin diğer üyeleri ve tüm aileyi nasıl 

etkilediğini anlama ve açıklama konusunda olanak sağlamaktadır. 

Sistem kuramına göre, aile üyelerinin herhangi birinde meydana gelen 

bir değişim, bir bütün olarak aileyi ve ailenin diğer üyelerini 

etkilemektedir. Diğer bir deyişle, aile, üyelerinin toplamından daha 

büyüktür. Bu durumu açıklayan kavram ise “bütünlük” (holism) 

kavramıdır. Bütünlük kavramıyla anlatılmak istenen,  bir sistemi 

oluşturan ögelerin bütün katkısının her ögenin ayrı ayrı katkısından 

daha fazla olmasıdır (Duyan, 2014). Bütünlük, bir sistem olarak aileyi 

anlamak adına bir bütün olarak aileye ve tüm üyelerine ve üyeler arası 

etkileşimlerin değerlendirilmesinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. 

Diğer bir deyişle, aile, üyeleri ve  üyelerinin aralarındaki etkileşimleri 

de içeren bir sistemdir. 

İlişki kavramı, sistem olarak aileyi ele alırken kullanılan bir diğer 

kavramdır. İlişki; ögeler arasındaki dinamiklerin etkisine ve önemine 
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dikkat çekmektedir (Zastrow, 1999). Bu kavram, bir sistemin ögelerinin 

birbiriyle olan tüm süreçlerinin, en az ögeler kadar önem taşıdığını 

vurgulamaktadır (Duyan, 2014).  Diğer bir deyişle, aileyi bir sistem 

olarak ele alabilmek için üyeler arasındaki bağlantıları ve hiyerarşiyi 

görmek gereklidir. Ailedeki her üye diğer üyelerle etkileşim içindedir. 

Ailedeki her bir birey hem bütünün bir parçası hem de bir bütün olarak 

ögedir. Bu nedenle, ailedeki krizi anlamak ve açıklamak için tüm 

değişkenlerin ve süreçlerin değerlendirilmesi gereklidir. Ayrıca, tüm 

sistemlerin varlığını sürdürmesi için denge durumuna ihtiyaçları söz 

konusudur. Özellikle kriz durumunda, ailenin dengesi bozulmuştur ve 

mevcut dengenin yeniden sağlanması gerekmektedir. Bir sistem olarak 

ailenin varlığını sürdürmesi ve işlevselliğini koruması için alt 

sistemlerin aile sisteminin ihtiyaçlarını karşılama noktasında da uyumlu 

olması gereklidir (Duyan, 2014).  

2. KRİZ VE KRİZİN ÖZELLİKLERİ 

Kriz; en genel tanımla, karmaşıklığa sebep olan, mevcut baş etme 

yöntemleriyle çözülemeyen, ilk kez ortaya çıkan, psikopatolojik 

olmayan ve 1ile 8 haftalık süre içerisinde çözüm getirebilecek bir 

durumdur (Roberts ve Yeager, 2009:2; akt. Teater; 2015; Cooper 1979; 

akt. Sözer, 1992:8). Kriz, beklenmedik bir olaydır. Kriz durumunda, ani 

bir gerilim meydana gelir ve algı bilişsel, duygusal ve davranışsal 

açıdan olumsuz etkilenir. Kriz durumunda birey, kendisini güvensiz ve 

tehlikede hisseder ve bu deneyimler bireyin iyilik halini olumsuz etkiler 

(Sayıl vd., 2000). Krizler; baskı, yüksek düzeyde belirsizlik ve 

disiplinler arası çalışma ile karakterizedir (Alpaslan, Mittroff, 
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Shrivastava, 2013; Bartkowiak, 2011; Cockram, Van Den Heuvel, 

2012; akt. Więcek-Janka ve Wieczorek, 2016:115).  

Krizin “olağan dışı bir olay, savunmasız bir durum, hızlandırıcı 

faktörler ve aktif krizin ortaya çıkması” başlıklı dört temel özelliği 

mevcuttur (Wright, 2003, akt. Yıldırım, 2016:482). Bu özelliklere göre 

kriz, aniden gelişir ve bireyi hazırlıksız yakalar. Kriz durumunda birey, 

baş etme mekanizmalarını etkin kullanamayabilir ve savunmasız 

kalabilir. Bireyin içinde bulunduğu durum (örneğin, hamilelik) tek 

başına kriz yaratmazken, kriz meydana geldiğinde bu durum,  krizin 

etkisini arttırabilir ve birey içinde bulunduğu durumla baş edemez ve 

kriz büyüyebilir.   

Caplan ve Cullberg’e göre iki tür kriz mevcuttur (Akt. Yıldırım, 

2016:483): Travmatik krizler ve gelişimsel krizler. Travmatik krizler, 

aniden ve beklenmedik şekilde ortaya çıkar. Travmatik krizler, acı 

vericidir ve bireyin psişik durumunu, sosyal kimliğini, güvenliğini ve 

hoşnutluk durumunu tehdit eder (Sözer, 1992:9). Örneğin, yakın ölümü, 

hastalıklar, doğal felaketler gibi. Travmatik kriz süreci, genelde 4 ile 6 

hafta arası sürer ve bu süreç dört dönemden oluşur (Sözer, 1992:9): İlk 

dönemde birey, şok durumundadır ve bireyde tepkisizlik ile içte 

karmaşıklık durumu söz konusudur. İkinci dönem, bireyin savunma 

mekanizmalarını kullanarak tepki verdiği dönemdir. Bu dönemde birey, 

gerçeklerin farkındadır. Üçüncü dönem, travmanın etkisinin 

hafiflemeye başladığı dönemdir. Bu dönem, işlem dönemidir. Son 

dönemde ise birey yeni ilişkiler kurar. Bu dönemde bireyin benlik 

saygısı da yükselmeye başlar.  
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Caplan’a göre ise birey kriz sürecinde yine dört dönemden geçer (Boyle 

vd. 2006; akt. Yıldırım, 2016:483). İlk dönemde birey, bir sorunla 

karşılaşır ve bireyin gerginliği artar. Birey bu durum karşısında mevcut 

baş etme becerilerini kullanır. İkinci dönemde,  baş etme yöntemleri 

başarılı olmaz ve tehdit durumu devam eder. Bu dönemde yine 

gerginlik mevcuttur ve birey dezorganize olur. Kriz durumunu çözmek 

adına farklı baş etme yöntemleri dener. Üçüncü dönemde, mevcut sorun 

devam eder ve baş etme yöntemleri başarılı olmaz. Bu dönemde birey 

iç ve dış kaynaklarının tamamını kullanır. Buna bağlı olarak birey kriz 

durumunun üstesinden gelebilir ya da  gerilim çok artar ve akut 

depresyon gelişir. Son dönemde ise birey büyük bir duygusal çöküntü 

yaşar ve bireyin sosyal işlevselliği zarar görür (Sayıl vd., 2000). 

Krize müdahale, bireyin savunmasız, ruhsal açıdan karmaşık ve güçsüz 

olduğu dönemlerde uygulanır. Birey, kriz durumunda duygusal ve 

davranışsal açıdan olumsuz pek çok tepki verir. Krize müdahale bu 

tepkilerin bulunduğu aktif ya da akut dönemlerde uygulanır (Regehr, 

2011; Roberts ve Yeager,2009; akt. Teater, 2015). Krize müdahalenin 

odak noktaları, (a) kriz etkisini hafifletmek ve/veya önlemek, (b) 

psikopatolojiye neden olan unsurları tespit etmek, (c) sağlıksız ve 

güvenli olmayan baş  etme yöntemlerini  hafifletmek ve/veya önlemek 

(intihar, cinayet, depresyon vb.), (d) ruh sağlığı uzmanlarına 

yönlendirmeyi sağlama şeklindedir (Jimerson diğ., 2005-Akt. Mete 

Otlu, 2011). Krize müdahalede bulunan profesyoneller; psikologlar, 

psikolojik danışmanlar, psikiyatri hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları 

ve diğer ruh sağlığı uzmanlarıdır (Roberts, 2000; Myer ve Alkan, 

2012:45). 
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Krize müdahalenin amaçlarından biri, belirli bir sorunun çözümüne 

odaklanarak, kriz yaşayan sistemi (birey, aile, grup, vb.), bu sorunun 

neden olabileceği diğer sorunlar ile baş etmek için hazırlamaktır (Myer 

ve Alkan, 2012). Her durumun ve sistemin kaynakları ve baş etme 

yöntemleri birbirinden farklıdır. Kriz yaşayan sistemin (birey, aile, vb.) 

yaşadığı olaya vereceği tepki, bireysel/ ailesel özelliklerine, psikolojik 

kaynaklarına, sosyo-demografik özelliklerine ve sosyal destek 

sistemlerine bağlı olarak değişebilmektedir (Pumariega ve ark. 2005; 

akt. Myer ve Alkan, 2012:44). Bu bağlamda krize müdahalede 

bulunurken, her durumun ve sistemin kendine özgü ve diğerlerinden 

farklı olduğunun farkında olmak gereklidir. 

3. KRİZ DENEYİMLEYEN AİLELER  

Kriz, ailelerin yaşamda yetersizliklerle karşılaşması ve beklenmeyen 

olayların aile yaşamını tehdit etmesi durumudur (Demiröz, 2003: 86). 

Ailelerin karşılaştığı krizleri ise genel olarak iki şekilde ele almak 

mümkündür: Normal gelişimsel krizler (yaşam döngüsü aşamaları) ve 

aileye özgü krizler. Normal gelişimsel krizler, ailelerin yaşamları 

süresince karşılaştıkları değişimlere bağlı olarak gelişen krizlerdir 

(Tablo 1). Bu değişimler, genel olarak aile yaşam döngüsü aşamaları 

olarak tanımlanmaktadır. Aileler, yaşam döngülerinde birtakım geçiş 

ve değişimler yaşamakta ve bunlara bağlı olarak kriz(ler) 

deneyimleyebilmektedir. Aileye özgü krizler ise boşanma, şiddet, 

ölüm, hastalık, göç gibi daha çok psikolojik ve sosyal bağlamı olan 

krizlerdir. Kriz durumunda ailelerin evlilik iletişimi, yaşam kalitesi, 
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finansal yönetim becerisi, dayanıklılığı, rutin faaliyetleri, gelenekleri ve 

aile kutlamaları etkilenmektedir (Gönen ve Purutçuoğlu, 2009:2).  

Tablo 1: Aile Yaşam Döngüsü Aşamaları 

 

Kaynak:http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/InternationalYe

arofFamilies.aspx (akt. Hallaç ve Öz, 2014:151). 

 Duygusal Geçiş 
Ailede Meydana Gelmesi 

Beklenen Değişimler 

1.Evre: Evden 

ayrılma: Genç 
Yetişkin 

Duygusal ve 

ekonomik açıdan 
sorumlulukları 

olduğunun farkına 
varma 

Aileden bağımsız olma,  

Akranlarla ilişkide artış 
Öz-değerde artış ve ekonomik 

bağımsızlığı kazanma  
 Evlilik süreci 

 Aile ve arkadaşlarla ilişkileri 
düzenleme 

 

2.Evre: Evlilikle 

ailenin bağlanması: 
Yeni çift 

 

Yeni sistemi anlama 

ve değerlendirme 

Evliliğe uyum 

Çocuğa hazırlık ve alan yaratma 

3.Evre: Çocuklu 
genç aile 

 

Yeni üyelerin kabulü 

 

Ebeveynlik ve eve ilişkin 
sorumlulukların içselleştirilmesi 
 Geniş aileyle ilişkileri gözden 

geçirme ve düzenleme 

Çocuk ve ebeveyn ilişkisini 
bağımsızlaştırma Kariyer ve 

evliliği yeniden değerlendirme 

4. Evre: Ergen aile 

 

Aile sınırlarının 
esnekliği 

 

Çocukların büyümesi ve aileler 
arasında yetişkin olarak 

ilişkilerin kurulması ve gelişmesi 
 

5.Evre: 

Bağımsızlaşan 
çocuklar (boş yuva) 

Aile sistemden çıkan 
çocuklardan 

bağımsızlaşma 

 

Kayıplar 
Yeni rollerin tanımlanması 

Çift olarak kalma 

6.Evre: Geç 

yaşamdaki aile 

 

Kuşak rollerinin 

ayrılmasını kabul 
etme 

Orta kuşağın rollerini destekleme  
Eş, kardeş ve yaşlıların kaybıyla 
ilgilenme ve ölüm için hazırlık 
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Ailelerin yaşadığı kriz durumlarını ve özelliklerini tanımak, krize 

müdahalede önemli boyutlardandır. Kriz deneyimleyen aileler ile ilgili 

yapılan çalışmalar, ailelerin kriz durumunda belirli özellikler 

gösterdiğine işaret etmektedir. Örneğin; Goldenberg ve Goldenberg'e 

(2013) göre, aile sisteminde bir kriz meydana geldiğinde, ailenin olağan 

gelişimsel düzeni, başka bir deyişle ailenin mevcut denge/ düzeni 

bozulmaktadır (Aktaran: Myer vd., 2014:180). Bir krizin yaşanması, 

ailenin yaşadığı olaya, olaya yüklediği anlama (Sonneck, 1985, 

akt.,Sözer, 1992:9) ve bu durumun ailenin normal işlevselliğini devam 

ettirme becerisi üzerindeki etkisine bağlıdır. Ayrıca, ailede kriz 

durumunda aile içi olağan rutinlerin bozulduğu ve aile işlevselliğinin 

olumsuz etkilendiği görülmektedir (Bulut, 1990).  

Myer ve diğerlerine (2014) göre kriz, aileleri genel olarak şu konularda 

etkilemektedir: roller, sınırlar, iletişim, kurallar / süreçler, hedefler ve 

değerler. Krize müdahalede bu özellikleri anlamak, bu alanda çalışan 

profesyonellerin ailelere daha etkili ve verimli hizmetler sunmasına 

yardımcı olabilir. 

Kriz durumunda aile üyelerinin rolleri değişmektedir (Myer vd., 

2014:180). Rol, genel anlamıyla statü durumuyla bağlantılı bir düşünce 

setidir (Duyan, 2014). Roller, aile üyeleri birbirleriyle ilişki kurmalarını 

sağlamaktadır. Kriz durumunda, roller bulanıklaşmakta veya tutarsız 

bir şekilde yerine getirilmektedir (McLendon ve Petr, 2005). Kriz 

nedeniyle rolünü yerine getiremeyen bir aile üyesinin rolünü diğer bir 

aile üyesi üstlenmek zorunda kalabilir ya da bu rol “boş” kalabilir. Bu 
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durumda ailede boş kalan rolü kimin üstleneceği konusunda çatışmalar 

ortaya çıkabilir (Myer vd., 2014:180). Bu çatışmalar, bir ailenin bir 

krize uyum sağlama yeteneğini sınırlandırırken, aile içindeki krizi 

derinleştirebilir ve rol karmaşasından dolayı aile işlevselliğini kaybede-

bilir (Aktaş, 2003:43). Kriz durumunda rollerde meydana gelen 

değişimlerin belirlenmesi ve ortaya çıkabilecek olası sorunların 

öngörülmesi ve çözülmesi ve bu noktada aile ile müzakere edilmesi 

önem taşımaktadır. 

Aile ve özelliklerini tanımlayan bir diğer önemli kavram sınırdır. 

Sınırlar, insanları ayıran ve düzenleyen fiziksel veya psikolojik 

faktörlerdir (Gladding, 2014). Ailedeki sınırlar en genel ifadesiyle açık 

ya da kapalıdır. Ailenin sınırları, kriz durumunda ailenin kriz algısına 

ve sınırların kullanım şekline bağlı olarak daha geçirgen veya katı hale 

gelebilir (Carroll, Olson ve Buckmiller, 2007:211). Genel olarak, bir 

kriz sırasında aile sınırlarındaki değişim ne kadar büyükse kriz aileyi o 

şiddette olumsuz etkiler (Myer vd., 2014:180-181). 

Ailede iletişim kavramı da önemlidir. Kriz durumlarında, aile içi 

iletişimin doğası ve düzeni değişmektedir. İletişimdeki değişim, ailenin 

kendine özgü özellikleri ve krizin doğasına bağlıdır (Myer ve Moore, 

2006:145). Aynı zamanda, kriz, ailenin günlük rutinini ne kadar 

olumsuz etkilerse, aile içi iletişimin de olumsuz etkilenme olasılığı 

artar. Aile iletişiminde bozulma arttıkça, aile rutinleri de önemli ölçüde 

bozulur (Myer vd., 2014:181) Bu bağlamda, iletişim kalıplarındaki 

değişiklikleri tanımlamak, ailenin bir krize karşı tepkilerini anlamada 

önemli bir noktadır. 
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Aile kuralları ailenin işleyişinin temelini oluşturur ve aile sisteminin 

denge durumunu korumasını sağlar (Myer vd., 2014:181-182). Ailedeki 

kriz durumu, aile içinde belirlenen kuralları/ süreçleri etkileyebilir ve 

ailenin işleyişinde istikrarın bozulmasına neden olabilir. Ailenin 

süreçlerindeki bu değişiklikler, sadece iç aile sistemini (mikro sistem) 

etkilemekle kalmaz, aynı zamanda dış sistemler olan okul ve iş 

sistemlerini de değiştirir (Gillespie ve Campbell, 2011:84) . Aile 

kuralları/ süreçlerindeki değişikliklerin değerlendirilmesi, bu alanda 

çalışanların ailede gözlemlenen davranış biçimlerini daha iyi 

anlamalarına yardımcı olur.  

Aile hedefleri, aile sisteminin varlığı için önemlidir. Aile sisteminin 

hedeflerinin olması, ailede meydana gelen kriz konusunda da sistemli 

hareket etme olanağı sağlar. Kriz zamanlarında, ailenin hedefleri 

dramatik ve beklenmedik bir değişime uğrayabilir (Rosenfeld ve ark., 

2005; akt. Myer vd., 2014:182). Bir kriz sırasında, hedefi belirleme, 

mantıksal süreçlerden ziyade duygusal süreçlerle gerçekleşebilir. 

Hillman (2002), kriz durumunda, mevcut hedeflerin değiştirilmemesi 

gerektiğini savunmaktadır (Akt. Myer vd., 2014:182). Kriz durumunda, 

etkilenen aile hedeflerinin belirlenmesi gereklidir. Ailenin hedeflerine 

odaklanması sağlanmalıdır. Bu durum, ailenin tekrar güven ve istikrar 

duygusu yaşamasına yardımcı olabilir.  

Aile hedeflerine benzer şekilde, bir ailenin önemli gördüğü değerlerde 

de değişimler olabilir ve bu durum krize özgü belirsizlik durumuyla 

ilişkilendirilmektedir. Kriz durumunda aile ihtiyaçları ve algıları değişir 

ve buna bağlı olarak değerler değişebilir. Değerlerdeki değişiklikler, 



 

176 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

etkilenen değerlerin sayısına ve bu değişikliklerin derecesine göre 

değerlendirilmelidir (Schmidt ve Welsh, 2010:400). Örneğin, büyük 

krizler bir dizi aile değerinin etkilenmesine neden olabilirken, daha 

küçük krizler daha az sayıda değişikliklere neden olabilir. Önceki 

özelliklerde olduğu gibi, değerlerde yapılan değişikliklerin 

değerlendirilmesi kriz çalışanlarına krizin çözümlenmesine yönelik aile 

ile çalışırken önemli bilgiler vermektedir. Genel olarak, krizin şiddeti, 

değişen değerlerin sayısını etkiler ve kriz değerlerin değişiminden 

etkilenir. Değerlerdeki değişikliklerin incelenmesi ve kriz durumunda 

aile üyelerinin bireysel ihtiyaçlarının giderilmesi ve kolektif 

değerlerinin rasyonel olarak dengelenmesi önemlidir (Myer vd., 

2014:192). 

Ailede meydana gelen krizleri, bu özelliklerin her birinde meydana 

gelen değişiklikler üzerinden anlamak, uygun müdahale noktasında 

kritik öneme sahiptir. Kriz sürecine, bireylerde olduğu gibi ailelere 

kendini geliştirebilme şansı veren geçici bir dönem olarak bakmak da 

önemlidir. Nitekim, kriz süreci olumlu sonuçlanırsa, aile daha 

güçlenmiş ve yeni baş etme mekanizmaları geliştirmiş olur ve bu 

becerilerini gelecekteki krizlerde kullanabilir (Sayıl vd., 2000)  

SONUÇ 

Kriz ve krize müdahale konusu, özellikle ruh sağlığı alanında çalışanlar 

için temel konulardandır. Ailede kriz ve krize müdahale konusunu ele 

alırken, yalnızca bireyin odak alınması etkin ve verimli müdahaleler 

için yeterli değildir. Aile bir sistemdir ve sistemde meydana gelen bir 

değişim tüm aile üyelerini ve bir bütün olarak aileyi etkilemektedir. Bu 
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noktada, krizin genel özellikleri ile aile üzerindeki etkilerinin bilinmesi 

bir gerekliliktir.  

Bu çalışmada, aile bir sistem olarak ele alınmış ve krizin genel 

özellikleri incelenmiştir. Kriz ve aile konusunda Myer ve diğerleri 

(2014)’nin yaklaşımından hareketle, ailelerin kriz durumundaki 

özellikleri ele alınmıştır. Kriz durumunda ailelerin roller, sınırlar, 

iletişim, kurallar / süreçler, hedefler ve değerler konusunda  değişim 

yaşadıkları görülmüştür. Kriz durumunda ailede rollerinin değiştiği ve 

belirsizleştiği, buna bağlı olarak çatışmaların yaşandığı; sınırların katı 

ya da esnek olduğu;  iletişimin aksadığı ve bozulabildiği; kurallardaki 

değişimin ailenin etkileşimde olduğu tüm sistemlerle ilişkisini 

etkileyebildiği; hedeflerin ertelenebildiği veya duygusal bağlamda yeni 

hedeflerin belirlenebileceği ve aileyi koruyan ve devamlılığını sağlayan 

değerler sisteminin değişebildiği bilinmektedir. Tüm bu durumların aile 

içinde meydana gelen krizi olumsuz etkileyerek derinleştirebilmesi ve 

krize müdahaleyi zorlaştırabilmesi söz konusudur.  

Ailelerle çalışırken, krize yönelik özelliklerin bilinmesi ve buna bağlı 

olarak Myer ve diğerlerinin (2014) de vurguladığı gibi model(ler)in 

olması gerekmektedir. Bu bağlamda da, kriz deneyimleyen aileler ile 

ilgili çalışmaların arttırılması ve bu konuda aileler, ailelerle çalışan 

profesyoneller ve ailelerin etkileşimde olduğu sistemlerle çalışılması 

önem taşımaktadır. Ancak her ailenin biricik olduğu ve kriz durumunu 

farklı şekillerde karşılayabildiği, krize ilişkin kaynak ve baş etme 

becerilerinin farklılaştığı unutulmamalıdır. Bu noktada, sistemin 
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ihtiyaçlarının belirlenerek ve etkileşimde olduğu diğer sistemlerle 

ilişkisi değerlendirilerek müdahale bulunulması önem taşımaktadır.    
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“Annesi ölünce kızların, babası da ölür 
Bir defter acılarla birlikte dürülür 

Sisler kaplar her yanı ve karanlık 

Kız kendi halinden bile yorulur 

Ve hali: Kızı olmayan babalar gibi olur 

Saklanır her şey, üstüne örtüler örtülür 

Örtülenleri sadece öksüz kızlar görür 

Annesi ölünce kızların, babası da ölür” 

Hasan Ejderha 

GİRİŞ 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde “18 yaşını 

doldurmamış her insan çocuk” olarak kabul edilmektedir. 5395 sayılı 

Çocuk Koruma Kanunu da daha erken reşit olsa bile 18 yaşını 

doldurmamış kişileri “çocuk” olarak tanımlamaktadır. Türk Ceza 

Kanunu da 6. Maddesinde “çocuk” teriminden 18 yaşını doldurmamış 

kişilerin anlaşılacağını hükme bağlamış ve hukuk dilinde “küçük” 

olarak kavramsallaştırmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nde çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım 

hakları kayıt altına alınmıştır. Bu hakların tanınması ve uygulanması 

aynı zamanda çocukların refahının artırılması ve çocuğun iyi olma hali 

açısından önem taşımaktadır. 

Çocuk refahını ve çocuğun iyi olma halini olumsuz yönde etkileyen 

çocuk refahı problemleri, ana hatlarıyla ebeveyn bakımından 

yoksunluk, çocuğun ihmal ve istismarı, çocuk yoksulluğu, çocuk 

işçiliği başlıkları altında incelenebilir.  

Özellikle çocuk yoksulluğu ve ebeveyn bakımından yoksunluk ve 

bunlara bağlı olarak ortaya çıkan problemlerin çözümünde alternatif 
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bakım ve koruma model ve uygulamalarına başvurulmaktadır. 

Bunlardan biri de koruyucu aile hizmetidir. Koruyucu aile hizmeti, 

korunmaya muhtaç çocukların aile yanında bakımlarını sağlamaya 

yönelik olarak geliştirilen bir sosyal hizmet uygulamasıdır. Korunmaya 

muhtaç çocukların bakım ve yetiştirilmelerinin, uygun aileler 

tarafından, geçici veya uzun süreli olarak evlat edinme olmaksızın 

devlet desteğinde ve gözetiminde gerçekleştirilmesi şeklinde 

tanımlanabilecek olan koruyucu aile hizmeti, günümüzde kurum 

bakımı odaklı koruma uygulamalarına göre daha fazla uygulama alanı 

bulmaktadır.  

Koruyucu aile hizmetinin çocuk gelişimi ve refahı açısından kurum 

bakımı yöntemlerine göre daha olumlu sonuçlar doğurduğu ve daha 

çağcıl bir bakım hizmeti olduğu kabul edilmektedir. Bu çerçevede 

Kahramanmaraş’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

bünyesindeki Çocuk Yuvası’nda kurum bakımında bulunan bütün 

çocuklar (2013 başı itibariyle 62 çocuk)  koruyucu aile yanına 

yerleştirilmiş ve Çocuk Yuvasında 2013 yılı Mart ayı sonunda sürekli 

olarak barınan çocuk kalmamıştır. 

Bu çalışmada Kahramanmaraş’taki koruyucu aile hizmeti 

uygulamaları, belli örnek olaylardan hareketle nitel araştırma 

yöntemleri kullanılmak suretiyle analiz edilmiştir. Bu bağlamda sosyal 

hizmet uzmanı ile görüşmeler, aile ve çocuk görüşmeleri, çocukların 

aile ve arkadaş ortamında gözlemlenmesi gibi yöntemlere 

başvurulmuştur.  Özellikle sosyal hizmet uzmanı görüşleri,  koruyucu 

aile yanına yerleşme öncesi ve sonrasındaki değişimleri göstermesi 
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bakımından önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında, çocuğun iyi olma 

hali, özellikle “eğitim kazanımları, aile ve arkadaş ilişkileri, davranış ve 

riskler” boyutları ile ele alınacaktır. Bunun yanında maddi refah, sağlık 

ve güvenlik ve öznel iyi olma haline ilişkin bulgular da 

değerlendirilecektir.  

1. Çocuk Refahını Etkileyen Problemler  
 

Çocuk refahı, çocuğun iyi olma halini ifade etmektedir. Çocuğun iyi 

olma hali olumlu ve olumsuz tarafları açısından incelenebilir. Ayrıca 

nesnel ve öznel iyi oluş halleri de ayrı ayrı araştırma konusu olmaktadır. 

Bazı araştırmacılar refahı mevcut bir durum olarak görürken, diğerleri 

bunu daha çok bir süreç olarak görüyor. Birinciler burada ve şimdi 

önemli olan nedir sorusu üzerinde yoğunlaşırken ikinciler hayatın belli 

bir dönemini kapsayan daha geniş bir zaman dilimini dikkate 

almaktadır. Çocuk refahı kavramı maddi boyutlarıyla aile kaynakları, 

finans, eğitim, sağlık, sağlığa erişim vb. eksenlerde ele alınmaktadır. 

Çoğu çalışmada daha çok bu maddi boyuta vurgu olmakla birlikte, 

çocuğun kendini mutlu hissetmesi, aile sıcaklığı, koşulsuz sevgi, 

çocuğun kendi iyilik haline ilişkin algıları bağlamında çocuk refahının 

manevi boyutu da son zamanlardaki çalışmalarda daha çok 

vurgulanmaya başlamıştır. Yapılan bazı çalışmalarda refahın daha çok 

kollektif ve toplumsal yönüne vurgu yapılmıştır. Peru’da Amazon yerli 

kabileleri üzerine yapılan bir çalışmada, refah kavramı “pozitif ve 

besleyici kişilerarası sosyal ilişkilerle; aileyi korumak; paylaşım; 

öfkeyi, anlaşmazlıkları ve kıskançlığı kontrol etme; hastalıksız olmak; 

ve geleneksel iyilik ve mutluluğun sembolleri olarak keşfedilmesi 
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gereken yollar ve değerlerler” şeklinde açıklanmıştır. Batılı 

toplumlarda daha çok bireyselci temalar ortaya çıkmaktadır 

(Amerijckx, ve Humblet, 2013:6-8) 

 

Çocuk refahını etkileyen problemler, ebeveyn bakımından yoksunluk, 

çocuk ihmal/istismarı, çocuk işçiliği dahil olmak üzere ekonomik 

olarak sömürü altında bulunmak, (sanayide, sokakta, tarımda, kayıt 

dışı, ve kendi evlerinde aile işlerine (kardeş bakım, yemek, bulaşık dahil 

olnak üzere) yardım etmek için çalışan çocuklar), çocuk yoksulluğu, 

engellilik (özel gereksinimli çocuklar), kronik hastalıklar, parçalanmış 

ailelerin çocuğu olmak (tek ebeveynli, üveylik durumları, 

tutuklu/hükümlü ebeveyni bulunan, kronik hastaların çocukları vb.), 

çocuk yaşta evlenme ve anne olma, cezaevinde anneleriyle kalma 

durumu, zorunlu göç mağduru olmak, çatışmalı ortamda büyüme, 

madde kullanma, madde bağımlısı olma, ayrımcılığa maruz kalma (din, 

dil, ırk, cinsiyet, etnik vb. nedenlerden), mülteci olma, suça 

sürüklenmiş olma (Kalkınma Bakanlığı, 2014:44): vb. problemler 

şeklinde sıralanabilir. Bu sorunların hepsi çocuk refahını olumsuz 

yönde etkilemekle beraber, ebeveyn bakımından yoksunluk, 

parçalanmış aile çocuğu olmak, çocuk ihmal ve istismarı, çocuk 

yoksulluğu ve ekonomik sömürü sorunları ve çocuk susçluluğu/suça 

sürüklenme sorunları hem genel olarak önemli sorunlar olması hem de 

ülkemizde daha sık rastlanılan sosyal problemler olması nedeniyle 

burada üzerinde durulacak temel problemlerdir.  

 

 



 

 187 

1.1.1.Ebeveyn Bakımından Yoksunluk ve Parçalanmış Aile 

Çocukları 
 

Çocuk, 15 yaşına gelinceye kadar anne babasına bağımlı konumdadır. 

Bazı temel ihtiyaçların bu yaşa kadar aile içinde karşılanması, kişilik 

gelişimi açısından önem taşımaktadır. Bu temel ihtiyaçlar şu şekilde 

sıralanabilir (Cüceloğlu, 1992, 116): 
 

- Kucaklama, sarılma, övülme vb. anlamlarda dokunulma,  

- Sağlığı ile ilgilenme, gıda ihtiyacını karşılama, tehlikelerden 

koruma anlamında güvende olma, 

- Örnek olma anlamında tutarlılık ve düzen, 

- Dış dünya ile köprü olma anlamında sosyalleşme, 

- Oyun ve diğer etkinliklerle acı, neşe, haz, üzüntü vb. gibi 

duyguların uyarılması, 

- Çocuğun “ben önemliyim, seviliyorum, ciddiye alınıyorum” 

duygusuna sahip olması anlamında kendini değerli görmesini 

sağlama.  

Bu ve buna benzer ihtiyaçlar ailede karşılanamıyorsa, bu durum 

psikolojide “çocuğun terkedilmesi” olarak adlandırılmaktadır. Anne 

baba yoksunluğu durumunda çocuğun bu ihtiyaçları 

karşılanamamaktadır. Anne babanın fiziki ve fiili olarak var olmakla 

birlikte bu ihtiyaçları karşılanamıyor ve kişilik gelişimi sağlıklı bir 

şekilde sağlanamıyorsa çocuk ihmalinden de söz edilebilir.  

Çocuğun bebeklik evresinde fiziki ve duygusal ihtiyaçlarının annesi 

tarafından karşılanması ve bebeğin güven duygusunun karşılanması 
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gerekir. Bu duygunun doğal olarak gelişiminin sağlanması için bebek 

ile anne arasında fiziksel temas olması gerekir ve annenin çocuğun 

duygu ve davranışlarına hassasiyet göstermesi gerekir. Bebeklikte anne 

ile çocuk arasında kurulan ilişki “duygusal ortak yaşama”, bunun tersi 

durum ise “anne yoksunluğu” olarak adlandırılmaktadır. Anne bebek 

ayrılığı durumunda bebeklik depresyonu oluşmakta ve bu durum 

sonraki bir çok psikolojik rahatsızlık ve uyum problemlerinin de sebebi 

olabilmektedir. Anne ile bebek arasındaki ayrılık üç ayı geçerse 

“hospitalizm” /yuva hastalığı olarak adlandırılmakta ve bir takım ruhsal 

bozukluklara yol açmaktadır. Bu durumun kişi üzerindeki olumsuz 

etkileri oldukça fazladır ve sürekli olmaktadır (Erikçi, 2005:10-13).  

Babanın yokluğunun etkileri ise yaşa ve cinsiyete göre değişmekle 

beraber, yapılan araştırmalarda, babası olmayan çocukların daha 

saldırgan veya tam tersi daha içe kapanık, okul başarısının düşük ve 

okul reddinin fazla olduğu, zeka gelişimlerinin olumsuz etkilendiği, 

sorumluluk alamadıkları ve önderlik davranışları geliştiremedikleri 

ortaya konmuştur (Erikçi, 2005:16-20). 

Boşanmanın kendisi de ebeveyn yoksunluğunun ötesinde çocuklar 

üzerinde farklı etkilere yol açmaktadır. Burke, McIntosh ve Gridley, 

yaptıkları araştırmada (2009; aktaran Kaya ve Gündüz:2019: 40 vd), 

boşanmış ailede çocukların anne babadan birini, “iyi”, diğerini “kötü” 

olarak kodladıklarını, stres ve gerilime bağlı olarak baş ağrısı, mide 

ağrısı vb. gibi yakınmalarının olduğunu ortaya koymuşlardır. Aynı 

araştırmada, yazarlar boşanmış aile çocuklarının okul başarısının düşük 

olduğunu, okul reddi davranışı geliştirdikleri, içe dönük ve çekingen 
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davranışlar sergiledikleri, olumsuz anlamda risk alma ve tehlikeye 

atılma davranışlarının bulunduğunu tespit etmişlerdir. Boşanma, 

ebeveyn reddi, nörolojik ve somatik bozukluklara da yol açabilmektedir 

(Kaya ve Gündüz:2019:52-53). 

Anne ve babası boşanan çocuk, hayat tarzının değişmesi, yaşadığı 

semtten, arkadaşlarından, okulundan ayrılma, babanın evden ayrılması, 

sosyo-ekonomik problemler, geleceği tahmin edememe gibi birçok 

problemle yüzleşmek zorundadır. Boşanma öncesinde ailede çatışmalı 

bir ortam varsa, boşanma sonrasında tek ebeveynli ailenin istikrara 

kavuşması söz konusu olabilirse, sadece bu durumda boşanma çocuk 

üzerinde olumlu etki yaratabilir (Erdim ve Ergün, 2016: 80). 

Anne baba kaybı ise çocuklar bakımından ayrı bir travma sebebidir. 

Çocuklukta yakınlardan birinin kaybının depresyonla ilişkili 

olabileceği değerlendirilmektedir. Çocuklukta ebeveynini kaybedenler, 

psikolojik, davranışsal ve duygusal açıdan savunmasız hale gelmekte 

ve ruhsal travma yaşamaktadırlar. Ebeveynini kaybeden çocuk ya diğer 

ebeveynle birlikte kalmakta ya akrabasının yanına yerleştirilmekte ya 

da kurum bakımına alınmaktadır. Çocuğun her üç durumda yaşayacağı 

duygu ve gelişim süreci farklı olacaktır (Attepe, 2010).  

Türkiye’de bir yuvada kalan 0-4 yaş arası 151 çocuk üzerinde yapılan 

bir araştırmada (Yörükoğlu’ndan (1992) aktaran Erikçi, 2005:13) 

çocuklardan sadece dokuzunun yaşına uygun boyda, sadece on 

dördünün yaşına uygun ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 

yürümesi gereken 94 çocuktan çok azının yürüdüğü, 2 çocuktan başka 

cümle kurabilen çocuk olmadığı tespit edilmiştir. Çocukların çoğunun 
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gelişim geriliği ve beslenme bozukluğu gösterdiği bulgulanmıştır. Bu 

sorunların da temelinde “sosyal ilişki kuramamak” bulunmaktadır ki 

temelinde anne yoksunluğu yatmaktadır. Yine suça sürüklenmiş 

çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada da (Yavuzer, 1980) 

örneklemdeki çocukların %22’sinin parçalanmış ailelerden geldiği; 

%47,6’sının ise çeşitli sebeplerden ana babalarından ayrı kaldığı tespit 

edilmiştir (Aktaran, Erikçi, 2005:14). 

İster vefat, ister boşanma, isterse evi terk şeklinde olsun ebeveyn 

yoksunluğu elbette en fazla çocukları etkilemektedir. Halk deyimiyle 

“hep bir tarafları eksik kalmakta”,  anne ve babanın yokluğunun izlerini 

ömür boyu taşımaktadırlar. Baba yoksunu olan çocuklar üzerinde 

yapılan araştırmada (Özdal ve Aral 2005), bu çocukların kaygı 

düzeylerinin baba yoksunu olmayanlara göre daha yüksek olduğu ve 

babası tarafından terk edilen çocuklarda bu durumun daha belirgin 

olduğu tespit edilmiştir. Ailede anne “yuvayı yapan dişi kuş”, baba ise 

çocuklarının yaslandığı “karlı dağ”dır.  

1.2. Çocuk İhmal ve İstismarı 
 

Çocuğa karşı kötü muamele, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığına, 

gelişimine, onuruna karşı tehlike oluşturan her türlü fiziksel, duygusal 

ve cinsel şiddet, ihmal ve çocuğun sömürülmesini kapsayan 

davranışların tamamını ifade eder. İhmal ve istismar ise daha dar 

kapsamlı ve teknik kavramlardır. 
 

İhmal, çocukların fiziksel, duygusal ve eğitim ihtiyaçlarının yeterince 

ve zamanında karşılanamaması şeklinde pasif bir davranıştır. Duygusal 
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ihmal, fiziksel ihmal, tıbbi ihmal, ekonomik ihmal gibi çeşitleri vardır. 

Fiziksel ihmal, çocukların yemek, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarının 

karşılanmaması; duygusal ihmal ise çocuğun psikolojik ve duygusal 

olarak tanınma, dikkat edilme, sevgi gösterilme gibi taleplerine 

olumsuz cevap verilmesi ya da bu ihtiyaçlarının karşılanamaması 

durumudur. Tıbbi ihmal, hastalandığında tedavi ettirilmemesi, 

ekonomik ihmal, imkan olduğu halde harcama imkanlarından mahrum 

bırakılmasıdır (Özgentürk, 2014: 270). 
 

İstismar ise, çocuklara bakıp gözetmek ya da eğitmekle görevli kişilerin 

veya yabancıların beden veya psikolojik sağlıklarına zarar verecek, 

sosyal gelişimlerini engelleyecek şekildeki tüm duygusal, fiziksel, 

cinsel tutum ve davranışlar şeklinde tanımlanmaktadır. Çocuk istismarı, 

fiziksel istismar, duygusal istismar, ekonomik istismar ve cinsel 

istismar şeklinde dört farklı türünden söz etmek mümkündür (WHO, 

1999: 11 vd; ASPB, Tarihsiz, 9): 

 

Fiziksel istismar, çocuğa karşı çocuğun sağlığına, gelişimine, vücut 

bütünlüğüne zarar verecek şekilde ve/veya onurunu zedeleyecek 

şekilde fiziksel güç kullanımı şeklinde tanımlanmaktadır. Vurma, 

tekmeleme, ısırma, sarsma, vb. şekillerde gerçekleşebilir. Çocuğun 

hayati fonksiyonlarına zarar verecek kadar ileri düzeyde sergilenmesi 

de söz konusu olabilir.  
 

Duygusal istismar, çocuğun sağlığına, zihinsel, fiziksel, sosyal, 

duygusal gelişimine ve sosyal ilişkilerine zarar verme ihtimali bulunan 

çocuğu gözden düşürme, korkutma, tehdit etme, gülünç duruma 
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düşürme veya çocuğa yönelik düşmanca davranışların fiziksel olmayan 

biçimleri şeklinde tanımlanabilir.  
 

Cinsel istismar, çocuğun kendisinden büyük bir kişi tarafından zorla 

veya kandırılarak cinsel doyum amaçlı olarak kullanılmasıdır. Çocuğu 

pornografik malzeme ve davranışlara maruz bırakmak, çocuğun 

vücuduna istismar amaçlı olarak temas etmek, çocuğu kendisinin 

vücudunun özel bölgelerine dokunmaya zorlamak vb. gibi tutum ve 

davranışlar şeklinde ortaya çıkabilir. Bunun dışında çocuğa cinsel 

içerikli sözler söylenmesi, çocuğun bedeninin özel bölgelerine 

bakılması, çocuğun cinsel içerikli fotoğraflarının çekilmesi ya da 

resminin cinsel amaçlı olarak kullanılması da cinsel istismar 

kapsamındadır (ASPB, Tarihsiz:10). Cinsel istismarın aile içinde vuku 

bulması veya çocuğun ticari olarak cinsel sömürüsü şeklinde ortaya 

çıkan daha ağır ve nitelikli boyutları söz konusu olabilir. 
 

Ekonomik yönden istismar, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamama ya da 

çocuğu gelir getirici işlerde yaşına ve gelişimine uygun olmayan şekilde 

çalıştırarak veya dilencilik vb. gibi farklı yöntemlerle sömürerek çocuk 

üzerinden gelir elde şeklinde ortaya çıkabilir. Ekonomik sömürü 

sorunları aşağıda ayrı bir başlıkta ele alınmaktadır.  
 

1.2.1.Çocuk İstismarının Belirtileri  
 

Çocuk istismarının belirtileri, yaşa göre değişmekle birlikte, çocuğun 

vücudunda yara, kesik, morluk, kırık, çıkık vb. gibi fiziksel travmalar 

olması, çocuğun duygusal açıdan iyi olmaması, abartılı davranışlar 

göstermesi, çevresine oldukça ilgisiz olması ya da ürkek, kaygılı ya da 
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saldırgan olması, kafa travması ve kırıklar olması şeklinde sıralanabilir 

(İHD, 2020) 
 

Bunun yanında diğer belirtiler ve şikayetler ise şu şekilde sıralanabilir 

(İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: 2020): 
 

- Tekrarlayıcı rahatsız edici düşünceler, 

- Uykuya dalma güçlüğü, 

- Olayla ilgili kabus görme, 

- Öfke patlamaları, konsasntrasyon güçlüğü, 

- Depresyon, anksiyete bozukluğu, 

- Düşük benlik saygısı ve kendini suçlu hissetme,  

- Alkol ve madde alımı, 

- Cinsel kimlik ve işlev bozuklukları  

Cinsel istismar durumunda 0-9 yaş arasındaki çocuklarda bakıcısına 

yapışma derecesinde sarılma, güvenli olmayan alanlardan ayrılmayı 

reddetme, yaşına uygun olmayan cinsel eylemleri bilme ve onlara ilgi 

gösterme, bebek gibi davranma, cinsel bölgelere çok fazla dokunma 

gibi davranışlar ortaya çıkabilir. Daha ileri yaşlarda, 10-18 yaş arasında 

ise özellikle uyku sorunları, arkadaşlardan ve aileden kaçınma ve 

uzaklaşma, okul performansında değişme, okulda sorun yaşama ve 

okuldan uzaklaşma,  aşırı yemek yeme ya da yemeyi azaltma gibi 

sorunlar baş göstermektedir. Bunun yanında intihar düşüncesi ve 

eğilimi, istismarı hatırlama ve istismar hakkında konuşma gibi 

davranışlar sergilenebilir (ASPB, Tarihsiz:13-15). 
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1.2.1.1.Çocuğa Yönelik Şiddet ve İstismar Açısından Risk 

Faktörleri 

Çocuk istismarı ile ilgili risk faktörleri çok boyutludur. Bunlar, 

toplumsal, çevresel, aile kaynaklı ebeveyn ya da çocuk temelli bireysel 

faktörler olabilir. Bu faktörler Şekil-1’de şema şeklinde 

gösterilmektedir. 
Şekil-1: Çok Katmanlı Risk Faktörleri  

Kaynak, WHO, 1999: 22,  

 

Çocukların ihmal ve istismarında toplumsal faktörler arasında Şekil-

1’de de görüldüğü üzere, çocuk koruma mevzuatı yokluğu ya da 

eksikliği, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, kültürel normlar, çocuğun 

azınlık olması, engelli olması ya da cinsiyeti sebebiyle ikinci sınıf 

muamelesi görmesi, şiddet konusunda yüksek toplumsal kabuller 

Toplumsal 

Çevresel/ 
Topluluk 

kaynaklı 

Aile kaynaklı

Bireysel 

(Ebeveyn, 

Çocuk) 

Toplumsal/topluluk kaynaklı 
• Çocuk koruma mevzuatı 

yokluğu ya da eksikliği, 
• Azınlık, engelli, cinsiyetçilik 

gibi nedenlerle çocuğun 
ikinci sınıf muamelesi 
görmesi, 

• Sosyal eşitsizlikler, 
• Savaş, iç karışıklık, yaygın 

suç işleme ve çeteleşme vb. 
organize şiddet, 

• Şiddet konusunda yüksek 
sosyal kabul, 

• Kitlesel Medya ve sosyal 

medya şiddeti, 

• Kültürel

Çocuk 

•Cinsiyet, 

•Erken doğum, 
•İstenmemiş olma, 
•Engellilik durumu 

 

 

Aile kaynaklı 
•Aile büyüklük ve 
yoğunluğu,  
•Düşük sosyo-

ekonomik statü,  
•Sosyal dışlanma,  
•Yüksek düzeyde 
stres,  

•Aile içi ihmal ve 
istismar geçmişi 

Ebeveyn 

•Küçük yaşta anne-baba olma,  

•Tek ebeveynlik durumu,  

•İstenmeyen gebelik,  
•Şiddete maruz kalmış olma,  
•Madde bağımlılığı,  
•Doğum öncesi yetersiz bakım,  
•Zihinsel ya da fiziksel 

rahatsızlık,  
•Eşler arası ilişki problemleri 
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şeklinde ortaya çıkabilir. Toplum ya da topluluk kaynaklı olmakla 

birlikte daha dar kapsamda çevresel risk faktörleri ise, savaş, iç 

karışıklık, yaygın suç işleme oranları, çeteleşme vb. gibi yollarla 

şiddetin toplumsallaşması, organize hale gelmesi, sosyal medya ve kitle 

iletişim araçlarında şiddetin vakayı adiyeden olacak şekilde 

paylaşılması ve yaygınlaştırılması şeklinde ifade edilebilir. Bunun 

dışında çevresel riskler, uygun beslenme, barınma ve bakım 

imkânlarının yetersizlik ve kısıtlılığı, yüksek işsizlik oranları, çocuk 

işçiliği ile ilgili denetim kurumlarının yetersizliği, çocuk savunucusu 

kurumların yetersizliği, kötü sosyal ve ekonomik şartlar şeklinde 

sayılabilir (MEB ÖRGM, 2018). 

 

Aile büyüklüğü ve genişliği istismarı etkileyen faktörler arasındadır. 

Ailelerin düşük sosyo-ekonomik şartlarda yaşıyor olması özellikle 

fiziksel istismar ve şiddeti ya da ihmali artırmaktadır. Ailelerin sosyal 

dışlanma durumu varsa ya da aile geçmişinde istismar vakası varsa bu 

durumlar da riski artırmaktadır.  
 

Ebeveyn kaynaklı bireysel faktörler, küçük yaşta anne-baba olma 

durumu, parçalanmış ya da tamamlanmamış aile nedeniyle tek 

ebeveynlik durumu, eşler arası ilişki problemleri, istenmeyen gebelik 

sonucu doğum yapmış olma, anne ya da babanın zihinsel ya da fiziksel 

engellilik ve rahatsızlıkları, ebeveynin madde bağımlısı olması şeklinde 

sıralanabilir.  
 

Çocuk kaynaklı bireysel risk faktörleri ise çocuğun erken doğumu, 

engellik durumu, cinsiyeti ya da istenmemesi olarak ifade edilebilir. 
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Söz konusu risk faktörleri bir ailede çocuk ihmal ve istismar olgusunun 

ortaya çıkma ihtimalini, hangi düzeylerde yaşanabileceğini ve ne gibi 

etkiler doğurabileceğini etkileyen hususlardır.  
 

1.2.1.2.Türkiye’de ve Dünyada Çocuk İstismarına İlişkin 
Göstergeler 

 

SHÇEK ve UNICEF ortaklığında gerçekleştirilen Türkiye’de Çocuk 

İstismarı ve Aile İçi Şiddet Araştırması sonuçlarına (SHÇEK, 2010: 32) 

göre, 7-18 yaş grubu çocuklardan %25’i ihmale maruz kaldığını 

belirtirken, %51’i duygusal istismar, %43’ü fiziksel istismar ve %3’ü 

de cinsel istismara maruz kaldığını belirtmiştir.  
 

Ayrıca Türkiye Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’ne iki yıl süreyle 

gelen çocuk ölümlerinin %74.5’inin ihmal, %13.9’unun fiziksel 

istismar, %5.6’sının fiziksel istismar ve ihmal ve %6’sının cinsel 

istismar nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir (Sözen, 2005’ten 

aktaran, Yıldız ve arkadaşları, 2017:304). 
 

ABD’de her 4 çocuktan 1’inin, Avrupa’da ise her 5 çocuktan 1’inin 

cinsel istismara maruz kaldığı rapor edilmektedir. Avustralya hükümeti 

verilerine göre ülkede her yıl 50 bin çocuk istismara uğramaktadır. Bu 

istismar vakalarının çoğunun da Katolik din görevlileri ve öğretmenler 

tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yine Vatikan’da da 2000 

yılından beri 300 Katolik rahibin istismarla suçlandığı, ABD’de benzer 

şekilde 300 din görevlisinin adının çocuk istismar vakalarına karıştığı 

bilinmektedir (Anadolu Ajansı, 2019).  
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İngiltere merkezli İnternet İzleme Vakfı’na göre internet alanında 

çocuk istismar içeriklerinin %60’ı Avrupa kaynaklı olup çocuk 

istismarı içeriği barındıran 105 binden fazla internet sitesinin %47’sinin 

kaynağı ise Hollanda’dadır. Hindistan’da 2017 kayıtlarına göre her 15 

dakikada bir çocuk tacize uğramakta; Rusya’da ise çocukların %78.4’ü 

hayatlarında bir kez tacize uğramaktadır (Anadolu Ajansı, 2019).  

 

AKPM raporlarında ve ülke raporlarında Avrupa’da yıllara göre on bin 

ile yirmi bin arasında kayıp mülteci çocuk rapor edilmektedir (AKMP, 

2020). Ancak gerçek rakamın 1 milyondan fazla olduğu ve bu 

çocukların çoğunun cinsel istismar ve tacize maruz kaldığı ve çoğunun 

da organize suç çetelerinin elinde sömürü, taciz ve şiddet kurbanı 

olduğu değerlendirilmektedir (Anadolu Ajansı, 2020). Nitekim 

İngiltere’de çocuk istismarına yönelik olarak 2015 yılında yürütülen 

soruşturmalarda çok sayıda çocuğun istismara maruz kaldığının ortaya 

çıkarılması (Sputnik Türkiye, 2015), 2017 yılında başlatılan bir 

soruşturma sonucunda 2019 Mayısında 50 çocuğun uluslararası pedofil 

çetesinin elinden kurtarıldığına dair haberler (BBC News Türkçe, 2019)  

söz konusu değerlendirmeleri doğrulamaktadır. 
 

Geçmişindeki sömürgecilik, insan ticareti ve kölelik ayıplarıyla 

yüzleşmeyen Avrupa’nın günümüzde insan kaçakçılığı ve sömürüsü 

konusunda geldiği nokta içler acısıdır. The Economist tarafından 

hazırlanan bir raporda (Euronews, 2020), Türkiye’yi çocuk istismarı ve 

cinsel suçların önlenmesine yönelik müdahaleler açısından 60 ülke 

arasında 18. Sırada değerlendirilmektedir.  Söz konusu raporda, Batı 

kaynaklı çürümüşlük görmezden gelinmiştir. Söz konusu raporun 
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İngiltere, İsveç ve Avustralya’yı en güvenilir ülkeler arasında 

değerlendirmesi Batı’nın benmerkezci, ötekileştirişi bakış açısıyla, 

göçmen çocukları “çocuk” olarak saymadığı ve söz konusu çocuklarla 

ilgili suçları değerlendirme dışı bıraktığı aşikârdır.  
 

1.3.Çocuk Yoksulluğu ve Ekonomik İstismar Sorunları 
 

Çocuk refahını etkileyen en önemli problemlerden biri, yoksulluktur. 

Yoksulluk, maddi olarak mutlak yoksulluk anlamında belli bir gelirden 

yoksun olmak anlamına gelmekle beraber, çocuk yoksulluğu, çocuğun 

yapabilirliğini geliştiren imkanlardan yoksun olmak şeklinde daha 

geniş anlamda tanımlanmaktadır. Yoksul ailede doğmuş olmak 

çocuğun geleceğinin nasıl şekilleneceğini de büyük oranda 

belirlemektedir. Anne baba eğitim seviyesi düşüklüğü ve gelir 

yoksulluğu, beslenme yetersizliği, davranış bozuklukları, zihinsel 

gerilik, gelişim geriliği, öğrenme zorluğu, sağlık bozukluğu gibi bir çok 

refah bozucu etkiye de sebep olmaktadır (Shonkoff ve Phillips, 2000: 

354).  

 

OECD 2018 yılı verilerine göre Türkiye’de 0-17 yaş grubu çocukların 

%25’i yoksul hanelerde yaşamaktadır. OECD!ye üye 34 ülkede yoksul 

hanelerde yaşayan çocuk ortalaması %13.6 iken en yüksek oran % 39,7 

ile Çin, % 32 ile Güney Afrika ve %e 30 ile Brezilya’da görülmektedir. 

Çocuk yoksulluğu açısından en düşük orana sahip olan ülkeler ise 

Danimarka (yüzde 2,9) ve Finlandiya’dır (yüzde 3,6)  
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Ülkemizde bölgesel olarak çocuk yoksulluğu oranı doğuya gidildikçe 

arttığı gibi hanehalkı nüfusu arttıkça da çocuk yoksulluğunun arttığı 

görülmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2018:12; UNICEF, 2011:17). 
 

Türkiye’de çalışan çocukların oranı 2019 yılı verilerine göre 5-17 yaş 

aralığında %4.4’tür. Yaş gruplarına göre tasnif edildiğinde 5-11 yaş 

aralığında ekonomik faaliyette bulunan çocuk oranı da yine %4.4 iken, 

12-14 yaş aralığındaki çocukların oranı %15.9; 15-17 yaş grubunda 

çalışanların oranı ise %79.7’dir. Çalışan çocukların %70.6’sı erkek, 

%29.4’ünü kız çocuklar oluşturmaktadır. (TÜİK, 2020). 
 

TÜİK verilerine (2020) göre 2019 yılında çalışan çocukların %30,8'i 

tarım, %23,7'si sanayi, %45,5'i ise hizmet sektöründe faaliyette 

bulunmuştur. 15 yaşından küçük çocukların %64.1!i tarım sektöründe, 

14 yaşından büyük çocukların ise %51’i hizmetler sektöründe yer 

almıştır. Tarım sektöründe çalışanların kendi ailesinin yanında tarım 

faaliyetlerine katkıda bulunduğu; hizmetler ve sanayi sektöründe 

çalışanların ise çoğunluğunun 15 yaşından itibaren çırak olarak 

çalıştıkları değerlendirilmektedir.  
 

Çalışan çocukların bir kısmının aile ekonomisi içinde faaliyette 

bulunması söz konusu iken; bir kısmının ise Mesleki Eğitim 

Merkezlerine kayıtlı olarak çıraklık hükümleri çerçevesinde faaliyette 

bulunduğu bilinmektedir. Bunun yanında çocukların dilendirilmesi, 

sokakta çalıştırılması, işportacılık yapması vb. gibi çocuk işçiliğinin 

kötü biçimleri de mevcuttur.  
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Ulusal Çocuk İşçiliği Araştırması verilerine göre 2012 yılında 

Türkiye’de çalışan çocukların %6’sı sokak işçiliği, küçük işletmelerde 

ağır ve tehlikeli işler, aile dışı, göçer ve geçici işler vb. gibi kötü ve 

olumsuz şartlarda ekonomik faaliyette bulunmaktadır (Tat, 2016:133). 
 

 Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, küresel düzeyde özellikle insan 

kaçakçıları tarafından kaçırılan ya da sahipsiz veya kayıp mülteci 

çocukların çocuk işçiliği ve sömürüsünün en kötü biçimlerine maruz 

kaldığı bilinmektedir. Bunlar arasında cinsel sömürü, uyuşturucu 

kaçakçılığı gibi yasa dışı işlerde kullanılma, silahlı terörist gruplara 

katılmaya zorlanma, zorla dilendirilme, pornografi amaçlı olarak 

kullanılma, pedofili sapkınlığı içindeki yetişkinler tarafından istismar 

amaçlı kullanılma (cinsel kölelik) vb. gibi sömürü biçimleri sayılabilir 

(US Department of Labor, 2020). 

 

2. Çocuğun iyi olma hali kavramı ve kapsamı 
 

Çocuğun iyi olma hali onun yaşam kalitesiyle ölçülmektedir. Bununla 

beraber akademik literatür de çocuğun iyi olma halini ölçmeye yönelik 

olarak evrensel olarak ta kabul gören tek bir ölçüm yöntemi yoktur.  
 

Çocuğun iyi olma halini ölçen ve tanımlayan temel iki yaklaşım vardır. 

Birinci yaklaşım, iyi olma halini çok boyutlu yaklaşım olarak ele alır. 

Araştırmacılar, önemli yaşam boyutları belirler ve bu boyutları 

göstergelerle ifade ederler. İkinci yaklaşım, çocuklara kendilerinin iyi 

olma hali hakkında doğrudan sorular yöneltilmesine şeklindedir. İyi 

olma halinin bir tanımı: iççice geçmiş zihinsel/ psikolojik, fiziksel ve 

sosyal boyutların bir arada olduğu çok boyutlu kavram şeklindedir. 
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Başka bir tanım ise şu şekilde yapılabilir: çocuğun iyi olma hali geniş 

ölçekte yaşam kalitesini ifade eder. Bu açıdan kavram, çocuğun 

ekonomik koşulları, akran ilişkileri, siyasal hakları ve gelişim 

fırsatlarını vurgular. Çocuğun iyi olma halinin belli görünümlerine 

odaklanan birçok çalışmada çoğunlukla kültürel ve sosyal değişime 

vurgu yapar. Alternatif olarak, çocuğun iyi olma hali, çocuğun 

kendisinin sübjektif olarak kapsayıcı şekilde raporlamasına göre de 

açıklanabilir. Bu yaklaşım sadece çocuklara kendilerini açıklama 

imkanı vermekle kalmaz aynı zamanda hangi yaşam boyutlarının 

kapsanacağı, hangi göstergelerin belirleneceği ve boyutların hangi 

ağırlıkla birleştirileceğine ilişkin kararlardan da kaçınır. Bazı çok 

boyutlu yaklaşımlar, çocuğun öznel iyi olma halini, tamamen farklı bir 

yaklaşımın açıklaması olarak kullanmak yerine, göstergelerin bir ögesi 

olarak kullanılır.  
 

Laevers (1997), çocukların duygusal iyilik halinin sekiz temel faktörle 

karakterize edildiğini öne sürer. Bunlar açıklık ve anlayış, esneklik, 

kendine güven ve öz saygı, girişkenlik, canlılık, gevşeme ve iç huzur, 

hoşlanılma ve çevrenin çocuğun kendisiyle bağlantılı ve kendisiyle 

temas halinde hissetmesidir. The Children’s Society (2012) çocuğun iyi 

olma hali açısından önemli konuları altı başlıkta sıralamaktadır 

(Aktaran, Carter, 2012:108): 

 

1. Serbest oyun ve kaliteli ve destekleyici eğitim fırsatlarını içeren 

öğrenme ve gelişme koşulları; 
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2. Görünüşleri konusunda rahatlık, insan olmaları nedeniyle değer 

verilmesi ve sağlıklı olmayı içeren kendilerine olumlu bir bakış 

açısı ve saygı duyulan bir kimlik;  

3. Ekonomik açıdan istikrarlı bir evde yaşamayı ve uyum 

sağlamalarına yardımcı olacak öğelere ve deneyimlere sahip 

olmayı da içeren, temel ihtiyaçlar bakımından önemli olan şeylere 

yeterince sahip olmak; 

4. Sevgi dolu ve şefkatli ilişkiler gibi aile ve arkadaşlarla olumlu 

ilişkiler; 

5. Mahremiyete sahip oldukları alan dahil güvenli ve uygun bir ev 

ortamı ve yerel alan; ve 

6. Dışarıda oynayabilmek ve yaptıkları faaliyetlerde seçim 

yapabilmek gibi gelişmek için olumlu faaliyetlere katılma fırsatı. 
 

Çocuğun iyi olma hali, çocuğun ruh ve beden sağlığı bakımından 

sağlıklı olması, psikolojik ve biyolojik gelişimi bakımından normal 

gelişim göstermesi, eğitim kazanımları bakımından akademik ve 

duygusal gelişimini yaş grubuna göre sağlaması, maddi açıdan ortalama 

bir refah seviyesine sahip olması şeklinde tanımlanabilir. Bunun 

yanında davranış gelişimini olumlu bir şekilde sağlaması, sosyal 

ilişkiler bakımından aktif rol alması ve kendini mutlu ve huzurlu 

hissetmesi de iyi olma halinin bileşenlerindendir.  
 

Bu çalışmada çocuğun iyi olma hali, aşağıdaki boyutlar açısından ele 

alınmış ve koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocukların iyi olma 

hali bu kriterler bağlamında incelenmiştir: 
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• Sağlık durumu ve güvende hissetme durumu 

• Psikolojik durum ve davranış geliştirme, 

• Aile ve akran ilişkileri 

• Eğitim durumu ve gelişimi 

• Maddi refah  

• Öznel iyi olma hali 
 

3. Koruyucu Aile Kavramı ve Kanunî Çerçevesi 
 

Çocuğun kendi öz ailesi yanında bakımı ve korunması esastır. Bütün 

çocuk koruma sistemleri, sosyal hizmet uygulamaları ve yasal 

düzenlemeler öncelikle aile yanında bakımı sağlamaya yönelik olarak 

geliştirilir. Bütün çaba ve teşebbüslere rağmen çocuğun aile yanında 

bakımı ve korunması mümkün olmuyorsa o zaman alternatif koruma ve 

bakım sistemleri devreye girer. Alternatif bakım ve koruma 

sistemlerinde de öncelik yine “aile yanında bakım ve koruma” 

yaklaşımı olmaktadır. Buna göre alternatif bakım ve koruma sistemleri 

şu şekilde sıralanabilir (Karataş, 2007:8-9): 

 

- Akraba, tanıdık veya komşu çocuğun yakını/tanıdığı bir aile 

yanında resmi olmayan ya da sosyal ekonomik desteklerle resmi 

olarak bakımı  

- Profesyonel koruyucu aile bakımı, 

- Evlat edinecek aile yanına geçici yerleştirme, 

- Evlat edindirme, 

- Doğal afet vb. gibi olağanüstü durumlarda güvenli yerlere 

yerleştirme, 
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- Göçmen çocuklar için mülteci kamplarında bakım, 

- Kronik rahatsızlığı olan çocuklara yönelik hastanede bakım, 

- Geçici ve uzun süreli kurum bakımı (çocuk evleri, çocuk yuvaları, 

çocuk yurtları, vb.), 

- Çocuk ıslahevi, tutukevi ve cezaevi bakımı, 

- Yatılı okullarda bakım, 

- Yatılı işyerlerinde bakım, 

- Kollukta kısa süreli tutulma, 

- Bağımsız denetim birimlerinde bakım. 
 

Sayılan alternatif koruma sistemlerinden koruyucu aile yanında bakım, 

öz ailesi yanında bakılma imkanı bulunmayan çocukların, gönüllü ya 

da ücretli statüde geçici ya da uzun süreli olarak eğitim, bakım ve 

yetiştirilme sorumluluğunun başka uygun bir aile tarafından yerine 

getirilmesidir. Koruyucu aile hizmetinin amacı, koruma altındaki 

çocuğun yüksek yararı çerçevesinde aile ortamı içinde büyümesini ve 

yetişmesini sağlamak ve geçirdiği zor dönemi atlatmasını 

kolaylaştırmaktır (AÇSHB, 2020).  
 

Koruyucu Aile Yönetmeliği’ne göre öz ailesi bulunmakla birlikte öz 

ailesi tarafından bakılamayan çocuklar koruyucu aile hizmetinden 

yararlandırılmaktadır. Koruyucu aile olabilmenin şartları ise, Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olmak, sürekli Türkiye’de ikamet etmek, en az 

ilkokul mezunu olmak ve düzenli bir gelire sahip olmak çocuğun 

biyolojik ebeveyni ve vasisi olmamaktır.  
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Koruyu aile hizmetinde dört farklı bakım türü vardır.  

a. Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli: Veli ya da vasi 

dışındaki akrabalar ve çocuğun tanıdığı bakıcı, komşu vb. kişi ve 

ailelerin sağladığı bakım türüdür. 

b. Geçici Koruyucu Aile Modeli: Acil koruma gereken durumlarda 

ya da çocukla ilgili hizmetin belirlenmediği veya başlatılamadığı 

durumlarda en fazla bir ay devam eden koruyucu aile modelidir. 

c. Süreli Koruyucu Aile Modeli: Öz ailesi yanına kısa sürede 

döndürülemeyen, kalıcı olarak bir aile yanına da verilemeyen 

çocuklar için oluşturulmuş uzun süreli bakımı kapsayan 

modeldir. Uygulamada en fazla yaygın olan modeldir.  

d. Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli: Özel zorlukları ya da 

ihtiyaçları bulunan çocuklara aldıkları lisans eğitimi çerçevesinde 

ya da profesyonel eğitimler çerçevesinde yardımcı olabilecek kişi 

ve aileler tarafından koruyucu aile yanında bakım verilmesidir. 

Koruyucu aile hizmetinde çocuklar belli bir süre sonra şartlara göre 

biyolojik ailesi yanına döndürülebilmektedir. Bu kararın verilmesinde 

çocuğun yüksek yararı gözetilir. Çocuğun yüksek yararı ilkesi, çocuğun 

refah ve huzurunun sağlanması anlamına gelir. Çocuğun hayat hakkı ve 

gelişiminin uygun şartlarda sağlanması, çocukla ilgili hiçbir ayrım 

gözetilmemesi ve çocuğun kendi kararlarına yaş ve reşit olma 

durumuna göre uygun ağırlığın verilmesi anlamına gelir (BMMYK, 

2008).  
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Çocuklar reşit olduktan sonra koruyucu aile yanından ayrılabilirler. 

Ancak uygulamada çocukların reşit olduktan sonra da koruyucu ailesi 

ile birlikte kalmaya devam ettikleri görülmektedir. 

4. Çocuğun İyi Olma Hali Açısından Koruyucu Aile Hizmeti: 
Kahramanmaraş İli Uygulamasına İlişkin Bulgular 

 

4.1. Kapsam ve Yöntem 

Kahramanmaraş’ta yürütülen koruyucu aile hizmeti uygulamasının 

çocuk refahı problemlerinin çözümünde ve çocuğun iyi olma halinin 

sağlanmasındaki rolü ve etkisi bu çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Çalışmanın saha araştırması2 Kahramanmaraş ilinde 

20 Ekim-8 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma, 

sosyal hizmet uzmanı ile görüşmeler, aile görüşmeleri, çocukların aile 

ve arkadaş ortamında gözlemlenmesi gibi mülakat ve gözlem 

tekniklerine dayalı niteliksel araştırma yöntemlerine dayanmaktadır.   

Özellikle sosyal hizmet uzmanı görüşleri,  koruyucu aile yanına 

yerleşme öncesi ve sonrasındaki değişimleri göstermesi bakımından 

önem taşımaktadır. 

 
2 Çalışmanın verileri, Türkiye'de Çocuğun Refahı ve Korunması: “Kapsayıcı Bir 
Yaklaşım Arayışı” temalı Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 (28-30 Kasım 2013, 
Umuttepe, İzmit, Kocaeli)de “Çocuğun İyi Olma Hali Açısından Koruyucu Aile 
Hizmeti: Kahramanmaraş İli Uygulaması Üzerine Bir Araştırma” başlığı ile ortak 
sözlü bildiri olarak sunulmuş ancak tam metin yazılmamış ve yayınlanmamıştır. Tam 
metin bu çalışma çerçevesinde yazar tarafından ilgili veriler gözden geçirilip 
güncellenerek yazılmıştır. 
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Saha araştırması kapsamında 3 sosyal hizmet uzmanı (SHU) ve 7 

koruyucu aile (KA) ile görüşülmüştür. Görüşme yapılan koruyucu 

ailelerde barınan çocuk sayısı iki ailedeki kardeşler nedeniyle 10’dur. 

Görüşmeler yarı yapılandırılmış mülakat şeklinde yapılmıştır. Görüşme 

soruları ve gözlemlerde çocuğun iyi olma haline ilişkin olarak 

belirlenen altı boyutta veriler toplanmış ve bu veriler yine kendi 

kategorilerinde sınıflandırılarak bulgular oluşturulmuştur. Araştırma 

kapsamında oluşturulan çocuğun iyi olma halinin boyutları şunlardır: 

• Sağlık durumu ve güvende hissetme durumu 

• Psikolojik durum ve davranış geliştirme, 

• Aile ve akran ilişkileri 

• Eğitim durumu ve gelişimi 

• Maddi refah  

• Öznel iyi olma hali 

Saha araştırması kapsamında koruyucu ebeveynlerle görüşme 

gerçekleştirilmiş, çocuklar, ailelerle ilgili SHU eşliğinde aile ortamında 

gözlemlenmiştir. Görüşme ve gözlemler gönüllülük esası doğrultusun-

da katılımcıların rızasıyla gerçekleştirilmiştir. Çocuk ve ailelerle ilgili 

hassas hiçbir veri toplanmamış, gizlilik ve güvenliğe dikkat edilmiştir.  

Alan araştırmasında, çocuklar ve ailelerle ilgili hassas veri 

toplanmadığından ve çalışma 2020 yılı öncesinde 

gerçekleştirildiğinden Etik Kurul İzni alma zorunluluğu yoktur.  

Bilimsel araştırmalarda araştırmacı-katılımcı etiği bakımından gizlilik 

ve anonimlik ile zarar vermeme ilkesi iki temel etik ilkedir. Anonimlik, 

araştırmacıların katılımcının kimliğini öğrenmemesi anlamına gelir. 
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Niceliksel veri toplama yöntemlerinde bu ilke sağlanabilir. Ancak nitel 

araştırmada araştırmacının katılımcı kimliğini bilmesi ve görüşmelerini 

o çerçevede yürütmesi gerekir. Nitel araştırmalarda gizlilik çok 

önemlidir. Bir diğer ilke zarar vermeme ilkesi ise, katılımcının 

hayatına, özlük haklarına ve kişiliğine saygı duyulması, bunlara zarar 

verecek tutumlardan kaçınılması ve katılımcıya duygusal ve fiziki zarar 

vermemesi gerekir (Şahinoğlu ve Bebek, 2018: 50). 

Bu nedenle, görüşmelere katılan koruyucu ailelerinin ve sosyal hizmet 

uzmanı görüşmelerinde verilen bilgilerle çocukların gizliliğini ihlal 

etmemek ve onları etiketlememek adına katılımcılar 

numaralandırılmıştır. Katılımcı kodlamaları 1’den 11’e kadar 

yapılmıştır. Katılımcı 1’den Katılımcı 4’e kadar sosyal hizmet 

uzmanları, Katılımcı 5 ve Katılımcı 11 arası ise koruyucu ailelerdir. 

Görüşmeler aktarılırken sosyal hizmet uzmanı ya da katılımcı aile 

olduğu belirtilerek metin içinde Katılımcı-1, Katılımcı-7 gibi kodlarıyla 

belirtilmektedir. Bütün sosyal hizmet uzmanlarının ya da koruyucu 

ailelerin ortak belirttiği görüşler ise tasnif edilip anonimleştirilerek 

bulgular üçüncü ağızdan aktarılmıştır. Metin içinde KA, koruyucu aile, 

SHU, sosyal hizmet uzmanı kısaltması olarak kullanılmaktadır.  

4.2.Araştırmanın Bulguları  
4.2.1.Koruyucu Aile Yapıları ve Çocukların Koruyucu Aileye 

Verilmesine Neden Olan Problemlerin Analizi 

Koruyucu ailelerin genelde çeşitli kamu kurumlarında memur ve işçi 

statüsünde oldukları (3 aile), bunun dışında emekli (1 aile), serbest 

meslek mensubu (1 aile) ve esnaf (2 aile) oldukları görülmüştür. 
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Katılımcı koruyucu aileler genelde alt orta sınıfa mensup, düşük ve orta 

gelir seviyesinde koruyucu aileler için devlet desteğinden yararlanan 

ailelerdir.  

Aile yapısı olarak çekirdek aile olup kendilerine ait evleri vardır veya 

kirada oturmaktadırlar. Ailelerden ikisinin çocuğu olmadığı için 

koruyucu aile olmaya karar vermişlerdir. Emekli olan aile, yanlarına 

can yoldaşı aradıkları ve evin içinde çocuk sesi duymak istedikleri için 

koruyucu aile olarak bakım vermektedir. Ailelerden ikisinin çocukları 

büyüdüğünden hem sosyal sorumluluk hem de küçük çocuk sevmek 

amacıyla koruyucu ailelik müracaatında bulunmuştur. Bir aile küçük 

çocukları olmasına rağmen sosyal sorumluluk ve çocuklara karşı 

sevgileri nedeniyle çocuk bakımını üstlenmiştir. Bir aile ise evin 

bütçesine katkısı da olur düşüncesiyle koruyucu aile olarak bakım 

görevi yürütmektedir. 

Koruyucu ailelerin tamamı uygulamada en çok karşılaşılan model olan 

süreli koruyucu aile modeli çerçevesinde çocukların bakımını 

üstlenmiştir. 

Çocukların koruyucu aileye verilme nedenlerini doğuran problemler 

irdelendiğinde aşağıdaki bulgular ortaya çıkmaktadır: 

1.Ebeveyn bakımından yoksunluk: Bu probleme alan araştırması 

kapsamında 3 farklı biçimde rastlanmıştır:  
 

a. Annenin ruhsal, fiziksel vb. engel durumu nedeniyle bakım ve 

koruma sağlayamaması (3 çocuk) 

b. Annenin evi terk etmesi (3 çocuk) 
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c. Annenin vefatı nedeniyle babanın çocuğa bakamaması (1 çocuk) 
 

2. Çocuk ihmali: Ebeveynin ilgisizliği (2 çocuk) 

3. Çocuğa yönelik şiddet (fiziksel istismar): Annenin olmaması ve 

babanın çocuğa şiddet uygulaması (1 çocuk) 

Literatürde de yer aldığı üzere parçalanmış ailelerde çocuklar özellikle 

ebeveyn bakım, ilgi ve sevgisinden yoksun kalmaktadırlar. Bu durum 

onların duygusal olarak örselenmesine ve beslenme ve sağlık 

problemlerine de yol açmaktadır. Araştırmada parçalanmış aile dışında 

ebeveyn bakımından yoksunluğun bir diğer sebebi de annenin engel 

durumu olarak bulgulanmıştır. 
 

Çocuk ihmal ve istismarı problemi, ebeveyn bakımından yoksunluktan 

sonra en fazla karşılaşılan problemdir. Araştırma bulguları da bu olguyu 

doğrulamaktadır.  
 

4.2.2.Çocuğun İyi Olma Halinin Sağlık ve Güvende Olma 

Boyutuna İlişkin Bulgular 

 

Araştırma kapsamında katılımcı koruyucu ailelerle yapılan 

görüşmelerde genelde çocukların herhangi bir sağlık probleminin 

olmadığı bildirilmiştir. Çocukların genelde herhangi bir gelişim 

problemi bulunmamaktadır. Ancak KA Katılımcı-8,  “kısmi bir görme 

zorluğu çektiğini”; KA Katılımcı-10, “bazı gıdalara karşı alerjisinin 

olduğunu” ifade etmiştir. 2-3 yaşlarındaki bir çocuk ise ebeveyn 

ilgisizliği hikayesi bulunduğundan başlangıçta dil ve konuşma geriliği 

yaşamış ancak KA Katılımcı-11’in özel olarak ilgilenmesiyle beş altı 

aylık zaman dilimi içinde ilerleme kaydedilmiştir.  
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Çocukların aile ortamında gözlenmesi sırasında herhangi bir güven 

problemi yaşamadıkları, koruyucu ebeveynleriyle güven ve sevgiye 

dayalı bir ilişki içinde oldukları görülmüştür.  

4.2.3.Psikolojik durum ve davranış geliştirme boyutuna 
ilişkin bulgular 

Çocukların yuvada kurum bakımı altındayken koruyucu aileye 

verilmeleri nedeniyle yaş düzeyi itibariyle ilk ve ortaokul çağındaki 

bazılarının yuvada olumsuz davranışlarının ve hiperaktif 

davranışlarının bulunduğu SHU görüşmelerinde belirtilmiştir. Ancak 

koruyucu aile yanında bu davranışlarının düzeldiği ve kitap okuma, şiir 

ve sportif faaliyetlere ilgi duymaya başladıkları da katılımcı koruyucu 

aileleri tarafından dile getirilmiştir.  

Daha önce de belirtildiği üzere çocuk yuva ve yurtlarında kalmanın 

çocuklarda açtığı en büyük yara sevgisizlik ve aile ortamı sıcaklığının 

eksikliğidir. Hatta ilkokula yeni başlayan bir çocuğun yuvayı “çocuk 

hastanesi” olarak tanımladığı ve yuvada kaldığı günleri korkuyla 

hatırladığı belirtilmiştir.  

Olumlu ruhsal duruma doğru gelişme gösteren çocuklar çoğunluktadır. 

Ancak daha ileri yaşlarda ortaokul çağındaki bazı çocukların ise daha 

sessizleştiği ve içine kapandığı, bazılarının ders durumlarının 

zayıfladığı, bazılarının inatçı bir karaktere büründüğü koruyucu 

ebeveynler tarafından dile getirilen psikolojik sorunlar olarak ön plana 

çıkmaktadır. 

SHU Katılımcı-1 tarafından yuvada koğuş sistemi olduğu için hafta 

sonları vb. izinler güven sağlayan çocuklara verilebilmesine rağmen 



212 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

çocuklar koğuş sisteminde kurallara uymakta zorlandıkları ifade 

edilmiştir.  

“Çocuklar kurallara bağlı kalamazlar. Karmaşa, kavga, 

gürültü… Bakıcı anneler ve çocuklar arasında dahi kavga ve 

tartışmalar olabilir. Kural var, okul var, ahlak görgü, anlatılır 

ama tanımazlar. Koğuş sistemi olduğundan kuralı uygulamak 

çok zordur” (SHU Katılımcı-1) 

Ancak koruyucu ailede aile ortamında ebeveynin bakım ve gözetimi 

altında kuralların benimsenmesi daha rahat olmaktadır. Ahlak, görgü 

kurallarına uyma bakımından koruyucu ailede olumlu davranışlar 

geliştirmektedirler. 

Koruyucu aile, SHU Katılımcı-3’ün tanımı ile, çocukla birebir 

ilgilenilen, sevgi-saygı ilişkileri çerçevesinde sıcak bir yuvada, 

akrabalık ilişkilerini öğrenerek ve sorumluluk alarak bakılıp korunduğu 

bir ortamdır. Dolayısıyla davranış kazanımları ve psikolojik iyi alma 

hali oldukça yüksektir.  

“Koruyucu ailede ailenin kendi kuralları işler. Ev yaşamı, aile 

düzeni, eve girme çıkma… Yuvada bakıcı anne 20 kişiyle 

ilgileniyor. Ailede yemek yerken, tuvalet eğitimi, oturma 

kalkma, konuşma, her konuda sürekli davranış ve tecrübe 

aktarımı söz konusu..” (SHU Katılımcı-3). 

4.2.4. Aile ve Akran İlişkileri 

Ailelerle yapılan görüşmelerde çocukların koruyucu ailelileriyle çabuk 

kaynaştığı, duygusal bağ kurdukları görülmüştür. Hem okulda hem de 
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kendi yaşında çocuğu bulunan koruyucu ailelerin çocuklarıyla 

arkadaşça ilişkiler kurup birlikte oyun oynadıkları belirtilmiştir. Aile ile 

ilişkiler konusunda iki aile çocukların içe kapanık ve hırçın olduğunu 

belirtmiştir. Bu çocuklar da ergenlik çağındaki çocuklar olup duygusal 

geçişler yaşamaları mümkün olan çocuklardır.  

“Çok içine kapanık. Yavrum bir derdin mi var söyle derman 

olmaya çalışalım diyoruz, yok bişey diyor. Dersleri de zayıf. 

Bazen sessiz sessiz bir köşede oturur. Biz de çaresiziz.” (KA 

Katılımcı-6) 

SHU Katılımcı-4, koruyucu aile yanında bulunup bu şekilde problem 

yaşayan çocukların sorunlarını aileyle iletişim içinde ve çocukla 

işbirliği yaparak çözmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir. Gerektiğinde 

uzman psikologlar tarafından da uzman desteği sağlanabildiği ifade 

dilmiştir.  

Aile ve akran ilişkilerinde ortaya çıkan bir problem, çocuğun öz 

ailesiyle ayda bir görüşme hakkı nedeniyle, öz ebeveyn kendi öz 

ailesiyle görüşmek istememekte ya da görüştüğü zaman psikolojik 

olarak olumsuz etkilenebilmektedirler. SHU Katılımcı-4’ün ifade 

ettiğine göre, “koruyucu aile, bir süre sonra alıştığı çocuğun öz ailesine 

döndürülmesine sıcak bakmıyor. Hizmet belli bir dönemden sonra evlat 

edinme hizmeti ile karıştırılıyor”. Oysa, bütün alternatif bakım 

sistemlerinde şartalar düzeldikten sonra, çocuğun öz ailesine geri 

döndürülmesi esastır.  

Çocuklar koruyucu ailede çevreyle öz çocuk gibi tanıtılır ve 

damgalanmasına izin verilmez. Oysa yurt ve yuvada kalan çocuklarda 



214 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

“yuva çocuğu” algısı vardır. Bu nedenle çocuk dışlanabilir ve 

ötekileştirilebilir. Ancak koruyucu ailede ötekileştirme ve etiketleme 

söz konusu olmaz.  

“Koruyucu ailede koruyucu ebeveyn hızlı bir şekilde kalıcı 

olarak rol model olur. Yuvada rol model yok, ya da diyelim ki 

20 bakıcı anne varsa, 20 ayrı rol model var demektir. 20 faklı 

anne. Koruyucu ailede çocuk kavga, gürültü ve rol modelsiz 

ortamdan sağlıklı rol modele geçiyor” (SHU Katılımcı-3). 

4.2.5. Çocukların Eğitim durumu ve Eğitim Öğretim 

Yönünden Gelişimlerine İlişkin Bulgular 

Çocukların okullarında başarılı oldukları koruyucu aileler tarafından 

belirtilmiştir. İki aile ortaokul çağındaki çocuklar için ders başarısızlığı 

ve akademik gerileme sorunu olduğunu belirtmiştir. Bir ailede ise lise 

çağındaki çocuğun zaman zaman okuldan kaçma davranışlarında 

bulunduğunu beyan etmiştir.  

Çocukların aileler tarafından kitap okuma, spor, müzik, edebiyat gibi 

sanatsal ve sportif faaliyetlere ve hobilere yönlendirilmeye çalışıldığı 

çoğu aile tarafından ifade edilmiştir. Çocukların da bu alanlarda 

yarışmalarda dereceye girenler olduğu gözlenmiştir. 

Sosyal hizmet uzmanları da yaptıkları periyodik izlemlerde gelişme 

gördüklerini doğrulamıştır. Dersleri zayıf olan çocuklar için koruyucu 

aile hizmeti kapsamında özel kurs desteği verildiği beyan edilmiş ve 

KA Katılımcı-5, ailede bakılan çocuğun bu kapsamda kursa gittiğini 

ifade etmiştir. 
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“Geçen yılki notları düşüktü. Bu sene biz anne babası olarak 

veli toplantılarına gidiyoruz. Evde ders çalıştırıyoruz. Takip 

ediyoruz. Dersleri daha iyi. Teşekkür alacak inşallah.” (KA 

Katılmcı-6) 

Çocuk koruyucu ailede okulda öğrendiklerinin yanında, sosyal hayatın 

bütün görünümlerini, sosyal kurumları, örf adetleri, komşuluk 

ilişkilerini, koruyucu ailenin çocuklarıyla kardeşliği, mahalle 

arkadaşlığını vb. gibi birçok olguyu tecrübe etmekte ve sosyalleşme 

süreçlerini tam olarak geliştirmektedir. SHU Katılımcı-1’in tanıklığına 

göre, yuva ve yurtlarda büyüyerek kendi evine çıktıktan sonra evinin 

kapısını kapatmayı unutanlar bile söz konusu olabilmektedir.  

Yuva ve yurtta ders çalışma imkanları da koğuş sistemi ve kalabalık 

nedeniyle daha az olurken koruyucu ailede kendi ders çalışma 

mekanları çoğunlukla vardır. Olmayanların da oluşturması için 

desteklenmektedir. 

“Yurtta kalırken 12 kişilik odada kalıyormuş. Gürültüden ders 

çalışamıyordum anne diyor. Evde ayrı odası var. Sessiz ortam. 

Yerine göre çayını kekini yapar odasına götürürüm. Çalışıyor.” 

(KA Katılımcı- 5) 

4.2.6. Maddi refah boyutuna ilişkin gözlem ve bulgular 

Katılımcı ailelerden ikisi (KA Katılımcı 7 ve Katılımcı 8) çocukların 

kendine ait ayrı çocuk odası olmadığını ifade etmiştir. Bir çocuğun (KA 

Katılımcı 5) ayrı odası olmakla birlikte dolap, masa, sandalye gibi 
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eşyalarının olmadığı dile getirilmiştir. Çocuklardan üçünün kaldığı 

ailede evin nisbeten dağınık olduğu gözlenmiştir.  

Diğer aileler bakımından maddi herhangi bir sorun olmadığı beyan 

edilmiş ve çocuğun kendisine ait ayrı odası, masa sandalye, dolap gibi 

kişisel eşyalarının alındığı ifade edilmiştir. Bu ailelerde çocukların 

kırtasiye ve okul ihtiyaçları, giyim kuşam ihtiyaçları da ortalama 

şartlarda karşılandığı bildirilmiştir.  

 “Kendi çocuğumun nesi varsa ona da aynısını alıyorum. Benim 

çocuğum da benimsedi zaten. Bir problem yaşamıyoruz. 

Aralarında bir fark görmüyorum. (KA Katılımcı-8) 

Kendi çocuğu bulunan diğer aileler de kendi çocuklarıyla baktıkları 

çocuk arasında maddi imkanlar bakımından olsun duygusal bakımdan 

olsun bir fark gözetmediklerini ifade etmişlerdir.  

Çocukların genelde ortalama bir gelir düzeyindeki ailede olduğu gibi 

giyindikleri ve mutfak ihtiyaçlarının da ortalama düzeyde karşılandığı 

gözlenmiştir.  

Çocuklar koruyucu ailede ev ekonomisini de öğrenirler. SHU 

Katılımcı-1 maddi refahla ilgili algı ve tutumlar açısından kurum 

bakımı ile koruyucu aile farkını şöyle ifade etmektedir:  

“Yuva ve yurt şeklindeki kurum bakımında çocuk parayı 

kullanmayı öğrenemez. Her şeyi hazır gelir; her şey önüne gelir 

mantığı vardır. Yetişkin olduktan sonra her şey önüme gelsin 

mantığı ile hareket etmeye devam edebilir. Takip edilen 

çocuklardan yurttan ayrıldıktan sonra işe yerleştirilenlerden 
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maaşını bir günde harcayıp bitirenler var. Mutfakta bir şey 

hazırlamıyor; sürekli dışardan yiyor. Hazıra alışmış çocuklara 

yetişkinlik döneminde birikim yapmaya alıştırmak çok zordur. 

Koruyucu ailede kendisi hazırlayacak, belki bazı istedikleri 

alınmayacak, çocuk duruma göre, gelire göre davranmayı 

öğrenecek”. (SHU Katılımcı-1) 

Aileler de çocukların tüketim davranışını, tutumluluğu, harcama 

yapmayı yönlendirmeleri ile öğrendiklerini ifade etmişlerdir.  

4.2.7. Öznel İyi Olma Haline İlişkin Bulgular 

Çocukların kendilerini nasıl hissettiği, sosyal hizmet uzmanlarına 

çocukların geri bildiriminden, ailelerin değerlendirmesinden ve 

çocukların gözlenmesinden hareketle ortaya konmuştur.  Koruyucu 

ailede izlemden sorumlu olan sosyal hizmet uzmanları ile yapılan 

görüşmelerde çocukların genelde aileleri benimsediklerini kendilerini 

mutlu hissettiklerini beyan ettiklerini belirtmişlerdir.  

SHU Katılımcı-3, öznel iyi olma halinin tespiti amacıyla kendileri 

tarafından da ayrıca gözlemler yapıldığını belirtmiştir.  

“Örneğin göz teması kuruyorsa çocuk mutludur. Ya da ev 

eşyalarını kullanma özgürlüğü var mı? Eşya kullanırken ailenin 

gözüne bakıyor mu? Hitap tarzı nedir? Bunlarla çocuk kendi iyi 

olma haline ilişkin ipuçlarını verir. Çocuktan al haberi 

demişler, çocuklar yalan söyleyemez. “ (SHU Katılımcı-3) 

Çocukların, kendi yararlarını ve iyi olma hallerini olumsuz etkileyen ve 

koruma altına alınmalarına sebep olan sosyal problemlerin etkisinden 
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kurtulmaya çalışmaktadırlar. Özellikle, terk, ihmal ve şiddet mağduru 

olan çocukların geçmişlerine ilişkin örselenme durumlarını geride 

bırakmaları önemli bir kazanımdır. Aileler tarafından öğretmenleri ile 

de iletişim kurulmakta ve gelişimleri takip edilmektedir. İyilik ve 

mutluluk durumlarını okula da yansıtan ve aktif katılımcılık gösteren 

çocuklar vardır.  

Ancak, bazı çocuklar kırılgan ve alıngan yapıda olduklarından daha 

çabuk küsme ve içe kapanma davranışı gösterebilmektedirler. Bu 

duruma ilişkin olarak iki çocukla ilgili problem bildiriminde 

bulunulmuştur.  

Koruyucu aile yanında, çocukların öznel iyi olma hali, bakım ve 

korumadan yoksun kaldıkları, ihmale ve istismara uğradıkları 

dönemlere göre, koruyucu ailenin tecrübe ve tutumuna göre değişmekle 

birlikte elbette daha ileri düzeyde olacağı açıktır. Kurum bakımındaki 

yuva ve yurt bakım hizmetinden daha iyi hissettiklerini de yuvayı 

“çocuk hastanesi” olarak tanımlayan çocuk ve benzer duyguları 

aksettiren diğerlerinden dolayı biliyoruz. 

4.3. Kahramanmaraş İli Koruyucu Aile Hizmetiyle İlgili Genel 
Gözlemler ve Değerlendirmeler 

 

Kahramanmaraş’ta 2012 Aralık ayında başlanan “Gönül Elçileri 

Projesi” kapsamında 2013 yılı Kasım ayı itibariyle yaklaşık bir yıl 

içinde 67 koruyucu aile yanına çocuklar yerleştirilmiştir. Daha önceki 

yıllar da dahil olmak üzere Kasım 2013 itibariyle koruyucu aile olmak 

için toplam başvuru sayısı 202, ildeki toplam koruyucu aile sayısı 92, 
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toplam yerleştirilen çocuk sayısı 128’dir. Gönül Elçileri Projesi 

kapsamında Aralık 2012-Kasım 2013 arasında ise 94 çocuk koruyucu 

aile yanına yerleştirilmiştir. 2013 yılı sonu itibariyle, çocukların 

koruyucu aile yanına yerleştirilmesi nedeniyle ildeki çocuk yuvasında 

ve kız yurdunda kurum bakımı altında uygun çocuk kalmamıştır (ASPB 

Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Bilgi Notu, 07.11.2013). 

Bu gelişmeyle Kahramanmaraş, o dönemde, çocuk yuvasındaki bütün 

çocukları koruyucu aile yanına yerleştiren il olma unvanını 

kazanmıştır3.  

Kahramanmaraş’ta 2019 yılı itibariyle 126 koruyucu aile yanında 184 

çocuk barınmaktadır. Kahramanmaraş Koruyucu Aile Derneği Başkanı 

Hayati Dertli’nin verdiği bilgiye göre, Haziran 2020 itibariyle 65 

ailenin koruyucu aile olmak için sırada beklediği Kahramanmaraş İli, 

nüfusuna oranla Kayseri ve Adana’dan sonra koruyucu aile yanındaki 

çocuklar bakımından üçüncü sıradadır (haberler.com, 07.07.2020).  

 

Son yıllarda, koruyucu aile profili de gelir ve eğitim düzeyi bakımından 

yükselmekte ve ücretli koruyucu ailelikten gönüllü koruyucu aileliğe 

doğru geçiş eğilimi artmaktadır. Koruyucu aile sistemi bu yönüyle de 

 
3 Kahramanmaraş’ta koruyucu aile sisteminin başarısında o dönemin Aile Politikalar 
(şimdi Emekli) İl Müdürü Mehmet SERTPOLAT, halen Müdür Yardımcılığı görevini 
yürüten Md. Yrd. SHU Mustafa KAPLAN, ve dönemin İl Md. Yrd. çocukların 
öğretmen babası, yuva ve yurtların sınıf öğretmeni, değerli dostum, ağabeyim 
rahmetli İbrahim Arukmert’in yoğun çabaları, gayretleri ve emekleri vardır. 
Çalışmanın gerçekleştirilmesinde sırasında misafirperverlikleri, görüşmeleri 
kolaylaştırıcı tutumları nedeniyle kendilerine ve SHU Fatih Ataşlı’ya müteşekkirim. 
Kasım 2020’de erken yaşta, COVID’19 salgını nedeniyle ebedi aleme yolcu ettiğimiz 
Öğretmenimiz, canımız, İbrahim Arıkmert ağabeyimizi rahmetle anıyorum.  
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çocuk refahı sorunlarının çözümünde iyi bir alternatif olma özelliğini 

sürdürmektedir.  

Çocuğun kendi ailesi yanında bakılması çocuk koruma ve bakım 

hizmetlerinde temel bir ilkedir. Ancak, çocuk kendi ailesi yanında 

bakılamıyorsa önce yakın/akraba yanında koruyucu aile bakımı 

devreye girmektedir. O da mümkün değilse kurum bakımı yerine 

koruyucu aile yanında bakım en iyi alternatif oluşturmaktadır.  

Çalışma bulguları ve gözlemler çocuğun başta öznel iyi olma hali 

olmak üzere, iyi olma halinin bütün boyutlarında koruyucu aile 

bakımında kurum bakımına göre daha olumlu gelişmeler 

sergilemektedir.  Başka çalışmalar da (Erdal, 2014:190; Bilican 

Gökkaya, 2014:606; Yazıcı, 2014: 264) koruyucu ailenin çocuğun iyi 

olma hali ve sosyalleşmesi bakımından koruyucu ailenin önemine 

vurgu yapmaktadır.  

Koruyucu aile bakım hizmetinde çocukla ailenin doğru eşleştirilmesi 

önem taşımaktadır. Bu sağlanamazsa koruyucu aile hizmeti 

sonlandırılmakta ve çocuk tekrar başka bir koruyucu aileye 

verilmektedir. Bu durum çocukta yeni travmalara sebep olabilmektedir.  

Çocuğun koruma altına alınmadan önce geçirdiği olumsuz şartlar da 

yetişkinlere güvenmesinde sorunlar çıkarabilmekte ve koruyucu aile ile 

iletişim kurmayabilmektedir. Ya da öz ailesi ile koruyucu aile arasında 

çocukla görüşme konusunda çıkabilecek sürtüşme ve sorunlar çocuğu 

olumsuz etkilemektedir. 
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5. Sonuç ve Öneriler 

Koruyucu aile bakım hizmeti, çocuk refahı sorunlarının çözümünde 

üçüncü sırada öncelikli bir alternatif bakım sistemidir. Tüm dünyada 

koruyucu aile bakımı, tercih edilen bir bakım sistemidir ve gün geçtikçe 

koruyucu aile sistemine ilgi artmaktadır.  

Türkiye’de de tarihsel süreçten beri koruyucu aile hizmeti mevzuatta 

tanımlanmakla birlikte 2010’lu yılların başından itibaren aile, çocuk 

koruma ve bakım politikalarında öne çıkarılmış ve projelerle 

desteklenerek koruma ve bakım hizmetlerinde yaygınlık kazanan bir 

hizmet türü olmuştur.  

Koruyucu aile, çocuğun yalnızlık, kimsesizlik, bakımsızlık, ilgisizlik, 

sevgisizlik, ihmal, istismar, şiddet gibi sorunlardan korunabildiği 

güvenli bir liman, sığınacak sıcak bir yuvadır. Çalışmanın saha 

araştırması bulgularında da görüldüğü üzere, çalışmada incelenen beş 

temel iyi olma hali boyutunda da çocuklar olumlu gelişme göstermiştir. 

Bu boyutlar, Sağlık durumu ve güvende hissetme durumu psikolojik 

durum ve davranış geliştirme, aile ve akran ilişkileri, eğitim durumu ve 

gelişimi, maddi refah, öznel iyi olma hali şeklinde sıralanmıştır. 

Koruyucu ailede çocukların en önemli yararı, etiketlenmekten 

kurtularak normal sosyalleşme göstermeleri; böylece, yuva ve yurt gibi 

kurum bakımında kalan çocuklarda görülebilen sapma davranışlarını 

göstermemeleri ve toplumla bütünleşebilmeleridir. Bunun yanında 

eğitim kazanımları, davranış geliştirme, toplumda ekonomik ve sosyal 

açıdan ayakta durmayı öğrenme, arkadaşlık ilişkileri kurabilme, 

kendini terkedilmiş hissetmeme gibi olumlu etkilerden söz edilebilir.  
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Koruyucu aile, üzüldüğünde çocuğun elini tutan güven duygusudur. 

Ağladığında gözyaşını silendir. Sevindiğinde sevincine ortak olandır. 

Kısaca, çocukla çocuk olmaktır. 

Bütün bu olumlu yanlarına rağmen, araştırma bulgularında da ortaya 

konduğu gibi koruyucu aile –biyolojik aile, biyolojik aile-çocuk 

çatışmaları da yaşanabilmektedir. Bu durum sistemin olumsuz yanına 

işaret etmektedir. Kendi ailesi yanına döndürülmeyi koruyucu ailenin 

kabullenmemesi de ayrı bir sorun alana olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda koruyucu aile sisteminin olumsuz yanlarını 

azaltarak çocuk refahı, çocuğun yüksek yararı ve çocuğun iyi olma hali 

açısından bazı önerilerde bulunmak mümkündür: 

- Koruyucu Aile Yönetmeliğinde öz ailenin çocuğu görme iznine 

ilişkin hüküm, çatışmaları ortadan kaldırmak için çocuğun yaş ve 

olgunluğuna göre çocuğa söz hakkı verecek şekilde yeniden 

düzenlenebilir. 

- Çocuğa gerekli ilgi ve özeni gösteremeyen, çocuk yetiştirmede 

sorun yaşayan koruyucu ailelere ihtiyaçlarına göre periyodik 

eğitimler verilebilir. 

- İçine kapanık, sessiz ya da hırçın çocuklarla ilgili pedagog, 

psikolog gibi uzman desteği alınabilir.  

- Koruyucu aile bakım sisteminde çalışan sosyal hizmet 

görevlilerinin yeni ortaya çıkan ihtiyaçlara göre kanalize 

olabilmesi için hizmet içi eğitimler ve çalıştaylar düzenlenebilir.  

Esasen bizim toplumumuz merhamet ve sevgi toplumudur. Çocukları 

Allah’tan bir vedia olarak değerlendirir ve çocuğumuz olduğu zaman 
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şükür nişanesi olarak kurban keseriz. Özellikle yetimi öksüz 

sevindirmek, kimsesizlere barınak olmak aynı zamanda dini bir 

vecibedir toplumumuzda. Batıda çocuk hakları, 18. Yüzyıldan itibaren 

gündeme gelmeye başlarken, çocuğun korunması, himayesi, 

masumiyeti bütün zamanlar boyunca temel ilke olarak kabul edilmiştir. 

Çocuk evin mutluluk anahtarıdır (Yılmaz ve Göktürk, 2019: 21). 

Bütün çocuklarımızın en yüksek refah düzeyinde kendi aileleri yanında 

yaşayabildiği huzurlu günlere erişmek dileğiyle…  

Şiirle başladık; şiirle bitirelim: 

“Sen bir paratonersin, bilmezsin 

Kötülüğü nasıl izâle ettiğini. 

Sen bir fenersin ıssız koylarda 

Uzak ilhamlardan yüreğime 

Bir görünür bir sönersin. 

Sen bir gümüş paratonersin 

Bilemezsin gücünün nelere yettiğini.” 

İsmail Göktürk. 
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GİRİŞ 

Aile, aralarında evlilik bağı, kan bağı ve çocuk bağı bulunan bireylerin 

aynı çatı altında ortak bir hayatı paylaşan, kendilerine özgü inanç ve 

değerlere sahip toplumun en küçük birimidir. Aile sadece biyolojik bir 

yapı değil, üyelerinin birbirlerinden etkilendikleri dinamik ve sosyal bir 

sistemdir. Aile aynı zamanda bireylerin hayatlarının büyük bir 

bölümünü geçirdikleri sosyal bir grup ve en küçük toplumsal yapıdır 

(Cavkaytar, Toplum ve Aile, 2018). Aile, nüfusun kaynağını oluşturan, 

kuşakların sürekliliği ve neslin devamlılığını sağlayan sosyal bir 

kurumdur  (Eldeniz-Çetin & Sönmez, 2018).  

Aile olmanın unsurlarından biri çocuk sahibi olmaktır ve tüm aileler 

sağlıklı ve “normal” bir çocuk sahibi olmayı beklerler (Akça & 

Özyürek, 2019). Zira bir bebek sahibi olacağını öğrenen çiftlerin 

hayatlarında bambaşka bir süreç başlar ve çiftler doğacak çocukları ile 

ilgili hayaller kurmaya başlar. Bu hayaller arasında “farklı ve özel 

gereksinimleri olan” bir çocuğun doğabileceği fikri ailelerde kaygıya 

neden olsa da genel olarak hayaller “normal” çocuk üzerinden kurulur 

ve beklentiler üst düzeyde tutulur. Aslında bu beklentiler, toplumda 

“ideal” çocuğa ait özelliklerdir ve aileler kendi çocuklarında da bu 

özellikleri görme isteği içerisine girerler.  

Ailenin sağlıklı ve “normal” bir çocuk beklentisi, özel gereksinimli bir 

çocuğa sahip olmayla söner. Zira çocuğun sahip olduğu özellikler ve 

gelişme potansiyeli ile ailenin beklentileri birbirine uymamaktadır. 

Böyle bir çocuğa sahip olmak ailelerde şok etkisi yaratır ve çiftler 

karmaşık duygular içerisine girerler. Çünkü aile ne yapacağını, 
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kimlerden yardım alabileceğini, böyle bir çocukla nasıl 

yaşayabileceğini bilmemektedir (Metin, 2018).  

1- ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR 

Özel gereksinimli birey, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal 

özellikleri bakımından akranlarından farklı gereksinimleri olan bireyler 

olarak tanımlanmıştır (Kargın, 2004). Özel gereksinimli birey kavramı, 

farklı tanı gruplarını içeren çatı bir kavram olarak kullanılmaktadır. 

Zihinsel yetersizlik, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, bedensel 

yetersizlik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm spektrum 

bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü gibi çeşitli tanı grupları özel 

gereksinimli bireyler kavramının altında ele alınmaktadır.  

Özel gereksinimli olmanın nedenleri, doğum öncesi döneme ait 

nedenler, doğum sırasında oluşan nedenler ve doğum sonrası döneme 

ait nedenler olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir. Doğum 

öncesi döneme ait nedenler arasında; genetik faktörler, gebelik 

döneminde annenin sağlık durumu, annenin yaşı, beslenmesi, geçirdiği 

hastalıklar, kullandığı ilaçlar, maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal 

travmalar, radyasyona maruz kalma, alkol, uyuşturucu ve sigara 

kullanımı gibi nedenler gösterilmektedir. Doğum sırasında oluşan 

nedenler arasında; kan uyuşmazlığı, zor ve müdahaleli doğum, 

enfeksiyonlar ve metabolik faktörler gösterilmektedir. Doğum sonrası 

oluşan nedenler arasında ise çocuğun geçirdiği hastalıklar, metabolik 

rahatsızlıklar, yeteriz ve dengesiz beslenme, ruhsal travmalar, kazalar 

ve zedelenmeler, çocuğun ihmal ve istismara uğraması, radyasyona 

maruz kalma ve çevre koşulları gösterilmektedir (Metin, 2018).  
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2- ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELER 

Engelli olmak sadece engelli kişiyi değil aile, arkadaş, akraba ve yakın 

çevresini sosyal ve duygusal yönden etkileyen çok yönlü bir durumdur. 

Özellikle engelli olan kişi çocuk olduğunda anne ve babanın yaşamı 

bütünüyle değişmektedir. Anne babalarda artan stres ve kaygı düzeyi 

aile içinde ve yakın çevrede sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Çiftler arası çatışmalar, kişisel uyumda azalmalar ve 

bunlara bağlı olarak depresyon, düşük benlik algısı ve evlilik 

ilişkilerinin bozulması bu sorunlardan bazılarıdır (Çetin, 2018).  Her ne 

kadar bu durum aileler için olumsuz bir durum olarak görülse de engelli 

bir çocuğa sahip olmanın getirdiği zorluklar sonucu oluşan kaygı ve 

stresin bazı aileleri birbirine daha sıkı bağlarla bağladığı, ailelerin 

evliliklerinin daha da güçlendiği ve olumlu etkiler yarattığı yönünde 

araştırmalar da mevcuttur (Kazak & Marvin, 1984).   

Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak ailelerin sadece psikolojile-

rini değil hayallerini, planlarını, beklentilerini kısaca hayatlarını 

değiştirir. Bu yeni durum karşısında ailenin sorumlulukları artar ve aile 

işlevlerinde farklılıklar meydana gelir. Aslında normal gelişim gösteren 

bir çocuğa sahip olmak bile ilk etapta çiftlerde anne baba rollerine 

bürünmede zorluklar yaşamalarına neden olabilmektedir. Normal 

gelişim gösteren bir çocuğun aileye katılımı ile birlikte yaşanan bu 

karmaşık durum çocuğun özel gereksinimli olmasıyla daha da 

karmaşıklaşmakta ve anne babayı yıpratıcı bir özelliğe bürünmektedir 

(Metin, 2018).  
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Aileler özel gereksinimli çocuğa sahip olmanın sorumluluklarını yerine 

getirebilmek için iş ve mesleki hayatlarından günlük aktivitelerine 

kadar yaşam tarzlarını baştan aşağı değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. 

Bu ise aileler için başlı başına bir zorluktur. Aileler tüm bu zorluklara 

ek olarak bir de anlaşılmamanın ve toplum içerisinde farklı 

değerlendirilmenin yükünü taşımaktadırlar. Her ne kadar toplumda özel 

gereksinimli çocuklar ve ailelerinin olduğu gibi kabul edilmeleri 

geçmişe nazaran daha fazla benimsenmiş olsa da bu çocuklar ve aileleri 

toplumda suçlanma, acınma, hor görülme ve cezalandırılma 

davranışlarıyla karşılaşmaktadırlar (Metin, 2018).  

Özel gereksinimli çocuğa sahip olmanın kişilerde yarattığı etkiler ve 

kişilerin tepkileri kişiden kişiye göre değişse de genel olarak 

ebeveynlerin vermiş olduğu tepkiler benzerlik göstermektedir. Örneğin 

Olshansky (1962) normal gelişim gösteren bir çocuğa sahip olma 

beklentisi içerisindeyken özel gereksinimli bir çocuk sahibi olmanın 

ailelerde oluşturduğu pişmanlık ve üzüntüyü anlaşılabilir bir üzüntü 

olarak görmüş ve bu durumu “kronik keder” olarak adlandırmıştır. 

Olshansky (1962), anne babaların çocuklarının her gelişimsel 

döneminde yaşadığı zorluk ve yetersizlikte bu kederi tekrar tekrar 

hissetmelerinde dolayı “kronik” olarak nitelemiştir (Olshansky, 1962). 

Sonraki yıllarda Wolfensberg (1983) ailelerin bilgi eksikliği ve 

toplumsal tepki kaynaklı şaşkınlık ve şok halini “yenilik şoku krizi” 

olarak adlandırmıştır. Bu adlandırma çocuğun özel gereksinimli 

olmasının ailenin kişisel bir problemi olmadığına vurgu yapmaktadır  

(Wolfensberger, 1983).  
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2.1. Özel Gerksinimli Çocuğa Sahip Ailelerde Görülen Tepkiler 

Akkök (1994), özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerde şok, inkâr, öfke, 

kaygı, suçluluk, üzüntü, beklenmedik krizler, çevrenin tepkileriyle yüz 

yüze gelmekten kaçınma, hayal kırıklığı, özgüven ve kendine saygıda 

azalma gibi duygular ve tepkileri olduğunu belirtmiştir (Akkök, 1994).  

Bunlara ek olarak ebeveynlerin anne baba rollerinde, planlarında, özel 

hayatlarında, sosyal çevrelerinde, iş yaşamlarında ve ekonomik 

durumlarında büyük değişiklikler yaşanmaktadır (Pelchat, Lefebvre, & 

Perreault, 2003). Ayrıca aileler çocuklarının engelini öğrendikten sonra 

yoğun bir duygusal baskı, kaygı, stres ve uyum problemi yaşamakta, 

çocuklarının bakım ve tedavisi için sosyal yaşamlarından feragat etmek 

zorunda kaldıklarından, sosyal hayattaki konumlarını kaybettiklerini 

düşünmektedirler (Durmuş & Yeşilyaprak, 2019).  

Akkök ve Uzun (2018) yetersizliği olan çocuğa sahip ailelerin 

tepkilerini dört model olarak açıklamıştır. Bunlar; aşama modeli, 

sürekli üzüntü modeli, bireysel yapılanma modeli ve çaresizlik, 

güçsüzlük ve anlamsızlık modelidir (Akkök & Uzun, 2018).  

Aşama Modeli, farklı eleştirilerin muhatabı olmasına karşın ailelerin, 

çocuklarının aldığı tanı karşısında gösterdikleri tepkileri açıklamada 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu model, ailelerin tanı sonrasında 

çeşitli aşamalardan geçerek kabul ve uyum aşamasına geldiğini 

varsaymaktadır. Modele göre farklı gelişimsel özellikleri olan bir 

çocuğa sahip olduğunu öğrenen anne-babaların ilk aşamada duygu ve 

düşünceleri karmaşıktır. Bu karmaşa aşamasının ardından savunma 

mekanizmalarının yoğun olarak devreye girdiği yas, aşırı üzüntü, kaygı, 



 

236 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

hayal kırıklığı, ret ve suçluluk gibi tepkisel aşama gelir. Ardından aile 

çocuğu için “Ne yapabilir?” kendileri içinse “Ne yapabiliriz?” 

sorularını sormaya başlayarak uyum ve duruma alışma süreci 

gelmektedir. Bu modelde aile bilgi ve becerilerini geliştirmeye, 

çocukları için bakım, eğitim vb. konularda planlamalar yapmaya ve 

geleceği düşünmeye başlarlar (Akkök & Uzun, 2018).  

Aşama modeli üç evreden ve yedi aşamadan oluşmaktadır. Birinci evre 

şok, reddetme ve depresyon aşamalarını kapsamaktadır. Aile şok 

aşamasında yetersizliği olan bir çocuğa sahip olduklarında 

beklemedikleri ve hazır olmadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlar. 

Reddetme aşamasında aile yetersizliği olan bir çocuğu olduğunu 

kabullenmez ve çocuğunun “normal” olduğuna dair kanıtlar bulmaya 

çalışır. Aile bu aşamada çeşitli uzmanlara başvurarak umduğu şeyi 

bulmaya çalışır. Depresyon aşamasında aile tüm çabalarına rağmen 

çocuklarının yetersizlik durumunun ortadan kalkmadığını fark ettiği 

için yoğun bir keder ve üzüntü hisseder. Aileler, çevreleriyle ilişkilerini 

en aza indirdikleri bu dönemde “normal” çocuk özlemi duyarlar 

(Cavkaytar, 2017).  

Aşama modelinin ikinci evresi karmaşa, suçluuk ve kızgınlık 

aşamalarından oluşur. Karmaşa aşamasında aile bir taraftan 

çocuklarıyla ilgili olumsuz duygular içerisindeyken bir taraftan da 

çocuklarını sever ve iyi bir bakım sunaya çalışır. Bu durum ailede 

karmaşık duygular yaşanmasına neden olur. Suçluluk aşamasında ise 

aile sürekli olarak neden böyle bir “sorun” ile karşılaştıklarını sorgular 

durur. Bu aşamada aileler genellikle geçmişte yaptıkları hataların 
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çocuklarının yetersizliğine neden olduğunu süşünerek suçluluk 

duygusu yaşarlar. Kızgınlık aşamasında aile sürekli olarak “Neden 

Ben” sorusunu sorar ve bazen öfkesini çevresindeki insanlara 

yönlendirir. Eş, çocuk, anne, baba, öğretmen, doktor bu öfkenin 

hedefinde olabilen kişilerdir (Cavkaytar, 2017).  

Aşama modelinin üçüncü evresi pazarlık etme, kabul ve uyum 

aşamalarından oluşur. Pazarlık etme aşamasında aile çocuğunun 

yetersizliğini ortadan kaldırmanın yollarını arar ve bu aşamada aile 

çocuğu için herkesle anlaşmaya girmeye hazır durumdadır. Bu kişi 

bazen bir uzman, bir tıp doktoru olabilirken bazen de “sihirli” güçleri 

olan bir kişi olabilir. Kabul ve uyum aşamasına erişebilme süresi 

aileden aileye farklılıklar gösterse de bu aşamaya ulaşan aileler 

çocuklarının yetersizliğini kabul etmeye ve ailenin bir üyesi olarak 

benimsemeye hazır hale gelmişlerdir (Cavkaytar, 2017).  

Sürekli Üzüntü Modeli, ailelerin gerek kendi iç yaşantıları, gerekse 

toplumsal tepkilere bağlı olarak sürekli olarak bir üzüntü ve kaygı 

içerisinde olmalarını ifade etmektedir. Bu model doğal olarak 

algılandığı gibi patolojik bir durum olarak da değerlendirilmemektedir. 

Zira çocuğun farklı oluşunun kabulü ile üzüntü ve kaygı bir arada 

yaşanabilir, aile bir yandan derin bir üzüntü duyarken diğer taraftan 

çocuğunun gelişimini destekleyen çaba ve çalışmalar içerisine girebilir 

(Diken & Bakkaloğlu, 2020; Akkök & Uzun, 2018).  

Kişisel Yapılanma Modeli, yaşanan duygulardan daha çok bilişi temel 

almakta ve ailelerin farklı tepkilerini, yaşadıkları duruma getirdikleri 

farklı yorumlar ve algılara bağlamaktadır. Yani ailenin geçmiş 
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deneyimleri ve beklentilerinin tepkilerin belirleyicisi olduğu iddia 

edilmektedir. Aileler hamilelik sürecinde gerek içinde yaşadıkları 

toplumun gerekse değer yargılarının etkisiyle gelecekleri ve 

çocuklarının geleceği ile ilgili bilişsel yapılar oluşturmaktadır. Ancak 

farklı özelliği olan bir çocuğun dünyaya gelmesi ailenin oluşturduğu bu 

yapılara uymadığı için aile yoğun kaygı yaşamaya başlar. Ancak aile 

her ne kadar kaygı yaşıyor olsa da şok döneminin atlatılmasının 

ardından kendileri ve çocuklarının geleceği ile ilgili yeni yapılar 

oluşturmaya başlar. Yeni bir bilişsel yapılanma sürecine giren aile, 

çocuklarının yetersizliğinin sebebini, bu yetersizlikle ilgili neler 

yapılabileceği ve gelecekte çocuklarını nelerin beklediğini araştırmaya 

başlar. Aile elde ettiği bilgiler neticesinde varolan duruma uyum 

sağlamak üzere kendilerini yeniden yapılandırarak karşı karşıya 

oldukları duruma uygun hareket etmeye başlarlar (Diken & 

Bakkaloğlu, 2020; Akkök & Uzun, 2018).  

Çaresizlik, Güçsüzlük ve Anlamsızlık modeline göre yetersizliği olan bir 

çocuğa sahip olmanın anne-babada yarattığı duyguların akraba, arkadaş 

ve yakın çevrenin tepkileriyle yakından ilgilidir. Onların yaşanan 

durumu çaresizlik ve oldukça olumsuz bir durum olarak nitelemeleri, 

ailenin de benzer duygular içerisine girmesine neden olmaktadır. Farklı 

gelişimsel özellikler göstermeyen çocukların dünyaya gelmesinin 

ardından tüm anne-babalarca güçsüzlük ve çaresizlik duygularını 

yaşamasını mümkün kılabilecek bir durumdur. Ancak yetersizliği olan 

bir çocuğun dünyaya gelmesinin ardından yakın çevrenin gösterdiği 

tepkiler anne-babaların yaşadığı ve yaşayacağı duyguları 
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şekillendirmektedir (Akkök & Uzun, 2018; Diken & Bakkaloğlu, 

2020).  

3. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN 

KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR 

Cavkaytar (2010) ve Kesiktaş (2013) özel gereksinimli çocuğun aileye 

katılımı ile birlikte ailelerin karşı karşıya gelecekleri bazı sorunlar ve 

sorumluluklardan bahsetmişlerdir. Bunlar; 

- Çocuğa konulan tanının doğru olması 

- Etiketlenme 

- Başta aile üyeleri olmak üzere sosyal çevreye çocuğun durumunu 

açıklama 

- Çocuk ve aile için gerekli hizmetlere ulaşma 

- Toplumdaki kişilerin önyargı ve olumsuz tutum ve davranışları 

ile baş etme 

- Özel gereksinimli çocuk dışındaki aile üyelerine zaman ayırma 

- Evlilik ilişkisini düzene koyma ve sürdürmeye çalışma 

- Çocuğun yasal haklarını koruma 

- Çocukla çalışan, hizmet veren uzmanlarla işbirliği yapma 

- Çocuk ve aile için doğru karar alma anlayışı geliştirme 

(Cavkaytar, 2017; Kesiktaş, 2016).  

Aileler için özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak ailenin pek çok 

işlevini etkileyebilir. Örneğin, anne veya baba özel gereksinimli 

çocuğunun bakımını sağlamak için işini bırakabilir, özel gereksinimli 

çocuk, kendisine daha fazla zaman ayrılması nedeniyle diğer çocuklar 
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tarafından kıskanılabilir, maddi sıkıntılar yaşanabilir. Özetle özel 

gereksinimli çocuğa sahip bir ailenin sorumlulukları ve buna bağlı 

olarak gereksinimleri artmaktadır. Özel gereksinimli çocukları olan 

ailelerin aile özellikleri ve ailedeki bireylerin kişisel özelliklerine göre 

çeşitli gereksinimleri şu şekildedir;  

- Sevgi gereksinimi  

- Kendine güven gereksinimi  

- Sosyalleşme gereksinimi  

- Bilgi gereksinimi  

- Günlük yaşam ve bakımla ilgili gereksinimler  

- Eğlenme gereksinimleri  

- Maddi gereksinimler (Cavkaytar, 2017).  

Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerinin yüzleşecekleri birçok 

sorun vardır. Aileler ilk olarak, çocuklarının tipik olarak gelişmediğini 

fark ederler. Bu, tanı bulma yolculuğunda uzun ve zahmetli bir 

araştırma ve test sürecini başlangıcıdır. Bu süreç, genellikle doğumda 

veya doğumdan hemen sonra saptanabilen Down sendromlu çocukların 

ebeveynleri için daha kolay olabilir. Ancak her ne kadar bazı 

yetersizliklerde tanı, doğumda hatta bazen doğum öncesi belli tetkikler 

ve testler sonucu konulabilse de, otizm gibi nedenleri ile ilgili 

belirsizliklerin olduğu yetersziliklerde bu süreç uzamakta, 

belirsizleşmekte ve karmaşıklaşmaktadır. Bu durum ise aileler için hem 

maddi hem de manevi açıdan yıpratıcı olmaktadır. Örneğin otizmde 

ebeveynlerin büyük bir kısmına (üçte bir veya yarıya yakınına) endişe 

edilecek acil bir durum olmadığı söylenirken geri kalan üçte birlik 
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kısmına ise “dil ve sosyal alandaki gelişimsel gecikme”, “otistik 

eğilimler” gibi spesifik olmayan etiketlemeler yapıldığı bildirilmiştir. 

Ayrıca otizm teşhisi konulduğunda bile, çoğu zaman ebeveynlerin bir 

etiketle karşı karşıya kaldıkları ancak çocuklarının sorunları ve 

müdahale ihtiyaçları hakkında net ve bilgilendirici bir açıklamanın 

yapılmadığı belirtilmektedir  (Marcus, Kunce, & Schopler, 2005).  

 

Bir teşhis konulmasının ardından ebeveynler, çocuklarının aslında bir 

engeli olduğu ve çoğu durumda hiçbir zaman tamamen bağımsız bir 

yaşam süremeyecekleri gerçeğiyle yüzleşirler. Ebeveynler ayrıca 

kendileri için ne tür bir muamele ile karşılaşacakları, çocuklarının 

nerede okula gideceği ve herhangi bir devlet yardımı alıp alamayacağı 

gibi konularla da yüzleşmeye başlarlar. Birçok ebeveyn, çocuklarına 

kendilerinin bakıp bakamayacakları, gerekli becerilere veya kaynaklara 

sahip olup olmadıkları ve başka birinin çocuğa bakmasının daha iyi 

olabileceği gibi ikilemlerle de karşı karşıya kalırlar (Gousmett, 2006).  

Çocuğun özel gereksinimli olmasının aile üstündeki duygusal, finansal 

ve sosyal etkisi, büyük bir oranda ailenin kriz ile nasıl baş ettiği, 

çatışmayı hangi oranda yönlendirip çözebildiği, hangi oranda karar 

verip beklentileri karşılayabildiği ve ailenin krizi karşılamaya ilişkin 

sahip olduğu iç ve dış kaynaklar belirler. Bu açıdan ebeveyn tepkileri 

zaman içerisinde farklı bakış açılarıyla değerlendirilmiştir. 1960 

yıllarındaki yaklaşımlar ebeveynlerin gelişimsel yetersizliği olan bir 

çocuğa sahip olmaya verdikleri tepkiler işlevsiz olarak değerlendiril-

miştir. 1980 yıllarında geliştirilen yaklaşımlarda gelişimsel yetersizlik, 

hem çevre hem de ebeveynlerin duygularının karşılıklı etkileşimine 
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odaklanarak incelenmiştir. Ebeveyn tepkilerine son zamanlarda 

getirilen bir bakış açısı olan uyum yaklaşımı, gelişimsel yetersizliğe 

yönelik destekleyici sosyal politikaların ve kültürel değerlerin, ebeveyn 

tepkilerinin temel unsurları olduğunu vurgulamaktadır. Bu yaklaşım, 

ailelerin uyumuna, baş etme becerilerine ve dayanıklılığına odaklanır 

(Durmuş & Yeşilyaprak, 2019).   

3.1. Aile Stresi 

Gerek araştırmalar gerekse klinik gözlemler neticesinde özel 

gereksinimli çocuğa sahip anne babalarda yüksek düzeyde stres 

göstergelerinden sayılan bilişsel, davranışsal, fiziksel ve duygusal 

belirtilerin bulunduğu bildirilmiştir. Örneğin kızgınlık, suçluluk ve 

depresyonun, stresin duygusal belirtilerindendir (Gallagher, Beckman, 

& Cross, 1983).  

Yetersizliği olan bir çocuğun aileye dahil oluşu, uyum sürecini 

zorlaştırdığı gibi normal gelişim gösteren bir çocuğa sahip olmayla 

karşılaştırıldığında, ailenin üzerinde çok daha fazla sorumluluk 

yüklediği için stres yaratır. Ayrıca normal gelişim gösteren çocuğa 

sahip aileler ile karşılaştırıldığında, bu ebeveynlerin daha depresif ve 

sosyal olarak izole oldukları bildirilmiştir (Benderix, Nordström, & 

Sivberg, 2006; Benson, 2006; Gupta, 2007).  

 

Orr ve arkadaşları (1993) özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin 

yaşadıkları stresin kaynağı olarak; 

- Çocuğun gelişimsel yetersizliği 

- Çocuğun ailesinin yaşamına getirdiği sınırlılık 
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- Çocuğun sürekli olarak denetim altında tutulması gerekliliği ve 

çocuğun kendini idare edemeyişi 

- Ailenin sosyal çevresinde gördüğü desteğin yetersizliği 

- Ailenin emeklerinin karşılığını her zaman bulamayışı ve çocuğun 

beklentilere cevap veremeyişi 

- Ailenin çocuğun durumu ile ilgili olarak çevre ile girdiği iletişim 

- Ailenin çocuğun çeşitli problemleri karşısında çözüm yolu 

bulamayışı 

- Aile bireyleri arasında uyumsuzluk gibi nedenleri göstermişlerdir 

(Orr, Cameron, Dabson, & Day, 1993).  

Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin stresini artıran etmenlerden 

biri de çocukların toplum içinde sergileyecekleri tavırlar ve olası 

problemli davranışlardır. Bu davranışları utanç sebebi olarak gören 

ailenin stresi artmakta, çocuklarının bu davranışları sebebiyle günlük 

hayatlarında ev dışı faaliyetlerini kısıtlamak veya mümkünse tamamen 

sonlandırmak istemektedirler. Çocuklarının dışarıda geçireceği olası bir 

öfke nöbeti veya beklenmedik bir tavır neticesinde diğer insanların 

kendilerini çocuklarını kontrol edemeyen ebeveyn olarak 

yargılanacaklarını düşünen ebeveynler, alışveriş gibi günlük işlerini 

dahi yerine getiremez hale gelmektedirler. Bu tür endişeler zamanla 

ailelerin kendilerini yalnız ve dışlanmış hissetmelerine neden 

olmaktadır (Marcus, Kunce, & Schopler, 2005).  
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3.2. Evlilik İlişkisi  

Özel gereksinimli çocuğa sahip aileler yılın 365 günü ve günün 24 saati 

bakım verdikleri için kendilerini “stresli”, “tükenmiş”, “yorgun” ve 

“bitik” olarak gördükleri bildirilmektedir (Doig, McLenan, & Urichuk, 

2008, s. 236). Özel gereksinimli çocuğa sahip anne-babalar çocuklar-

ının bakım, tedavi, iletişim bozukluğu, sosyal katılım ve zorlayıcı 

davranışları ile ilgilenmek gibi eşsiz stres faktörlerine sahiptirler. Bu 

durum ebeveynlerin işlevlerini etkilemekte ve evlilik ilişkilerine 

yansımaktadır (Harper, Dyches, Harper, Roper, & South, 2013).  

Lee ve arkadaşlarının 2008 yılında OSB, Down sendromu ve dikkat 

eksikliği olan çocuklara sahip aileler ile yapmış olduğu çalışmada, bu 

ebeveynlerin gelişimsel yetersizliği bulunmayan çocuğa sahip 

ailelerden çok daha fazla bakım yüklerinin olduğu, toplumsal 

faaliyetlere katılma konusunda oldukça sınırlı imkanlara sahip 

oldukları bildirilmiştir (Lee, Harrington, Louie, & Newschaffer, 2008). 

Yine OSB, Down sendromu olan ve engeli bulunmayan çocuğa sahip 

162 ebeveyn ile yapılan başka bir çalışmada incelenen her değişkende 

(stres, aile uyumsuzluğu, kişisel yük, kaygı, zayıf iletişim, aile 

fırsatlarının sınırlılığı vb.) özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin 

tükenmişlik seviyelerinin diğer gruba göre yüksek olduğu belirtilmiştir 

(Debrowska-Zimakowska & Pisula, 2010).  

Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin stres faktörlerine ek 

olarak aile ve evlilik ilişkilerinde engeli olmayan çocukların 

ebeveynlerine göre daha fazla zorluk yaşadıkları, daha düşük aile 

uyumu ve evlilik memnuniyetine sahip oldukları ve birbirlerine daha az 



 

 

 

 245 

sevgi ifadeleri kullandıkları bildirilmiştir (Brobst, Clopton, & 

Hendrick, 2009; Gau ve diğerleri, 2012).  

OSB ve diğer gelişimsel yetersizliği bulunan bir çocuk yetirştirmenin 

olumsuz etkilerinin araştırıldığı ve 151 ebeveynin katıldığı bir 

çalışmada annelerin babalardan daha fazla olumsuz etkilendikleri 

belirtilmiştir (Gau, ve diğerleri, 2012, s. 269). Ayrıca 2010 yılında 

yapılan bir çalışma aile içi sorunların, özel gereksinimli çocukların 

yaşlarının ilerlemesine rağmen devam ettiğini ortaya koymuştur. 

Çocukları otizmli olan 391 ebeveyn ile yapılan bir çalışmada, otizmli 

çocuklar ergenlik ve erken yetişkinliğe ulaştıklarında dahi ebeveynler 

için evlilikle ilgili zorlukların devam ettiği ortaya konmuştur (Hartley, 

ve diğerleri, 2010). 

3.3. Ekonomik Etkiler 

Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak tüm aile bireyleri için stres 

sebebi olsa da bu stresin düzeyini nelerin belirlediğine ilişkin farklı 

görüşler mevcuttur. Yaş, medeni durum, stresle baş etme mekanizma-

ları, mali durum ve engellilik derecesi, ebeveynlerin stres düzeyini 

etkilemektedir. Yoksul ve işsiz bir ebeveyn olmak, ebeveyn stresinin en 

sık bildirilen nedenlerindendir (Uskun & Gündoğar, 2010).  

Uskun ve Gündoğar (2010) engelli çocuğa sahip ailelerle yaptıkları 

çalışmada belirledikleri 10 stresli deneyim içerisinde finansal 

sorunların ikinci sırada yer aldığını bildirmişlerdir. Engelli bir çocuğa 

sahip olmanın sonucu olarak tıbbi müdahale, hastane, bakım, ilaç vb. 

masraflarla karşı karşıya kalan aileler engelli çocuğun dünyaya 
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gelmesiyle birlikte finansal olarak zor duruma düşebilirler. Bunlara ek 

olarak zamanla çocuğun eğitim giderleri, eğitim olanaklarından 

yararlanabilmek için başka bir şehre gitmek zorunda kalınması, seyahat 

masrafları ve özel diyetler, aileler için başa çıkılması zor bir sorun 

haline gelebilmektedir (Uskun & Gündoğar, 2010).  

Özel gereksinimli bireylerin yaşam boyu bakım ve destek ile birlikte 

eğitim, sağlık ve toplum hizmetleri gibi birden fazla alanda ihtiyaç 

duyduğu hizmetlerin sağlanması için gerekli olan maliyetler, aileler, 

özel ve kamu sağlık sigorta sistemleri ve toplumlar için ciddi bir endişe 

yaratmaktadır. Özel gereksinimli çocuklarla ilgili maliyetler ve ailelere 

getirdiği mali yüklerin anlaşılması çeşitli nedenlerden dolayı oldukça 

önemlidir. İlk olarak, maliyetlerin incelenmesi, maliyetlerin büyüklüğü, 

farklı maliyet türleri, ilgili taraflar için mali yükün dağılımı, 

politikaların istenmeyen ve olumsuz sonuçları hakkında ayrıntılı bir 

tablo sunar. Örneğin hangi maliyetlerin aileler tarafından karşılandığı, 

maliyetlerin ne ölçüde sağlık sigortası, eğitim sistemi veya devlet mali 

yardım programları tarafından karşılandığı ile ilgili bilgiler, ailelerin 

mali yükünü ortaya çıkarabilir (Rogge & Janssen, 2019).  

İkinci olarak ailelerin karşı karşıya olduğu mali zorlukların bilinmesi, 

kamu kaynaklarının tahsisi ve organizasyonu hakkında bilinçli kararlar 

alınmasını sağlayacak politika yapıcılara iyi bir bilgi sunmaktadır. 

Üçüncü olarak şunu belirtmek gerekir ki özel gereksinimli çocuğa sahip 

aileler ile ilgili maliyetler sadece hizmet ve sağlık maliyetleri değildir. 

Gayri resmi bakım ve ebeveynlerin kaybettikleri üretkenlikleri gibi 

dolaylı maliyetlere genel bir bakış, politikacılara destek sistemleri 



 

 

 

 247 

aracılığıyla ailelere yardım etme yollarını bulma konusunda yardımcı 

olabilir (Rogge & Janssen, 2019).  

Örneğin 2019 yılında ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, İsveç, 

Hollanda, Mısır ve Çin gibi ülkelerde 2000 yılı ile 2018 yılı Ocak ayı 

arasında OSB’nin ekonomik yönü ile ilgili gerçekleştirilen yaklaşık 50 

araştırmanın değerlendirildiği bir meta analiz çalışmasında, OSB ile 

ilgili altı tür maliyet belirlenmiştir. Bunlar; (i) tıbbi ve sağlık hizmetleri 

ile ilgili maliyetler, (ii) tedavi maliyetleri, (iii) (özel) eğitim maliyetleri, 

(iv) OSB’li yetişkinler için üretim kaybı maliyetleri, (v) kayıt dışı 

bakım maliyetleri ve aile/bakıcılar için kaybedilen üretkenlik ve (vi) 

konaklama, geçici bakım ve işten ayrılma maliyetleridir (Rogge & 

Janssen, 2019).  

Literatüre ailelerin karşı karşıya olduğu maliyetlerle ilgili farklı 

kategoriler önerilmiştir. Örneğin Lavelle ve arkadaşları (2014) 

maliyetleri üç kategoriye ayırmıştır. Bunlar; (i) doğrudan tıbbi 

maliyetler, (ii) doğrudan tıbbi olmayan maliyetler (özel eğitim, davranış 

terapileri vb.), (iii) bakım verenin üretkenlik kaybı ile ilgili maliyetler 

(Lavelle, ve diğerleri, 2014, s. 525). Amendah ve arkadaşları ise (2011) 

maliyetleri tıbbi maliyetler, tıbbi olmayan maliyetler, üretkenlik kaybı 

ve bakım süresi ile ilgili maliyetler olarak dört kategoriye ayırmışlardır 

(Amendah, Grosse, Peacock, & Mandell, 2011).  

Rogge ve Janssen (2019) ülkelerin OSB ve diğer gelişimsel 

yetersizliklerle ilgili maliyetlerinin karşılaştırılmasının her ülkenin 

farklı dinamiklere sahip olması, eğitim ve sağlık politikalarının 

değişkenlik göstermesi vb. nedenlerden ötürü oldukça zor bir iş 
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olduğunu belirtmişlerdir. Ancak genel olarak özel gereksinimli kişiler 

ve ailelerinin ülkeler için oldukça büyük maliyetlerin bulunmaktadır. 

Örneğin Leigh ve Du (2015) otizm konusunda ABD için doğrudan tıbbi 

maliyetler, doğrudan tıbbi olmayan maliyetler ve verimlilik maliyetinin 

2015 yılında 268 Milyar Dolar olduğunu, bu rakamın 2025 yılında 

sosyal yaşam üzerindeki etkileri hesaba katılmaksızın 461 Milyar Dolar 

olacağını bildirmişlerdir (Leigh & Du, 2015). Leigh ve Du (2015) 

ayrıca bu rakamın 2012 yılında diyabet için tahmin edilen 245 Milyar 

Dolarla neredeyse eşit olduğunu, OSB prevelansının son yıllarda 

olduğu gibi büyümeye devam etmesi halinde OSB maliyetinin 2025 

yılına kadar diyabet, hipertansiyon vb. rahatsızlıklardaki mali yükü 

aşacağını bildirmişlerdir (Leigh & Du, 2015).  

4. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA YÖNELİK TUTUMLAR 

Toplumda alışılmışın dışında davranışları olan ve farklı özelliklere 

sahip bireylere yönelik bilgi ve deneyim eksikliğinden kaynaklı 

önyargılar bulunmaktadır. Özellikle gelişimsel yetersizliği olan 

çocuklara yönelik kalıp önyargılar sonucu ayrımcılık örneği olabilecek 

davranışlara rastlanmaktadır. Özel gereksinimli bireyle aynı ortamda 

bulunmaktan, onlarla ilişki kurmaktan kaçınma, karşılaşıldığında uzak 

durma, dikkatli bir şekilde izleme, çocukların bu bireylere 

yaklaşmasını, okul vb. alanlarda aynı ortamı paylaşmasını istememe, 

özel gereksinimli bireyin girdiği ortamı terk etme gibi ayrımcılık örneği 

davranışlar görülmektedir (Aksoy, 2012).  

Ardıç (2012) özel gereksinimli bireylerin yaşamlarında yer alan her bir 

insanın tutumunun, bu bireylerin ne kadar bağımsız bir yaşam 
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süreceklerini belirleyecek kadar önemli olduğunu belirtmiştir (Ardıç, 

2012). Bu nedenle özel gereksinimli bireylerin anne, baba, kardeş, 

akran, öğretmen, doktor ve hayatlarının farklı alanlarında farklı 

zamanlarda rol alan kişilerin tutum ve davranışları son derece önemlidir 

(Kalaycı & Kalaycı, 2020).  

Özel gereksinimli çocuklar eğitim hizmetlerinden yararlanacak yaşlara 

geldiği andan itibaren sosyal çevreleri genişlemekte ve özellikle 

akranlarla daha fazla vakit geçirmeye başlamaktadırlar. Olcay-Gül 

(2012) normal gelişim gösteren akranların, yetersizliği olan bireylere 

yönelik sahip oldukları tutumun, akranın yaşı, yetersizliğin türü ve 

derecesi, daha önce yetersizliği olan bir bireyle yaşama deneyiminin 

olup olmadığı, kültür, akranın anne baba ve öğretmenlerinin yetersizliği 

olan bireye karşı sergiledikleri tutumlardan etkilendiğini belirtmiştir.   

Ancak genel olarak yetersizliği olan bireyleri önce insan, sonra özel 

gereksinimleri olan insan olarak değerlendiren kişilerin daha olumlu 

tutumlar geliştirdikleri belirtilmiştir (Olcay-Gül, 2012).  

Toplumda özel gereksinimli bireylere yönelik olumsuz tutum ve 

davranışların azaltılması için başta bu alanda çalışan uzmanlar, sivil 

toplum kuruluşları ve ailelerin bilgi eksikliğini gidermek ve olumlu 

tutumların geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmaları ve bunu 

temel bir görev olarak addetmeleri hayati bir öneme sahiptir. 
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SONUÇ 

Aile, sosyal, duygusal, psikolojik ve ekonomik boyutları olan toplumsal 

bir birimdir. Çocuk sahibi olmayla birlikte farklı bir boyuta geçen aile 

kurumu, çocuğun normal gelişim gösteren bir çocuk olmaması, özel 

gereksinimlerinin bulunması durumunda ailede şok haliyle birlikte 

bambaşka bir ruh hali ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu değişik ruh 

halini duygusal, sosyal, ruhsal ve ekonomik boyutlarıyla ele almak 

mümkündür (Genç, 2017).  
 

Bazı aileler maddi yetersizliklerden dolayı özel gereksinimli 

çocuklarının ihtiyaçlarını yeterince veya hiçbir şekilde karşılayamama 

durumuna bağlı olarak stres yaşayabilmektedir. Kimi aileler maddi 

imkânlara sahip olmasına karşın çocuklarının yetersizliğini ve özel 

gereksinimli oluşunu kabullenmede sorunlar yaşamaktadır. Bazı aileler 

ise gerek maddi imkânlara sahip olma gerekse kabullenme konusunda 

sorunlar yaşamazken toplumda çocuklarına yönelik sergilenen tutum ve 

davranışlardan dolayı sorunlar yaşamaktadır. Anne babanın geleceğe 

yönelik endişeleri, muhtemelen kendilerinden daha uzun yaşayacak 

çocuklarının yanında olmadan ve destekleri olmaksızın hayatının nasıl 

devam ettireceğine ilişkin endişeleri aileler için bir kaygı kaynağı 

olmaktadır  (Ciğerli, Topsever, Alvur, & Görpelioğlu, 2014). Bu ve 

benzer sorunlar ailelerin bakım yükü ve duygusal yüklerinin ve buna 

bağlı olarak yaşadıkları stresin seviyesinin artmasına neden olmaktadır. 

Ailenin yaşadığı stresin artması aynı zamanda ailenin yaşam kalitesinin 

düşmesine ve ailenin sosyal ilişkilerini önemli ölçüde etkilemektedir. 
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Ülkemizde özel gereksinimli çocuğu olan aileler, karşılaştıkları 

sorunların çoğuyla kendi başlarına mücadele etmek zorundadır. Bu 

durum özel gereksinimli çocukların gerekli ve yeterli seviyede tedavi, 

bakım, gelişim ve eğitim almasını güçleştirmektedir. Özel gereksinimli 

çocuğu olan ebeveynlerin sorunlarının ve beklentilerinin belirlenmesi, 

ilgili kişi, kurum ve kuruluşların farkındalığını artırmak ve 

bilgilendirmek önem arz etmektedir (Yazıcı & Durmuşoğlu, 2017). 

Stres altında olan, gerek çevresi gerekse kamusal anlamda maddi ve 

manevi desteğe ihtiyaç duyan özel gereksinimli çocuğa sahip 

ebeveynlerin sorunlarını çözme amacı taşıyan çalışmalar ve sunulacak 

hizmetler, bireylerin biyo-psiko-sosyal iyilik halinin güçlenmesine ve 

devamının sağlanmasına katkı sağlayacaktır.  
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GİRİŞ 

Çocuk tanımı, genel anlamıyla ilk bebeklikten 18 yaşına kadar olan 

dönemi içine almak ile birlikte henüz bedensel, ruhsal ve sosyal yönden 

erginliğe ve olgunluğa ulaşmamış bir birey olarak da tanımlanmaktadır 

(Şirin, 2015). Çocukların erginliğe ve olgunluğa ulaşmamış olmaları, 

onları toplumda yaşayan diğer bireylerden farklı bir şekilde ele 

alınmalarını gerekli kılmaktadır.  

Biyo-ekolojik model olarak adlandırılan ve sosyal hizmet biliminin kilit 

yaklaşımlarından olan yaklaşıma göre, insan gelişimi bireylerin 

deneyimleri, bilişleri, duyguları ve davranışlarına aracılık eden yakınsal 

süreçlerin birbirileri ile ilişkili belirli bir takım yapıların içerisinde 

meydana gelmektedir (Wang, Degolb, Amemiyaa, Parr ve Guo, 2020). 

Bu yakınsal süreçler güçlü gelişimsel etkisini dışarıya bağımlılıkları ve 

dıştan etkilenebilmeleri sebebi ile günlük ve geniş zaman yayılmış bir 

dilimde çocuğun deneyimlerinde ortaya çıkarabilmektedir.  Dolayısı ile 

çocuğun yaşamsal deneyimlerinin önemli bir kısmını oluşturan okul 

sürecinde akademik başarı, okul uyumu, sosyal uyum gibi bazı 

durumlarda kendisini göstermektedir. Bu çalışmada, çocuğun okul 

deneyimine etki eden psiko-sosyal faktörleri ele alma imkanı sunan 

ekosistem yaklaşımı kullanılarak akademik sorunlara yol açabilen veya 

akademik performası artırabilen bazı çevresel faktörler ele alınmıştır. 

Çalışmada öncelikli olarak çocuğu içinde yaşadığı çevresi içinde ve 

çevresi ile birlikte ele alma imkanı sunan ekosistem yaklaşımı ele 

alınmış, daha sonra sonra ise ekosistem bağlamında çocuğun içerisinde 
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bulunduğu mikro ve mezzo sistemlerde çocuğun akademik sorunlarının 

görünümü ele alınmaya çalışılmıştır.  

1. EKOSİSTEM YAKLAŞIMI 

Çocuğun gelişiminde çevrenin etkisi yadsınamayan ve iyi bilinen bir 

gerçektir. Aile, okul, mahalle ve kültür gibi birçok çevrede çocuklar 

doğar, büyür ve gelişirler. Bronfenbrenner’ın ekolojik sistem teorisi 

genellikle çocukların çevre yapısının onların gelişimine nasıl etki 

ettiğini anlama konusunda kullanılmaktadır. Çoğunlukla bu yaklaşım 

ev, okul, aile ve diğer yakın ve uzak çevrelerde çocukların psiko-sosyal 

gelişimini üzerinde etkili olan faktörleri belirlemede başvurulan bir 

yöntemdir (Trentacosta, Davis-Kean, Mitchell, Hyde ve Dolinoy, 

2016).  

Bronfenbrenner (1994:39), ekolojik sistem yaklaşımını tanımlarken, 

bireyin çevresinde sosyal, fiziksel ve sembolik özellikleri bulunan ve 

yüz yüze ortamlarda gelişmekte olan aktiviteler, faaliyetler, sosyal 

roller ve kişilerarası ilişkilerini ele almıştır. Bu yaklaşıma göre birey 

birbiri ile iç içe bulunan ve her biri bir diğerini kapsayan farklı 

sistemlerin kuşatımında yaşamını sürdürmektedir. Ekolojik sistem 

yaklaşımında ele alınan sistemler mikro, mezzo, egzo ve makro olmak 

üzere dört temel sistem içerisinde ele alınmıştır. Mikro sistem, bireyin 

içinde bulunduğu aile bireyler, meslek elemanları, öğretmenler ve 

arkadaş grupları gibi bireyin hali hazırda içinde bulunduğu en yakın 

ortamlarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. Mezzo sistem ise, genellikle 

içinde bulunduğu mikro sistemler ve ortamlar gibi çocuğun gelişimini 
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destekleyen sistemler arasındaki ilişkileri ele almaktadır. 

Bronfenbrenner mezzo sistemi gelişen bireyi içeren iki ve ya daha fazla 

düzenleme arasında oluşan bağlantı ve süreçler olarak tanımlamaktadır 

(McLeod, Daniel ve Barr, 2013). Mezzo sistemler içerisindeki 

ilişkilerin güçlendirilmesi, çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarının da 

desteklenmesi anlamına gelmektedir.  Egzo sistem,  sosyal yapıları 

kapsayan mezzo sistemin bir uzantısıdır.  Mezzo sistemde yer alan 

yapıları yürüten iş dünyası, mahalle, medya, devlet kurumları ve sosyal 

ağlar gibi ortamları kapsamaktadır. Makro sistem ise, genellikle 

çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimini etkileyen kültür, inanç ve 

sosyal değerleri kapsamaktadır (Bronfenbrenner, 1989; Brofenbrenner, 

1977). Tüm bu açıklamalar doğrultusunda bireyin sadece tek başına ele 

alınmasından ziyade etkileşimlerin kişiler arası ve üstü bir şekilde ele 

alınmasının önemi ortaya çıkmaktadır.  

 

Şekil 1: Ekolojik Sistem Uyarlaması (Cala ve Soriano, 2014) 
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Okul ekosisteminde yer alan çocuklar akran çevreleri, öğretmen, aile 

gibi yakın çevre ve daha geniş boyutta topluma ile iletişim ve etkileşim 

kurmaktadır (Aktan, 2018). Ekosistem yaklaşımı, çocukların akademik 

sorunlarını anlama ve önleyici, destekleyici ve koruyucu müdahale 

yöntemlerinin geliştirilmesinde faydalı bir çerçeve sunmaktadır. 

Çocuğun merkeze alınarak çevresi içerisinde ele alınması, akademik 

sorunların önlenmesi ve azaltılması noktasında önem arz etmektedir.  

2. ÇOCUĞUN AKADEMİK PERFORMASINI ETKİLEYEN 

ÇEVRESEL FAKTÖRLER 

Dünyaya geldiğinde sosyal bir varlık olmayan birey, toplumun norm ve 

değerlerini benimsemek yoluyla toplumun bir üyesi durumuna 

gelmektedir Bu süreçte aile ile başlayan ve okul ile devam eden süreç 

çocuğun sosyalleşmesine katkı sağlayarak bireylerle ve toplumla ilişki 

kurmasını sağlamaktadır. (Demirbilek, 2001:41; Gander ve Gardiner, 

1995:275; Elmacıoğlu, 2011:75).  Aile biçimlerinin değişmesinin bir 

sonucu olarak ile birlikte çocuğun sosyalleşme süreçleri de değişikliğe 

uğramıştır. Aile fonksiyonları arasında yer alan çocuğun sosyalleşmesi, 

anne babanın çalışmaya başlaması ile birlikte okul, kreş gündüzlü 

bakım evleri gibi kurumlar tarafından üstlenilmeye başlanmıştır. 
 

Ekosistem bağlamında çocuğun yaşamı üzerinde önemli bir etken olan 

okul çevresi, sistemler arasındaki etkileşim süreçlerine bağlı olarak aile, 

arkadaş, akraba, kardeş gibi çocuğun kurduğu ilişkilerden hem 

etkilenmekte hem de bu çevreleri etkilemektedir.  
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Çocukların ilkokul, ortaokul ve lise döneminde akademik 

performansları ile bazen doğrudan bazen ise dolaylı olarak üniversite 

ve kariyer başarısı arasındaki bir ilişki olduğunu gösteren araştırmalar 

mevcuttur (Li, Allen ve Casillas, 2017). Bu sebeple çocukların ilkokul, 

ortaokul ve lise dönemlerinde eğitim hayatlarını sürdürürlerken 

çevrelerinin onların ruhsal ve psiko-sosyal sağlıklarını destekleyici 

mahiyette olmaları oldukça önemli bir konudur. Bu sebeple bu 

çalışmanın bu bölümünde özellikle çocuğun yakın çevresini oluşturan 

ve bu yakın çevresindeki etkileşimsel süreç ve bağlantılar arasındaki 

ilişkileri anlamak açısından aile, arkadaş, öğretmen, akraba, hane ve 

mahalle özellikleri ve okul içi ve dışı faaliyetler ele alınmıştır.  

2.1. Aile (Ebeveyn, Kardeş, Akraba İlişkileri) 

Kişinin çevresi ile etkileşim halinde olduğu ilk çevre ailesidir. Aile 

sosyal ilişkilerin yoğun yaşandığı bir çevre olmak ile birlikte içinde 

bulunduğu bireylerin de yaşamlarını üzerinde oldukça etkilidir 

(Minuchin, 1974). Bu sebeple bu bölümde çocuğun aile etkileşimlerinin 

okul ile ilişkilerini etkileme durumları daha önce yapılmış çalışmalar 

ışığında açıklanmaya çalışılacaktır.  
 

 Değişen toplum yapısı, küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ile 

birlikte aile, yeni kalıplar içerisine büründürülmüş, geniş aile sayısında 

azalmalarla birlikte parçalanmış ve tek ebeveynli aile sayılarında 

artışlar meydana gelmiştir (Göka, 1997; Bozdağ, 2006:12; Elmacıoğlu, 

2011:63). Sanayileşme ile birlikte başladığına inanılan ancak 

sanayileşme ile büyük bir sosyolojik saldırı altında olan aile kavramı, 
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toplumsal yapıya uygun biçimler almaya başlamış, üretim birimi 

olmaktan çıkarak tüketim birimi haline gelmiş, boşanma, tek 

ebeveynlilik gibi sebeplerle önemli sayıda çocuk, yeni aile yapılarında 

yaşamaya başlamıştır (Dowling ve Barnes, 2000:1; Demirbilek, 

2001:43).  Türkiye'de de dünyada olduğu gibi tek ebeveyn anne 

sayısında artış görülmekte ve 2010 yılında yapılan araştırmada yaklaşık 

1.5 milyon kendisine bağımlı çocuk ile birlikte yaşan tek ebeveynli aile 

bulunmaktadır (Kavas ve Gündüz-Hoşgör, 2013). Ancak, boşanma, 

ölüm ve benzeri sebeplerle tek ebeveynli ailelerin geniş aile yapılarının 

içerisinde yer aldığı görülmektedir. Aile büyükleri, akrabalar ve 

komşular (dede, anneanne, büyükbaba, büyükanne) aileleri sosyal ve 

ekonomik yönden destekleyebilmekte, aile alt sistemlerinin sınırları 

yeniden belirlenebilmekte, ebeveyn ve çocuklar yeni kaynaklar 

üretmektedir (Minuchin, 1974; Dowling ve Barnes, 2000). Aile 

yapılarının değişmesi ile birlikte çocuğun sosyalleştirilmesi rolü, 

ebevyenler ve akrabalar ile birlikte farklı kurumlar ve bireyler 

tarafından  üstlenilmeye başlanmıştır(Jacquin, 1993:13).  

 

Çocuklar, içinde bulundukları ekosistemde ebeveynlerinin ebeveynlik 

stillerine ve uygulamalarına ve diğer çevresel ve genetik faktörlere 

bağlı olarak gelişim gösterirler. Ebeveynlik uygulamaları ve stilleri, 

mahalle ve diğer şartlara bakılmaksızın çocuk için yararlı veya zararlı 

olabilirler (Tendulkar, Buka, Dunn, Subramanian ve Koenen, 2010). 

Fiziksel olarak güvenilir, duygusal olarak destekleyici ve bilişsel olarak 

uyarıcı aile çevresi, akademik gelişim başta olmak üzere çocuğun 

gelişimi konusunda fayda sağlamaktadır. Düşük sosyo-ekonomik 
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düzeydeki çocuklar, yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip çocuklarla 

karşılaştırıldığında daha fazla ebeveynsel stres ve ebeveynler arası 

çatışmaya tanıklık etmelerine bağlı olarak ebeveynlerin çocukların 

akademik ihtiyaçlarına daha az duyarlı olabilmektedir (Zhang, Hub, 

Renc ve Zhangd, 2019). Çocuğun yanında kitap okuyarak olumlu bir 

model oluşturan, çocukları ile sohbet etmek ve konuşmak için ev içinde 

özel zaman ayıran ebevyenlerin uzun dönemde çocukların akademik 

başarılarına olumlu katkılar sağladığı görülmektedir (Tamis-LeMonda, 

Shannon, Cabrera ve Lamb, 2004; Yavuzer, 2007:158).  Diğer yandan 

ebeveyn etkisi çocuğun özel bir gereksiniminin bulunduğu durumlarda 

daha fazla ön plana çıkabilmektedir. Özel gereksinimli çocukların 

normal gelişim gösteren çocuklara göre ihtiyaçlarının farklı olması 

ebeveyn davranışının çocğun okul başarısı ve akademik performansını 

doğrudan etkileyebilmektedir. Bu durum, engelli kardeşe sahip 

çocuklar için de geçerli bir durumdur. Özellikle otizm, serebral palsi 

gibi engel durumları ebeveyn davranışı ile bağlantılı olarak kardeşler 

üzerinde farklı eğitimsel etkiler yaratabilmektedir.  
 

Başka bir araştırmaya göre ise, düşük gelire sahip ebeveynler, çocuğun 

sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayacak müze gezisi ve kamp 

gibi aktivitelere çocuğun katılması konusunda dezavantajlara 

sahiptirler (Alexander, Entwisle ve Olson, 2001).  Buradan hareketle 

çocuğun sosyal ve akademik gelişiminin, ebeveynlerinin sosyo-

ekonomik düzeyi, içtenliği ve samimiyetinden etkilendiğini söylemek 

mümkündür.  
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Ebeveynin eğitim düzeyinin artması ile birlikte çocuğun okul 

süreçlerine aile katılımının arttabilmektedir (Raikes ve diğerleri, 2006). 

Davis-Kean’ın (2005) yaptığı araştırmada yüksek eğitim düzeyine 

sahip annelerin lise veya daha alt mezuniyet diplomasına sahip annelere 

göre çocuklarına daha fazla hikaye kitapları okuduğu ve çocukları ile 

bu hikayeler hakkında konuştukları saptanmıştır. Ebeveynin eğitim 

düzeyi yükseldikçe çocuğun ihtiyaç ve isteklerini yerine getirme 

konusunda sahip olduğu farkındalık çocuğun okuma ve oyun 

süreçlerine yansıtmakta ve okul ile ilişkisine olumlu katkı 

sağlamaktadır. Diğer yandan çocukların ebeveynlerinin eğitim düzeyi 

ile okul başarıları arasında herhangi bir anlamlı ilişki olmadığı saptanan 

araştırmalar da mevcuttur (Atalar, 2018).  

 

Ebeveynlerin boşanma ve sonrasında kendi süreçlerine odaklanması, 

aralarında çıkan anlaşmazlıklar, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki 

kontrollerini kaybetmelerine ve çocukların ebeveynlerin yarattığı 

duygusal, sosyal ve ekonomik kaynaklardan tam anlamıyla faydalana-

mamalarına sebep olabilmektedir. Örneğin boşanmadan sonra velayeti 

anneye verilen çocuğun babası ile görüşme sıklığı, geçirdiği vakit ve 

ekonomik kaynakların azalması gibi sebeplerle çocukların okul ile 

ilişkileri olumsuz etkilenebilmektedir (Erman ve Härkönen, 2016). 

Çocuğun akademik durumları üzerinde önemli bir diğer çevrede 

kardeşleri ile kurulan ilişkiler oluşturmaktadır. Özellikle toplam genel 

nüfusunun %90’ının bir veya daha fazla kardeşe shaip olması, kardeşlik 

ilişkisinin doğumdan ölüme kadar süren bir süreç olması, kardeşlerin 
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ebeveynler de dahil diğer birçok bireyden daha fazla birbiri ile vakit 

geçirmesi ve kardeşlik ilişkilerinin diğer aile ilişkilerini de etkilemesi 

sebebi ile kardeş çevresi oldukça önemli bir çevredir (Buist, Deković 

ve Prinzie, 2013). Kardeş ilişkileri, çocuklar için sosyal ve kişilerarası 

becerilerin gelişiminde potansiyel birer kaynak olarak ele alınmaktadır. 

Buna göre kardeşler kardeşlerle kurulan etkileşim,  akademik öğrenme 

ve uyum için güvenli bir ortam sunabilmektedir (Go, Ballagas ve 

Spasojevic, 2012). Özellikle utangaç olarak tanımlanan çocukların, 

kaliteli kardeş ilişkileri okula uyumlarını ve başarılarını arttırıcı bir 

etkiye sahiptir (Graham ve Coplan, 2012). 

Çocuğun okul ile ilişkisi üzerinde kardeş ilişkilerinin etkisini ele alan 

araştırmalarda iki baskın model karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan 

birincisi kaynakların seyreltilmesi modeli olarak adlandırılmaktadır. Bu 

modelde kardeşler, sınırlı aile kaynakları için birbirileri ile rekabet 

halinde olan bireyler olarak adlandırılmaktadır (Dockett ve Perry, 

2013). Bu kaynaklar, finansal kaynaklarla birlikte zaman, enerji, ilgi, 

dikkat, yaşamsal gereklilikler, kültürel ögeler  (kitap, müzik, resim) gibi 

kaynakları da içermektedir (Downey ve Condron, 2004). Örneğin, 

çocuğun yaşam dönemi ebeveynin finansal desteğini 

etkileyebilmektedir. Sonradan doğan çocukların kendisinden önce 

doğan çocuklara göre eğitim konusunda ebeveynlerinen daha fazla 

ekonomik destek aldıkları  saptanmıştır (Conger ve  Little, 2010:88).  

Özellikle okul çağındaki çocukların yaklaşık %50’sinin okul dışında 

kaldığı Sahra Çölünün güneyindeki Afrika ülkelerinde doğum 

oranlarının fazla olması ve kaynakların kısıtlılığı ile birlikte ebeveynler 
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çocuklarının içerisinden okula devam etme konusunda seçim yapmak 

zorunda kalabilmektedir ( Kravdal, Kodzi ve Sigle-Rushton, 2013). 

İlkokula ve ortaokula devam eden çocuklar için yeni düzenlemeler ve 

değişen beklentiler noktasında kardeşler, destekleyici rehberlik 

sağlamakta ve tavsiyeler sunmaktadır  (Dockett ve Perry, 2013). 

Özellikle yaşça büyük olan ve okul deneyimi bulunan kardeşlerin 

çocuklara okul ile alakalı kültürel etkileşimleri öğrenme konusunda 

fırsatlar sunduklarına değinilmektedir (Volk, 1999). 

 

Çocuğun yakın çevresini oluşturan ve eğitim hayatına doğrudan veya 

dolaylı olarak etkisi olan bir diğer çevre ise akrabalardır. Özellikle 

Türkiye özelinde ele alındığında, değişen ve farklı ivmelere sahip olan 

toplum yapısı ile birlikte akrabalık ilişkilerinin azaldığına dair görüşler 

bulunmaktadır. Akrabalar hem bakım seçeneklerinin oluşturulması 

hem de sosyalleşme süreçlerinin bir parçası olarak çocuğun çevresinde 

etkileşim içerisine olduğu bir çevredir. Özellikle günümüzün ekonomik 

ve sosyal şartları annelerin çalışmasını zorunlu kılabilmekte veya 

toplumsal cinsiyet rollerindeki değişimlerle birlikte kadınlar iş hayatına 

daha fazla katılım gösterebilmektedirler. Bu durumda akrabalar hem 

çocuğun eğitim hayatında hem de sosyalleşme sürecinde roller 

üstlenebilmekte ve model olarak çocuğun hayatında yer alabilmektedir. 

Özellikle anne-babanın her ikisinin de çalışma hayatına katılması, 

çocuklardan birisinin özel gereksinimli olması ve ebeveynlerden biri 

veya her ikisinin de zamanının çoğunu özel gereksinimli çocuğa 

ayırması gibi durumlarda akrabalar bakım veren veya destek veren 

olarak çocuğun öğretmenleri, akranları ve mezzo sisteminde yer alan 
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bileşenlerle etkileşim kurarak çocuğun okul ile ilişkisinde belirleyici bir 

faktör olabilmektedir (Özyürek, Begde ve Yavuz, 2014).  Atalar’ın 

(2018) gerçekleştirdiği araştırmada özellikle çocukların ebeveynleri ile 

birlikte akraba ziyaretinde bulunma durumlarınınile okuldaki sosyal 

etkinliklere katılma, okula isteyerek gitme ve ev ödevlerini isteyerek 

yapma durumları arasında anlamlı ilişki bulunduğu saptanmıştır. Buna 

göre akrabalarla kurulan etkileşimlerin çocukların akademik 

başarılarını destekleyici bir unsur olduğunu söylemek mümkündür.  

2.2. Arkadaş 

Çocuk ve gençlerin gelişiminde olumsuz arkadaş etkisi yıllardır 

yetişkinler tarafından ifade edilen bir konudur. 1970’li yıllardan sonra 

özellikle sosyal bilimlerde sistem yaklaşımının geliştirilmesi ve 

benimsenmesi ile birlikte arkadaş etkisi araştırmacılar tarafından da ele 

alınan bir alan haline gelmiştir (Karakos, 2014).  

 

Çocuklar, ilk doğduğu andan itibaren arkadaş ilişkileri içerisine 

girmekte, büyüdükçe etrafındaki arkadaşları ve diğer bireyleri içeren 

sosyal ağlar daha karmaşık bir hal almaktadır.  Arkadaşlarla iletişim, 

çocukluğun ikinci yılında arkadaşlarına işaret etme, gösterme ve 

önerme yoluyla gerçekleşmektedir. Okul yılları ile birlikte ise birebir 

ilişkilere karşı olarak grup ilişkileri becerileri gelişmektedir. Bu gruplar 

semtler ve mahallelerde gündelik, denetlenemeyen ve karma yaş 

gruplarını içeren yapılarda olabilmekte iken okulda ve bakım 

merkezleri gibi çocuğun zaman geçirdiği kurumsal alanlarda genellikle 

örgün ve yaşa göre sınıflandırılmış bir yapıda olabilmektedir (Hay, 
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Payne, ve Chadwick, 2004). Arkadaş grupları, genellikle çocukların 

kendileri tarafından belirlenmiş arkadaşlıkları içermektedir (Berndt ve 

Keefe, 1995). 

 

Arkadaşlar çocuğun sosyalleşmesi sürecinde bir yapı olarak hizmet 

verirken aynı zaman birer sosyal destek kaynağıdırlar (Liua, Xu, Xiao, 

Liu ve Li, 2020). Ebeveynlerle kurulan etkileşimlerden farklı olarak 

daha karşılıklı ve eşitlikçi bir ilişki olarak var olan arkadaşlık 

ilişkilerinde benzer gelişimsel evreler, deneyimler ve beklentiler olması 

sebebi ile özellikle eğitim hayatında arkadaşlar çocuğun yaşamında 

önemli bir rol üstlenmektedir. Arkadaşlık ilişkileri genellikle 

davranışsal benzerliklere göre başlayıp sonraki dönemde bilişsel, 

duygusal ve davranışsal benzerliklere yol açmaktadır (Wanga, Kiuru, 

Degol ve Salmela-Aro, 2018) 

 

Arkadaşlık ilişkilerinde çocuk ve gençlerin okul başarısı, uyumu ve 

motivasyonu, bilgi alışverişi, model alma ve değer ve normların 

desteklenmesi yoluyla etkilenmektedir (Ryan, 2000). Model alma, 

başkasının gözlemlenmesi sonucu biliş ve davranışlarda oluşan 

değişiklikleri açıklamaktadır. Bu noktada, çocukların okullarında, 

sınıflarında veya diğer çevrelerinde model aldıkları çocukların 

bulunması çocukların okul ile ilişkilerine etki eden bir durum olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Ryan, 2000).   Dolayısıyla arkadaşların okula 

olan ilgisi, çocuğun okul konusundaki tutum ve davranışlarına etki 

edebilmektedir. Örneğin okula ilgisi az olan arkadaşa sahip çocukların, 

okula uyumu azalmaktadır (Berndt ve Keefe, 1995).  Arkadaşlık 

ilişkilerinin akademik anlamda etkisini ele alan bir çok araştırma 



 

 271 

mevcuttur. Bunlardan bazılarına göre arkadaşların akademik 

performansları çocukların akademik performansları arasında doğrudan 

bir ilişki bulunmak ile birlikte bu etki arkadaşlık ilişkisi çocuğun 

ebeveynlerinin gözetiminde olduğunda artmaktadır (Balsa, Gandelman 

ve Roldán, 2018; Min, Yuan, Wang ve Hou, 2019).  Özellikle bu durum 

ergenlik dönemi ile birlikte daha görünür hale gelebilmektedir. 

Ergenlik dönemi, arkadaşlara uyma arzusu ile karakterize edilmiş bir 

dönem olmak ile birlikte bu dönemde genç bireyler sık sık arkadaşlık 

ilişkilerinin normlarına uymama davranışına eşlik eden utanma ve 

reddedilmeden kaçınmak için arkadaşların akademik davranışları ve 

inançlarına uyum sağlamak zorunda kalabilirler (Wanga ve diğerleri, 

2018). Brezilya’da gerçekleştirilen bir araştırmada yine okula yeni 

başlayan çocukların başlayış ve 1. Sınıf sonundaki performanları 

ölçülmüş, buna göre bu erken dönemde bile sınıf arkadaşlarının 

çocukların akademik başarıları üzerinde etkili olduğu, bunun ile birlikte 

arkadaş etkisinin özel ve devlet okullarında farklı düzeylerde ortaya 

çıkabildiği belirlenmiştir ( Marotta, 2017).  Atalar’ın (2018) yaptığı 

araştırmada ise ortaokul ve lise öğrencilerinin yakın arkadaş sayısı, 

yakın arkadaşları ile birlikte ders çalışma durumları ile okuldaki sosyal 

etkinliklere katılım gösterme durumu, ev ödevlerini isteyerek yapma ve 

sınıf arkadaşları ile iyi geçinme durumları arasında anlamlı ilişki 

saptanmıştır. Buna göre özellikle yakın arkadaşları ile birlikte ders 

çalışan çocuklarda yakın arkadaşları ile birlikte ders çalışmayan 

çocuklara göre ev ödevlerini yapma ve sınıf arkadaşları ile iyi geçinme 

durumları daha fazla gözlenen bir durumdur. Yine aynı araştırmaya 

göre son bir yıl içerisinde okuldaki sosyal etkinliklere katılım gösterme 
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durumu, 5 ve daha fazla yakın arkadaşa sahip çocuklarda, 3-4 yakın 

arkadaşa ve 1-2 yakın arkadaşa sahip çocuklara göre daha fazla, sınıf 

arkadaşları ile iyi geçinme durumunun, 5 ve daha fazla yakın arkadaşa 

sahip çocuklarda, 3-4 yakın arkadaşa ile 1-2 yakın arkadaşa sahip 

çocuklara göre daha fazla gözlendiği saptanmıştır. 
 

Özellikle sosyal etki teorisi ve sosyal öğrenme teoerileri bağlamında 

yüksek statülü arkadaşlar daha fazla ilgi göremekte ve diğerleri 

tarafından model alınmaktadır (Liua ve diğerleri, 2020). Diğer bir 

deyişle çocuklar yüksek statülü arkadaşları tarafından daha fazla 

etkilenmektedir. Aynı zamanda sınıf arkadaşları tarafından daha fazla 

kabul gören çocukların okul ile ilgili konularda daha iyi performans 

sergileme ihtimalleri de bulunmaktadır (Andrei , Mancini , Mazzoni, 

Russo ve Baldaro, 2015). İlkokul öğrencileri arasında yapılan bir 

çalışmada çocukların arkadaşlık hakkındaki görüşleri incelenmiş, 

araştırmaya katılan çocukların arkadaşlık konusunda  görüşlerinde 

çalışkan, iyi, dürüst, yardımsever olma ve zor durumlarda yanında olma 

gibi özelliklerin ön plana çıktığı belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca 

çocukların büyük çoğunluğu arkadaş edinmenin kolay olduğu yönünde 

görüş bildirirken, öncelikli olarak kendi cinslerinden arkadaş edinmeyi 

tercih ettikleri, üst ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların 

arkadaş sayılarının alt sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklara kıyasla 

daha fazla olduğu yönünde bulgular saptanmıştır  (Gündoğdu, 2003) . 

Yine başka bir araştırmada sınıf içerisinde oturma düzeninin ve 

arkadaşlık ilişkilerinin akademik performasn üzerindeki etkisini ele 

alan bir araştırmada, çocukların yakın arkadaşları ile aynı sırada 
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oturmaları durumunda arkadaş etkisinin daha fazla olduğu yönünde 

bulgular elde edilmiştir (Gremmen, van den Berg, Steglich, Veenstra ve 

Dijkstra, 2018). 

 

Arkadaşlık ilişkileri, çocukların içinde bulunduğu kültürden de 

etkilenmektedir. Küreselleşen dünya ile birlikte geleneksel kültüre karşı 

ayakta duran bir ortak kültür oluşmuş, birden fazla kültürün farklı 

özellikleri yeni kültürler meydana getirmiştir. Kültürel yabancılaşma 

olarak tanımlanan bu olgu, geleneksel kültüre monte edildiğinde 

doğrudan çocuk ve gençlerin davranışlarını etkilemektedir. Bu sebeple 

bir kültürün başka bir kültürün etkisi altında kalması ile birlikte 

arkadaşlık ilişkilerine bağlı olarak suç davranışlarında artış 

gözlemlenebilmektedir. (Acosta, 2003).  Bu olumsuz davranış 

değişiklikleri ise çocukların eğitim hayatlarını hem akademik hem de 

sosyal anlamda olumsuz etkileyebilmektedir.  

2.3. Öğretmen 

Öğretmenler, özellikle çocuğun okul öncesi dönemi yıllarında olmak 

üzere sıklıkla ebeveynler gibi bakım veren fonksiyonlarını ile aynı 

formda hizmet etmektedirler. Bu etki çocuğun yaşı, bilişsel, davranışsal 

ve psikolojik gelişimi ile birlikte farklı boyutlara formlara ulaşmak ile 

birlikte, öğretmenler özellikle okul öncesi dönem ve okulun ilk 

yıllarında çocuğun güvenliğini sağlama, üzgün olduğunda yatıştırma, 

kötü davrandığında rehberlik etme gibi davranışlarda bulunurlar.  
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Gelişimsel psikolojide, öğretmen-öğrenci ilişkisi genellikle 

öğretmenlerin bir bakım veren olarak ele alındığı bağlanma perspektifi, 

ekolojik sistem yaklaşımı, gelişimsel sistem yaklaşımı gibi yaklaşım 

bağlamında ele alınan bir konudur ( Ly, Zhou, Chu ve Chen, 2012). 

Öğretmenler kurulan ilişkiler, ebeveynlerle kurulan ilişkiye benzemek 

ile birlikte bu iki yapı birbiri etkilemektedir. Bu ilişkiyi en güzel 

açıklayan yaklaşımlardan birisi de bağlanma kuramıdır. Bu kurama 

göre çocuklar, anne-çocuk bağlanması başta olmak üzere ebeveyn-

çocuk bağlanmasında içsel çalışma modelleri geliştirirler. Bu modeller 

çocuğun ebeveynlerinin duyarlılığı ve hassasiyeti ile çocuğun diğer 

bireylerle kurduğu etkileşimlerdeki öz değerin bilişsel dışavurumu 

olarak ortaya çıkar (Zhang, 2011).  

 

Öğretmenin öğrencinin öğrenmesi üzerine etkili olduğu yönünde 

eğitimsel araştırma topluluklarında var olan bir genel kabul 

bulunmaktadır. Bazı öğretmenler diğerlerinden daha fazla etkili 

olabilmektedir. Son dönemlerde öğretmen değişkenleri ile öğrenci 

başarısı arasında birçok ilişki değerlendirilmiştir. 
  

Bu araştırmaların bazılarında öğretmen-öğrenci arasında kurulan 

olumlu ilişkinin çocuğun okul performansına olumlu katkılar 

sağladığına, öğretmen-öğrenci arasındaki çatışmacı ve olumsuz 

ilişkinin ise olumsuz etki ettiğine işaret etmektedir (Roorda, Koomen 

ve Spilt, 2011; Gregoriadis ve Grammatikopoulos, 2014; Choi ve 

Dobbs-Oates, 2016; White, 2016; Caputi, Lecce ve Pagnin, 2017;Liu 

ve diğerleri 2020). Öğrenci ile öğretmen arasındaki bu ilişki dışında 

öğretmenin alt yapı özellikleri ile inanç ve tutumları öğrencinin başarısı 
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ve akademik performansı üzerinde etkili olabilmektedir (Boonen, 

Damme ve Onghena, 2014). Öğretmen alt yapısı, öğretmenin 

mezuniyeti, katıldığı kursları, aldığı sertifikaları, lise sıralamasını, test 

skorlarını, öğretme deneyimlerini ve bunun gibi geçmiş yaşantısındaki 

eğitimsel faaliyetleri içermektedir. İnanç ve utumları ise öğretmenin 

öznel bilgisi, genel duygu yansıması gibi durumları içermektedir. 

Ancak bu özelliklerden bazıları öğrencinin başarısını etkilerken bazıları 

hiçbir etki yaratmamaktadır (Boonen, Damme ve Onghena, 2014).  

Bunlarla birlikte kapasite olarak küçük sayılabilecek okullar genellikle 

öğretmen-öğrenci arasındaki yakın ilişki konusunda ve eğitim 

süreçlerinin görüntülenmesine daha fazla fırsat sağlaması sebebi ile 

öğretmen öğrenci ilişkini olumlu desteklemekte ve öğrencinin 

akademik performansını artırabilmektedir (Eccles ve Roeser, 2011).  

 

Yüksek kaliteli öğretmen-öğrenci ilişkisi yüksek düzeylerde samimiyet 

ve destek ile birlikte düşük düzeyde çatışma ve sürekli olarak çocuğun 

akadmeik başarısı ve uyumu ile bağlantılı bir durumdur ( Ly ve 

diğerleri, 2012). Bu durum özellikle çocuğun sürekli bir öğretmen 

tarafından eğitildiği ve alan derslerinin farklı öğretmenler tarafından 

verilmediği dönem olan ilkokul dönemi için daha fazla geçerli olan bir 

dönemdir. Özellikle ilkokuldan ortaokula ve liseye geçişte kaliteli 

öğretmen-öğrenci ilişkisi çocuğun yaşadığı stresi azaltıcı ve azalan 

stresle birlikte psiko-sosyal ve akademik işlevselliği artırıcı bir faktör 

olarak yer alabilmektedir (Maldonado-Carren˜o ve Votruba-Drzal, 

2011).   
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Düşük sosyal ve ekonomik düzeyde sahip ve sosyal anlamda risk 

altında olan öğrencilerin,  öğretmen-öğrenci ilişkisinden daha fazla 

etkilenebilmektedir (Hamre ve Pianta, 2005). Atalar’ın sosyal ve 

ekonomik destek hizmetlerinden faydalanan ve yoksulluk yaşayan 

çocuklarla gerçekleştirdiği araştırmada özellikle çocuğun 

öğretmenlerini sevmesi ve öğretmenleri ile sınıf dışında iletişim 

kurmalarının çocukların okul başarıları üzerinde etkili olduğu 

belirlenmiştir. Düşük sosyo-ekonomik düzeyde yaşayan çocuklarda 

öğretmen-öğrenci ilişkisinin olumlu olması çocuğun okul uyumunu 

arttırmaktadır (Baker, 2006). Bunun ile birlikte literatürde 

öğretmenlerin erkek çocuklarla kız çocuklara göre daha fazla çatışma 

ve olumsuz ilişki yaşadığına dair veriler mevcuttur (Baker, 2006).  

2.5. Hane ve Mahalle 

İçine yaşadıkları mahalleler ve haneler, erken yaşam döneminde çocuk 

için avantajlı ve dezavantajlı ortamlar hazırlayan çevrelerdir. Ekolojik 

sistem yaklaşımda, mahalle ve hane özellikleri çocuğun gelişimini, 

eğitimini ve sosyalleşme süreçlerini etkileyen sistemler olarak ele 

alınmıştır (Brofenbrenner, 1986). 

 

Mahalle dezavantajı, erken çocukluk döneminde ebeveyn-çocuk 

çatısmasının, orta çocukluk döneminde anormal arkadaşlara sahip 

olmanın sonraki zamanlarda meydana gelen  antisosyal davranışlar ile 

ilişkili ve çocukluğunun ilk dönemlerinde dezavantajlara sahip 

mahallede ikamet eden, ebeveyn-çocuk çatışması yaşayan ve mahallede 

anormal arkadaşa sahip çocukların,  ilerleyen dönemlerde antisosyal 
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davranış sergileme konusunda artan risk altında olduğu ifade 

edilmektedir (Ingoldsby ve diğerleri, 2006). 

 

Mahalle çevresinin okul üzerindeki etkisini alan bazı araştırmalarda, 

komşu desteği, mahalledeki çocuk ve genç davranışları, mahalle 

güvenliği, yetişkin desteği gibi konuların ön plandadır. Bowen, Rose, 

Powers ve Glennie’nin  (2008) ifade ettiğine göre ortaokul ve lise 

düzeyinde komşu desteği azlığı, olumsuz akran davranışları, 

mahalledeki suç ve şiddet olaylarının doğrudan ve olumsuz bir şekilde 

çocuğun okuldaki eğitimsel davranışları üzerinde etkili olmaktadır. 

Yine mahalle güvenliği konusunda çocukların artan algısı davranış ve 

akademik problemlerin önlenmesi arasında bir ilişki bulunmaktadır 

(Kupersmidt, Griesler, deRosier, Patterson ve Dawis, 1995). Yine 

mahallede örnek aldığı bir yetişkin bulunan çocukların mahallede örnek 

aldığı bir yetişkin bulunmayan çocuklara göre daha okuldaki sosyal 

etkinliklere daha fazla katılım göstermektedir (Atalar, 2018). 

 

Günümüzde çocukların açık alan aktivitelerinde büyük bir azalma 

gözlemlenmektedir. Bu noktada ebeveynlerin korkuları fiziksel ve 

ruhsal olmak üzere iki noktada farklılaşmaktadır. Özellikle araba ve 

diğer motorlu taşıtların kullanımının yaygınlığı ve mahallelerin 

yayalardan ziyade sürücüler için tasarlanmış olması sebebi ile 

çocukların konularında endişelenen ebeveynler açık alan aktivitelerini 

tercih etmemekte bu da çocuğun gelişimine etki edebilmektedir (Zhang 

ve Li, 2012). Özellikle büyük binaların ve beton yığınlarının içinde 

yaşayanlar için doğa ve yeşil alanlar yaşam stresini hafifletici bir etkiye 

sahiptir. Çocuklar ise sadece doğada değil birçok farklı ortamda zaman 
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geçirmek isterler ancak doğa ile bağlarının kopması durumunda 

çocuğun yaşam kalitesi olumsuz etkilenebilmektedir. Wells ve Evans 

(2003)’ın  Grahn’ın 1997 yılında gerçekleştirdiği çalışamadan 

aktardığına göre meyve bahçeleri, otlaklar, ormanlıklarla çevrili 

evlerde veya günlük bakım merkezlerinde kalan çocukların yüksek 

binalarla etrafı çevrili evlerde veya bakım merkezlerinde kalan 

çocuklardan daha iyi motor koordinasyonuna ve daha iyi dikkat 

kapasitesine sahiptirler.  Ayrıca Wells ve Evans’ın (2003) kendilerinin 

yaptığı araştırmada çocuk refahına etki eden yaşamsal olayların etkileri 

araştırılmış, yaşamsal olayların daha fazla doğal alanlarda yaşayan 

çocuklarda, daha az doğal alanlarda yaşayan çocuklardan daha az 

psikolojik stres yarattığı saptanmıştır.  
 

Bazı araştırmalar kentsel dönüşümün sonucu mahallelerin uğradığı 

değişimin çocuğa etkisini ele almıştır. Keels, Burdick-Will ve  

Keene’nin  (2013) yaptığı araştırmada mekansal dönüşüm ile birlikte 

devlet okullarında  yüksek gelirli ailelerde yaşayan ve yüksek test 

skorlu çocuk sayısının artması ile birlikte düşük ve orta sosyoekonomik 

düzeydeki ailelerde yaşayan çocukların okul başarısının arttığı 

saptanmıştır. Mekansal dönüşüm sonucu, orta gelirli ailelerdeki 

öğrencilerin  başarısı ve düşük gelirli ailelerdeki öğrencilerin 

başarısında artış meydana gelmiştir (Leventhal ve Brooks - Gunn, 2000; 

Sampson, Morenoff ve Gannon-Rowley, 2002). Diğer taraftan ilgi 

çekici bir sonuç ise Odgers ve diğerlerinin (2012) yaptığı araştırmada 

elde edilmiştir. Buna göre düşük gelirli ailelerde yaşayan ve zengin 

komşularla kaplı bir çevreye sahip erkek çocukların, düşük gelirli olup 
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yoksul kesim ile etrafı çevrelenmiş arkadaşlarından daha fazla davranış 

problemleri sergilediği saptanmıştır.  Genel anlamda ise ekonomik 

olarak karma toplumların yaratılması düşük gelirli ailelere yaşam 

seçeneklerini geliştirme fırsatı ve kaynaklara erişim hakkı sunmaktadır.   
 

Çocukların yaşamlarını sürdürdükleri hanenin özellikleri ve çocuğun 

yaşam örüntüleri ile olan uyumu da çocuğun akademik performası 

üzerinde etkili bir konudur. Özellikle hanedeki oda sayısı, hanenin 

ısınma biçimi, yıl içerisindeki hane değişikliği sayısı, hanede yaşayan 

birey sayısı gibi faktörlerin çocuğun akademik performasını 

etkileyebilecek faktörlerdir. Özellikle çocuğun hanesinde yaşayan birey 

sayısının fazla olması ve hanenin bireylere yetecek büyüklükte 

olmadığı durumlarda çocuk için ders çalışma, ödev yapma kitap okuma 

gibi faaliyetleri gerçekleştirmek zorlaşmaktadır. Bunun ile birlikte 

Atalar’ın (2018) yoksul çocuklarla gerçekleştirdiği araştırmada 

hanedeki oda sayısı, hanede yaşayan birey sayısı, hanede televizyon, 

bilgisayar, tabler bulunma durumlarnın çocuklarının okul başarıları ile 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken çocuklarının hanelerinde 

kitap/dergi/gazete bulunma durumları ve  hanenin ısınma biçimi ile 

okul başarıları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Buna göre 

hanelerinde kitap, dergi veya gazete bulunan çocuklar bulunmayan 

çocuklara göre okuldaki sosyal etkinliklere daha fazla katılım 

göstermekte ve okul kurallarına daha fazla uymaktadır. İlginç bir sonuç 

ise hanenin ısınma biçimi ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre 

hanesinin ısınması soba ile sağlanan çocuklarda hanenin ısınması 

kalorifer ile sağlanan çocuklara göre okula isteyerek gitme durumu 
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daha fazla gözlenmektedir.  Buradan hareketle, çocukların hane 

özellikleri ile okul süreçleri ve sistemleri arasındaki uyumun önemi 

ortaya çıkmaktadır. Bir çocuğun hanesinin ne bulunursa bulunsun veya 

ne büyüklükte olursa olsun okul süreçleri ve sistemleri ile arasında 

uyum sağlanamamışsa bu özellikler fayda sağlamayabilir hatta ve hatta 

olumsuz etkide bulunabilirler.  

2.6. Ders Dışı Aktiviteler 

Çocuk ve gençlerin gelişimi ve sosyalleşme süreçlerine etki eden birçok 

faktör bulunmak ile birlikte, ilkokul, ortaokul ve lise dönemleri 

sağladıkları yapılar ve fırsatlar ile önemli bir etkiye sahiptir. Okullar, 

akademik boyutlarda öğretmenler ve akranları ile etkileşim kurarlarken, 

aynı zamanda ders dışı faaliyetler çocuk ve gençlere yeni iletişim ve 

etkileşim örüntüleri yaratma konusunda fırsatlar sunmaktadır.  
 

Çocukların okul başarısına ve uyumuna etki eden faktörleri ele alan 

araştırmalarda ders dışı faaliyetler; yapılandırılmamış okul içi ve dışı 

faaliyetler ile yapılandırılmış okul içi ve dışı faaliyetler olarak el 

alınmıştır (Armenta, 2011; Wallhead, Hagger ve Smith, 2010). 

Davranış bozuklukları; okul terki, sınıfta kalma, ihmal ve madde 

bağımlılığı gibi olumsuz durumlarla sonuçlanabilmekte olup son 

dönemlerde bu davranış bozuklukları önlemeye yönelik yönetimsel 

metotlar arasına yer alan yapılandırılmış ders dışı faaliyetler (gezinti, 

yarışma, fiziksel eğitim, müzik, drama, folklor, tiyatro, spor 

müsabakaları vb. ) çocuğun eğitim hayatında önemli bir faktördür.   

Literatürdeki bazı araştırmalara baktığımızda, birinci sınıftan üçüncü 
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sınıfa kadar okuldaki ders dışı faaliyetlere katılım gösteren çocukların 

katılım göstermeyen çocuklara göre daha iyi notlara sahip olduğu 

(Schuepbach, 2015), bir diğer araştırmada ise okuldaki sosyal 

etkinliklere katılım gösterme durumu; yakın arkadaşları ile birlikte 

düzenli olarak bir şeyler yapan çocuklarda, yakın arkadaşları ile bir 

şeyler yapma sıklığı hiç veya nadiren olan çocuklara göre , düzenli 

olarak spor yapan çocuklarda spor yapma sıklığı  hiç veya bazen olan 

çocuklara göre daha fazla gözlenmektedir (Küçükkaraca ve Atalar, 

2020). Bunlarla birlikte literatürde fiziksel aktivite ile akademik başarı 

arasında herhangi bir ilişki bulunmadığına dair bilgiler bulunmaktadır 

(Vedøy, Anderssen, Tjomsland, Skulberg ve Thurston, 2020). 
 

Ders dışı aktiviteler öğrenciler için akademik ve sosyal beceriler 

kazanma, diğer öğrenci ve bireylerle ilişki kurma ve sosyal ağı 

genişletme açısından önemli bir kaynaktır ( Stearns ve Glennie, 2010). 

Bunun ile birlikte ders dışı faaliyetlere katılım, günlük yaşamın dikkatli 

bir şekilde planlanmasını gerekli kılmakta olup bu planlama öğrenme, 

okuma ve diğer akademik davranışlarda kullanılabilecek bir öz disiplin 

imkanı sunmaktadır (Salla ve diğerleri, 2013). Özellikle bu noktada 

sosyal ve ekonomik dezavantajlı çocukların okul, mahalle ve ekonomik 

durumları nedeni okul dışında herhangi yapılandırılmış faaliyetlerde 

bulunmalarının zorluğuna değinmek gerekmektedir. Mahallelerin 

sosyal kaynaklara sahip olmaması ve bireylerin ekonomik zorlukları 

sebebi ile çocuk ve gençler bazı durumlarda okul dışında herhangi bir 

faaliyet gerçekleştirememektedir. Bu durum hem gençlerin davranışsal 

sorunlar yaşamasına hem de yeni iletişim ve etkileşim örüntülerinden 
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mahrum kalmasına neden olabilmektedir.  Son dönemlerde okullardaki 

sosyal içerme politikaları bağlamında sosyal ve dezavantajlı çocuklar 

okullardaki sosyal etkinliklere daha fazla katılım göstermeye 

başlamıştır (Atalar, 2018).  

Okul içi ve dışı alanlar kullanılan cep telefonları birey yaşamının 

önemli bir parçası haline gelmiştir. Özellikle son dönemlerde ‘sosyal 

medya’ bir kavram olarak ekosistem yaklaşımı bağlamında mikro 

sistemin bir bileşeni olarak ele alınmaktadır ( Calaa ve Soriano, 2014). 

Özellikle çocuk ve gençlerin telefon kullanımı artmak ile birlikte Çin 

İnternet Ağ Bilgi Merkezinin 2019 yılında yayınladığı rapora göre 

Çin’deki akıllı telefon kullanıcı sayısı 847 Milyona ulaşmış durumda 

olup, bunların %17’sini 10-19 yaş arasındaki bireyler oluşturmaktadır 

(China Internet Network Information Center, 2019). Öğrenciler cep 

telefonlarını okul içi ve dışı süreçlerde kullanırken, bu kullanım genelde 

sesli ve görüntülü arama yapma, elektronik posta alma ve gönderme, 

oyun oynama ve sosyal ağlarda zaman geçirme amaçlı olabilmektedir. 

Mevcut araştırmalar, sosyal medya kullanımının zevk amaçlı 

kullanımının kullanıcıları eğlendirdiğini gösterirken bu kullanımın 

uzun süreli bağımlılığa katkı sağladığını göstermektedir ( Cao, Masood, 

Luqman,  ve Ali, 2018). Bunun ile birlikte bu uzun süreli kullanım ve 

bağımlılık ile birlikte bireyde oluşan olumsuz psiko-sosyal etkiler 

(depresyon, hayal kırıklığı, özgüven eksikliği vb.) çocukların yaşam 

kalitesini ve akademik performanslarını da olumsuz 

etkileyebilmektedir.  Aslında sosyal medya kullanımının doğrudan 

çocukların akademik performanslarını olumsuz etkilediğini 
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söyleyebilecek kadar üzerinde çalışıldığını söylemek mümkün değildir 

ancak bilinçsiz aşırı sosyal medya kullanımı bilişsel ve duygusal kaygı,  

çocuğun kendisini değerlendirmesi sonucu oluşan problemler çocuğun 

düşük akademik performansının geçmişinde yatan neden olarak 

karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle parçalanmış ailede yaşayan 

çocuklarla birlikte eğitim, sağlık ve benzeri diğer nedenlerle diğer bir 

akrabası tarafından bakımı sağlanan çocukların, ebeveyn süpervizyonu 

ve kendi kendini kontrol mekanizmalarının eksikliği durumunda cep 

telefonu bağımlılığı konusun da risk altında olabilmektedir (Zhena, Lic, 

Dingd, Honge ve Liue, 2020). Bu sebeple bu çocukların akademik 

performanslarının risk altında olduğunu söylemek mümkündür.  
 

Genel olarak ders dışı aktiviteler ister akademik ister fiziksel isterse 

sosyal içerikli olsun, bu aktiviteler çocuğun psiko-sosyal gelişimi, 

çevresi ve bireysel beceri ve değerleri ile uyumlu olmadığı durumlarda 

çocuğun okul başarısı ve akademik performansı üzerinde olumsuz etki 

yaratabilmektedir. Burada temel nokta bu süreçler ve yapılar arasındaki 

uyumun sağlanmasıdır. Uyum ve dengenin olmadığı durumlarda 

akademik performans olumsuz etkilenebilmektedir.  

3. SONUÇ NİYETİNE 

Çocuklar, yetişkinler ve diğer gruplardan farklı olarak dışa 

bağımlılıkları ve gelişimsel, davranışsal ve sosyal gelişimleri sebebi ile 

özel bir konumda yer almaktadırlar. Çocukların ilkokul, ortaokul ve lise 

gibi dönemlerde gösterdikleri akademik, sosyal, davranışsal ve bilişsel 

gelişimler çocuğun gelecek hayatının temellerinin atılması açısından 

büyük önem arz etmektedir. Buna bağlı olarak çocuğun içerisinde 
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yaşadığı çevrede ve çevresi ile birlikte ele alınması bu kritik 

dönemlerde çocuğun yaşayabileceği sorunların önlenmesi, azaltılması 

ve ortadan kaldırılması açısından oldukça önemlidir.  

Okul, çocuk tarafından tam farkındalıkla kabul edilen ve uygulanan 

çevre tarafından biçimlendirilmiş inançlar, değerler ve normlar 

sistemidir. Yukarıdaki bölümlerle çocuğun okul hayatı üzerinde etkili 

olan bazı faktörlere ye verilmeye çalışılmıştır, ancak çocuğun hayatına 

etki eden faktörler tabi ki bunlarla kısıtlı değildir.  Çocukların okul 

başarıları ve akademik performansları aile, arkadaş, okul, öğretmen, 

hane ve mahalle ve ders dışı faaliyetlerden etkilense de, çocukların 

kişisel, fiziksel ve genetik özellikleri akademik performansları üzerinde 

etkili olabilmektedir. Bu sebeple akademik sorunların çözümlenmesi ve 

çocukların okul uyumlarının arttırılması, çocuğun çevresel şartlarının 

kişisel ve davranışsal özellikleri ile uyumlu hale getirilerek mümkün 

olabilecektir. Çevre şartları belirli koşullar ve sınırlar kapsamında 

değiştirilebilir. Fakat çocuğun ‘öz’ü bu çevre şartlarından tamamıyle 

etkilenemez. Bu sebeple her çocuğun kendi özelinde ve kendi özünde 

ele alınması çocuğun okul uyumunu, okul başarısını, akademik 

performansını artırıcı fırsatlar sunabilmektedir.  
 

Özellikle Kılıç ve Özkan’ın (2015) ‘Okul odaklı aile danışmanlığı’ 

modelini çocuğun içerisinde bulunduğu çevresel şartların düzenlen-

mesi, danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, çocuğun psiko-sosyal 

gelişiminin desteklenmesi açısından oldukça önemli fırsatlar 

sunmaktadır. Bu bağlamda özellikle okul sosyal hizmeti 

uygulamalarının yaygınlaştırılması ve multidisipliner çalışma anlayışı 
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içerisinde okullarda farklı gruplardan meslek elemanlarının birlikte 

sosyal hizmet müdahaleleri geliştirmesi, bu amaçların sağlanması 

açısından önem arz etmektedir.  
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GİRİŞ 

Yaşlılık gelişim dönemlerinin son evresi olup insan yaşamının doğal ve 

kaçınılmaz bir dönemidir. Yaşlılık dönemi insanın bebeklik, çocukluk, 

ergenlik, yetişkinlik, olgunluk dönemleri gibi kendine ait özellikleri 

olan bir dönemdir. Yaşlılık sadece zamana bağlı bir süreç değildir. 

Yaşlılık biyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyal boyutu olan bir 

dönemdir. Yaşlılık dönemi diğer gelişim dönemlerine göre üstün 

yönlerinin olduğu kadar zayıf yönlerinin de olduğu bir dönemdir. 

Yaşlılık dönemi başta sağlık problemleri olmak üzere sosyal, 

psikolojik, ekonomik, kültürel, barınma, çevre gibi bir çok problemlerin 

yaşandığı bir dönemdir.  

Son yıllarda sanayi ve teknolojik alandaki gelişmelere paralel olarak 

toplumsal alanda gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler sağlık alanına 

da yansımıştır. Sağlık alanında hastalıkların tedavisinde yeni yöntem ve 

teknikler ile araç-gereçler kullanılmaya başlanmıştır. Antibiyotiklerin 

ve aşının keşfi ile birlikte hastalıkların tedavi yöntemlerindeki 

gelişmeler insanın yaşam kalitesini ve yaşam süresini artırmıştır. Bu 

durum ölüm oranlarının azalmasına neden olmuştur. Ölüm oranlarının 

azalması ve yaşam süresinin uzaması toplumlarda yaşlı nüfusun 

artmasına neden olmuştur. Sanayi ve teknolojik gelişmelerle birlikte 

toplumların yaşam şartları değişmiştir. Köyden kente göçler artmıştır. 

Geleneksel olan geniş aile yapısı kentleşmeyle birlikte kadının çalışma 

hayatına başlamasıyla yerini çekirdek aileye bırakmıştır. Geniş aile 

içerisinde kendisine yer bulabilen yaşlı, çekirdek aile ile birlikte aile 

içerisinde kendisine yer bulamamıştır. Yaşlı birey çocuklarından ayrı 
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yaşamaya başlamıştır. Birey yaşlılık döneminin problemleriyle yalnız 

başına mücadele etmek zorunda kalmıştır. Yaşlılık döneminin 

problemleriyle mücadele edemez duruma gelen birey zamanla bakıma 

ihtiyaç duymaya başlamıştır.  

Gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde yaşlı nüfusunun artmasıyla 

birlikte yaşlılık döneminde yaşanan bu süreç ülkeleri çözüm politikaları 

üretmeye yöneltmiştir. Her ülke kendi sosyal, ekonomik kültürel 

koşullarına ve gelişmişlik durumuna göre çözüm politikaları 

geliştirmiştir. Yaşlılık olgusu son yıllarda ülkemiz açısından önem 

kazanmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 

yaşlı nüfusun artmaya başlaması yaşlılık olgusunu ön plana çıkarmaya 

başlamıştır. Bu doğrultuda ülkemizde başta Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş 

yaşlılarımızın problemlerinin çözümüne yönelik politikalar 

geliştirmeye başlamıştır. Bu konuda yapılan çalışmamız zaman 

içerisinde yaşlılık olgusu ve sorunlarının çözümüne yönelik yol 

gösterici olacaktır.  

1. TÜRKİYE’DE YAŞLILIK DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN 
SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

1.1. Tarihsel Süreç İçerisinde Yaşlanma ve Yaşlılık Kavramları 

Yaşlılık ve yaşlanma olgusu ilk çağlardan beri var olmasına rağmen 

yakın zamana kadar bilimsel açıdan incelemesi yapılamamıştır. Yaşlı 

nüfusun toplum içerisindeki sayısının az olması, sanayi ve teknoloji 

alanlarındaki gelişmelerle birlikte yaşam süresinin uzayacağının ve 



 

 299 

yaşlı nüfusun toplum içerisindeki sayısının artarak yaşlılığın toplumsal 

bir olay olacağının öngörülememesi bu alanda çalışma yapılmasını 

engellemiştir. Yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili olarak geçen yüzyıllarda 

pek çok araştırma yapılmıştır. Genel bir tanımlamayla yaş, “Doğum 

sürecinden itibaren geçen yıl birimi ile ölçülen zaman” olarak ifade 

edilmektedir (Başyiğit, 2019: 8).  

Yaş kavramı doğumdan başlayarak içinde bulunulan zamana kadar 

geçen yılların toplamı olarak her bireyde aynı şekilde ve nicel olarak 

görülen kronolojik bir kavramı ifade ettiği gibi, insanların biyolojik ve 

fizyolojik yapı ve fonksiyonlarındaki değişiklikler olarak her bireyde 

farklı şekilde ortaya çıkan nitel bir kavramı da ifade etmektedir. Bu 

yüzden kronolojik yaşı ile biyolojik yaşı birbirine uymayan kişiler 

olabilir. Kronolojik yaşa göre, yetişkinlik döneminde olan bir birey 

süreç içerisinde yaşam koşulları ve geçirilen yaşantılar sonucunda daha 

yaşlı olabileceği gibi daha genç de görülebilir. Yaşlılık ise, bu gelişim 

ve değişim sürecinde ele alınan kronolojik, fizyolojik, psikolojik ve 

sosyolojik yönleri olan karışık bir süreçtir. Yaşlılık, yaşlı olma 

durumunu belirtmekle birlikte yaşlanma süreciyle ortaya çıkan bir 

sonuç olarak da ifade edilmektedir (Metin, 2016: 5).  

Yaşlılık topluma, zamana, eğitim düzeyine, ekonomik, fizyolojik, 

psikolojik durumlara hatta cinsiyete göre farklılık gösterebilmektedir. 

Çünkü her bireyin, her toplumun farklı bir geçmişi, farklı bir yaşantısı 

vardır. Örneğin gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üzeri yaşlı sayılırken 

gelişmemiş ülkelerde bu yaş sınırı çok yaşlı sayılabilmektedir. Bu 

yüzden yaşlılık için kesin bir yaş sınırı belirlemek güç olsa da Dünya 
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Sağlık Örgütüne göre 60 yaşı, gelişmiş ülkeler ise emeklilik yaşı olan 

65 yaşı yaşlılık sınırı olarak kabul etmektedir. Yaşlılık kültürel, 

çevresel, ekonomik etmenlerin hazırladığı bir sonuç, biyolojik, 

psikolojik ve sosyal alanlarda kayıpların ve çöküşün yaşandığı bir 

dönemdir.  

Yaşlanma kavramı, yaşamsal döngü süresince devam eden biyolojik ve 

fizyolojik fonksiyonların, hücresel ve moleküler hasar sonucu 

azalmasını ifade eden bir süreçtir (Sevil, 2005: 9). Yaşlanma 

yaşamımızın kaçınılmaz ve geri dönülmez bir dönemidir. Yaşam 

sürecinin bir parçası olarak görülen yaşlılık hayatın son evresidir. 

Yaşlılık yaşam karşısında kayıpların yaşandığı ve çöküşün görüldüğü 

bir dönemdir. Aynı zamanda sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik, 

sağlık gibi etmenlerin hazırladığı bir sonuçtur. Her yaşlının ayrı bir 

biyolojik geçmişi, doğuştan ve aileden gelen kalıtımsal özellikleri, 

eğitim, iş deneyimleri ve duygusal bir yaşamı vardır. Yaşlanma ise 

doğum öncesinden başlayarak ölüme kadar geçen ve doğum öncesi 

dönem, bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, olgunluk 

dönemi ve yaşlılık dönemini içine alan bir süreçtir. Yaşlanmanın hem 

bireysel hem de toplumsal bir boyutu vardır. Yaşlanma bireysel açıdan 

kişinin fiziksel ve ruhsal yönden gerilemesini ifade ederken, kültürel 

değerler açısından yaşlıya verilen değeri ve yeri belirlemektedir. Bu 

nedenle yaşlılık sadece biyolojik bir olgu değil aynı zamanda toplumsal 

ve kültürel bir olgudur.  
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1.2. Yaşlanma Türleri 

     1.2.1. Kronolojik Yaşlanma 

Doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden, zamana bağlı olarak 

gerçekleşen ve takvim yaşı olarak da adlandırılan yaşlanmadır. Özcan 

(2010)’ a göre kronolojik yaşlanma, doğum itibariyle başlayan, takvim 

yaşı olarak da bilinen yaşlanma türüdür. Kronolojik yaşlılıkta takvim 

yaşı büyük olanlar, küçük olanlara göre daha yaşlı sayılmaktadırlar. 

Kronolojik yaşlılık doğum yaşı olarak anlamlandırılmaktadır. Genel 

olarak 65 yaş ve üzeri yaşlı olarak kabul edilmektedir. (Pehlivan, 

2018:10).  

1.2.2. Biyolojik Yaşlanma 

Süreç içerisinde bedenin anatomik ve fizyolojik yapısında meydana 

gelen azalma ve yavaşlamalarla gerçekleşen değişimleri ve 

dönüşümleri ifade eden yaşlanmadır. Biyolojik yaşlanmaya bağlı olarak 

saçlarda beyazlamalar, ciltte kırışıklıklar, hareket ve motor becerilerde 

zayıflamalar, kemiklerde kalsiyum eksilmesi sonucunda incelme ve 

kırılmalar, boyda kısalma omuzlarda daralmalar görülür. Kalp-damar 

sistemi, karaciğer, akciğer, mide, bağırsak gibi organların yapısında ve 

işleyişinde meydana gelen yavaşlama ve bozulmaların görüldüğü 

yaşlanmadır.  

Biyolojik yaşlanma zamana paralel bir şekilde, bireyin anatomi ve 

fizyolojisindeki dönüşümle meydana gelmektedir. İskelet 

düzeneğindeki yıpranmaya bağlı olarak duruşta, boyda, omuzlar 

arasındaki mesafede ve göğüs üzerinde değişiklikler gözlemlenmek-
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tedir (Pehlivan, 2018:11). Takvim yaşıyla her zaman çakışmayan 

biyolojik yaşı belirlemede profesyoneller, organların faallik ölçütlerini 

ve metabolizmalarda meydana gelen değişimleri ön planda 

tutmaktadırlar. Kemiklerdeki kalsiyum noksanlığından ötürü kırılma 

olasılığı artmaktadır. Buna ek olarak biyolojik yaşlanma sonucunda 

yaşlıların hepsinde eklem romatizması ve kireçlenme oluşmaktadır. 

İnsanın biyolojik yaşı, vücut yaşı olarak da ifade edilebilir. (Pehlivan, 

2018:11).  

1.2.3. Fizyolojik Yaşlanma 

Bireyin organlarının yapısındaki ve işleyişindeki gerileme ve 

bozulmalara yönelik değişimlerini ve bu değişimin sonuçlarını 

inceleyen yaşlanma türüdür. Yaşlanmayla birlikte organların yapısında 

ve işleyişlerinde düşüşler görülmektedir. Vücut bileşimi, kalp damar 

sistemi, karaciğer, beyin ve çoğu organda, endokrin sistemde işlevsel 

olarak gerilemeler meydana gelmektedir. Bireyin biyolojik, fiziksel, 

zihinsel ve duygusal süreçle ilgili çevreyle ve yaşamla ilişkisini 

azaltması, günlük ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşaması, gücünün 

azalması ve gerilemesi anlamına gelmektedir (Sevil, 2005:53).  

Yaşlılıktaki fiziksel gerilemeyi 3 başlıkta genellemek mümkündür. 

Bunlar; 

Bedeni gerilemeler: Yürüme, koşma, boşaltım ve bunun gibi 

bozukluklar.  

Seksüel gerilemeler: Hormon ve üreme faaliyetlerinin son bulması.  
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Zihinsel gerilemeler: Hafıza yitimi, unutkanlık vb. belirtiler 

(Pehlivan;2018:12).  

1.2.4. Psikolojik Yaşlanma 

Bireyin duyum, algılama, öğrenme, bellek, problem çözme gibi zihinsel 

yeteneklerinin azalması sonucunda ortaya çıkan, yaşam şartları ve 

geçirilen olumsuz yaşantılar sonucunda zihinsel ve ruhsal problemlerin 

ortaya çıkarak süreci hızlandırmaya başladığı yaşlanmadır.  

Psikolojik yaşlanma, bireyin zihinsel gerilemesiyle beraber, hareketsel 

eşleşme becerisinde yaşla beraber meydana gelen dönüşümleri ifade 

etmektedir. Yaşlanma süresinde sevilen birinin ölümü, fonksiyonel 

yeterli olamama, fiziki rahatsızlıklar, başkalarına bağımlılığın artması, 

özerklik yitimi, maddi yetersizlik, toplumsal destek yitimi gibi 

yoksunluklar depresyon olasılığını arttırmakta ve psikolojik yaşlanmayı 

hızlandırmaktadır. Geçmişinde yapamadıkları için üzülme, idealler ve 

başarılara ulaşamamanın verdiği hüsran duygusu psikolojiyi olumsuz 

etkilemektedir. Gençlik yıllarına hasret duyma, gelecek yıllarda korku 

ve endişeli bakmak gibi bir çok sıkıntı görülebilmektedir. Yaşlanma ile 

birlikte, bireyin dış dünyadaki etkisi azaldıkça, birey kendi iç dünyasına 

yönelmektedir. Toplumsal yaşamla, kurmuş olduğu bağı azaltmakta 

olup yalnızlığı daha da artmaktadır (Tufan, 2011:9).  

1.2.5. Sosyolojik Yaşlanma 

Bireyin yaşlanmasıyla birlikte eski toplumsal rol ve statüsünü 

kaybetmeye başladığı, toplumsal rol ve saygınlığının azalmaya 
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başlamasıyla ortaya çıkan, bireyin sosyal kayıplarla mücadele ettiği bir 

yaşlanma sürecidir. Yaşam boyunca her türlü sorunla mücadele eden 

bireyi, yaşlılık sürecinde fiziksel, psikolojik ve ekonomik sorunların 

yanında sosyal sorunlarda beklemektedir. Bireyin, alışmış olduğu 

sosyal yaşamdaki aktivitelerinde azalmalar görülmektedir. Emeklilik 

süreciyle birlikte birey kendisini bir boşlukta bulmaktadır. Toplumla 

ilişkilerin sınırlandığı bu dönemde birey kendisini yalnızlıkla baş başa 

bırakmaktadır. Burgess’a göre; “Emeklilik döneminde birey tanımsız 

bir rolü devam ettirmektedir. “Emeklilik” hem yaşamın devamını 

bozarken hem de bireyin aile ve çevre arasındaki konumunun ve 

rolünün değişime uğramasına sebep olmaktadır. Otorite, saygınlık ve 

üretimle beraber kaybedilen rolün yeri doldurulamamaktadır (Danış, 

2004:19).  

1.2.6. Ekonomik Yaşlanma 

Bireyin yaşlanmasıyla birlikte çalışamaz hale gelmesi, gelirinin 

azalması sonucu emekli maaşının ihtiyacını karşılamayacak hale 

gelmesi, buna karşılık yaşlanma süreciyle birlikte ortaya çıkan 

hastalıklarının ve ilaç giderlerinin artmasıyla birlikte bireyin ekonomik 

sıkıntılarla mücadele ettiği bir yaşlanma sürecidir. Kişilerin yaşlandıkça 

çalışamaz hale gelmeleri gelirlerinin eskiye göre azalmasına, emekli 

maaşlarının ihtiyacı karşılamaya yetmemesi, aynı zamanda gençliğine 

oranla yaşlandığı süreçte hastalıklarının artması ve buna bağlı olarak 

daha fazla bütçe ayırmaları sonucu yaşlanan kişide ekonomik 

sıkıntılarda baş göstermeye başlamaktadır (Avcı ve Aksoy, 2016:168). 

Yaşlılık döneminde ekonomik sıkıntılarla karşılaşan birey dışarı 
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çıkmayı azaltmakta, çevresiyle daha az görüşmekte, kendi kişisel 

zevklerine para harcayamaz hale gelmekte sadece beslenme ve sağlık 

ihtiyaçlarına bütçe ayırmaya çalışmaktadır.  

1.2.7. Toplumsal Yaşlanma 

Toplumsal yaşlanma, toplumun demografik yapısındaki 65 yaş ve üzeri 

kişilerin sayısının, doğum ve ölüm oranlarının genel nüfus içindeki 

oranına bağlı olarak değişen ve bu oranlar doğrultusunda toplumun 

genç, ileri ve ihtiyarlık olarak nitelendirildiği yaşlanma türüdür. Yaşlı 

nüfusun toplamdaki oranı %4’ten az ise ‘genç nüfus, %4 ile %6,9 

arasında ise olgun nüfus %7 ile %10 arasında ise ‘yaşlı nüfus’, %10’ un 

üzerinde ise çok yaşlı nüfus olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca doğumda 

beklenen yaşam süresi toplumda yaşlılığın değerlendirilmesinde sık 

kullanılan bir değişkendir. Toplumdaki ölüm yüzdelerinden 

faydalanılarak, koşullar durağan olarak düşünülüp, yeni doğan bebeğin 

ne kadar yaşayacağı hesaplanmaktadır (Pehlivan, 2018:15).  

Yaşlılık çok yönlü bir kavramdır. Yaşlılık döneminin ne zaman 

başladığı önemlidir. Yaşlılık döneminde artan yaş ile birlikte yaşlının 

karşılaşmış olduğu sosyal, psikolojik, ekonomik, sağlık gibi problemler 

yaşlılık döneminde diyabet, tansiyon, kalp damar hastalıkları, kemik 

erimesi gibi kronik hastalıkları ortaya çıkarmıştır.  

Genç Yaşlılık Dönemi:65-74 yaş arasını kapsayan tıbbi anlamda yoğun 

hastalık süreçlerinin yaşanmadığı bir dönemdir.  
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İleri Yaşlılık Dönemi: 75-84 yaş arası kabul edilen, tıbbi problemlerin 

biraz daha fazla görüldüğü, sağlık sorunlarının zamanla kronik hale 

geldiği bir dönemdir. Genç yaşlılık döneminde ailesiyle birlikte 

yaşayan yaşlı bireyin bu dönemde eşini kaybederek yalnızlıkla 

yüzleşmeye başladığı bir dönemdir.  

İhtiyarlık Dönemi: 85 ve üzeri yaş grubunu kapsayan, fizyolojik ve tıbbi 

anlamda ortaya çıkan hastalıkların daha da ağırlaşarak yaşlı bireyi 

bakıma muhtaç hale getirdiği bir dönemdir. Bu aşamada evde bakım 

veya kurumsal bakım gereksinimi ortaya çıkabilir.  

1.3. Dünyada ve Türkiye’de Yaşlanma 

1.3.1. Dünyada Yaşlanma 

Günümüzde, dünyada gelişen en önemli süreçlerden birisi de 

demografik olarak ülkelerin yaşlı nüfus oranlarının genel nüfus 

içerisindeki payının artması sonucunda toplumların yaşlanmaya 

başlamasıdır. Sanayi ve teknolojideki gelişmeler, köyden kentlere 

göçlerin yaşanmaya başlaması sonucu kentleşmenin artması, sağlık 

alanındaki gelişmeler özellikle antibiyotiklerin keşfedilmesi, aşı 

çalışmaları, tedavi yöntemlerindeki gelişmeler sonucu toplumda 

görülen bulaşıcı ve salgın hastalıklar, yüksek doğum ve ölüm oranları, 

kazalar artık geçmiş yıllara göre daha az yaşanır hale gelmiştir. 

Dünyada yaşanan bu gelişmeler yaşam süresinin uzamasına neden 

olmuştur ve sonuç olarak özellikle sanayi ve teknolojik gelişmişlik 

yönünden ileri durumda olan ülkeler başta olmak üzere bütün dünyada 

yaşlı nüfusun artmasına neden olmuştur.  
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2015 yılında 900 milyon olan 60 yaş üstü birey sayısının, 2050 yılında 

2 milyar olması beklenmektedir. (WHO, 2018). 2015 ve 2050 yılları 

arasında yaşlı nüfus oranı %12’den %22’ye yani iki katına çıkacaktır. 

2020 yılına gelindiğinde 60 yaş ve üstü bireylerin sayısı 0-4 yaş grubu 

çocuklardan daha fazla olacaktır. 2050 yılı itibari ile yaşlıların %80’inin 

orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşaması beklenmektedir. Dünya 

nüfusunun 2018 yılında %9,1’ini yaşlı nüfus oluşturmuştur. 2018 

yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülkeyi %33,2 

Monako, %28,4 Japonya ve %22,4 ile Almanya oluşturmaktadır (Baş, 

2019:18). 

Dünyadaki yaşlı nüfus oranlarının en yüksek olduğu bölgeler ve ülkeler 

o bölge ve ülkelerin gelişmişlik durumuna göre değişmektedir. Yaşlı 

nüfus oranlarının en fazla olduğu ülkeler genellikle sanayi ve teknolojik 

olarak dünyada önde olan ülkelerdir. Bu ülkelerdeki yaşlı nüfus oranları 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden daha fazladır. Gelişmemiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde genç nüfus oranı yaşlı nüfus oranından daha 

fazladır. Fakat son yıllarda elde edilen nüfus verileri ülkelerin artık yaşlı 

nüfus oranlarının gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde de hızlı bir 

şekilde arttığını göstermektedir. Son yıllarda dünya genelindeki yaşlı 

nüfus sayısının artmasındaki en büyük etken hızlı bir şekilde yaşlanma 

sürecine giren gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yaşlı nüfus 

sayılarındaki artışlardır. Yaşlanma hızı bir ülkenin yaşlı nüfus sayısının 

genel nüfus içerisindeki oranının iki katına çıkmasına kadar geçen süre 

olarak tanımlanır.  
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Bütün dünya yaşlanırken, yaşlanmanın hızı ülkelerin gelişmişlik 

seviyesine göre farklılık göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 

yaşlanma hızının daha yüksek olduğu ve bu ülkelerde bugün hemen 

hemen her üç insandan iki tanesinin 65 yaş veya üzeri yaşta bulunduğu, 

2050 yılında ise her dört kişiden üçünün 65 yaş veya üzeri yaşta olacağı 

tahmin edilmektedir. Örneğin, Fransa 115 yılda yaşlanmasına karşın, 

Çin, Brezilya ve Kolombiya gibi ülkeler ortalama 20 yılda 

yaşlanacaktır. 1980’den 2010’a kadar, gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus 

hızlı ve geniş bir şekilde artmış olmasına rağmen, 2010’dan 2040 yılına 

kadar az gelişmiş ülkelerdeki yaşlı nüfus daha hızlı bir şekilde 

artacaktır. (Keten, 2017:13).  

         1.3.2. Türkiye’de Yaşlanma 

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfusun 

genel nüfus içerisindeki oranı hızlı bir şekilde atmaktadır. Bütün dünya 

ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de sanayi ve teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte toplumun refah seviyesinin yükselmesi, insanların 

imkân ve olanakların artması sonucunda yaşlı nüfus hızlı bir şekilde 

artmıştır. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ülkemiz hala genç nüfus 

oranının yüksek olduğu bir ülkedir. Fakat ülkemiz kendi içerisinde 

yıllar itibariyle karşılaştırıldığında tıpkı diğer gelişmekte olan ülkelerde 

olduğu gibi hızlı bir şekilde yaşlanma sürecine girmiştir. Yaşlı nüfus 

üzerinde yapılan istatistiksel çalışmalar yaşlanma hızı olarak gelişmiş 

ülkelerin, yıllar süren yaşlanma sürecini Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerden çok kısa süre içerisinde tamamlayacağı öngörülmektedir.  
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21. yüzyılda Türkiye’de tüm dünyada olduğu gibi mevcut demografik 

eğilimler henüz genç bir nüfusa sahip olsa da yaşlı nüfusunda artışın 

olacağını öngörmektedir. Dünyada en yaşlı nüfus sıralamasında, 2018 

yılı verilerine göre Türkiye 66. sırada yer almaktadır. (Baş, 2019:21).  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 verileri incelendiğinde 

Türkiye’nin yaşlı nüfusunun son 5 yılda %16 arttığı görülmektedir. 

Buna göre, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi olan yaşlı nüfus son 

beş yılda %16 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 

2014 yılında %8 iken, 2018 yılında %8,8‘e yükselmiştir. (Torun, 

2019:17) 

Bu nüfus eğilimiyle yaşlı nüfusun 2023’te %10,2, 2040’ta %16,3, 

2060’ta %22,6 ve 2080’de %25,6 olması beklenmektedir. Birleşmiş 

Milletler tanımına göre yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 

%10’un üzerinde olması o ülkenin çok yaşlı bir ülke olduğu anlamını 

taşımaktadır. Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’nin çok yaşlı 

ülkeler arasına girmesi beklenmektedir (Açıcı, 2019:14).  

Ülke nüfusunun yaşlandığını gösteren unsurlardan birisi de ortanca 

yaştır. Ortanca yaş, bir ülkede yaşayan insanların yaşları küçükten 

büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca 

yaşın yükselmesi ülkedeki yaşlı nüfus oranının arttığını göstermektedir.  

Türkiye’de ortanca yaş, 2014 yılında 30, 7 iken 2018 yılında 32; 

erkeklerde 31,4; kadınlarda 32,7 olarak ortaya çıkmıştır. Gelecek yıl 

tahminlerine göre, ortanca yaş 2023 yılında 33,5; 2030 yılında 35,6; 



 

310 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

2040 yılında 38,5; 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45 olarak 

beklenilmektedir. Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 

78 yıl, erkekler için 75,3 yıl, kadınlar için 80,8 yıldır. 65 yaşında olan 

bir bireyin kalan yaşam süresi ortalama 17,7 yıldır. Ülkemizin yaşlı 

toplum sürecine hızlı bir şekilde girdiğinin bir başka göstergesi de yaşlı 

bağımlılık oranındaki artıştır (Baş, 2019:22).  

Türkiye’de yaşlı bağımlılık oranı, 2014 yılında %11,8 iken %12,9’a 

yükselmiştir. Gelecek yıl tahminlerine göre, yaşlı bağımlılık oranının, 

2023 yılında %15,2; 2030 yılında %19,6; 2040 yılında %25,3; 2060 

yılında % %37,5; 2080 yılında %43,6 olması beklenilmektedir. 

Türkiye’de yaşlı nüfusun yoğunlaştığı iller sıralamasında birinci sırada 

%18,2 oranla Sinop yer almaktadır. Bunu %16,8 ile Kastamonu, %15,4 

ile Artvin ve Çankırı takip etmektedir. Yaşlı nüfus yoğunluğunun en 

düşük olduğu il ise %3,2 ile Şırnak’tır. Bunu %3,3 ile Hakkâri ve %3,7 

ile Van takip etmektedir (Açıcı, 2019:14).  

Ülkedeki yaşam süresinin uzamaya başlaması ülke nüfusunun 

yaşlanma sürecine girdiğinin, ülkenin yaşlı toplum olma yolunda 

ilerlediğinin diğer bir göstergesidir. Türkiye’deki yaşam süresi genel 

itibariyle Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, Avrupa ülkelerindeki 

erkeklerin 5 yıl, kadınların ise 7 yıl daha fazla yaşadığı görülmektedir. 

Türkiye’deki ortalama yaşam süresinin yaklaşık 2050 yılında 

Avrupadaki yaşam süresiyle eşitleneceği öngörülmektedir. Dolayısıyla 

Türkiye’nin de Avrupa ülkeleri gibi gelecek yıllarda yaşlı bir nüfusa 

sahip olacağı düşünülmektedir. Türkiye nüfusunda meydana gelen 

değişimler 1960 yılından günümüze dek incelendiğinde, son 50 yıldaki 
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toplam nüfusun 3 kat, buna karşın 65 yaş ve üzeri nüfusun 7 kat arttığı 

görülmektedir. Son 25 yılda Türkiye’nin yaşlanma hızı ivme kazanmış 

ve ülkedeki yaşam süresi yaklaşık 14 yıl artmıştır. Bu nedenle Türkiye 

dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri arasında sayılmaktadır (Açıcı, 

2019:14).  

Bütün bu istatistiki veriler doğrultusunda Türkiye’nin nüfus 

yapısındaki değişime bakıldığında genç nüfus olma özelliğini giderek 

kaybettiğini ve Türk toplumunun yakın zamanda yaşlı toplum olma 

özelliği göstereceği görülmektedir. Toplumdaki yaşlı nüfus oranının 

artması ve uzun ömrün getireceği yalnızlık, yoksulluk, engellilik, 

kronik hastalıklar, bakım ve destek ihtiyacı, sunulacak hizmetler 

beraberinde ülkenin ileriye yönelik olarak gerçekleştireceği sosyal 

politikaları, ulusal eylem planlarını, kalkınma planlarını belirleyecektir.  

1.4. Yaşlılık Döneminde Karşılaşılan Sorunlar 

İnsan yaşamının doğal bir dönemi olan yaşlılık yakın zamana kadar 

ulaşılması istenilen bir değer olarak görülürken 19. yy ile birlikte hemen 

hemen sağlıklı her bireyin erişmesi muhtemel olan, bu nedenle daha 

çok sorunlarla anılan, kaçınılan bir dönem haline gelmiştir. Yaşlılığa 

karşı bu algının değişmesinde sosyoekonomik durumların etkisi 

oldukça fazladır. Nitekim yaşlılık, yaşlanma ve beraberinde getirdiği 

yaşlılık sorunları çok yeni bir olgudur ve aslında modernleşme ile 

birlikte yaşam kalitesinin de değişmesi, teknolojik ve sağlık alanındaki 

gelişmelere bağlı olarak yaşam süresinin uzaması ve doğum oranlarının 

azalması yaşlılığı sorun olarak karşımıza çıkaran nedenlerin başında yer 
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alır. Bu anlamda yaşlılığın modern bir olgu olduğunu söylemek 

kaçınılmazdır. Yaşlılık tarihsel süreçlere ve kültüre göre farklılık 

gösteren bir olgudur (Özyer, 2016: 24).  

Yaşlılığın toplumda bir sorun haline gelmesi uzun zamana dayanmakta 

ve çok yönlü bir süreç içermektedir. Sanayi ve teknoloji alanlarında 

meydana gelen değişme ve gelişmelerin topluma yansıması sonucunda 

toplumun yapısını ve işleyişini değiştirmiş olması geleneksel 

toplumdaki anne, baba, çocuklar, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci 

dereceden olan insanların bir arada yaşadığı geniş aile yerini köyden 

kente göç ve kentleşmenin artması ile birlikte anne, baba ve 

çocuklardan oluşan çekirdek aileye bırakmıştır. Geniş ailede aileyi 

oluşturan fertlerin rol ve statüleri de zamanla değişmiştir. Geleneksel 

ailedeki kadının ev hanımı rolü kadının çalışma hayatına girmesiyle 

birlikte değişmiştir. Toplumsal yapıda yaşanan bu değişim süreciyle 

birlikte yaşlının rol ve statüsü de değişmiştir. Eskiden toplumda yaşlıya 

duyulan saygı ve kültürel köprü vazifesi toplumun yapısında meydana 

gelen sosyal ve kültürel değişme ile birlikte kaybolmuş yerini yaşlı 

ayrımcılığına, sosyal dışlanmaya, yaşlı istismarı ve ihmaline 

bırakmıştır. Eskiden geniş ailede kendisine bir yer bulan yaşlı için aile 

bir sosyal güvence durumunda iken günümüzde yaşlı çekirdek aile 

yapısı içerisinde kendisine yer bulamamaktadır. Yaşlı, çevresine artık 

bir yük olarak görülmeye başlanmıştır. Yaşlı için aile hem sosyal 

güvenlik hem de bakım hizmeti için artık bir sosyal güvence olma 

özelliğini kaybetmiştir. Yaşanan bu gelişmeler yaşlıyı yalnız yaşamaya 

itmiştir. Yaşanan bu sosyal problemler ve bakım sorunları sağlık 
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sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Yaşlılık döneminde fizyolojik 

alanda meydana gelen kayıplar ve bu kayıpların telafi edilememesi 

sağlık sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Emeklilikle birlikte gelirin 

azalması ve yaşanan sağlık problemlerinden dolayı sağlık 

harcamalarının artması ile birlikte yaşlının yaşadığı sorunlara 

ekonomik problemlerde eklenmiştir. Sonuçta yaşlılık döneminde yaşlı 

bir çok alanda karşılaşmış olduğu problemlerle mücadele etmek 

durumunda kalmıştır. Başta Amerika Birleşik Devleti ve Avrupa Birliği 

ülkelerinin sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri olmak üzere pek çok 

ülke, yaşlı bakımı ve sağlık sorunları konusunda önemli sıkıntılar 

yaşamaktadır. Ülkemizde henüz yaşlılık ve yaşlı sorunlarıyla ilgili acil 

bir sosyal sorun görülmemekle birlikte, pek çok yaşlı bireyin sağlık 

hizmetlerinden faydalanma konusunda sıkıntı çektiği bilinmektedir 

(Taşkesen, 2012:17).  

1.4.1. Sağlık Sorunları 

Bilindiği üzere Türkiye’de yaşlı nüfus oranı her geçen gün artmaktadır. 

Başak ve diğerlerinin (2015)’te belirttiği gibi; “Türkiye’de;1935 yılında 

toplam nüfusun %3,9’u, 65 yaş ve üzerindeyken, 1990 yılında %4,3’ü, 

2013 verilerine göre ise toplam nüfusun %7,7’si 65 yaş ve üzerinde 

bulunmaktadır. 2050 yılında ise bu oranın %20,80’i bulması 

beklenmektedir. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de toplam nüfusun artış 

hızı 2013 yılında ‰13,7 iken yaşlı nüfusun artış hızı bunun yaklaşık 3 

katı fazla olup %36,2 olarak tespit edilmiştir. “Yaşlı nüfustaki bu kayda 

değer artış yaşlılık dönemi sağlık sorunlarına olan dikkatin de üzerinde 

toplanmasına neden olmuştur. Yaşlılar yaşlılık döneminde daha sık 
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hastalanmakta, daha fazla kronik hastalık veya sorun ile yaşamak 

zorunda kalmaktadırlar (Özyer, 2016: 31).  

Yaşlılık döneminde yaşlının karşılaşmış olduğu en önemli sorunlardan 

birisi sağlık sorunlarıdır. Çünkü yaşlılık döneminde yaşanan sağlık 

sorunları çeşitli kalıcı hastalıkları ortaya çıkarmış ve yaşlının yaşlılık 

döneminde günlük yaşamını etkileyen en önemli sorun haline 

getirmiştir. Yaşlının yaşlılık dönemi her alanda olduğu gibi sağlık 

alanında da kayıpların yaşandığı bir dönem olmuştur. Yaşlılıkta 

biyolojik ve fizyolojik yapıda meydana gelen yavaşlama ve bozulmaya 

doğru gerçekleşen değişimler yaşlıda sağlık sorunlarını ortaya 

çıkarmıştır. Yaşlılıkta organların işleyişinde ve yapısında yaşanan bu 

yıpranmalar ile birlikte yaşlılıkta görülen demans(bunama), alzheimer, 

idrarını tutamama, prostat, görme bozuklukları, işitme bozuklukları, sık 

düşmeler, yetersiz beslenme, osteoporoz (kemik erimesi), yürüme 

bozuklukları, osteoartoz (kireçlenme) vb. gibi kronik hastalıklar 

görülmektedir. Yaşlılık döneminde görülen bu kronik hastalıklardan 

dolayı yaşlı daha çok bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bakım sorununun 

ortaya çıkması ise yaşlılığı bireysel sorun olmakla birlikte toplumsal 

sorun haline getirmiştir. Yaşlılık döneminde yaşlının karşılaşmış 

olduğu sağlık sorunları yaşlının sağlık harcamalarını artırmıştır. 

Yaşlının sosyal güvencesinin olup olmaması da yaşlının sağlık 

sorunlarını etkilemiştir. Yaşlanma beraberinde bir dizi sağlık 

problemlerini de getirmektedir. 65 yaş ve üzeri insanların %80’inden 

fazlasında kronik ya da sürekli bir fiziksel rahatsızlık ya da birkaçı bir 

arada bulunabilmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar, yaşlıların 
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ortalama olarak 3,5 hastalığının olduğunu ortaya koymaktadır (Narin, 

2019:16).  

1.4.2. Psiko-Sosyal Sorunlar 

Yaşlılık döneminde yaşlının karşılaştığı sorunlardan birisi de psiko-

sosyal sorunlardır. Modernleşmeyle birlikte yaşlılığın bir sorun olarak 

ortaya çıkması yaşlının bir çok alanda karşılaşmış olduğu sorunlarla 

birlikte psiko-sosyal sorunları da beraberinde getirmiştir. Köyden kente 

göç, kentleşme ile birlikte toplumun aile yapısında meydana gelen 

değişmeler sonucunda yaşlının karşılaşmış olduğu sorunlardan birisi de 

yaşlının rol ve statüsünde meydana gelen değişme sonucunda yaşlıya 

duyulan saygınlığın yok olmasıdır. Türk toplumunun geleneğinde yaşlı 

erkek ailenin reisi ve tek otoritesi idi. Geleneksel Türk aile yapısında 

yaşlılar hayat deneyimlerini ve toplumun örf adetleri ile gelenek 

göreneklerini yeni nesillere aktaran kültür elçileri, görüş ve 

düşüncelerine saygı duyulan itibarlı insanlardı. Sanayi ve teknolojik 

gelişmeye bağlı olarak modernleşmenin sonucu kentleşmenin 

yaygınlaşması ile birlikte toplumun kültürel yapısında yozlaşma ve 

dejenerasyon meydana gelmiştir. Toplumda yaşanan bu değişim ve 

dönüşümle birlikte yaşlının statüsü azalmış, yaşlının toplumdaki itibarı 

yok olmuş, yaşlıya duyulan saygı artık kalmamıştır. Geleneksel Türk 

toplumundaki yaşlının aile içindeki rolü de değişmiş eski otoritesi 

kalmamıştır. Ayrıca yaşanan teknolojik, ekonomik, çevresel değişme 

ve gelişmeler sonucunda gençlerin eğitim seviyelerinin artması ile 

birlikte yaşlının görüş ve düşüncelerini modası geçmiş olarak görerek 

dikkate almamaları yaşlılar ile gençler arasında kuşak çatışmalarına da 
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neden olmuştur. Modernleşme ile değişen aile ve toplum yapısı, 

çocukların evden ayrılması, eşin ölümü sonucunda yaşlı özellikle de 

kent yaşamında yalnız kalmıştır.  

Toplumlardaki yaşlı nüfusun artmaya başlaması ve yaşanan problemler 

artık sadece bireyin değil toplumun bir sosyal sorunu haline gelmiştir. 

Yaşlının yalnızlıkla birlikte sosyal dışlanma ve yaşlı ayrımcılığına 

maruz kalmaya başlaması yaşlının karşılaşmış olduğu diğer psiko-

sosyal problemleri ortaya çıkarmıştır. Yaşlı ayrımcılığının temel 

sebebi, yaşlılık olgusunu bunama, güçsüzleşme, hastalıklı olma, 

eskime, bakıma muhtaç olma, yük olma gibi olumsuz anlamlar 

barındıran bir süreç olarak tanımlayan toplumsal önyargılardır (Küçük, 

2016:61).  

Yaşlı birey yaşının vermiş olduğu dezavantajlı durumdan dolayı toplum 

tarafında her alanda ayrımcılığa ve sosyal dışlanmaya maruz kalmıştır. 

Yaşlının, yaşlılık döneminde karşılaşmış olduğu sağlık problemleri 

sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmasını engellemiş, temel hizmet ve 

gereksinimlerine erişmekte zorluk yaşamasına, yakın çevresiyle 

ilişkilerinin azalmasına neden olmuştur. Bu durum bireyin kendisini 

yalnız ve dışlanmış hissetmesine neden olmaktadır. Bu da yaşlılık 

döneminin psiko-sosyal problemlerini daha da artırmıştır.  

Yaşlı kimse sevdiklerini giderek kaybetmektedir. Çocuklar evden 

ayrılmış, değer verdiği kişilerin çoğu ölmüştür. Alışkın olduğu değerler 

kaybolmaya başlamış, yaşamın süratle değişmesi var olan bilgileriyle 

uyum sürecini zorlaştırmaktadır. Yaşam şeklinde değişimler nedeniyle 
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de ekonomik anlamda özgürlüğünü yitirmiştir. Yaşlı insanlar bu 

aşamada yeteri kadar sosyal destek alamıyorlarsa, bu gerçekler 

nedeniyle ortaya çıkan izolasyon duygusu karşısında korumasız 

kalabilirler. Psikolojik anlamda yalnızlık olgusu öteki kişilerden ziyade 

kendine odaklanmaya sebep olabilir. Tüm bunların neticesinde de 

sosyal anlamda topluma karışma düzeyinde doğal olarak azalma ortaya 

çıkabilir (Arslan, 2019:24).  

Yaşlılıkta meydana gelen biyolojik ve fizyolojik değişmeler yaşlıların 

psiko-sosyal durumunu da olumsuz şekilde etkilemiştir. Yaşlı kendini 

çaresiz ve aciz hissetmekte, alınganlık göstermekte, egoist düşünen, 

şüpheci ve işe yaramama duyguları geliştirmektedir. Sağlık problemle-

rinden dolayı kendisini başkalarına bağımlı hissetmektedir. Yaşlılık 

döneminde yaşanan problemlerden dolayı öz saygısı düşmekte, yaşam 

tatmini azalmaktadır. Ayrıca yaşlılık döneminde yalnız kalma ile 

birlikte ölüm düşünceleri artmış ve yaşanan bu durum umutsuzluğa 

neden olmuştur. Bütün bu yaşananların yaşlılık döneminde bireyin ruh 

sağlığını olumsuz yönde etkilemesi sonucunda suçluluk, aşırı 

öfkelenme, depresyon, kaygı bozuklukları vb. gibi psikolojik 

problemleri ortaya çıkarmıştır.  

Toplumda sosyal statüyü kaybetme ve sosyal dışlanmaya maruz kalma 

yaşlı yalnızlaşması ve yaşadığı sağlık ve bakım problemlerinin sonucu 

olarak yaşlı istismarı ve ihmali problemini de ortaya çıkmaktadır.  

Yaşlının yalnız yaşamak zorunda bırakılması yaşlının bakım problem-

lerini de ortaya çıkarmıştır. Yaşlılık döneminde yaşanan yeteneklerin 
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yitirilmeye başlaması sonucunda yaşanan kronik hastalıklar yaşlının 

bakım ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.  

Yaşlı istismarı olarak bilinen kavram, ilk olarak 1975’te İngiltere’de 

bilimsel literatürde, bakıma muhtaç bir yaşlının kendisine bakan bir aile 

üyesi tarafından fiziksel istismara uğramasını tanımlayan bir vakayla 

ortaya çıkmıştır. İzleyen yıllarda, söz konusu tanımlama; yaşlıya 

güvenilir bir ilişki içinde olan bir akrabanın ya da bir kişinin, 65 yaşın 

üzerindeki birey üzerinde zararla sonuçlanan fiziksel, psikolojik ve 

finansal istismarından/ihmalinden kaynaklanan konuları da içerecek 

şekilde genişletilmiştir (Arslan, 2005:495).  

Yaşlı istismarı; “kasıtlı olarak yaşlı bireye fiziksel acı ve yara verme ve 

yaşlı bireyi fiziksel ve zihinsel sağlığını sürdürebilmesi için gerekli 

kaynak ve hizmetlerden yoksun bırakma” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Danış, 2004:31). Yaşlı birey korkutma, sömürme ve ona fiziksel, 

duygusal ve psikolojik açıdan zarar verme durumları yaşlı istismarının 

genel belirleyicilerindendir.  

1.4.3. Barınma ve Bakım Sorunları 

Yaşlılık döneminde görülen yaşlılık dönemine özgü kronik hastalıklar 

ve fiziki yetersizliklerden dolayı yaşlının bakım ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yaşlı birey hem ailesi 

hem de toplum için bir yük olarak görülmeye başlamıştır. Bu durum 

yaşlılık döneminde yaşlının bakım problemini ortaya çıkarmıştır. 

Yaşlılık döneminde ortaya çıkan bakım ile ilgili problemlerin sonucu 

olarak kendi öz bakımını yapamayan aciz ve muhtaç duruma düşen 
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yaşlılar bakımlarını üstlenen kişilere maddi ve manevi olarak bağımlı 

hale gelmişlerdir. Yaşlıların kendisinin bakımını üstlenen bireylere 

bağımlı hale gelmesi yaşlı istismarı ve ihmali problemini ortaya 

çıkarmıştır. Yaşlı istismarı ve ihmali problemi her toplumda 

görülebilen ya aile içinde ya da sağlık ve sosyal hizmetlerin verildiği 

kurumlarda görülebilen toplumsal bir sorundur. Yaşlının bakımını 

üstlenen aile ve yaşlıya bakmakla görevli kişiler ciddi sorumluluk 

üstlenmekte ve hayatlarını buna göre şekillendirmek zorunda 

kalmaktadırlar. Günün çoğunu yaşlı bireyle geçiren ve onun bakımını 

üstlenen kişilerde rutin ve sürekli bakım şartlarından dolayı bakıcı 

rolünü üstlenen kişilerde zamanla psikolojik olarak strese ve 

yılgınlıklara neden olmaktadır. Yaşlının bakımıyla ilgili olarak Türk 

toplumunun değer yargılarında kurumsal bakım çok yaygın ve 

benimsenmiş bir durum değildir. Türk toplumunda huzurevi, zoraki 

nedenlerden dolayı son çare olarak kimsesi olmayan yaşlıların kaldığı 

bir yer olarak algılanmaktadır. Huzurevi bireyin psiko-sosyal yaşamı 

üzerinde olumsuz etkilere neden olan stresli bir yaşam olarak 

değerlendirilmektedir. Yaşlının yıllarını geçirdiği ailesinden ve 

çevresinden uzaklaşması, hiç alışık olmadığı ortama ve kişilere uyum 

sağlaması yaşlılar açısından kabullenilmesi çok zor bir durumdur. 

Huzurevinde kalan yaşlıda zamanla yalnızlık ve terk edilmişlik 

duygusu ortaya çıkmaktadır. Bu durum yaşlının ruh sağlığını olumsuz 

şekilde etkilemektedir. Huzurevleri ile hastanelerdeki yaşlı bireylerde 

%25 ila %50 oranlarında depresif bozukluklar görülebilmekte, 

dolayısıyla hem hastalık risklerini arttırmakta hem de sosyal ve 

ekonomik açılardan da güçlükler oluşturmaktadır. Yaşlı bireylerde 
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depresyon sadece hastalık risklerini arttırmamakta bununla birlikte çok 

ciddi bir ölüm nedeni de olmaktadır (Narin, 2019:37) 

Yaşlı istismarı; “kasıtlı olarak yaşlı bireye ve/veya fiziksel acı ve yara 

verme ve yaşlı bireyi fiziksel ve zihinsel sağlığını sürdürebilmesi için 

gerekli kaynak ve hizmetlerden yoksun bırakma” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Danış, 2004:31).  

Yaşlı ihmali ise beslenme, giyinme, temizlik ve sağlık bakımı, barınma, 

güvenlik ve ekonomik destek gibi yaşlı bireyin fiziksel, sosyal ve 

duygusal ihtiyaçlarının, yaşlının bakımını üstlenen bireyler tarafından 

karşılanmaması durumudur (DTP, 2007:97-98).  

Dünyada yapılan araştırmalara göre yaşlı istismarı ve ihmaline uğrayan 

yaşlıların oranı %3-%10 arasındadır. Yaşlılık döneminde bireyin artan 

sağlık problemleri, yaşanılan fiziksel yetersizlikler, emeklilikle birlikte 

gelir kaybına bağlı olarak yaşanan ekonomik problemler, eşini 

kaybetmesi, çocuklarından ayrılması sonucu tek başına yaşamaya 

başlaması yaşlının barınma ve konut sorununu ortaya çıkarmıştır. 

Günün çoğunu evinde geçiren yaşlının ev tadilatı, teknik arızalar, evin 

fiziki koşulları yaşlı bireyin yaşamına uygun olmaması yaşlılık 

döneminde karşılaşılan barınma sorunları olarak ortaya çıkmıştır. 

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yüksek oranda yaşlı, yoksul bölgelerde 

yaşamaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gecekondu ve 

benzeri kesimlerde yaşayan yaşlıların psikolojik, toplumsal, ekonomik 

durumlarını olumsuz etkilemekte, yaşlının statüsünü, bireysel refahını 

ve mutluluğunu azaltmaktadır (Emiroğlu, 1995:40) 
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1.4.4. Ekonomik Sorunlar 

Yaşlı bireylerin yaşlılık döneminde karşılaştıkları sorunlardan biriside 

ekonomik problemlerdir. Bireylerin yaşlanma ile birlikte emeklilik 

sürecine girdiklerinde emekli maaşlarının düşük olmasından dolayı 

gelirleri azalmakta buna karşılık yaşanan kronik hastalıklar ve 

fizyolojik bozulmalardan dolayı sağlık giderleri artmaktadır. Maaşların 

düşük olduğu, sağlık giderlerinin yüksek olduğu bu dönemde ekonomik 

problemler kendini hissettirmeye başlamıştır. Özellikle hayat 

pahalılığının yaşandığı içinde bulunduğumuz çağda yüksek enflasyon, 

gelir adaletsizliği, işsizlik, yoksulluk, barınma, bakım vb. gibi 

toplumların yaşadığı problemler yaşlıların ekonomik alanda yaşadığı 

problemleri artırmıştır. Özellikle sosyal güvenlik sisteminden 

yararlanamayan ve kimsesi olmayan yaşlılar ekonomik problemlerden 

daha çok etkilenmektedir. Yaşlılık döneminde emekli maaşlarının 

yetersizliğinden yaşlının sağlık ve beslenme giderlerini karşılayama-

ması bireyi tekrar çalışmaya yönlendirmiştir. Çalışma hayatında yaşlı 

bireyin yaşından dolayı çalışabileceği iş imkânlarının kısıtlı olması ve 

yaşlı istihdamını artırıcı politikaların olmaması yaşlılık döneminde 

işsizlik problemini ortaya çıkarmıştır. Bireyin yaşlılık döneminde 

karşılaşmış olduğu işsizlik problemi yaşlının gelirinin az olması ve 

giderlerini karşılamakta yetersiz kalması sonucunda yaşlı yoksulluğu 

problemini ortaya çıkarmıştır. Yoksulluk bireyin yaşamını devam 

ettirebilmesi için temel gereksinimi olan ihtiyaçlarını tam olarak 

karşılayamamasıdır.  
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Yoksulluk sorunu, ekonomik problemle yakından ilgili olmaktadır. 

Bireylerin yeteri kadar gelirlerinin olmaması, yeterli derecede 

beslenememelerine, sağlıkla ilgili ihtiyaçları karşılayamamalarına ve 

aynı zamanda temel zorunlu ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı 

yaşamaları anlamına gelmektedir (Pehlivan, 2018:23).  

Yaşlı yoksulluğu, Avrupa Birliğine üye ülkeler arasında ortalama 

%13,8’dir. 2013 yılında yoksulluğun en az olduğu ülkeler; İzlanda 

(%4), Macaristan (%4,4) ve Hollanda (%5,5) iken, en fazla İsviçre 

(%29,5), Bulgaristan (%27,9) ve Estonya (24,4)’tür. Türkiye’de 65 yaş 

ve üstü yoksulluk oranı 2015 yılında %18,3 olarak ölçülmüştür. 

(Kökenek, 2018:24).  

Kadınların genel olarak eğitim düzeylerinin erkeklere göre düşük 

olması, iş hayatına sınırlı bir şekilde dahil olmaları, emekli maaşlarının 

olmaması, eşinden veya babasından kalan dulluk ve yetim aylığının 

düşük olması, ortalama yaşam süresinin erkeklerden daha uzun olması 

gibi nedenlerden dolayı yaşlılık döneminde erkeklere göre daha fazla 

yoksulluk riski ile karşılaşmaktadır.  

1.5. Türkiye’de Yaşlılık Döneminde Karşılaşılan Sorunların 
Çözümüne Yönelik Uygulanan Politikalar 

Dünyada ve Türkiye’de sanayi ve teknolojik gelişmelerle birlikte tıp 

alanındaki gelişmeler ortalama yaşam süresinin uzamasına dolayısıyla 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfusunun artmasına neden 

olmuştur. Toplumdaki yaşlı nüfusun genel nüfus içerisindeki oranın 

artmaya başlaması, yaşlılık dönemini ve yaşlılık döneminde yaşanan 
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problemleri daha fazla ön plana çıkarmaya başlamıştır. Yaşlı bireylerin 

bakım, yalnızlık, sosyal ve ekonomik imkânlardan yeterince 

faydalanamama, sosyal dışlanma, ayrımcılık, yoksulluk, barınma ve 

beslenme sorunları, sosyal uyum sorunu, istismar ve ihmal, teknolojik 

gelişmelere ayak uyduramama gibi yaşanan problemler zorunlu olarak 

ülkeleri yaşlı bireylere yönelik politikalar geliştirmeye yöneltmiştir.  

Günümüz toplumlarında sosyal devlet anlayışının önem kazanmaya 

başlaması yaşlıların bağımsız, üretken ve refah içerisinde bir yaşam 

sürmelerini sağlayacak politikaları zorunlu kılmıştır. Dünyada yaşlı 

nüfusunun artmaya başlaması ile birlikte yaşlıları sosyal hayata 

katacak, yaşam şartlarını iyileştirecek ve aktif bir yaşam sürmelerini 

sağlayacak sosyal politikalara ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan sosyal 

politikaları gerçekleştirebilmek için devletin öncülüğünde yerel 

yönetimler, özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve 

önerileri doğrultusunda ihtiyaçlara cevap veren, uygulanabilir 

politikalar oluşturulmalıdır.  

Dünyada yaşlı nüfusunun artmasıyla birlikte toplumlarda yaşlılık 

dönemi sorunları da ön plana çıkmaya başlamıştır. Bütün ülkeler 

yaşlılarına daha huzurlu, rahat, yaşanılabilir bir hayat sunabilmek için 

politikalar geliştirmeye başlamışlardır. Yaşlanma ve yaşlılık gelecekte 

bütün dünyanın ortak problemi olacağından dolayı yaşlılara yönelik 

politikalar geliştirilirken ülkeler görüş alıverişinde bulunmuş, 

anlaşmalar imzalamış ve ortak eylem planları oluşturmuşlardır. 

Yaşlılıkta sağlığın iyileştirilmesi ve güvenli ve destekleyici çevre 

koşullarının oluşturulması amacıyla Madrid’de yaşlanma 2002 



 

324 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

Uluslararası Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu plan birleşmiş milletler 

nüfus fonunun dünya nüfusunun yaşlanma hızına dikkat çekerek 

yaşlılık konusunda çalışmaların acil bir şekilde yapılması yönünde 

dünyaya bir çağrı niteliğindedir. DSÖ tarafından 2012 -2020 Avrupa 

sağlıklı yaşlanma stratejisi ve eylem planı hazırlanmıştır.  

Aktif yaşlanma, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “insanların 

yaşlandıkça hayat kalitelerini iyileştirmek amacıyla bu kişilere yönelik 

sağlık, katılım ve güvenlik konusundaki fırsatların en üst seviyeye 

çıkarılması sureci” olarak tanımlamaktadır. DSÖ yaşlıların kentlerde 

karşılaştığı problemlere yönelik olarak yaşlı dostu kent projesi 

geliştirmiş ve yaşlı dostu kent rehberi hazırlamıştır (Çevik, 2019:61).  

Her ne kadar 21. Yüzyılda Türkiye, gelişmiş Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerine göre, nispeten daha genç bir nüfusa sahip olsa da sosyal bir 

devlet olmanın koşulu olarak yaşlı bireylerin refahını arttıracak sosyal 

hizmetleri ve politikaları üretmek ve bunları uygulamak zorunludur 

(Seyyar, 2005:37).  

Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili politikaları geliştirmek ve 

uygulanabilirliğini sağlamak için Türkiye de 2007 yılında Aile, 

Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye’de yaşlıların 

durumu ve yaşlanma ulusal eylem planı hazırlanmış 2013 yılında da 

uygulamaya geçirebilmek için ulusal yaşlanma uygulama programı 

hazırlanmıştır. Uygulama programında topluma ve kalkınma sürecine 

aktif katılım, iş ve yaşlanan iş gücü, göç ve kentleşme, yaşlı 

yoksulluğunun ortadan kaldırılması, yaşam boyu sağlığın geliştirilmesi, 
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yaşlı refahının sağlanması, sağlık ve bakım hizmetlerinin geliştirilmesi, 

yaşlı istismarı ve ihmali, yaşanılan çevre ve konutların düzenlenmesi, 

yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturacak 

çalışmaların yapılması gibi konular yer almıştır. Sağlık Bakanlığı 

tarafında 2015-2020 Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı 

hazırlanmıştır. Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı yaşlanma, önleyici 

sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yaşlılara yönelik sağlık 

hizmetlerinin geliştirilmesi, takibinin ve değerlendirmesinin yapılması 

gibi konular yer almıştır.  

Türkiye’de yaşlı refahını artırmak ve aktif yaşlanmayı sağlamak adına 

yerel yönetimleri harekete geçirmek için aile çalışma sosyal hizmetler 

bakanlığı tarafından 2016-2018 yıllarını kapsayan yaşlı destek 

programı (YADES) geliştirilmiştir. Geliştirilen YADES projesinin 

amacı yaşlıların kendi evlerinde yaşlanmalarını desteklemek, 

sosyalleşmesini sağlamak, evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini 

yerel yönetimler aracılığıyla geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Engelli 

ve yaşlı hizmetleri daire başkanlığı tarafından 2018-2023 dönemini 

kapsayan aktif yaşlanma strateji belgesi hazırlanmıştır. Hazırlanan 

strateji belgesinde yaşlıların işgücüne katılımı, aktif yaşlanması için 

uygun çevre koşullarının düzenlenmesi için konunun muhataplarıyla iş 

birliğinin geliştirilmesi gibi konular yer almıştır. Sağlık Bakanlığı 

tarafından yürütülen evde sağlık hizmetleri gelişmiş ülkelere göre 

Türkiye’de geç başlayan bir hizmet olmasına karşın hızla 

yaygınlaşmaktadır.  
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2016 yılı sonu itibarıyla evde sağlık hizmetlerinden aktif olarak 

yararlanan toplam 307.742 kayıtlı hastanın büyük çoğunluğu yani 218. 

497’i yaşlılardan oluşmaktadır. Evde sağlık hizmeti alan yaşlıların 

%50'si 66-85 yaş aralığında yer alırken, %21'i 86 ve üstü yaş 

grubundadır (Karakuş, 2018:118). 

2015 yılında Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı 

arasında evde sağlık bakım ve sosyal destek hizmetlerinin iş birliği 

içerisinde yürütülmesine dair protokol imzalanmıştır.  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun artmaya 

başlaması yaşlıya sunulan hizmetlerinde atmasına neden olmuştur. 

Sosyal, kültürel, ekonomik gelişmeler sonucunda yaşlıların sağlık ve 

bakım ihtiyaçları da değişmiştir. Bu gelişmeler yaşlılara yönelik 

sunulacak hizmetleri de değiştirmiştir. Yaşlı bireylerin problemlerini 

çözmeye yönelik yapılacak sosyal politikaların yaşlıların yaşlılık 

döneminde karşılaşmış olduğu problemleri çözmeye yönelik olarak ev 

ve çevre düzenlemelerini yaşanabilir hale getirmek, huzurlu, rahat ve 

bağımsız yaşamaların sağlayacak düzenlemeler yapmak, sorunların 

çözümüne yönelik olarak uygulanabilir ve alternatif yollar geliştirmek, 

sağlık bakım ile ilgili koşulları iyileştirmeye yönelik yeni ve farklı 

uygulamaları hayata geçirmek, sorunlarının çözümüne yönelik fırsatlar 

sunmak, hayata katılmalarını sağlayacak yeni sosyal hizmet modelleri 

geliştirilmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. Yaşlılara yönelik sosyal 

politikalar geliştirilirken yaşlıların ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak onların görüş ve önerileri alınarak yapılmalıdır. 
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Yaşlılara yönelik geliştirilecek politikalarda başarılı sonuçlar elde 

etmede sadece bireylerin veya kurumların görevi olmamalı yaşlılara 

yönelik sosyal politikaları geliştirmek devletin asli görevi olmalıdır. 

Yaşlılara yönelik geliştirilecek politikalarda devlet ile sivil toplum 

örgütleri, gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetimler arasında iş birliğinin 

sağlanarak onlarında görüş ve önerileri alınmalıdır.  

Türkiye’nin son yıllara kadar diğer ülkelere göre genç nüfus yapısına 

sahip olması ve yaşlı nüfusun az olması yaşlılara yönelik yapılacak 

politikalarında gecikmesine neden olmuştur. Ülkemizde daha çok 

yaşlının sağlığını ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik politikalar 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu politikalar sosyal güvenlik hizmetleri, 

sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve sağlık bakım hizmetleri, tele 

bakım ve kurumsal bakım alanında gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde 

kurumsal bakım hizmetleri huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon 

merkezleri, evde bakım hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, yaşlı yaşam 

evleri ve gündüzlü bakım merkezlerinde verilmektedir. Ülkemizde 

yaşlılara yönelik sunulan bu hizmetler Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve 

özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde sosyal 

güvenlik kapsamında yaşlılara sunulan hizmetlerin en önemlisi 2022 

sayılı kanun ile yaşlılara ve engellilere verilen yaşlı ve engelli aylığı ile 

evde bakım ücreti desteğidir.  

Türkiye'de 2019 verilerine göre toplam 33.799 kapasiteli 406 Huzurevi 

ve Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde, 26.233 yaşlı, 

bakım altında bulunmaktadır. Buna göre yaşlıların ancak %0,38’i 
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kurumsal yatılı bakım hizmetinden yararlanmaktadır. ASPB 

huzurevleri sayısı, özel huzurevlerinden az olmasına karşın ASPB 

huzurevlerinin kapasiteleri ve dolulukları özel huzurevlerinden daha 

yüksektir (Karakuş, 2018:134-138). 2016 yılı sonu itibarıyla evde 

sağlık hizmetlerinden aktif olarak yararlanan toplam 307.742 kayıtlı 

hastanın büyük çoğunluğu yani 218.497’si yaşlılardan oluşmaktadır. 

Evde sağlık hizmeti alan yaşlıların %50'si 66-85 yaş aralığında yer 

alırken, %21'i 86 ve üstü yaş grubundadır (Karakuş, 2018:118). 2016 

sonu itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli maaşı alan 

yaşlıların sayısı 3. 728.670, dul ve yetim maaşı alan yaşlıların sayısı ise 

827.103’tur. Bu verilere göre Türkiye'deki yaşlıların %68,49'u emekli 

ya da dul ve yetim aylığı almaktadır (Karakuş, 2018:89-91).  

2022 Sayılı Kanun’dan faydalanan yaşlılar ve engellilerin genel sağlık 

sigorta primi de Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 

karşılanmaktadır. 2016yılı sonu itibarıyla 2022 sayılı kanun 

kapsamında yaşlılık aylığından yararlanan toplam 575.103 yaşlının 

toplam yaşlı nüfus içindeki oranı %8,65'dir (Karakuş, 2018: 94-95).  

Ülkemizde yaşlılara yönelik olarak belediyeler tarafından ayni-nakdi 

yardımlar, evde bakım ve sağlık hizmetleri, eve yemek hizmetleri, ev 

temizliği hizmetleri, alışveriş hizmetleri, psiko-sosyal destek 

hizmetleri, ulaşım hizmetleri, sosyal kültürel faaliyet hizmetleri 

(müzelere ücretsiz ziyaret) emlak vergisinden muafiyet gibi hizmetler 

sunulmaktadır. Ülkemizde yaşlılara sunulan evde sağlık ve bakım 

hizmetleri gelişmiş ülkelere göre biraz geç başlasa da zamanla belli bir 

düzeye ulaşmış durumdadır.  
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1.6. Türkiye’de Yaşlılık Döneminde Karşılaşılan Sorunların 

Çözümüne Yönelik Öneriler 

Yaşlılık döneminde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak 

yapılması gerekenlerin başında yaşlıların problem alanları 

belirlenmelidir. Belirlenen problem alanlarına yönelik olarak çözüm 

önerileri geliştirilmelidir. Geliştirilen çözüm önerilerini hayata 

geçirmek ve izlemek amacıyla konunun muhatabı olan kurum ve 

kuruluşların koordinasyonunu sağlayacak çalışma platformları 

oluşturulmalıdır. Yaşlılık döneminin problemlerini çözmeye yönelik 

oluşturulan sosyal politikaların ihtiyaçlara cevap verebilir nitelikte 

olabilmesi için de yaşlı bireylerin görüş ve önerileri alınmalıdır.  

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Engelli Yaşlı 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü birimi engelli bireylerle yaşlı bireylere 

aynı çatı altında sosyal hizmet faaliyetleri yürütmeyi amaçlasa da 

yaşlılıkla engelliliğin aynı anlamda anlaşılması yaşlılara engelli 

gözüyle bakma eğilimini de güçlendirmektedir. Engellilere ve yaşlılara 

yönelik yürütülecek çalışmaların ayrı kurum ve kuruluşlar tarafından 

koordinasyonlarının sağlanması daha yerinde olacaktır. Bundan da 

ziyade Yaşlılık Bakanlığı kurularak gerekli çalışmalarla yaşlı insanların 

toplumsal yaşamdaki varlıkları daha görünür kılınmalı ve toplumsal 

yaşamın tüm alanlarında etkin hale gelmeleri sağlanmalıdır (Torun, 

2019:49).  

Toplumdaki yaşlı nüfusunun artmaya başlamasıyla birlikte yaşlıların 

hayatlarını kolaylaştırmak, sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışmak, 
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yaşadıkları toplumda özgür ve diğer insanlarla eşit yaşam koşullarına 

ve haklara sahip bireyler olabilmelerini sağlamak için yaşlılara özel 

yasalar çıkarılmalı ve anayasa ile güvence altına alınmalıdır.  

Yaşlı bireyler, temel gereksinimlerini karşılamak ve sağlık 

hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanmak için yeterli gelire sahip 

olmalıdır. Yaşlıların giderlerinin arttığı buna karşılık gelirlerinin 

azaldığı bu dönemde emekli maaşlarında gerekli iyileştirmeler 

yapılmalıdır. Yaşlı bireylere yönelik olarak yaşlılık döneminin biyo-

psikososyal özelliklerine uygun iş alanları yaratılmalıdır. Evde çalışma 

yaygınlaştırılmalı, çalışma saatleri düzenlenmelidir. Yaşlı bireylerin 

tecrübe ve yeteneklerinden faydalanılmalı, yaşlı istihdamını artırıcı 

politikalar geliştirilmelidir. Yaşlı istihdamı hem kamu hem de özel 

kurumlarda teşvik edilmelidir. Buna yönelik var olan yasal 

düzenlemeler yenilenmelidir. Yaşlılık döneminde kadınların erkeklere 

oranla daha düşük gelirinin olması veya hiçbir gelirinin olmaması 

kadınların daha fazla yoksulluk çekmesine neden olduğu için yeterli 

gelir elde edebilmelerini sağlayan kadın istihdamını artırıcı 

programların devlet eliyle oluşturulmalıdır. Meslek sahibi olmalarını 

sağlayan kurslar düzenlenmelidir. Kadın okur yazarlığının artırılması 

sağlanmalıdır.  

Değinilebilecek bir başka unsur da sosyal güvenceleri bulunmayan 

yaşlı bireylerin tespit edilmesidir. Pozitif ayrımcılık kapsamında bu 

bireylerin aylıklarında düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmalı, 

fiziksel olarak çalışabilmeye uygun olmayan yaşlı bireyler içinde evden 

çalışma gibi modeller desteklenmelidir. Yaşadıkları yoksulluğu ortadan 
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kaldırmaya yönelik vergi indirimleri uygulanmalıdır. Fiziksel olarak ev 

dışında çalışabilme gücü olan yaşlılar için bu gibi uygulamalar 

yalnızlıklarını azaltarak sosyalleşmelerini sağlayabilecektir (Torun, 

2019:52). 

2016 yılında yapılan aile yapısı araştırmasına göre yaşlıların bakıma 

muhtaç olduğunda kalmak istedikleri yer önce çocuklarının yanı 

(%40,2), sonra evde bakım hizmeti almak (%38,6) ve son olarak da 

huzurevidir (%7,7). Huzurevinde kalmak isteyenler de çocuklarına yük 

olmamak için bu tercihi istemektedir (TÜİK, 2018). Bu sebeple bakım 

hizmetlerinde öncelikle yerinde yaşlanmaya yönelik modeller tercih 

edilmelidir (Kökenek, 2018:68).  

Evde bakım hizmetlerinin kapsamı; sağlık hizmetleri (hasta bakımı, 

konuşma terapisi, fizik tedavi vb.), günlük ev yardımları (ev temizliği, 

yemek pişirme, alışveriş vb.) ve kişisel bakımdan (giyinme, soyunma, 

yemek yeme, banyo, tuvalet, vb.) oluşmaktadır (Kökenek, 2018:62).  

Evde bakım hizmetleri, bireye yaşadığı ortamda aile bütünlüğünü 

koruyarak, enfeksiyon riskini azaltan, daha hızlı bir şekilde iyileşmesini 

sağlayan, bireyin yaşam kalitesini artıran bir modeldir. Bundan dolayı 

evde bakım hizmetleri daha fazla desteklenmelidir. Yerinde yaşlanma 

teşvik edilmelidir. Yaşlının evde bakımını üstlenen aile bireylerinin ve 

kurumsal bakım veren kamuya ve özel kurumlara ait olan yerlerin 

niteliği ve niceliği artırılmalıdır. Ayrıca evde bakım hizmetlerinin daha 

verimli bir şekilde sunulması ve hizmet kalitesinin artması için yerel 

yönetimlere yetki verilmelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan 
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evde sağlık hizmetleri ile belediyeler tarafından sunulan evde bakım 

hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bu 

hizmetler bir çatı altında birleştirilmelidir. Yerel yönetimlerin yaşlılara 

yönelik sosyal politikalar alanında daha verimli hizmetler sunabilmeleri 

için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Belediyelere yeterli 

miktarda maddi kaynak aktarılmalıdır. Belediyelere ait konukevlerinin, 

huzurevlerinin, yaşlı yaşam evlerinin, yaşlı yaşam merkezlerinin sayısı 

artırılmalı, yaşlı yaşam merkezleri mahalle düzeyinde yaygınlaştırıl-

malıdır. Yaşlılara yönelik gündüzlü hizmetler, mevcut durumda 

Alzheimer Derneği'nin ve bazı belediyelerin sunduğu, henüz tam olarak 

işlerlik ve yaygınlık sağlanamamış bir hizmettir. Aile Çalışma Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı'nın huzurevlerinde yaşlılara gündüzlü hizmet 

verilmesi hususundaki kararı, huzurevlerinin hem fiziki koşullarının 

hem de çalışan sayısının yetersizliği nedeniyle sahada hayat 

bulamamıştır (Çevik, 2019:94). Aile Çalışma Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı huzurevleri bünyesinde veya ayrı olarak gündüzlü bakım 

merkezlerini açmalı ve bu hizmeti yaygınlaştırmalıdır. Görüşmelerde 

gündüzlü hizmetlerin, bütün aile üyelerinin işe ya da okula gittiği ve 

böylece yaşlının evde yalnız kaldığı günümüz koşullarında önemli bir 

gereksinim haline geldiği vurgulanmıştır (Çevik, 2019:95). Palyatif 

bakım birimleri hastane bünyesinde kurulan, genellikle terminal 

dönemde olan hastaların tedavi ve ağrı yönetiminin yapıldığı birimler 

olması yanında, evde sağlık hizmetlerinin hasta için yetersiz kaldığı 

durumlarda yaşlı hastaların da faydalandığı bir birimdir (Çevik, 

2019:94).  



 

 333 

Türkiye’de palyatif bakım hastanelerde hasta yakınları tarafından 

verilmektedir. Hastaneler bünyesinde veya ayrı olarak sadece yaşlılara 

hizmet veren Geriatri hastaneleri kurulmalı, bünyesinde palyatif bakım 

veren birimler açılmalıdır. Bu alanda ihtisaslaşmış personel hastanın 

bakımını yapmalıdır. Sosyal ve ekonomik gelişmeler, kentleşme ve 

kadının çalışma hayatında yer almaya başlaması ile birlikte yaşlılık 

döneminde ortaya çıkan bakım problemine bir başka çözüm olarak 

yaşlının zamanını geçireceği, onları gün boyu oyalayacak faaliyetlerin 

olduğu yaşlı kreşleri açılmalıdır. Ayrıca yaşlıların bir araya gelmelerini, 

birlikte vakit geçirmelerini, sosyal kültürel etkinlik düzenlemelerini 

sağlayan yaşlı dayanışma merkezleri ile yaşlı bireylere danışmanlık 

hizmeti sunmak ve onları doğru karar almaları yönünde yol göstermek 

amacıyla yaşlı danışmanlık hizmetleri birimleri oluşturulmalı ve 

yaygınlaştırılmalıdır. Yaşlılar için yaşlılık döneminde maneviyatın yeri 

çok önemlidir. Yaşlılar zamanın çoğunu camilerde ibadet ederek 

geçirmektedirler. Camilerin alt katları etkinlik alanlarına dönüştürül-

meli, meslek alanlarına yönelik atölyeler açılmalıdır.  

Uygulanan politikaların ülkeler için farklı fonksiyonelliği 

bulunmaktadır. Örneğin, İngiltere’de yaşlılar için uygulanmakta olan 

ve dikkat çeken bir başka sosyal politika uygulaması “Yaşlı Köyleri’dir. 

Yaşlı kimselerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak onlar için özel 

olarak oluşturulan bu köylerde, yaşlılar kurumsal anlamda bir hizmet 

alırken kendileriyle sürekli iletişim halinde olan profesyonel sağlık 

çalışanları ile her an irtibat halinde olmaktadır (Taşkesen, 2012:30).  
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Türkiye'de de yaşlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için içerisinde 

yaşlının bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve onların aktif yaşlanma 

anlamında etkin bir hayat sürmelerine yardımcı olabilecek yaşlı köyleri 

oluşturulmalıdır. Modern dünyada aile içinde yaşanan değişimlere 

bakıldığında, ülkemizdeki huzurevleri sayısının artırılması gerektiğini 

söylemek de mümkündür. Yaşlı bakım merkezleri kurumlarının 

artırılması, aile içinde yaşlı ihmali ve istismarının önüne geçilmesinde 

son derece önem arz etmektedir (Narin, 2019:97).  

Kurumsal bakım hizmetleri, Türkiye’de yaşlıların bakımı konusunda 

yaygın olan ve en bilinen bir sosyal hizmet uygulaması olmasına 

rağmen, yaşlıların genellikle tercih etmediği bir alternatiftir. Bireyin 

bağımsızlık, otonomi ve karar verme yeteneğinin kaybolmasına sebep 

olmaktadır (Kökenek, 2012:60). Son yıllarda ülkemizde de yaşlı 

nüfusun artmasıyla birlikte mevcut huzurevlerinin niteliği artırılarak 

kurumsal bakım cazip hale getirilmeli ve ihtiyaca cevap verebilecek 

sayıda yeni huzurevleri açılmalıdır. Ülkemizde bir arada hizmet veren 

huzurevi ve rehabilitasyon merkezleri verilen hizmetin daha verimli 

olabilmesi için ayrı kurumlar olarak hizmet vermelidir. Mevcut 

kurumsal bakımın maliyetinin fazla olması, talebin de yüksek 

olmasından dolayı ev tipi kurumsal bakım modelleri tercih edilmelidir. 

Yatılı bakım talebiyle Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlı 

bakım kuruluşlarına yerleşmek için başvurup sıra bekleyen yaklaşık 

8000 yaşlı bulunmaktadır. Özel yatılı kurumlarda yer bulunmasına 

rağmen yaşlılar ücretlerinin yüksek olması nedeniyle beklemek 

zorunda kalmaktadır (Karakuş, 2018: 127-134). Yaşlı istismarı ve 
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ihmaline yönelik olarak caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmalı, 

toplumu ve yaşlı bireyi bilinçlendirmeye yönelik olarak eğitimler 

düzenlenerek farkındalık oluşturulmaya çalışılmalıdır.  

Yaşlı ihmali ve istismarının önlenmesi, ailenin korunması için bu 

kanunda “Yaşlı Kreşleri ve Gündüz Bakım Evleri, Yaşlı Kulüpleri, 

Yaşlı Köyleri içinde Hobi Odaları ve sosyalleşme ortamları 

oluşturulması, yaşlı bireylerin mesleki bilgi, beceri, hayat tecrübelerini 

ve anılarını paylaşabilecekleri grup çalışması yapılmasına uygun eğitim 

merkezleri, Yaşlı Toplum Sağlığı Merkezleri” oluşturulması kanun 

maddelerinde açıkça belirtilmeli ve uygulanması için desteklenmesi 

gerekmektedir (Narin, 2019:112).  

Çoğu yaşlının ihmal ve istismara uğradıkları halde ihmal ve istismarın 

ne olduğunu hangi durumlarda ihmal ve istismara maruz kaldıklarını 

bilmedikleri görülmektedir. Özellikle 85 yaş üzeri ileri yaşlıların ve 

kadın yaşlıların ihmal ve istismar konusunda bilinçlenerek, nerelerden 

ve kimlerden nasıl yardım isteyeceklerine dair bilgi sahibi olmaları 

sağlanmalıdır (Torun, 2019:51).  

Nihai olarak bakıldığında huzurevinde kalan yaşlılara oranla ev 

ortamında kalan yaşlı bireylerin sosyal, ruhsal ve fiziksel açılardan daha 

iyi durumda oldukları söylenebilir. Bu sonuçtan yola çıkarak yaşlı 

bireylerin mümkün mertebe ev ortamında kalmaları ve sosyal, ruhsal ve 

fiziksel açılardan sağlık personelleri bilhassa hemşireler tarafından 

desteklenmesi sağlanmalıdır. Yerinde yaşlanmayı destekleyecek 

politikalar, yalnız yaşayan yaşlılara bakım hizmeti vererek gerek tam 
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zamanlı gerekse kısmi zamanlı bakım elemanları istihdam ettirerek 

yaşlıların evde bakımını destekleyici nitelikte olmalıdır. İlk etapta 

bakıma muhtaç durumdaki yaşlıların ve onlara bakacak kişilerin 

(buradaki kişilerden kastedilen öncelikle aile bireyleridir) manevi 

olarak bu sürece hazırlanmaları gerekmektedir. Eğer yaşlı bakımını 

üstlenebilecek bir aile yakını yok ise yaşlı bireylere devletin 

himayesiyle birlikte aile ortamının sıcaklığını sağlayabilmek adına 

kendilerine “koruyucu aile” atanmasına yönelik girişimlerde 

bulunulmalıdır (Softa, 2015:73).  

Yaşlılık döneminde yardıma muhtaç yaşlı bireylere sunulan hizmet ve 

aktarılan kaynaklar yalnız şehirlerde yaşayan yaşlı bireyleri 

kapsamamalı, kırsal bölgelerde yaşayan yaşlılarda bu kaynak ve 

hizmetlerden yararlanmalıdır. Şehir hayatına uyum sağlamakta 

problem yaşayan bireylere yönelik olarak uyum sağlamalarını 

kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirilmelidir.  

Kırsal kesimde devamlı üreten konumda olan yaşlı bireylerin şehir 

hayatında kendilerini işe yaramaz ve dışlanmış hissetmemeleri için bağ, 

bahçe tarzı ekim ve dikim alanları oluşturulmalı ve bu alanların 

geliştirilmesi ve korunması sağlanmalıdır. Hatta devamlılığın 

sağlanması açısından yaşlıların bu alanlarda aktif rol almaları zorunlu 

tutulmalıdır (Torun, 2019:50).  

Yaşlının yaşadığı ev ortamının ve çevresinin fiziki koşulları yaşlının 

yaşamını kolaylaştırıcı şekilde düzenlenmeli ve planlanmalıdır. Yaşlı 
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bireylerin yaşadığı binalar ve konutların yanında kamusal alanlarda 

yaşlılara özel olarak tasarlanmalıdır.  

Yaşlıların kent hayatında yaşam kalitelerini artırmaya yönelik olarak 

hazırlanan yaşlı dostu kent projeleri bütün yaşlıları kapsamalı, 

yaşlıların kentsel hayata uyum sağlamalarına ve kent yaşamına aktif 

olarak katılmalarına imkân sağlamalıdır.  

“Yaşlı dostu kentler” oluşturulmalı, kentin mimarisinin, parklarının, 

aktivite alanlarının, şehirdeki mobilyaların, ulaşım araçlarının ve 

alışveriş mekânlarının yaşlı bireyler düşünülerek tasarlanması ve yaşlı 

bireylerle engelli bireylere de uygun olarak düzenlenmesi gerekmek-

tedir (Torun, 2019:51).  

Yaşlılık döneminde yalnızlıkla mücadelede yaşlı bireylerin bir araya 

gelmelerini, kendilerini yalnız hissetmemelerini ve sosyalleşmelerini 

sağlayacak etkinlikler düzenlenmelidir. Yaşlılara yönelik sunulacak bu 

hizmetlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için yetki ve sorumluluk 

yerel yönetimlere devredilmeli, gerekli olan maddi kaynak sağlanma-

lıdır.  

Gündüzlü bakım merkezleri, yaşlı dayanışma merkezleri, yaşlı 

kulüpleri gibi yaşlıların sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını 

sağlayan kurumların sayısı artırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.  

Gündüzlü bakım hizmetinde yaşlılara tiyatro, sinema, piknik gibi 

etkinlikler düzenlenmekte, okuma grupları ve tartışma ortamları 

oluşturulmakta, resim, el sanatları, müzik gibi kurslar verilmektedir. 
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Aynı zamanda yaşlılara sağlıklı beslenme, öz bakım, spor, sosyal 

hayata katılım gibi alanlarda gerekli eğitimler ve konferanslar da 

verilmektedir. Yaşlı dayanışma merkezlerinin en güzel özelliklerinden 

biri de yaşlıların merkezde idare, işleyiş, koordinasyon gibi alanlarda 

aktif rol alabilmeleridir. Bu sayede yaşlı hem sorumluluk almış olacak 

hem de rol kaybını olabildiğince aza indirgemiş olacaktır (DPT, 

2007:27). Yaşlıların aile ortamında sosyal çevreden kopmadan bir 

hayat sürmelerini, yaşlının yaşam kalitesini artırarak aktif yaşlanmasını 

sağlayan, her odada bir yaşlı kalacak şekilde en fazla altı yaşlının 

kaldığı yaşlı yaşam evleri projesinin yönetmeliği hazırlanarak hayata 

geçirilmeli ve yaşlı yaşam evlerinin sayısı artırılmalıdır. Yaşlı yaşam 

evleri huzurevine kabul koşullarını taşıyan ve ev ortamında yaşamayı 

tercih eden yaşlıların, sosyal çevreden soyutlanmadan ev ortamında 

bakımlarını sağlayarak yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen bir 

projedir. Türkiye genelinde 47 yaşlı yaşam evi olup, bu evlerde toplam 

176 kişi yaşamaktadır (Kökenek, 2018:67).  

Evde düşme ve kazaları önlemek amacıyla Türkiye’de ilk olarak 

“Model Ev” oluşturulmuştur. Hidrolik mutfak üst dolabı, fotoselli 

sensörlü ışık sistemi, görme problemi yaşayanlar için kabartma yüzeyli 

kapılar, oval hatlı mobilyalar vs. ile yaşlıların yaşadığı zorluklara dikkat 

çekerek, ev içi düzenlemeler ile hayatı kolaylaştırmayı model edinmeyi 

amaçlamaktadır (Kökenek, 2018:67).  

Teledestek, desteğe ihtiyaç duyan kişiye önce sesle, sonra gerekli 

araçlarla ulaşılmasını sağlayan bir koordinasyon yöntemidir. Bu 

hizmetten yararlanmak isteyen yaşlıların evlerine server aygıtı 
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koyulmakta, kişilerin ise boynuna ya da bileklerine server düğmesi 

takılmaktadır. Yaşlı ihtiyacına göre düğmeye basmakta ve karşısına 

SABEV’den (Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme ve Eğitim Vakfı) 

yetkili bir çağrı operatörü çıkmaktadır. Yaşlının talebine cevap 

verilmekte ya da ihtiyacı ilgili birimlere iletilmektedir (Kökenek, 

2018:69).  

Bu doğrultuda yaşlı sağlığı konusunda gelişmelere imkân sağlamak, 

daha fazla yaşlı bireye hizmet sunabilmek için Geronteknoloji alanında 

ev içinde uyarı sensörleri, uzaktan hastayı izleyebilen teknolojik 

araçların tasarımları yapılmalı, projeler desteklenmeli, tele destek 

hizmeti yaygınlaştırılmalıdır. Sağlık turizmi; sağlığın korunması ve 

iyileştirilmesi amacıyla belirli süreler için yer değiştirmekte olan 

bireylerin doğal kaynaklara dayalı olarak işletilen turistik bir sosyal 

sağlık tesisine gitmek suretiyle, konaklama, beslenme, eğlenme ile 

birlikte kür uygulamaları (belirli hastalara özel hazırlanmış belirli bir 

alanda, belirli müddet doktor tarafından önerilmiş bir programın 

kapsamında uygulanan tedavi metotları), şifalı sular, kaplıca ve/veya 

ılıca benzeri doğal şifalı su kaynakları ile tedavi (termalizm) 

gereksinimlerinin karşılanması sonucunda ortaya çıkmakta olan hadise 

ve münasebetlerin tümüdür (Seyyar ve Genç, 2010:605). Bu amaçla 

sağlık turizminde yaşlılara yönelik hizmetler artırılmalı, bu hizmetlerin 

tanıtımı yapılmalı, hizmetlere erişim kolaylaştırılmalıdır.  
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GİRİŞ 

 

Sosyal dışlanma, uzun yıllardır tartışılan ve birçok farklı tanımlaması 

olan bir kavramdır. Statik bir süreçten ziyade, dinamik bir sürece işaret 

etmektedir. Neden olan mekanizmaların karmaşıklığı ve çözüm 

bulmanın zorluğu sosyal dışlanmayı günümüzün en önemli 

sorunlarından biri haline getirmiştir (Çakır, 2002). 

Ekonomik, kültürel, sosyal ve birçok farklı türü olan sosyal dışlanma 

temelde bireyin toplumsal ihtiyaçlarının giderilememesi durumunu 

ifade etmektedir (Çakır, 2002). Dünya genelinde artan yoksulluk, 

eşitsizlik ve yoksunluklar bu dışlanmayı çok daha derin ve hissedilebilir 

bir hale getirmiştir. Her ülkede farklı şekillerde ele alınsa da aslında 

sosyal dışlanma süreçlerinden en yoğun etkilenen toplumsal gruplar 

değişmemektedir. Genel olarak bakıldığında yoksullar, bakıma muhtaç 

yaşlı ve engelliler, çocuklar, kronik hastalar, uyuşturucu madde 

bağımlıları, evsizler, işsizler, marjinal gruplar, göçmen ve mülteciler, 

farklı etnik kökenli bireyler, LGBTQ+ bireyler, vücutlarında farklı 

anomalilere sahip bireyler… dünyadaki hemen hemen çoğu ülkede 

belirli şekillerde sosyal dışlanma ile yüzleşmekte ve ayrımcılığa maruz 

kalabilmektedirler. Bazısı doğuştan getirdiği, bazısının sonrasında 

sahip olduğu olanaksızlıklar nedeni ile elde edemediği statüler 

yüzünden veya sadece seçimleri nedeniyle yaşadığı dışlanma bireylerin 

tüm yaşamını etkilemektedir.  

Geçmişten günümüze sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi, bireysel ve 

toplumsal etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla sosyal dışlanma ile 
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mücadele çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği’nin 

istihdam, gelir dağılımı, yoksulluk, konut, eğitim, sağlık hizmetleri ve 

sosyal güvenlik sistemini kapsayan çok boyutlu bir sosyal dışlanma ile 

mücadele strateji planı vardır. Ancak sosyal dışlanma ile mücadelenin 

Amsterdam Anlaşması ile başladığı, istihdam edilebilirliğin 

arttırılmasının başlıca hedef olarak belirlendiği bilinmektedir. Birleşik 

Krallık ise 1998 yılından itibaren özel bir “Sosyal Dışlanma Birimi” 

kurmuştur.  1997 yılında kurulan “Sosyal Dışlanma Analiz Merkezi” 

nde sorun üzerine teorik ve ampirik çalışmalar yürütülmüştür (Şimşek, 

2020). 2000 yılında “Lizbon” Avrupa Konseyi” sosyal dışlanma ile 

mücadele konusunda stratejik adımlar atmayı planlamıştır. 2000 

yılından sonra “Nice Avrupa Konseyinde” AB tarafından 5 yıllık 

kalkınma planı oluşturulmuştur. Bu planla yoksulluğun, sosyal 

dışlanmanın önlenmesi ve sosyal içerme hedeflenmiştir. Bu hususta 

AB’nin sosyal dışlanmayı oluşturan temel noktaları; gelir, vergileme ve 

sosyal koruma, eğitime erişim, tüketim ve borçlanma, istihdam işsizlik 

ve mesleki eğitim, çalışma koşulları, barınma ve evsizlik, sağlık, sosyal 

hizmetlerden yararlanabilirlik, komşuluk desteğidir (Şahin, 2020).  

Pek çok ülkede sosyal dışlanmanın ortadan kaldırılması ve etkilerinin 

en aza indirilmesi için devlet eliyle yürütülen bu kurumsal çalışmalar 

sorunun kapsamına bakıldığında kesinlikle gereklidir. Çünkü bireylerin 

eğitim, sağlık, geçim, barınma, sosyal ilişki gibi pek çok alanda karşı 

karşıya kaldıkları dışlanma sorunu bireyin tek başına karşı koyacağı, 

çözüm üreteceği bir sorun alanı değildir. Bu durumun ortadan kalkması 

ve etkilerinin en aza indirilmesinde mutlaka yasal düzenlemeler 
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gereklidir. Bu bağlamda devletin bu süreçlerdeki sorumluluğu oldukça 

fazladır. Bir ülkedeki gelişmişlik düzeyi ve bunu belirleyen ölçütlere 

bakıldığında “bu grupların herkesle eşit bir şekilde yaşaması” en temel 

ölçüt olmaktadır. Ancak sosyal dışlanmanın sebebi olan eşitsizliği 

ortadan kaldırmayı hedefleyen sosyal refah sistemlerinin, dışlanmanın 

etkilerini azaltmanın ötesine geçemediği ve dışlanma döngüsünü 

kıramadığı bilinen bir gerçektir. 

Sosyal Dışlanma Kavramı  

Sosyal dışlanma kavramı 1960’lı yıllarda Fransa’da doğmuş bir 

kavramdır. Bu dönemde ideolojik ve üstü kapalı bir şekilde 

yoksullardan söz edilmiştir.  1970 yıllarda sosyal bütünleşme ve 

dayanışma problemlerinin baş göstermesi ve ekonomik kriz ile daha 

fazla dikkat çeken kavram, ilk kez Fransa’da Chirac Hükümeti’nin 

sosyal işlerinden sorumlu devlet bakanı Lenoir tarafından kullanılmıştır 

(Şahin, 2009). 1974 yılında Fransa’nın sosyal işlerinden sorumlu 

bakanı Rene Lenoir, Fransız toplumunun onda birinin dışlanmış 

olduğunu belirtmiştir. Lenoir dışlanmış grupları; uyuşturucu madde 

bağımlıları, suçlular (suç işleyenler), istismar edilen çocuklar, intihara 

eğilimli insanlar, problemli aileler, yalnız ebeveynler, hasta bakıma 

muhtaç yaşlılar, zihinsel ve fiziksel engelliler, marjinal, asosyal 

insanlar ve diğer “sosyal uyumsuzluk” içindeki insanlar olarak 

gruplandırmıştır. Son derece büyük bir toplumsal kesimin dışlanmış 

olduğunu gösteren bu gruplara 1980’li yıllarda işsizler ve yoksullar da 

eklenmiştir. Bu tarihten itibaren dışlanma kavramı, işsizlik ve 

yoksulluk kavramları ile anılmaya başlanmıştır. Eşitsizlik, işsizlik ve 
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yoksulluk kavramları hemen hemen her toplumda karşılaşılan, kişilerin 

toplum ile bütünleşmesini engelleyen kavramlar olarak öne çıkmıştır. 

Ancak buna karşın işsiz, yoksul ve eşitsizliğe maruz kalmış her insanın 

sosyal dışlanmaya maruz kaldığını söylemek zordur. Çünkü gelişmiş 

ülkelerdeki işsizlerin karşılaştığı sorunlar ile gelişmekte olan 

ülkelerdeki işsizlerin sorunları ve yoksunluk durumları birbirinden 

oldukça farklıdır. Ayrıca kimin yoksul sayılacağı ve kişilerin ne tür bir 

sosyal korumadan yararlandıkları ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Bu nedenle sosyal dışlanmayı genel olarak; insanları 

toplumsal yaşamdan uzaklaştıracak düzeyde maddi ve manevi 

yoksunluk içinde olmaları, haklarını ve yaşamlarını koruyacak, onları 

destekleyecek her türlü sosyal destekten ve kurumdan yoksunlukları 

derecesinden katlanarak büyüyen bir süreç olarak görmek mümkündür 

(Çakır, 2002: 84). 

Kavramın tanımlanmasına bakıldığında sosyal politika literatüründe 

bulunabilecek birçok sosyal dışlanma tanımı olduğu görülmektedir. 

Avrupa Birliği sosyal dışlanma kavramını şu şekilde ele almaktadır. 

“Sosyal dışlanma, belirli kesimin ya da kişilerin yoksulluk, temel 

yetenek ve yaşam boyu öğrenme imkânlarından yoksunluk ve 

uğradıkları ayrımcılıktan dolayı toplumun dışına itilmesi ve topluma 

katılımlarının engellenmesi sürecini ifade etmektedir. Sosyal dışlanma 

hem iş, gelir ve eğitim imkânlarına erişime hem de toplumsal ve 

çevresel ilişkiler ve etkinlikler kurmaya engel olmaktadır. Sosyal 

dışlanmaya maruz kalan kişilerin sahip oldukları güç ve karar alma 

süreçlerine katılımları oldukça sınırlı olduğundan dolayı, günlük 
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yaşamlarında onları etkileyen kararların alımında kontrolü ele geçirme 

bakımından kendilerini genelde güçsüz ve aciz hissettikleri ifade 

edilmektedir (akt: Şimşek, 2020).” 

Room (1995’ten akt. Millar, 2007), sosyal dışlanmaya özel olarak 

odaklanan ilk çalışmalardan birinde, sosyal dışlanmanın toplumun geri 

kalanıyla ilişkilerde büyük bir süreksizliği ima ettiğini ileri sürmüş ve 

sosyal kavramın tanımının merkezinde olduğunu öne sürdüğü beş 

anahtar faktöre işaret etmiştir: 

•  Çok boyutlu olması: Sosyal dışlanma yalnızca gelirle ölçülemez, 

ancak çok çeşitli yaşam standartları göstergelerini içermelidir. 

• Dinamik olması: Sosyal dışlanmayı analiz etmek, süreçleri 

anlamak ve girişi veya çıkışı tetikleyebilecek faktörleri 

belirlemek anlamına gelir. 

• Kolektif olması: Sosyal dışlanma sadece bireysel yaşam 

standartlarıyla ilgili değildir, aynı zamanda mahalle veya 

topluluktaki kolektif kaynaklarla (veya bunların eksikliği) 

ilgilidir. Bu, köhne okullar, uzaktaki dükkanlar, zayıf toplu 

taşıma ağları vb. Gibi yetersiz veya yetersiz toplum tesisleri 

anlamına gelir. 

•   İlişkisel olması: Yoksulluk kavramı öncelikle dağıtım sorunlarına, 

bir bireyin veya bir hane halkının elindeki kaynakların yokluğuna 

odaklanır. Aksine, sosyal dışlanma daha çok ilişkisel konulara 

odaklanır. Başka bir deyişle, yetersiz sosyal katılım, sosyal 

entegrasyon eksikliği ve güç eksikliğini ifade eder. 
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•  Yıkıcı sonuçlarının olması: Yukarıdakilerin hepsinin uzun süredir 

devam etmesi ve yaşanan çoklu yoksunluğun bir sonucu olarak 

toplumdan yıkıcı bir şekilde ayrılma. 

Sosyal Dışlanma ile İlişkili Yaklaşımlar  

Sosyal dışlanma ile ilgili farklı yaklaşımlardan söz etmek mümkündür. 

Bu yaklaşımların en fazla bilinenleri Ruth Levitas ve Hilary Silver’in 

yaklaşımlarıdır. Levitas sosyal dışlanma kavramını üç farklı bakış açısı 

ile açıklamaya çalışmıştır. Bunlar; İngiliz sosyal politikasına özgü 

yeniden dağıtım tartışması, ahlaki sınıfaltı tartışması, Durkheim’cı 

bakış açısını yansıtan ve Avrupa Birliği ile Fransa’nın sosyal dışlanma 

görüşüne atıf yapan sosyal entegrasyon tartışmasıdır. Yeniden dağıtım 

tartışmaları sosyal dışlanmanın sebebi olarak yoksulluğu ve eşitsizliği 

görmekte, kaynakların yeniden dağıtımının çözüm olduğundan 

bahsetmektedir. Alt sınıf tartışmaları ise yoksulların kendi 

özelliklerinden dolayı dışlandıklarını varsaymaktadır. Sosyal 

entegrasyon tartışmalarına göre ise sosyal dışlanmanın asıl sebebi 

işgücü piyasalarından dışlanmadır. Burada ücretli emeğe vurgu 

yapılmakta, sosyal dışlanmanın tanımı daraltılmaktadır. Ücretsiz emek 

göz ardı edilmekte, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü ve bunun 

sosyal dışlanmaya olan etkilerinden söz edilmemektedir. Ayrıca 

çalışanlar arasında eşitsiz konumda olanlar ve birçok süreçten 

dışlananlar olabilmektedir. Durkheim’cı sosyal entegrasyona dayalı 

yaklaşım ise dışlanmış bireyleri neo liberal sisteme entegre ederek 

sistem için sorunlu olmaktan kurtarmayı hedeflemektedir (Tartanoğlu, 

Erişim: Ağustos 2020). Ancak Levitas sosyal dışlanmanın bazı 
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durumlarda sürece entegre olmanın bir formu olduğunu ifade 

etmektedir. Ona göre örneğin sistemden dışlanmış gibi görünen işsizler, 

yedek işgücü ordusunu oluşturarak işlevsel kalabilmektedirler (akt: 

Tartanoğlu, Erişim: Ağustos 2020). 

Silver sosyal dışlanma ile ilişkili; dayanışma, uzmanlaşma ve tekelden 

oluşan üç farklı paradigmadan bahsetmektedir.  Buradaki her bir 

kavram, sosyal dışlanmayı farklı ideolojilerde belirli nedenlere bağlı 

olarak açıklamaktadır. Cumhuriyetçi ideolojiye sahip “dayanışma 

paradigması” sosyal dışlanmanın nedenini birey ve toplum arasındaki 

bağların kopmasına bağlamakta ve “ahlaki bütünleşme” ile 

bütünleşmenin gerçek bütünleşmeyi sağlayacağını öne sürmektedir. 

Burada aynı zamanda dışlanmanın bir yabancılaşma yaratacağı ve 

toplumsal birleşmeyi tehdit edeceği ifade edilmektedir. “Uzmanlaşma 

paradigması” ise liberal bir ideolojiye sahiptir. Bu paradigma bireyin 

tercih ve davranışlarını dışlanmanın nedeni olarak görmektedir. Buna 

göre piyasa dışlanmaya neden olmayacak bir düzene sahiptir. Sosyal 

dışlanma deneyimleri ise sabit olmaktan çok, değişkendir. “Tekel 

paradigması” ise demokrat bir anlayışı temsil etmektedir. Bu 

paradigma, zoraki, güç ilişkilerine dayalı ve hiyerarşik yapıdaki sosyal 

düzenin sosyal dışlanmaya sebep olduğunu, birey ve grupların bir 

alandan dışlanmasının diğer alanlardan dışlanmasına sebebiyet 

vereceğini ancak vatandaşlık hakları ile birlikte dışlanmanın önüne 

geçilebileceğini savunmaktadır (akt: Şimşek, 2020). 
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Sosyal Dışlanma ile İlişkili Kuramlar 

Sosyal dışlanmaya bütünsel bakabilmek için bazı kuramsal 

yaklaşımlara açıklık getirmek gerekmektedir. Bunlardan ilki damga 

kuramıdır. Damga kuramının en önemli temsilcisi Goffman’dır. 

Goffman damgalanmayı “itibarı derinden sarsan bir özellik” (akt Şahin, 

2020) olarak tanımlamaktadır.  Bu sosyal kimliğin değer yitimi ile 

birlikte damgalanan kesim sürekli suçlu olarak görülmekte; sosyal, 

siyasal, kültürel ve ekonomik alandan dışlanabilmektedir. Damgalama 

kalıp yargılar ve ön yargılar üzerinden kurgulanan bir dışlama nedenidir 

(Şahin, 2020). Bir diğer kuram göçmen ilişki ağı kuramıdır. Bu kurama 

göre eski göçmenler, yeni göçmenler, göçmen olmayan kişiler arasında 

ortak köken, soydaşlık, dostluk bağlantılarından oluşan kişilerarası 

bağlantılar bulunmaktadır. Bu teorem, genler kan bağları gibi fiziksel 

bağların dışında, güven, karşılıklı etkileşim, sorumluluklar, yetkiler ve 

empati gibi bağların oluşturduğu sosyal bağlar ile ilgilenmektedir. 

Kurulan bu ilişki ağı; göç hareketinin devamını sağlarken, diğer yandan 

insanlar arası dayanışmayı, toplumsal ilişkilerin güçlenmesini ve 

hizmetlere, iş ağlarına erişimi kolaylaştırmaktadır. Bu ağ; göç edenler 

için bir hazırlık sunmakta, göç edenlere neyle karşılaşabilecekleri ve 

nasıl mücadele edebilecekleri noktasında öncülük etmektedir. Başka bir 

kuram da feminist kuramdır. Göçmen kadınların maruz kaldıkları 

sosyal dışlanmanın aynı mekanı paylaşan yerleşikler tarafından nasıl 

yeniden üretildiği, kadınların sosyal dışlanmaya nasıl yanıt verdikleri 

feminist bakış açısında önemli bir yere sahiptir.  Bir diğer kuram ise 

“kimlik, toplumsal kimlik” kuramıdır.  Bu kurama göre insan bir 
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toplum içinde doğar ve o toplum yapısı içinde şekillenir. Yani kimlik 

toplum içinde üretilir; bireyin dinsel, etnik, bireysel ve cinsiyet kimliği 

o toplumsal yapı içinde şekillenir. İnsanlar da bir kimlik ya da 

toplumsal kimliğin temsili dolayısıyla ilişki kurarlar ya da ilişkiden 

kaçınırlar. Toplumsal ilişkiler, toplumsal kimlik olmaksızın 

düşünülemezler (Şahin, 2020). 

Sosyal Dışlanmaya Neden Olan Etkenler 

Sosyal dışlanmaya neden olan yapısal etmenleri genel olarak; gelir 

dağılımı adaletsizliği ve yoksulluk, küreselleşme ve neo liberal 

politikalar, göç, işsizlik ve sosyal koruma yetersizliği olarak beş ana 

başlık altında ele almak mümkündür. Sosyal dışlanma yapısal nedenler 

dışında şahsa bağlı nedenlerle de ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, aile 

yapısındaki değişim, cinsiyete bağlı ayrımcılık ve yaşa dayalı 

ayrımcılık bu nedenler arasındadır (Özhasar, 2013). 

Gelir dağılımı adaletsizliği ve yoksulluk: Sosyal dışlanmanın en 

temelinde ortaya çıktığı alan, düzenli bir gelirden yoksun olma hali olan 

yoksulluktur. Gelirden yoksun olma halini ifade eden yoksulluk, sosyal 

dışlanmanın hem sebebi hem de sonucudur. Sosyal dışlanma ve gelir 

yetersizliği konularında yapılmış çalışmalarda sosyal dışlanmanın refah 

düzeyi ve kişi başına düşen gelir ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

Genel tanımlamada da sosyal dışlanma; toplumda gelir ve refah 

düzeyinde belirgin şekilde negatif farklılık, engellilik, cinsiyet ve etnik 

farklılığın görüldüğü kesimlerin veya bireylerin toplumsal bütünün 

ve/veya sermaye süreçlerinin dışında kalması olarak ifade edilmektedir. 
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Bu açıdan sosyal dışlanma gelir dağılımı adaletsizliği ile doğrudan 

ilişkilidir. Yoksulluk ve eşitsizlik sosyal dışlanmanın tanımlanmasın-

daki en önemli kavramlardır (Karataşoğlu ve İslamoğlu, 2016). Yine 

Karataşoğlu ve İslamoğlu’nun (2016) yaptıkları araştırmaya göre; gelir 

düzeyi ile sosyal dışlanma arasında hem istatistiki olarak hem sosyal 

göstergeler bakımından (siyasal katılım alanı hariç) anlamlı bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. 

Sosyal devletin imkanlarının ortadan kalkması, işgücü ihtiyacının 

azalması, ücretlerin tüm dünyada düşmesi ile çalışan kesimler 

yoksullaşmakta ve işten ayrılma ve sistem dışına itilme tehlikesi ile 

karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışanlar kendilerini toplumun işleyişi 

için zorunlu ve vazgeçilmez bir işlev sahibi olarak görmekten 

uzaklaşmakta, sürekli dışlanma korkusu yaşamaktadırlar. Daha da 

önemlisi bu yoksulların yaptıkları işlerin yaratıcılık ve üreticilikten 

uzak, hizmet terimi ile açıklanamayacak işler olmasıdır. Bu da bu 

çalışanların var olmalarını anlamlı kılacak, başka bir tabirle insan 

kılacak zeminin sarsılması anlamına gelmektedir (Nakiboğlu, 2004). 

Küreselleşme ve Neo-liberal Politikalar: Ücretlerin düşürülmesine, 

çalışma standartlarının geriletilmesine, işgücü piyasasının 

enformelleşmesine neden olan küreselleşme ve neo liberal politikalar, 

ülkeler arasında ve ülke içinde gelir dağılımında adaletsizlik ve 

eşitsizlik yaratmakta ve bu nedenle sosyal dışlanmaya neden olmaktadır 

(Hatipler, 2019). 
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Mevcut durumun temel sebebi, 1980’li yıllarla birlikte IMF ve Dünya 

Bankası’nca azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere uygulanan 

“Yapısal Uyum Programları” dır. Gelişmekte olan ülkelerin kapitalist 

sisteme uyum sağlaması şeklinde düşünülen uyum programları, 

insanları küresel bir yoksulluğa ve dışlanmaya iterek pek çok insanın 

yaşamını olumsuz etkilemiştir. Bu uyum politikalarının Türkiye için de 

sonucu ne yazık ki aynıdır. IMF yetkilileri bile bu sürecin beklenen 

etkiyi yaratmadığını ifade etmişlerdir. IMF’nin önerisi ile iç piyasada 

fiyatlar dolara endekslenmiş ve bu durum stagflasyona (resesyon ve 

enflasyonun aynı anda görülmesi) sebep olmuş, ulusal sanayinin 

uluslararası sermaye karşısında etkisiz kalıp çökmüş, özelleştirme 

politikaları ile binlerce işçi işsiz kalmış ve işsizlik gittikçe artmıştır. Bu 

durum ülkelerin gelirlerinin düşmesine, milyonlarca insanın 

yoksullaşmasına ve açlık sınırının altında yaşamalarına neden olmuştur. 

Özetle IMF programları kapsamında modele göre alınan kararlar, 

ülkeler arasındaki ve içindeki eşitsizliği ve yoksulluğu arttırmıştır 

(Özhasar, 2013). 

Göç: Göç ve yoksulluk arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi 

bulunmaktadır. Yoksulluk göçün nedeni olduğu gibi, göç de 

yoksulluğun nedenidir. Günümüzde göç hareketleri ekonomik ve sosyal 

bir çok gerekçe ile katlanarak artmıştır. Göç hareketleri göçmenlerin 

göç ettikleri ülkelerde “istenmeyen yabancılar” olarak algılanmasına 

neden olmaktadır. Göçmenler çoğu zaman göç ettikleri ülkelerde yasal 

statüye sahip olmadıkları için sosyal dışlanmış grupları 

oluşturmaktadır. Göçmenler göç ettikleri ülkelerde ve şehirlerde; 
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genellikle kenar mahallelerde ikamet etmekte, yerli halktan kopuk 

yaşamakta, yerli halkın çalışmadığı düşük ücretli, bireyi geliştirmekten 

uzak, tek düze, nitelik gerektirmeyen, güvencesiz, sosyal güvenlik 

kapsamı dışında, ağır, yorucu ve pis işlerde istihdam edilmektedir. Göç 

ile kırsal alanda yaşanan kırsal yoksulluk ve mülkiyetten dışlanma 

kentsel alanlara taşınmakta ve sosyal dışlanma biçimine dönüşmektedir 

(Sapancalı, erişim:2020). 

İşsizlik: Birçok çalışmada sosyal dışlanma doğrudan işgücü piyasası ile 

ilişkilendirilmektedir. İstihdama katılıp katılmama durumu ve 

istihdama katılma biçimi sosyal dışlanma durumunu belirlemektedir. 

Sosyal dışlanmanın işgücü piyasaları ile ilişkisi iki boyutta 

değerlendirilir. Bu boyutlardan ilki istihdama katmamak şeklindedir. 

Uzun süreli işsizler bu boyut içerisinde yer almaktadır. İkinci boyut ise 

işgücü piyasasında ortaya çıkan sosyal dışlamadır. Bu dışlamaya maruz 

kalanlar genelde güvencesiz işlerde çalışanlardır. İşsizlik ve sosyal 

dışlanma arasında güçlü bir neden sonuç ilişkisi olduğu 

söylenebilmektedir. Dışlanmış grupların iş piyasasına erişimi oldukça 

sınırlıdır ve bu grupların ekonomik dışlanmaya, yani sürekli işsizlik 

haline itilmeleri ve dolayısıyla yoksulluğa itilmeleri kaçınılmazdır 

(Karataşoğlu ve İslamoğlu, 2016). 

Sosyal Koruma Yetersizliği: Sosyal koruma sistemleri bireyleri 

karşılaşabilecekleri sosyal risklere karşı güvence verir ve bireylerin 

toplum içinde yer edinmelerini sağlar. Buradaki amaç, maddi yönden 

ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalmasının 

önüne geçmektir. Sosyal koruma sistemlerinin yetersizliği ya da 
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bireylerin bu imkanlardan yeterince yararlanamaması sosyal 

dışlanmaya neden olmaktadır. Bu durum çoğu zaman işsizlik, sağlıksız 

barınma koşulları, gelirsizlik, kötü sağlık koşulları vb ile 

desteklenmektedir. Yapılan araştırmalar sosyal korumanın yüksek 

olduğu ülkelerde işsizliğin zarar verici etkisinin daha az olduğunu, 

sosyal korumanın yeterli düzeyde olmadığı ülkelerde sosyal 

dışlanmanın daha fazla olduğunu göstermektedir (Hatipler, 2019). 

Sosyal Dışlanmanın Boyutları 

Sosyal dışlanma pek çok boyutu içinde barındıran karmaşık bir süreçtir. 

Bireyin yaşamını pek çok yönden etkileyen bu süreç birkaç başlık 

altında ele alınabilir (Silver,1994; Adaman ve Keyder, 2006): 

1. Ekonomik Dışlanma 

Ekonomik dışlanma aslında özünde gelinen aileye, alınan eğitime, 

yapılan işe bağlı olarak bireylerin elde ettikleri gelirle orantılı 

kurdukları yaşamla ortaya çıkan bir süreçtir. Miras yoluyla elde edilen 

mallar, alınan eğitim bireyin bir şekilde ekonomik statüsünün 

oluşmasında etkilidir. Bu noktada yoksul bir aileden gelen, iyi bir 

eğitim alamayan veya iyi gelirli bir işte çalışamayan bireyin maddi 

olarak görece ve mutlak düzeyde güçsüz olması yaşadığı süreçte onu 

pek çok açıdan ekonomik dışlanma ile yüz yüze getirecektir.  

Ülkelerin asgari geçim standartları ve yoksulluk sınırlarının altında 

yaşam sürmek bireyleri ve aileleri ekonomik dışlanma ile sınayacaktır.  
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Yeme içme, barınma, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçları dahi 

karşılayamayan birey ve ailesi için toplumsal yaşama katılım 

imkansızlaşmaktadır (Çakır,2002). 

İşsizlik, düşük ücretli işlerde çalışma bireylerin doğrudan ekonomik 

geçim zorluğu yaşamaya iteceğinden bu durum bireyi yoksulluğa iterek 

pek çok şeyden de mahrum bırakmaktadır. Ülke özelinde bakıldığında 

asgari ücretle geçinmek zorunda kalan milyonlarca aile aslında tam 

olarak bu döngünün ve dışlanmanın içinde yer almaktadır. Oluşan 

yoksulluğun beraberinde yarattığı yoksunluk bireyin ve varsa ailesinin 

sınıfsal farklılığını çok daha derin hissetmesine neden olabilmektedir. 

Parasal gücün düzeyi bireyin tüm sosyal yaşamını doğrudan 

etkilemektedir.  

Liberal sistemde emek gücünün daha yoğun sömürülmesi ve 

çalışanların işverenlerin kar marjlarını artırmaları aslında sınıfsal olarak 

kazanç dengesinin daha da bozulmasına neden olmaktadır. Bu artan 

parasal uçurum dışlanmanın etkilerini de daha derin hissettirmektedir.  

Diğer yandan düşük ücretli işlerde çalışma, işsizlik gibi sorunlar da 

bireyin psiko-sosyal açıdan pek çok sorun yaşamasına zemin 

yaratabilmektedir. Bu zincirleme etki de aslında bireyin dışlanmasına 

olanak yaratabilmektedir.  

Can Gökyay (2014)’ün de ifade ettiği gibi bireylerin iş bulmada zorluk 

yaşamaları ve akabinde yoksulluğa düşmeleri ekonomik dışlanmaya 

maruz kalmalarına neden olmaktadır. Bu durumda bireylerin 

yaşamlarını asgari düzeyde sürdürebilecekleri temel kaynaklara 
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erişimleri kısıtlanmaktadır. Bu alanlarda yaşanan ekonomik 

dışlanmayla mücadelede devletin müdahalesi şarttır. 

2. Kültürel – Toplumsal Dışlanma 

Sosyal dışlanmanın kültürel ayağı aslında kendini ekonomik 

sebeplerden bağımsız bir şekilde ortaya çıkaran ve bireyin yaşadığı 

yerde istediği hayata dahil olamamasını anlatan bir kavramsallaştır-

madır. Bireyin istediği hayata erişmesine engel olabilecek şeyler 

arasında etnik köken farklılıkları, yaşanılan yerin baskın dini 

inanışından farklı inanışa sahip olma, yaşanılan yerin baskın dilinden 

farklı bir dil konuşmak veya farklı bir şiveye/ağza sahip olmak, cinsel 

tercihlerde farklılaşmak, farklı giyim kuşam seçimleri… bireyleri 

mevcut düzenden farklı kıldığından yaşadıkları toplum içinde pek çok 

sosyal faaliyetten uzak kalmalarına hatta kötü muamele görmelerine 

neden olabilecektir (Adaman ve Keyder, 2006). 

Bireyin doğuştan getirdiği veya bir yaşam tercihi sebebiyle sahip 

olduğu özellikler yaşanılan göre tüm yaşamını derinden 

etkileyebilmektedir. Pek çok noktaya toplumsal kaynaklara erişimi 

engelleyen ve yer yer kısıtlayan bu durum bireyin kaynaklara 

erişiminde net bir biçimde sorunlara neden olduğu için kültürel 

dışlanma olarak adlandırılmaktadır.  

3. Politik – Kurumsal ve Mekansal Dışlanma 

Bireyin sosyal haklarını tam olarak bilmemesi, siyasal haklarından tam 

olarak yararlanamaması veya tüm bunların engellenmesi doğrudan 
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bireyin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel bağlam ile 

bağlantılıdır. Bunun yaşanma hali de doğrudan politik bir dışlanmadır.  

Politik bağlamda yaşanan bu dışlanma aslında hem bireylerin ekonomik 

şartlarına hem de sosyo-kültürel özelliklerine doğrudan bağlıdır. 

Bireylerin politika anlamda haklarının farkında olmamaları veya 

farkında olup kullanamamaları bireylerin vatandaşlık haklarını ve 

dolayısıyla devlet güvencelerini kullanamamaları anlamına gelmek-

tedir.  

Özellikle incinebilir grupta yer alan bireyler ve gruplar bu süreçlerde 

çok ciddi bir şekilde dışlanmaya maruz kaldıkları için pek çok alanda 

ciddi düzeyde yoksunlukla karşılaşırlar. Tam bu süreçte bireylerin 

yaşamlarını asgari düzeyde devam ettirebilmeleri için sosyal hizmetin 

ortaya çıkış sebeplerinden biri olan yoksulluk ve akabinde gelişen 

sosyal yardım kavramı karşımıza gelmektedir.  

Tam bu bağlam içinde politik ve kurumsal dışlanma kavramları aslında 

mekânsal dışlanma ile de doğrudan ilgilidir. Bireyler mekânsal anlamda 

hem yaşadıkları coğrafi bölge, semt, mahalle veya alandan kaynaklı 

hem de ikamet ettikleri kentteki bölgenin kamusal hizmetlere ve ihtiyaç 

duyulan kaynaklara erişimde sorun yaşamasına göre çeşitli boyutlarda 

ayrımcılığa maruz kalırlar (Adaman ve Keyder, 2006). Bu bölgelerin 

geri kalmış bölgeler olarak nitelendirilmesi, kimi zaman kenar mahalle 

veya gecekondu alanları olarak tanımlanması da bir çeşit mekânsal 

dışlanma yaratmaktadır. Kent merkezlerinde yapılan okullar, 

hastaneler, alışveriş merkezleri, yaşam merkezleri, büyük park ve 
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bahçeler kent merkezinin dışında yaşayan insanlar için erişimi zor 

alanlara dönüşmektedir. Özellikle ulaşım olanaklarının yeterli olmadığı 

durumlarda bireyler bu olanaklardan yoksun kalmaktadır.  

Diğer yandan özellikle ücretli sağlık hizmetlerinden yararlanamayan ve 

donanımlı hastanelere uzak yerlerde yaşamak zorunda kalan bireylerin 

acil bir sağlık sorunu durumunda en yakın sağlık kuruluşuna ulaşma 

süreci kent merkezinde yaşayan bireylere oranla çok daha zor 

olmaktadır. Bu uzaklık nedeni ile bazı bireylerin yaşamlarını kaybetme 

veya hastaneye geç ulaşma sebebiyle kalıcı sağlık sorunu yaşama 

risklerinin daha fazla olması tam da mekânsal ve kurumsal dışlanmaya 

net bir örnek olarak düşünülebilir. 

Yine maddi imkanları kısıtlı olduğu için sınır köylerinde yaşamak 

zorunda kalan bireylerin olası bir savaş durumunda yaralanmaları veya 

yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmaları da mekânsal dışlanmaya 

bir örnek olabilir.  

Mekansal dışlanmaya bu şekilde maruz kalan bireyler aslında toplumsal 

aidiyet duygusundan da yoksun kalmakta ve bu aidiyetlerini günden 

güne yitirerek toplumdan soyutlanabilmektedir (Can Gökyay, 2014). 

Kent içinde de benzer yerlerden gelen, benzer sosyo-ekonomik 

koşullara sahip birey ve ailelerin bir araya gelmesinin altında da en 

temelde yatan şey maddi güçlükler ve aslında ekonomik dışlanmadır. 

Daha sonra bu insanların ihtiyaç duydukları kaynaklara erişememeleri 

sonucunda hemşeri dernekleri kurmaları ve bir şekilde yardımlaşma ve 

dayanışma ağını aktif hale getirmeye çabalamaları da aslında ve var 
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olmayan veya eksik olan hizmetlerin/kaynakların olmasındandır. Yine 

sendikal faaliyetler ve iş yeri yardım sandıkları da bu yoksunlukların 

ortadan kaldırılması veya azaltılması amacına hizmet eden yapılardır.  

Yaşadığı bölgede kaynaklara, hizmetlere erişemeyen insanlar büyük 

kentlere geldiklerinde karşılaştıkları bu dışlanma süreçleri ile yine 

yerleştikleri alanlarda da pek çok boyutta dışlanmaya maruz 

kalmaktadırlar. Aslında bakıldığında dışlanma süreçleri birbirleri ile 

doğrudan bağlıdır.  

Sosyal Hizmette Sosyal Dışlanma Kavramı 

Sosyal hizmet bilim ve mesleğinin temel sorun alanlarından biri 

ayrımcılık ve dışlanmadır. Bireyler içinde bulundukları toplumda pek 

çok nedenden kaynaklı olarak ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz 

kalabilirler.  

Sosyal dışlanma, mutlaka finansal zorluklarla bağlantılı olmayabilir. 

Örneğin gey olma, kadın olma, işçi sınıfından olma, yaşlı olma, engelli 

olma, farklı etnik gruptan olma durumları bireyleri önyargılar, 

damgalayıcı yapılar ve politikalar aracılığı ile dışlayabilir (Sheppard, 

2012). 

Bireyler bu bağlamda kimi zaman doğuştan getirilen kimi zaman 

kültürel yapı içinde öğrenilen kimi zaman da sonradan yapılan 

seçimlere ve kararlara bağlı olarak çeşitli boyutlarda dışlanmaya maruz 

kalabilmektedir.  
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Sosyal hizmette sosyal dışlanmanın anlamına bakıldığında ilk akla 

gelenler sosyal olarak dışlanan gruplardır (Sheppard, 2012):  

• Yoksulluk, işsizlik ve bununla bağlantılı çok sayıda dezavantaj 

yaşayanlar, 

• Vatandaş olarak tüm haklarından mahrum bırakılanlar; 

• Sosyal bağları zarar gören veya kopanlar. 

Bu dışlanma süreçlerinden etkilenen gruplar arasındaki bağların 

hepsinde farklı bir vurgu vardır ancak her biri arasındaki bağlantılar da 

açıktır. Bunların çoğundaki örtük olan konular şunlardır (Sheppard, 

2012): 

• kimlik - kişinin (veya grubun) kendisini toplumun amaç ve 

süreçleriyle özdeşleştirebilme seviyesi; 

• insanlık - kişinin tam ve üretken bir hayat yaşayabilme seviyesi; 

• değerler - bireylerin veya grupların yurttaş olarak haklarını elde 

edebilme seviyesi ve bu seviyenin insanlara verilen değerin 

neresinde yer aldığı; 

• deneyimleri - yaşamlarının ne derece olumlu görüldüğü veya 

psikolojik iyiliklerini sürdürmelerine yardımcı olabilecek bir 

topluluk duygusundan kopuk ve izole olduklarını hissetmeleri, 

gibi konu başlıkları bir dereceye kadar sosyal hizmet uygulamasının 

altında yatan temaları yansıtır. Bu nedenle, sosyal dışlanmanın bazı 

yönleri sosyal hizmet alanlarının ötesinde olabilirken, bazıları da onun 

tam içinde görünebilir. 
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Sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç duyan kitlenin ezici bir 

çoğunluğu yoksul ve nüfusun en dezavantajlı kesiminden oluşmaktadır. 

Sosyal ve politik etkinin yokluğu bireylerin yaşamlarını ve refahlarını 

ciddi derecede günden güne aşındırmaktadır (Sheppard, 2012). 

Bireylerin dışlanmaya maruz kalmalarındaki en büyük nedenlerden biri 

şüphesiz dünyanın en büyük sorunu da olan yoksulluktur. Gelir 

dağılımında yüzyıllar boyu süregelen eşitsizlikler kendini yoksul 

bireyler yaratarak göstermektedir. Sosyal hizmet bakış açısında tüm 

bireyleri etkileyen sorunların en temelden çözümü öncelikli hedeftir. 

Ancak kamusal olanaklar, kaynakların sınırlı oluşu aslında sosyal 

hizmet uygulamalarında da bir ekonomik dışlanmaya neden olmaktadır. 

Sorunun çözümünde aktif olarak kullanılamayan olanaklar sorunların 

çözümünde de yeterli olamamaktadır.  

Sosyal dışlanma kavram olarak dezavantajlı sosyal bağlamla doğrudan 

ilgilidir. İnsanlar hangi bağlamda, nasıl ve neden dışlandığı başlıkları 

önemlidir. Aslında yoksulluk için de hemen hemen aynı şey geçerlidir. 

Yoksulluğun şekli, kapsamı ve nedenleri içinde oluştuğu toplum 

tarafından şekillendirilir. Küresel düzeyde bu çok net bir şekilde 

görülmektedir. Örneğin Britanya'daki yoksulluk, Bangladeş'teki 

yoksulluktan çok farklıdır (Backwith,2015). 

Müracaatçıların neden yoksul ve dışlanmış olduğunu, bunun olası 

sonuçlarının ne olduğunu ve bu konuda neler yapılabileceğini anlamak 

içinde yaşadıkları koşulların farkında olmak gereklidir. Sosyal hizmet 

uygulama sürecinde dışlanma aslında yoksulluk ile eşgüdümlü olarak 

ilerleyen iki sorun alanı olarak karşımızda durmaktadır. Backwith 
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sorunun İngiltere ölçeğinde sosyal hizmet uygulamalarında bu iki 

alanın sürekli yeni zorluklar yaratmasının altında yatan 3 neden 

olduğunu ifade etmiştir (2015):  

• Her ikisinin de çok daha kötüye gitmekte olması. 

• Yoksunluk içinde olan insanlar için devletin refah hizmetlerini eşi 

görülmemiş bir ölçekte geriye çekmesi. 

• Geçmişte olduğundan farklı olarak, sosyal hizmetin yoksulluğa 

ve dışlanmaya tepki verme kapasitesinin özellikle yasal 

hizmetlerde kısıtlanması.  

Dışlanma sorununun çözümünde genellikle sorunu temelden çözmesi 

beklenen makro odaklı müdahalelerin yapılması beklenirken olanaklar 

dahilinde daha çok sorunun etkilerini azaltan müdahalelerde 

bulunulmaktadır. 

Sosyal hizmetin sorun analiz süreçlerinde sosyal dışlanma kavramı 

önemli başlıktır. Pek çok sorunun hem ortaya çıkışında hem de yarattığı 

etkilerin anlaşılmasında sosyal dışlanma kavramı analizin önemli bir 

yerindedir.  

Sosyal hizmette sosyal dışlanma kavramının anahtar öğeleri Backwith 

(2015) tarafından şu şekilde sıralanmıştır: 

• Sosyal dışlanma bir kavram olarak müracaatçıların sosyal 

izolasyon ve yoksulluk süreçlerinin farklı yoksunluk ve eşitsizlik 

biçimlerinden zaman içinde nasıl etkilediğini anlamada oldukça 

yararlıdır.  
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• Farklı sosyal dışlanma söylemleri insanların neden dışlandığı ve 

bu konuda ne yapılması gerektiği konusunda birbiriyle farklılaşan 

görüşleri yansıtır. Bu farklılık kavramın doğru anlatılmasında bir 

zenginlik yaratmaktadır.  

• Çoğu etnik azınlık grubun yaşadığı yüksek yoksulluk ve sosyal 

dışlanma oranları, ırkçılık dâhil olmak üzere farklı sosyo-

ekonomik faktörlerin etkileşiminden kaynaklanmaktadır. 

• Engellilerin sosyal dışlanmasının üstesinden gelmek için yapılan 

uygulamalar engelliliğin sosyal nedenlerini vurguladığı için 

sosyal engellilik modeline dayanmalı ve bunu yaparken 

müracaatçılara güç sağlamalıdır. 

Sosyal hizmetin temel amacı bireyin insan onuruna yakışır bir hayat 

sürmesi olduğu için aslında sosyal dışlanma kavramı doğrudan sosyal 

hizmetin çalışma alanı içinde yer alan bir sorun alanıdır. Mikro, mezo 

ve makro boyutlu pek çok çalışmanın yapıldığı bu sorun alanına dönük 

olarak en temelde hak temelli uygulama, baskı karşıtı uygulama ile 

güçlendirme yaklaşımının kullanıldığı söylenebilir.  

Bireylerin hak temelli bir bakış açısı ile sahip oldukları hakları 

öğrenmeleri, maruz kaldıkları baskının farkına varmaları ve bu baskı 

odakları ile savaşmak için güçlenmelerinin sağlanması sosyal hizmetin 

temel misyonları arasında yer almaktadır. Sosyal hizmet uygulamaları 

koruyucu önleyici ve kalıcı çözüm üretici özellik taşıdığından en 

temelde sorunun ağır etkilerinin ortadan kaldırılmasına katkı sunar, 

daha sonra sorunun etkilerinin tümüyle ortadan kalkması için çalışır, 

koruyucu ve önleyici çalışmalarla başka bireylerin, grupların bu soruna 
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maruz kalmamaları adına çalışmalar yapar. Bu anlamda sosyal 

dışlanma sorunu sosyal hizmet temel alanlarından biridir ve çözüm 

süreçleri sosyal hizmet müdahalelerinden bağımsız kurgulanamaz.  

Sonuç 

Sosyal dışlanma; tanımlaması ve çözümü güç, çok katmanlı ve oldukça 

karmaşık bir kavramdır. Bireysel ve toplumsal birçok olumsuz etkiyi 

beraberinde getirmektedir. Yapılan araştırmalara göre sosyal dışlanma 

bireysel etkileri; ihtiyaçların giderilememesi ile toplumsal bağların 

kopması, stres ve kaygı, öz saygının zedelenmesi, insanlara ve 

toplumsal kurumlara inanç ve güven kaybı, fiziki ve ruhsal sağlığın 

bozulması, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama nedeni ile 

sağlığın bozulması, kınanma duygusu, güçsüzlük, umutsuzluk ve 

kaderciliktir. Sosyal dışlanmanın toplumsal etkileri ise; suça eğilim ve 

suçluluk oranlarının artması, toplumsal kurumların ve normların 

etkinliğini yitirmesi, yabancılaşma, toplumsal patlamalar, sosyal 

değerlerin ve sorumluluğun yitirilmesi, sosyal düzenlemelerin haklılığı 

ve gerekliliği konusunda şüphelerin artması, dünyaya karşı isyan 

duygusunun artması olarak sıralanabilir (Çakır, 2002). 

Araştırmalar göstermektedir ki, sosyal dışlanma yaşama riski en yüksek 

gruplar; işsizler, tek ebeveynli aileler, yaşlılar, yoksulluk içinde yetişen 

çocuklar, etnik gruplar, evsizler, bağımlılar, insan ticaretine konu 

olanlar, bakım kurumlarında yaşayanlar, geçimlik tarım yapan aileler, 

toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalan kadınlardır. Sosyal 

dışlanmaya maruz kalan bireyler; eğitim, sağlık, ekonomik, kimlik 
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sorunları, aileye ilişkin sorunlar, genel asayiş sorunları, inanç durumları 

ile ilgili sorunlar, oluşan ekonomik zenginliğin sosyo-kültürel alana 

aktarımı gibi birçok sorunla karşılaşmaktadırlar (Kalaycı, 2018).  

Toplum ve devlet, savunmasız ve dezavantajlı grupların maruz kaldığı 

bu durumu yasalar, politikalar ve kurumsal uygulamalar ile önlemek 

durumundadır. Bu konuda özellikle de istihdam piyasasına, barınmaya, 

eğitime, sağlığa ve adalete erişime odaklanılmalıdır. Sosyal 

dışlanmanın üstesinden gelmek ancak ve ancak kişilerin dışlanma 

pratiklerine maruz kaldıkları süreçleri ve işleyişi kavramak ile 

mümkündür (Köylü, 2018). 

Sosyal dışlanma sorunu bireyin doğuştan getirdiği özellikler, sahip 

oldukları olanaklar ile bazı seçim ve yönelimleri ile ortaya çıkmaktadır. 

Bireylerin insani koşullarda yaşaması çoğu ülkede anayasal bir haktır 

ve yasal güvence altındadır. Sosyal devletlerin var olma amaçlarının en 

başında gelen eşitlik ve adalet vurgusu aslında kendisini en net bir 

biçimde sosyal dışlanma sorunun önlenmesi/etkilerinin azaltılması 

süreçlerinde göstermelidir. Bireylerin kişisel çabaları çoğu durumda bu 

sorunun üstesinden gelmeye yetmeyeceği için çalışmaların neredeyse 

tümüyle makro bir boyutta ele alınması gerekmektedir. Sosyal 

dışlanmaya maruz kalan ve kalma ihtimali olan birey ve grupların 

korunması devletin sorumluluğu altındadır. Özellikle İnsan Hakları 

Sözleşmesi gibi evrensel hak sözleşmelerine taraf olan ülkeler için bu 

durumun ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak devlet için 

net bir görev olmaktadır.  



 

 369 

Bireylerin kendi haklarının bilincinde olmaları bunu talep etmelerine de 

olanak sağlayacağından mutlak suretle bireylerin vatandaşlık haklarını 

öğrenmeleri sağlanmalı, herhangi bir nedenle ayrımcılık, baskı veya 

dışlanmaya maruz kaldıklarında bunu ortadan kaldırmak için nereye, ne 

zaman ve ne şekilde başvuru yapacağını bilmelidir. Artan bilinç düzeyi 

bireyin hak arama çabasını destekleyeceğinden bireyler üzerinden 

oluşacak bir toplumsal destek süreci, var olan durumun dışlanma 

mağduru bireyler lehine sonuçlanmasına yardımcı olacaktır. Bu süreçte 

oluşacak kamuoyunun yaratacağı etki de önemlidir. Özellikle son 5-10 

yılda sosyal medyanın bu konudaki gücü ortadadır. Bu tür konularda 

kamuoyu yaratma adına kontrollü bir şekilde sosyal medya da 

kullanılabilir.  
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GİRİŞ 

1. YOKSULLUK 

Yoksulluk yeni bir olgu ve insanlığın karşılaştığı yeni bir sorun değildir. 

İnsanlık tarihinde üretim ve mülkiyet ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla 

yaşıt olan bu kavramın objektif ve genel kabul gören bir tanımlaması 

olmadığı için literatürde farklı tanımlamalara yer verilmiştir. Bu 

farklılığın en temel sebebi yoksulluğun toplum dinamiklerine, zamana 

ve mekâna göre farklılıklar göstermesidir (Gül & Şen, 2018). Bu 

nedenle yoksulluk zaman içerisinde farklı biçimlerde tanımlanmıştır 

ancak en genel anlamıyla yoksulluk, insanların temel gereksinimlerini 

karşılama olanağına ve yaşayabilecekleri minimum yaşam 

standartlarına sahip olamamalarıdır (Şenkal, 2005, s. 392). Polanyi’ye 

(1986) göre hayatta kalmak için çalışarak para kazanmak zorunda olan 

herkes “yoksul”dur. Alcock (2006) ise yoksulluğu “mahrum” olma hali 

olarak tanımlamıştır.  

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO, 2006) yoksulluğu, bir ülkede düşük 

ya da yetersiz gelir, düşük kalitede barınma olanakları, temel kamusal 

hizmetlerin sağlanmasında ve altyapı hizmetlerinde yetersizlik ve 

sosyal güvence eksikliği olarak tanımlamaktadır. Aslında yoksulluğun 

sadece hayatı devam ettirebilecek temel ihtiyaçların eksikliği olarak 

tanımlamak yetersiz bir tanımlama olacaktır. Zira yoksulluk bir 

anlamda açlık, eğitimsizlik, eşitsizlik, özgür olamamaktır (Gündoğan, 

2008). Ayrıca yoksulluğun sadece gelir ve kalori gereksinimine göre 

tanımlanması, sorunun sosyal ve ahlaki boyutlarının göz ardı 
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edilmesine sebep olabilmektedir. Zira yoksul birey ekonomik anlamda 

yaşadığı zorluklar sebebi ile kendisinin ve ailesinin ekonomik ve sosyal 

ihtiyaçlarına cevap veremediği için sosyal açıdan kendisini ve ailesini 

toplumda konumlandırma noktasında da problemeler yaşamaktadır 

(Odabaşı, 2010, s. 14). 

Yoksulluk tanımlarının farklılaşmasının yanında yoksulluğun 

sınıflandırılmasında da farklı görüşler mevcuttur ancak bunlar 

içerisinde en fazla kabul gören sınıflandırma 1977 yılında 

Drewnowski’nin yaptığı sınıflandırmadır. Drewnowski yoksulluğu, 

mutlak, göreli ve öznel yoksulluk şeklinde sınıflandırmıştır.  

1.1. Mutlak Yoksulluk 

Mutlak yoksulluk, bireyin ve ailesinin yaşamını sürdürebilecek temel 

gereksinimlere sahip olamamasıdır. Bu sınıflandırmaya göre temel 

gereksinimler olan yiyecek, giyecek ve barınma gibi ihtiyaçları 

karşılayabilmek için gerekli gelir düzeyine sahip olmayan bireyler 

yoksul olarak tanımlanmaktadır. Mutlak yoksullukta insanların 

ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için standart bir gelir düzeyi belirlenir ve 

bu gelir düzeyinin altında kalan bireyler yoksul olarak kabul edilir 

(Drewnowski, 1977, s. 183). 

1.2. Göreli Yoksulluk  

Bu yaklaşıma göre yoksulluk görecelidir ve bireyin yansıttığı 

ihtiyaçlarını giderebilme düzeyi bakımından grubun diğer üyeleri 

karşısındaki konumu o kişinin yoksulluğunun ölçütüdür. Bu ölçüte göre 
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nüfusun düşük gelirli bir bölümü esas alınmakta ya da ortalama bir gelir 

düzeyi sınırı saptanarak bu sınırın altında yer alan kimseler yoksul 

kabul edilmektedir (Saygı Doğru, 2016, s. 10). Bireyin toplumun genel 

gelir düzeyinin altında bir gelire sahip olması durumunda birey 

“yoksul” olarak nitelendirilebilmektedir. Göreli yoksulluk, farklı 

grupların sahip olduğu mutlak gelir düzeyinden ziyade, gelir ve refahın 

dağılımındaki farklılıklara odaklanır.  

1.3. Öznel Yoksulluk 

Öznel yoksulluk kişinin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığına dair 

sahip olduğu düşünceye göre yoksul olup olmadığına ilişkin fikridir 

(Drewnowski, 1977, s. 185; Dağdemir, 2002, s. 1). 

Harker ve Oppenheim da yoksulluk sınıflandırmasını Drewnowski’nin 

sınıflandırmasına benzer bir şekilde yapmışlardır. Harker ve 

Oppenheim’e göre mutlak yoksulluk, yaşamını sağlamaya yönelik 

gerekli temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur. Göreli yoksulluk 

ise, bir toplumun tüm üyelerinin yaşam standartlarıyla ilişkili olarak 

belirlenebilen, bir kesimin yaşam standardının diğerininkine göre düşük 

olduğu varsayılan bir durumdur (Harker ve Oppenheim, 1996).  

1.4. İnsani Yoksulluk  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 1997 yılında “insani 

yoksulluk” kavramıyla yoksulluğu mutlak bir gelir seviyesine sahip 

olmanın ötesine taşıyarak yoksulluk ve yoksulluğun ölçüşmesi 

yaklaşımlarına önemli bir katkıda bulunmuştur. UNDP 90’lı yıllardan 
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itibaren her yıl yayınladığı raporda insani gelişme kavramına yer 

verilmektedir. İnsani gelişme, kişi başı gelir hesaplarının ötesine 

giderek insan kaynaklarının gelişimini, özgürlük, kişilik gibi unsurları 

ve kişilerin hayatlarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları temel 

gereksinimlerine ulaşma düzeyini bir arada değerlendirerek kalkınma 

içindeki insanın rolünü ele almaya çalışmaktadır (Demir, 2006, s. 2). 

Bireylerin eğitim, hijyen, enerji, temiz içme suyuna erişebilmesi, 

yoksulluğun “insani” boyutu olarak ele alınmaktadır (Saygı Doğru, 

2016). 

2000’li yılların başından itibaren yoksulluğu gelir düzeyi ölçümünden 

ziyade bir olgu olarak tanımlayan ve farklı yaklaşımlar kullanarak 

yoksulluğun daha kapsamlı bir şekilde tanımlanmasına katkı yapan 

kavramlar geliştirilmiştir. Yeni yoksulluk, son yıllarda yoksulluğa 

getirdiği yeni bakış açısıyla sıklıkla üzerinde durulan bu kavramlardan 

bir tanesidir. 

2. YENİ YOKSULLUK 

19. yüzyıldan refah devleti oluşumuna kadar geçen sürede batı 

ülkelerinde oluşan yoksulluk, büyük ölçüde sistem içerisinde kabul 

edilen ve sistemin çalışması için hayati rol oynayan sistem içi bir 

yoksulluktu. Ancak refah devletinin çöküşü, sanayileşme sonrası 

üretimin makineleşmesi ve mevcut üretimin ucuz iş gücünün 

bulunduğu gelişmekte olan ülkelere kayması sonucu, yetenek ve eğitim 

gerektiren uzmanlık alanlarına ihtiyaç artarken, bilgi ve beceri 

gerektirmeyen alanlarda çalışan kesimler, süreklilik arz eden bir 
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işsizlikle karşı karşıya kalmışlardır. Bahse konu bu kesim süreklilik arz 

eden bir işsizlik girdabına girerek ekonomik dışlanmaya ve aynı 

zamanda tüm haklarından mahrum olup siyasal bir dışlanmaya maruz 

kalan “Yeni Yoksulları” oluşturmuştur.  

Yeni yoksullukta “yoksulluk” artık sistemin problemi değildir zira 

sistemin yoksula ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü sanayi toplumlarında 

teknolojik devrimle birlikte, ihtiyaç duyulan emek gereksinimi ortadan 

kalkmıştır. Ancak sistem her ne kadar yoksula ihtiyaç duymuyor olsa 

bile bu durumun sistemi etkileyen farklı boyutları gündeme gelmeye 

başlamıştır. Örneğin yoksulluğun kronikleşmesiyle birlikte artan suç 

oranları ve bu yeni yoksulların kendileri için oluşturdukları yaşam 

biçimleri sistem içerisinde bulunanları rahatsız etmeye başlamıştır. 

Tam da bu noktada zaten formel yardım mekanizmalarından mahrum 

olan bu yeni yoksullar bir de toplum dışına itilerek enformel yardımlar 

ve dayanışmadan da mahrum bırakılarak çaresizlikleriyle baş başa 

bırakılmışlardır. Bu çaresizlik yoksulluğun sadece statik yönüne vurgu 

yapan gelir düzeyi veya tüketim miktarı ile değil kişinin mevcut 

fırsatlardan ve sosyal hizmetlerden faydalanabilme imkânı ve gelecekte 

oluşabilecek fırsatlara ulaşabilme kabiliyeti yani “yapabilirlik” leri ile 

de ilgilidir (Işık-Pınarcıoğlu, 2001). 

Dünya genelinde yaşanan küresel gelişmeler ve neo-liberal politikalar 

yoksulluğun yeniden tanımlanması gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Sen’e (1995) göre bireylerin gelir alanındaki göreli yoksulluğu, 

yetenekler arasındaki mutlak yoksulluğa neden olabilir. Böyle bir 

sonuca günümüz tüketim toplumlarında sıklıkla rastlamak mümkündür. 
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Günümüzde tüketim sadece ihtiyaçları karşılamak için değil artan 

arzuları tatmin etmek için de gerçekleştirilmektedir (Karakaş, 2005). 

Böylesi bir toplumda yoksullar tüketici olarak yetersizdirler ve tüketim 

toplumundan dışlanmaya, unutulmaya ve aşağılanmaya maruz kalırlar 

(Bauman, 1998). Toplum içerisinde bir birey olarak standartlar 

ölçüsünde tüketim gerçekleştiremeyenler yeni yoksullar grubunu 

oluşturmaktadır (Karakaş, 2010). Yeni yoksulluk, tüketim toplumunun 

sonuçlarından biridir ve bireyler için bir anlamda umutsuzluk 

üretmektedir.  

Küreselleşmeye paralel olarak tüm dünyada yaşanan gelir eşitsizliğini, 

zengin ile fakir arasındaki farkın giderek artmasını, kapitalizmin 

küresel ölçekteki değişimi olarak niteleyen Karakuş (2010), 

kapitalizmin nitelik değişimi ile birlikte yoksulluğun da nitelik 

değiştirdiğini belirtmektedir. Ayrıca önceki formlarını koruyan 

yoksulluk değişen kapitalist yapı ile birlikte karşımıza “yeni yoksulluk” 

olarak çıkmaktadır. 2000’li yıllara gelindiğinde yeni yoksulluk olgusu 

daha fazla gündeme gelmiş ve ülkelerle sınırlı kalmayacağı, küresel bir 

sorun olacağı anlaşılmıştır.  

Buğra (2003) yoksulluk kavramının özellikle Dünya Bankası gibi 

kuruluşların kullanımında genel olarak aritmetik boyutlarla gündeme 

gelen bir kavram olduğunu, toplumsal ilişkileri nasıl etkilediği ve 

yoksulluğun nasıl ortaya çıktığı konusunda sessiz kalındığını 

belirtmektedir. Bu sebeple sosyal bilimlerde “yoksulluk” kavramı 

yerine konunun toplumla ilgili yönüne vurgu yapan diğer kavramlar 

tercih edilmeye başlanmıştır. Bu kavramlar içerisinde öne çıkan üç 
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kavram bulunmaktadır: Toplumsal dışlanma (social exclusion), Alt-

Sınıf (underclass) ve Kenardalık (marginality).  

Kenardalık, daha çok Latin Amerika bağlamında kullanılan ve daha çok 

sisteme entegre olamamışlığı belirtmektedir. Bu anlamda kenarda 

kalanlar, ekonomik, politik ve kültürel olarak sistemden hiçbir şey 

beklemeden kendilerine çözüm bulan marjinal gruplar olarak Latin 

Amerika ülkelerinde kendini göstermektedir (Buğra ve Keyder, 2003).  

Alt sınıf kavramı ise daha çok ABD bağlamında gündeme gelmektedir. 

Alt sınıf kavramı kenardalık kavramında olduğu gibi sisteme entegre 

olamamışlığı değil önceleri sistemin içerisinde olup yaşanan 

değişimlerden ötürü önceki olanaklara sahip olamamayı ve özellikle ırk 

gibi sosyal özellikler dolayısıyla bu kişilerin artık bir toplumsal sınıf 

olarak değil sınıf altı bir tabaka olarak kendi çevrelerinde (getto) 

yaşamlarını sürdürmelerini ifade eder. Bu kişiler artık sistemin ihtiyaç 

duymadığı ve sisteme entegre olma beklentisi olmadığı için kendilerine 

çoğunlukla yasal olmayan bir dünya kuranları ifade etmektedir (Buğra 

ve Keyder, 2003). 

Toplumsal dışlanma ise daha çok AB ülkelerinde kullanılan ve sosyal 

içermenin sosyal politika ile elde edilebilecek, tedavisi gerekli ve 

mümkün olan bir hastalık olarak algılanmaktadır. Toplumsa dışlanma 

kavramı, refah devleti uygulamalarının artık eskisi kadar başarılı 

olmadığı dönemlere denk gelmektedir. Ancak burada asıl önemli nokta 

sosyal politikalardan vazgeçilmediği ancak yaşanan değişimlerden 

dolayı ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişkinin kopması 
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sonucu kişilerin, alacakları ücretlerle, ekonomik bakımdan kendi 

ayakları üzerinde durup toplumla bütünleşme imkânı bulunmayan bir 

toplumsal katman oluşturmalarıdır (Buğra ve Keyder, 2003). Bu 

noktada şunu belirtmek gerekir, refah devleti uygulamaları bu kişileri 

ayakta tutabilmesine karşın toplumsal bütünleşmeyi sağlamada yetersiz 

kalmaktadır. Kişinin ekonomik olarak dışlanması, devamlı bir işsizlik 

hali, zamanla kültürel dışlanmaya yol açmakta, kişilerin göçmen veya 

farklı etnik kökenden olması bunlara ek olarak siyasi dışlanmayı da 

beraberinde getirmektedir. Devletlerin bu insanlar için şehir çevrelerine 

inşa ettiği sosyal konutlar, tüm bu dışlanmaya ek olarak mekânsal 

dışlanmayı beraberinde getirmekte ve bu durum “toplumsal dışlanma” 

olarak ifade edilmektedir (Buğra ve Keyder, 2003).  

Kentsel yoksulluk, sınıf-altı yoksulluğu, sosyal dışlanma, kenardalık 

gibi kavramlar ile açıklanan yeni yoksulluğu açıklayıcı kavramlar 

konusunda genel bir kabul söz konusu değildir. Zira yeni yoksulluk 

kavramının neyi ifade ettiği ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Örneğin Fransa yeni yoksulluğu “sosyal dışlanma” olarak açıklarken 

Amerika ve İngiltere’de “sınıf-altı” kavramı olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Silver, 1996). Aslında yeni yoksulluk, kentsel 

yoksulluğun ve günümüz tabakalaşmasının bir göstergesi olarak da 

nitelendirilebilir (Karakaş, 2010). Zira “yeni yoksulluk” olgusu, 

toplumsal dışlanma riski taşıyan, kenarda kalan, ekonomik ilişkiler 

anlamında sistemle bütünleşmesi giderek zorlaşan bir tabakaya işaret 

etmektedir (Buğra ve Keyder, 2003).  
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Yeni Yoksulluk, klasik yoksulluk tanımlarında vurgulanan gelir 

yetersizliği, ekonomik ve politik krizler, doğal felaketler, savaşlar ve 

göçler gibi geleneksel sebeplerin yanında içinde bulunduğumuz 

döneme özgü farklı ve yeni risk faktörleri ile şekillenmektedir. Örneğin 

1980’li yılların başından itibaren küresel düzeydeki sermayenin 

yeniden yapılanması ve neoliberal gelişmelerin gelişmiş, gelişmekte 

olan ve az gelişmiş ülkelerin ekonomik ve toplumsal yapılarında 

oluşturduğu büyük eşitsizlikler bu yeni risk faktörlerindendir. Yeni 

Yoksulluk, uluslararası faktörlerin çok daha belirleyici olduğu ve 

birbirinden çok farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip ülkelerde çok 

benzer şekillerde deneyimlenen bir durumu ifade etmektedir 

(Karabulut, 2008). 

Küreselleşme öncesi büyük kentlerin kenarlarında yaşayan veya göçle 

buralara gelenlerin iş bulma, birikim yapma ve gelecekte zengin olma 

umutları varken günümüzde sözü edilen beklentilere yönelik umutlar 

tükenmiştir (Altay, 2007).   

Önceki dönemlerde işsizlik ve iş bulamama geçici bir durumu ifade 

ederken, kişiler belli bir aşamadan sonra sosyal güvenlik sistemine 

dâhil olarak iş bulabilir, bir gecekondu sahibi olup ardından arsanın 

sahibi olabilirdi. Kente göç eden yoksul bir aile, akrabaları yardımı ile 

bir işletme kurabilir, zamanla kendi işini yapan ve yoksulluktan 

kurtulmuş bir aile haline gelebilirdi. Ancak son yıllarda 

küreselleşmenin getirdiği şartlar doğrultusunda bu tür olanaklar ortadan 

kalkmış, kente göç eden yoksul bireyler kentleşme sürecini daha zor 

yaşamaya başlamışlardır.  
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Buğra ve Keyder (2003), Türkiye’de sürekli tekrarlanan “toplumsal aile 

dayanışmasının formel sosyal yardım mekanizmalarının yokluğunda 

ailenin kriz durumundan çıkmasına yardımcı olduğu” fikrinin artık 

hükmünü yitirdiğini belirtmişlerdir. Buğra ve Keyder (2003) öncelikle 

kişileri ve aileleri yoksulluğa götüren süreçlerin eskisi kadar geçici 

olmadığı ve yoksullar için ufukta bir çözümün görünmüyor oluşunun 

aile içi yardım mekanizmalarının sekteye uğramasına neden olduğunu 

ifade etmişlerdir. Ayrıca istihdam olanaklarının azlığı, sürekli ve tatmin 

edici bir iş bulma ihtimalinin düşüklüğü, aile içi yardım 

mekanizmalarının yeterli olmayacağına olan inancı pekiştirmektedir. 

Bunlara ek olarak aile içi yardım mekanizmalarının işlemesi ayrıca 

geniş ailenin varlığına ve ailenin diğer fertlerine ya da çekirdek 

birimlere yardım eli uzatma gücünün olmasına bağlı olduğu 

belirtilmiştir (Buğra ve Keyder, 2003). 

Yeni yoksullar, kırsal alanla bağı kopmuş, geleneksel dayanışma 

ağlarının yetersizliği ile kent yaşamı içerisinde enformel sektörde yer 

almaya çalışarak hayata tutunmaya çalışan kimseler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kırsal alanda yaşarken de yoksul olan bu kimselerin kente 

geldikten sonra yoksulluk biçimlerinin değişmesinin en temel sebebi, 

kırsal alan yoksulluk deneyimlerinin kent yoksulluğundan nitelik 

olarak farklılaşmasıdır. Bu nedenle yoksulluk, gelir azlığından dolayı 

az tüketmek veya tüketememekle ifade edilirken “yeni yoksulluk”, 

“kent yoksulluğu” veya bazı kaynaklarda yer aldığı haliyle “yeni kent 

yoksulluğu” olarak ifade edilmektedir. Yeni kent yoksulluğunu ve yeni 

yoksulları diğer yoksullardan ayıran en belirgin özellikleri, 
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tüketememeleri nedeniyle toplumsal yaşamdan dışlanmalarıdır. Diğer 

bir deyişle, “yoksulluk” kavramı, yeni kent yoksulluğu ile ortaya çıkan 

durumun “sosyal” yönünü açıklamaktan yoksundur (Saygı Doğru, 

2016). 

Yeni yoksulluk, işgücü piyasasında enformel sektör payının yüksek 

olduğu, işsizliğin artmasıyla işgücüne katılımın zorlaştığı, sosyal 

güvenlik sisteminin tüm kesimleri kapsamadığı, hemşerilik ve 

akrabalık gibi geleneksel dayanışma ağlarının da gücünü yitirmesiyle 

ortaya çıkan bir ortamda toplumsal dışlanmanın artmasıyla yaşanan bir 

yoksulluk biçimi olarak da tanımlanabilir. (Saygı Doğru, 2016). Buğra 

ve Keyder (2003) yeni yoksulluğun, toplumsal bütünleşme ihtimalini 

ortadan kaldıran koşulların bir ürünü olduğunu belirtmiş ve sosyal 

politikaların yeni yoksulluğa yönelmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  

Karakaş (2010), yeni yoksulluğun küresel kapitalizm sonucu ortaya 

çıktığını ve tüketiciliğin bir ekonomik düzen haline getirilmeye 

çalışıldığını ifade etmektedir. Ancak bu yeni düzenin zenginleri ve 

yoksullarının önceki dönemlerden farklı olarak aynı sosyo-kültürel ve 

ekonomik atmosfer içerisinde yaşamak zorunda olduklarını belirten 

Karakaş’a (2010) göre yoksullar açısından dışlanmışlık daha yoğun bir 

şekilde yaşanmaktadır.  

Yeni yoksullar, mevcut sistemin içerisinde yer almayan/alamayan, 

ekonomik, siyasal ve sosyal olarak dışlanan bireylerden oluşmaktadır. 

Aile, akraba, arkadaş ve yakın çevre gibi sosyal bağları oldukça azdır. 
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Ekonomik imkânlardan faydalanma düzeyleri oldukça düşüktür ve 

yoksullukları sürekli hale gelmiştir (Erdem, 2006). 

Işık ve Pınarcıoğlu (2001) yeni yoksulluğun, açlığa dayalı yoksulluktan 

sürekli risk altındaki yoksulluğa geçişin emarelerini barındırdığını 

belirtmişlerdir. Ayrıca yeni yoksulluk yalnızca tüketim sorunları 

sebebiyle yoksulların mutlak yoksulluk çizgisinde yaşamaları ile ilgili 

değil, yoksulların yaşam standartlarını iyileştirecek yapabilirliklerden 

kısmen veya tamamen uzaklaşmış olmaları ile ilgilidir.  

Tunç (2014) yeni yoksulların niteliklerini şu şekilde sıralamaktadır, 

- Genel yoksul anlayışı ve profiline benzememektedir. 

- Açlığa dayalı yoksulluk değildir. 

- Kapitalist üretim ve tüketim anlayışının yoğun olduğu kalabalık 

kentlerde kümelenmiştir. 

- Yoksulluk süreklileşmiştir. 

- Yoksullar, yoksulluklarını kabullenmişlerdir. 

- Aile, arkadaş, semt birlikteliği anlayışı yerine, yalnız bireylerden 

oluşmaktadır. 

- Genellikle genç nüfusta yoğunluk kazanmıştır. 

- Yaşadıkları kentlerin ötekisi konumundadırlar. 
 

2.1. Yeni Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma 

Sosyal dışlanma kavramı yeni olması sebebi ile genel kabul görmüş bir 

tanımlama yapılması zor bir kavramdır. Her ne kadar sosyal dışlanma 
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tanımlamaları yapılırken vurgu ekonomi boyut üzerine olsa da kavram, 

sosyal, politik ve kültürel bağlamda da ele alınmaktadır. 

Sosyal dışlanma kavramı ilk olarak 1960’lı yıllarda Fransa’da ortaya 

çıkmıştır. Fransa’da o dönem sosyal politika alanı ile ilgili politikacılar, 

bürokratlar, akademisyenler ve gazeteciler, yoksullardan ideolojik 

olarak üstü kapalı bir şekilde “dışlanmış” olarak bahsetmişlerdir. 

Kavram 1970’li yıllara gelindiğinde sosyal bütünleşme ve dayanışma 

problemleri, ekonomik gerilemeler ile birlikte daha fazla gündeme 

gelmeye başlamıştır (Şahin, 2009). Fransa’da dönemin sosyal işlerden 

sorumlu devlet bakanı Lenoir, Les Exclus: Un Francais sur Dix isimli 

kitabında dışlanmışları, “Fransız ekonomisinin dayandığı temel 

ilkelerin uygulanması sonucu yaşanan ekonomik büyümeden payını 

alamayan ve bu büyümeden mahrum kalan kişiler” olarak tanımlamıştır 

(Haan, 1998).  

Lenoir, dışlanmış grupları sadece ekonomik büyümeden payını 

alamayanlar olarak değil, zihinsel ve fiziksel engelliler, suç işleyenler, 

hasta ve bakım ihtiyacı olan yaşlılar, istismar edilen çocuklar, 

uyuşturucu madde bağımlıları, intihara eğilimli insanlar, yalnız 

ebeveynler, problemli aileler, marjinal ve asosyal insanlar ve diğer 

sosyal uyumsuzluk içindeki insanlar olarak nitelendirmiştir (Silver, 

1994). 1980’li yıllara gelindiğinde Lenoir’in dışlanmış olarak 

bahsetmiş olduğu gruplara işsizler ve yoksullar da eklenmiş ve kavram 

artık eşitsizlik ve yoksulluk ile açıklanmaya başlanmıştır (Çakır, 2002).  
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1980’lerden itibaren literatürde yoksulluktan sosyal dışlanmaya doğru 

bir kayma gerçekleşmiş, yoksulluk ile ilgili problemler sadece 

ekonomik yetersizlikler olarak değil aynı zamanda sosyal katılımda 

yaşanan düşüşler, aile bağlarının zayıflaması, insan hakları ihlali ve 

düzensiz istihdam ile ilgili olduğu anlaşılmıştır (Karakaş, 2010). Sosyal 

dışlanma bir anlamda ekonomik ve psiko-sosyal nedenlerden ötürü 

izole olma hali olarak da tanımlanabilir. Ayrıca Silver (1995), sosyal 

dışlanmanın sadece maddi zenginliğin yokluğu ile değil sosyal 

yoksunluk ve sosyal hayata eksik katılım ile ilgili olduğunu, bunun 

birey ve toplum arasındaki ilişkinin kalitesini de ortaya koyan bir 

durum olduğunu ifade etmiştir.  

Sosyal dışlanma kavramının Avrupa Birliği literatürüne girişi 1990’lı 

yıllara rastlamaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren Avrupa’da artan 

işsizlik, uluslararası göçler ve yoksulluk kavram üzerine yapılan 

vurgunun artmasına neden olmuştur. Avrupa’da sosyal politika 

alanında sosyal dışlanma uzun süreli işsizlik, esnek istihdam, konut ve 

toplum hizmetlerinden faydalanamama olarak gündeme gelmiştir 

(Şahin, 2009).  

Sosyal dışlanma, kaynakların, hakların, malların ve hizmetlerin 

eksikliği veya inkâr edilmesini, kişinin ekonomik, sosyal, kültürel veya 

siyasi alanlarda toplumdaki insanların çoğunluğunda mevcut olan 

normal ilişkilere ve etkinliklere katılmamasını içerir. Sosyal dışlanma 

hem bireyin yaşam kalitesini hem de toplumun bütünlüğünü etkiler 

(Levitas ve ark., 2007). 
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Khan’a (2009) göre sosyal dışlanma bireylerin din, dil, ırk, cinsiyet, 

yaş, engellilik, cinsel yönelim veya göçmen statüsünde olması gibi 

sistematik olarak kendisine dezavantaj yaratan nedenlerden ötürü 

toplumsal alanda ayrımcılığı uğramasıdır. Bahse konu ayrımcılık hane 

gibi sosyal kurumlarda yaşanabileceği gibi eğitim, sağlık veya yargı 

sistemi gibi kurumlarda da meydana gelebilmektedir. Ward’a (2009) 

göre sosyal dışlanma, gelir yoksulluğundan daha fazlasıdır. Sosyal 

dışlanma işsizlik, ayrımcılık, yetersiz beceriler, düşük gelirli insanlar, 

yoksul konutlar, yüksek suç ve aile çöküşü gibi bağlantılı problemlerin 

birleşiminde ne olabileceği ile ilgili kısaltılmış bir terimdir.  

Sosyal dışlanma en genel tanımı ile sosyal etkinliklerin dışında kalma 

olarak ifade edilebilir (Şahin, 2009). Hem durum hem süreç olan sosyal 

dışlanma kavramı, farklı ülkelerde ve toplumlarda farklı şekilde 

anlaşılabilmektedir. Örneğin; gelişmiş bir ülkedeki işsizlerin 

karşılaştığı sorunlar ile gelişmekte olan ülkedeki işsizlerin yaşadığı 

sorunlar ve yoksunluk düzeyi farklı olabileceği gibi, kimin yoksul 

sayılacağı ve ne tür bir sosyal koruma altına alınacağı ülkeden ülkeye 

değişkenlik gösterebilir (Çakır, 2002). 

Yeni yoksullar sadece düşük gelir, yetersiz beslenme, açlık, hastalık ve 

eğitim ve diğer sosyal imkânlardan mahrum olmakla kalmayıp aynı 

zamanda güvenli bir çevrede yaşama imkânı bulunmayan, barınacak 

yeri olmayan, sosyal dışlanma ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmış 

bireylerdir (Dikici-Bilgin, 2006). Gelir dağılımından minimum paya 

sahip olan yani ekonomik olarak dışlanan yeni yoksullar, sosyal, 

kültürel ve politik olarak da dışlanmaktadır. Sosyal dışlanma, yeterli 
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geliri olmayan, eğitim olanağı ve bir mesleği bulunmayan, bu sebeple 

sosyal ve toplumsal ağlardan uzak kalan bireylerin toplum dışına 

itilmeleridir. Sosyal dışlanma, bireylerin kendilerini yetersiz ve güçsüz 

hissetmeleri sebebiyle karar mekanizmalarından uzak olmaları ve bu 

nedenle hayatlarını etkileyen konularda söz sahibi olamamalarına 

neden olmaktadır (Adaman ve Keyder, 2006).  

Kişilerin yaşadıkları ekonomik dışlanma, kısa ve uzun süreli işsizliğe 

eşlik eden kötü sağlık koşulları, barınma sorunları, yetersiz beslenme, 

eğitim fırsatlarına ulaşmada güçlükler hem içinde bulundukları dönem 

hem de ilerleyen yaşlarda kötü yaşam koşullarını beraberinde 

getirmekte ve bu durum sürekli bir hale bürünmektedir. Ekonomik 

dışlanmanın bir sonucu olarak hayattan dışlanma, bireyin ruhsal ve 

fiziksel kapasitesinin hasar görmesi sonucu kalıcı hale gelebilmektedir 

(Adaman ve Keyder, 2006). Kronik işsizlik yaşadığı için sosyal, siyasal 

ve ekonomik olarak dışlanan, yaşadığı yoksulluğun üstesinden 

gelebilmek için hiçbir ümidi olmayan yeni yoksullar, refah devletinin 

büyük bir çoğunluk için yasal ve meşru kıldığı, gelecek tasavvurunun 

çizilebildiği bir kurumsallaşmadan da mahrum kalmıştır. Eski 

yoksulluk bağlamında içinde bulunulan güçlükler enformel ve formel 

yollarla aşılabilmekte, bu dönemlerde ya cemaat ilişkileri ya da bir 

yandan çalışırken bir yandan da işsizlik ve ev yardımlarından 

yararlanma gibi yollara başvurulabilmektedir. Hemşerilik, dini ve etnik 

ortaklıklar temelinde bir araya gelen cemaatler birbirlerine ucuz iş gücü 

sağlayarak dayanışmacı bir tutum geliştirebilmektedir (Işık-

Pınarcıoğlu, 2001). 



 391 

Silver’a (2005) göre sosyal dışlanma sürecinde bireyler, sosyal 

güvenceye sahip sürekli işler, kazanç, mal varlığı, krediler, arsa, ev, 

varlığını sürdürmeye yetecek minimum düzeyde tüketim, eğitim, 

yetenekler, kültürel sermaye, refah devleti, vatandaşlık ve yasal eşitlik, 

demokratik katılım, kamusal mal ve hizmetlerden dışlanmakta, aile, 

sosyalleşme, özgüven ve saygı gibi değerlere sahip olamamaktadır.  

Günümüzde sosyal dışlanma ve yoksulluk ilişkisine baktığımızda 

kimilerine göre, sosyal dışlanma yoksulluğu da içine alan geniş bir 

kavram iken, kimlerine göre ise yoksulluğun bir nedeni veya bir 

sonucudur. Davoudi ve Atkinson (1999)  yoksulluk ve sosyal 

dışlanmanın aynı şey olduğunu öne sürmüş, sosyal dışlanmanın sadece 

kavramsal bir vurgu değişikliğinden ibaret olduğunu belirtmiştir. 

Abrahamson ise yoksullukla sosyal dışlanma arasındaki temel farkın 

farklı zamanlarda ortaya çıkmaları ile ilgili olduğunu belirtmiştir.  

Yoksulluk sanayileşme ile ilgili klasik bir kavram olup işçi sınıfın 

burjuva sınıfı tarafından sömürülmesi nedeniyle zenginliğin tersini 

ifade ederken sosyal dışlanma post modern bir kavramdır ve 

bütünleşmenin tersini ifade eder (Abrahamson, 2005). Bu iki kavrama 

baktığımızda, yoksulluğun 1970’lere kadar yaşanan toplumsal olguları 

ifade etmede yeterli olurken 1990’lı yıllardan itibaren bu özelliğini 

yitirmiş ve yerine dışlanma kavramını kullanması daha yaygın hele 

gelmiştir. Özetle küreselleşen ve teknolojik gelişmelerle yeniden 

yapılanan dünyaya ekonomik olarak uyum sağlayamayan insanlar ve 

gruplar kolayca dışlanmışlardır (Tekeli, 2000).  
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3. SOSYAL DIŞLANMA VE SOSYAL HİZMET 

Uluslararası bir perspektiften bakıldığında, sosyal hizmet mesleği 

sosyal değişimi teşvik eden bir meslektir. Bunun yanında insan hakları 

ve sosyal adalet ilkeleri bu mesleğin temelinde yer almaktadır (IFSW, 

2001).  Davis (2007) bu bağlamda haklar, eşitsizlikler ve sosyal adaletin 

sosyal hizmetin merkezi meseleleri olduğunu belirtmektedir. Ward’a 

(2009) göre sosyal dışlanma, marjinalleşme süreçlerinde olduğu gibi 

sosyal hizmet uygulamalarında da önem arz eden bir kavramdır. Bu 

nedenle sosyal dışlanma temasının tartışılması ve sosyal hizmet bakış 

açısı ile değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir  (Cılga, 2009).  

İngiliz Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği (BASW) (2002), sosyal adaleti 

takip etmenin, “yapısal dezavantajların üstesinden gelmek için 

stratejilerin belirlenmesi, hafifletilmesi ve savunulması” için sosyal 

hizmet uzmanlarının konuya dâhil edilmesinin önemini vurgulamıştır.  

Ward (2009), sosyal hizmet uzmanlarının dezavantajlı bireylerin tespit 

edilmesinde ve azaltılmasında başarılı olabilmeleri için sosyal 

dışlanmanın kökenlerini analiz etme ve dezavantajlı gruplara yardımcı 

olacak çerçevelere sahip olmaları gerektiğini belirtmiştir (Ward, 2009).  

Sosyal dışlanma toplumdaki insanların çoğunluğuna sosyal, ekonomik 

kültürel ve politik alanlarda sunulan kaynakların, hakların, malların ve 

hizmetlerin eksikliği veya reddedilmesidir (Ward, 2009, s. 239). Bu 

nedenle sosyal hizmet uzmanlarının sosyal dışlanmayla mücadelesi 

hem bireylerin yaşam kalitesini hem de bir bütün olarak toplumun 

eşitliğini ve bütünlüğünü etkileyecektir (Levitas, ve diğerleri, 2007).  
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AB sosyal dışlanma ile ilgili, sosyal hizmetin de mücadele ettiği beş 

temel zorluğu kabul etmiştir. Bu zorluklar; nesiller arası mirasın kısır 

döngüsünü kırarak çocuk yoksulluğunu ortadan kaldırmak, işgücü 

piyasalarını gerçekten kapsayıcı hale getirmek, herkes için insana 

yaraşır barınma sağlamak, ayrımcılığın üstesinden gelmek ve 

engellilerin, etnik azınlıkların ve göçmenlerin entegrasyonunu artırmak 

ve mali dışlanma ve aşırı borçlanma ile mücadele etmektir (Ward, 

2009).  

Thompson'ın (2005), vatandaş olmayı sosyal haklara sahip olmak ve 

ana akım sosyal hayata dâhil olmak şeklinde açıklamaktadır. Bu 

bağlamda Thompson, birçok sosyal hizmet uygulamasının, sosyal 

dışlanmaya yatkın olan belirli bireylerin, ailelerin veya grupların 

vatandaşlık statüsünü teşvik eden çok önemli bir rol oynadığını 

belirtmektedir. (Thompson, 2005).  

Yoksulluk içinde yaşayan aileler genellikle hizmetlere erişim 

konusunda zorluk yaşarlar. Davies (2008), aynı zamanda, yoksulluk 

içinde yaşayan insanların stereotiplerine dayalı olarak, diğer 

insanlardan yargı şeklinde ayrımcılıkla karşılaştıklarını 

savunmaktadır. Zira önyargılar ve önceden tasarlanmış fikirler, 

yoksulluk yaşayan insanların dezavantajlı durumda olduğu anlamına 

gelir. ATD Fourth World (2006), birçok dezavantajlı ailenin, yerel 

yönetimler aracılığıyla yapılan sosyal hizmet müdahaleleri nedeniyle 

çocuklarının bakıma alınma korkusuyla yaşadığını belirtmektedir. Bu 

kişiler yaşamlarına olası müdahalelerden, kontrollerinin 

zayıflatılmasından veya mahremiyetlerinin ihlal edilmesinden endişe 
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duymaktadır. Bu, Canvin ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan ve 

kamu hizmetleriyle yoksulluk içindeki ailelerin kaynak kaybetme, 

yanlış anlaşılma ve sert bir şekilde yargılanma veya nihayetinde 

çocuklarını kaybetme riskiyle ilişkili olarak algılandığını gösteren son 

araştırmasıyla desteklenmektedir. Bahse konu araştırmaya katılan bir 

katılımcı şu sözleri serf etmiştir; 

“Yoksulluk içinde yaşarken, kapının çalınmasına cevap 

vermezsin. Çünkü bu asla iyi bir haber değildir. Ya borç tahsildarı, ya 

polis ya da sosyal hizmet uzmanıdır." (Canvin, Jones, Marttila, 

Burström, & Whitehead, 2007).  

Hizmetlere erişimle ilgili noktaya ilaveten Davies ve arkadaşları 

(2008), ailelerin bilgi ve deneyim eksikliğinden dolayı kendilerini 

desteklemesi amaçlanan hizmetler konusunda hayal kırıklığına 

uğradıklarını, destek tekliflerinin sağlanamadığını veya kaynak 

yetersizliği nedeniyle ilk müdahalelerin geciktiği ve bazen 

yapılmadığını bildirmişlerdir. Davies'in işaret etmeye devam ettiği gibi, 

bu olumsuz deneyimler, yoksulluk yaşayan aileleri herhangi bir hizmet 

türünü kullanmak konusunda isteksiz kılmaktadır (Davies, Guenther, 

Leavy, Mitchell, & Tanner, 2008).  

Yukarıdakiler ışığında, sosyal dışlanmanın müracaatçılar üzerindeki 

etkisi ve sosyal hizmetleri kullananların en yaygın paylaşılan 

özelliğinin “yoksul olmaları” olduğu anlaşılmıştır. Bu müracaatçıların 

akıl sağlığı sorunları, şiddet ve ceza adaleti sistemi deneyimi gibi bir 

dizi başka güçlükle karşılaşmaları da muhtemeldir. (Ferguson 2007). 
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Bu nedenle, sosyal dışlanmanın birçok boyutu, sosyal hizmet 

uygulamasının odağında olan eşitsizlik, dezavantaj ve marjinalleştirme 

faktörlerini özetlemektedir. Sheppard (2006) bunu şu şekilde 

özetlemektedir: 

"Sosyal hizmet uzmanları, marjinalleşmişlerin 'dünyasını' ana akım 

topluma ve ana akım toplumun değerlerini ve perspektiflerini 

marjinalleşmişlere sunmaya çalışıyorlar." (Sheppard, 2006) 

Thompson (2005), sosyal dışlanma yaşayan bireylere yönelik sosyal 

hizmet müdahalesinin baskı karşıtı ve ayrımcılıkla mücadele ile ilgili 

olduğunu belirtmiştir. Thompson (2005) müdahalenin odak noktasını 

"Müracaatçıların sosyal konumlarının ve onlara karşı olumsuz 

tutumlarının bir sonucu olarak yaşadıkları dezavantajların üstesinden 

gelmelerine yardımcı olmak için güçlendirilmesine katkıda 

bulunmak" olarak ifade etmiştir (Thompson, 2005).  

Croft ve Beresford'a (1994) göre sosyal dışlanmayı tecrübe edenlere 

yapılacak sosyal hizmet müdahalesinde güçlendirme, katılımcı bir 

yaklaşımdır ve değerlidir. Çünkü insanlar kendileriyle ilgili olarak 

alınan kararlara ve eylemlere dâhil olmayı ister ve buna sahip olma 

hakkına sahiptir. Burada güçlendirme, baskıya meydan okumayı içeren 

ve insanların kendi meselelerinin sorumluluğunu üstlenmesine imkân 

tanımaktadır. Güçlendirme insanlara kendi ihtiyaçlarını tanımlamada 

kontrol gücü verir, güvenlerini, özgüvenlerini, iddialı oluşlarını, 

bilgilerini ve becerilerini geliştirerek güçlendirilmeleri için insanları 

kişisel kaynaklarla donatır.  
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Bu güçlendirme kavramı, IFSW (Uluslararası Sosyal Hizmet 

Uzmanları Federasyonu) tanımında yer almaktadır; 

“Sosyal hizmet mesleği, sosyal değişimi, insan ilişkilerinde problem 

çözmeyi ve refahı artırmak için insanların güçlendirilmesini ve 

özgürleştirilmesini teşvik eder. Sosyal hizmet, insan davranışı ve sosyal 

sistem teorilerini kullanarak, insanların çevreleriyle etkileşime girdiği 

noktalara müdahale eder. İnsan hakları ve sosyal adalet ilkeleri sosyal 

hizmet için temeldir." (IFSW 2000). 

IFSW’nin ifade ediş şekli genel olsa da özellikle değişimi teşvik eder, 

sosyal adalet ve hakların önemini ve toplumun güçsüz üyeleriyle 

çalışmanın önemini vurgular. Bu perspektiften bakıldığında sosyal 

hizmet, sosyal dışlanmaya maruz kalan toplumun belirli kesimlerine 

yardım etmek, desteklemek ve mümkün kılmakla ilgili hayati öneme 

sahiptir. Bunlara ek olarak sosyal hizmet yoksulları ve marjinal alt 

sınıfı itaat ve dışlanmadan kurtarmayla ilgilenir (Asquith, Clark ve 

Waterhouse, 2005).  

Statham ve arkadaşları (2006) toplumda marjinal olarak görülen ve 

sosyal olarak dışlanan bireylerle yapılacak çalışmalarda sosyal hizmet 

uzmanlarının ne yaptığını tanımlayan üç ana işlevden bahsetmişlerdir. 

Sosyal hizmet uzmanları ilk olarak hizmet sağlayıcı kurumlar ile 

müracaatçı arasındaki bağlantıyı sağlar, ardından müracaatçıların 

kapasitesini en üst düzeye çıkarır ve son olarak sosyal ve kişisel refahı 

destekleyen politika ve uygulamalara katkıda bulunurlar. 
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Bu işlevleri en üst düzeye çıkarmak için Payne (2005), sosyal hizmetin 

bir paradigması olduğunu iddia ettiği üç farklı sosyal hizmet yaklaşımı 

tanımlamaktadır. (Payne, 2005).  İlk yaklaşım, toplumdaki bireyler, 

gruplar ve topluluklar için mümkün olan en iyi refahı ve kendini 

gerçekleştirmeyi teşvik etmeyi amaçlar. Bu, müracaatçıların kişisel 

duyguları ve yaşam tarzları üzerinde güç kazandığı karşılıklı bir etki 

sürecidir. Payne, bu görüşün sosyal hizmette “sosyal demokratik” 

siyaset felsefesini ifade ettiğini öne sürer ve ayrıca ekonomik, sosyal 

kalkınma, bireysel ve sosyal gelişme sağlamak için birlikte ilerlediğini 

belirtir.   

İkincisi, sosyalist-kolektivist (özgürleştirici veya dönüştürücü) 

görüştür. Bu görüş, sosyal hizmeti, ezilen ve dezavantajlı insanların 

kendi yaşamları üzerinde güç kazanabilmeleri için toplumda işbirliği ve 

karşılıklı destek arayışı içerisinde olmasını öngörür. Politik olarak bu 

görüş, sosyalist politik felsefeyi ifade eder, planlı ekonomiyi, eşitliği ve 

sosyal adaleti teşvik eder. 

Üçüncüsü, bireyci-reformist (bakım veya sosyal düzen) görüştür. Bu, 

sosyal hizmetin sosyal düzeni korumak ve müracaatçıların dezavantajlı 

oldukları zamanlarda hayatlarını sürdürebilmelerine olanak sağlayan 

bakım yaklaşımı olarak adlandırılır. Bu görüş, liberal veya rasyonel 

ekonomik siyaset felsefesini ve hukukun üstünlüğüyle desteklenen bir 

serbest piyasa ekonomisinin, toplumları organize etmenin en iyi yolu 

olduğunu iddia eder.  
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Sonuç olarak, sosyal hizmetin sosyal dışlanmaya yanıt vermede sahip 

olabileceği rol, ortaklık ve müracaatçı katılımı ilkeleridir. Lister'in 

(1998) belirttiği gibi, kullanıcıların eşit vatandaşlar olarak algılandığı 

ve muamele gördüğü bir ilişkinin temelini oluştururlar. 

"… Kullanıcı katılımı, refah devleti kullanıcılarının sadece pasif hak 

sahipleri veya hizmet alıcıları olmaktan çok aktif katılımcılar olarak 

yapılandırıldığı daha aktif bir sosyal vatandaşlık biçimini temsil 

ediyor." (Lister, 1998) 

Williams (2011) sosyal dışlanmanın bir süreç olduğunu ve hayatın 

diğer alanlarını da etkileyecek ve domino etkisi yaratacak gizli engeller 

bulunabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle, sosyal hizmet uzmanlarının 

sosyal dışlanmayı ele alabilmeleri için, müracaatçılar hakkında 

bütünsel bir görüşe sahip olmaları ve herhangi bir gizli engelin olup 

olmadığını göz önünde bulundurmaları gerekir.  Bu durum sosyal 

hizmet uzmanının müracaatçıların yaşantılarını ve sosyal dışlanmayı 

potansiyel olarak neyin tetiklendiğine dair genel bir görüşe sahip 

olmalarını sağlayacaktır.  

İyi uygulamayı mümkün kılmak için sosyal hizmet uzmanı, güvene 

dayalı bir ilişkinin kurulabileceği yerde müracaatçı ile ortaklık içinde 

çalışmalıdır. İhtiyaçların belirlenmesi ve ele alınması için her iki tarafın 

da birbirlerini dinlemesi ve sosyal hizmet uzmanının, müracaatçının 

güçlendirilmesini sağlayarak ayrımcı olmayan bir şekilde uygulama 

yapması gerekir. İhtiyaçlar belirlendikten sonra sosyal hizmet 

uzmanının, yapılan sosyal hizmet müdahalesinin müracaatçıları, 
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ailelerini ve yaşamlarını nasıl etkileyebileceğini anlaması gerekir. Zira 

sosyal refah uygulayıcılarından olan sosyal hizmet uzmanları, 

koşullarını iyileştirilerek yoksulluğun ve sosyal dışlanmanın kötü 

sonuçlarının hafifletilmesine yardımcı olmak için doğrudan çocuklarla, 

gençlerle ve ailelerle birlikte çalışma açısından önemli bir role 

sahiptir (Williams 2011). 

SONUÇ 

Yoksulluk birçok farklı şekilde tanımlanmış olsa da en genel anlamıyla 

insanların temel gereksinimlerini karşılama olanağına ve 

yaşayabilecekleri minimum yaşam standartlarına sahip olamamalarıdır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO, 2006) yoksulluğu, düşük veya 

yetersiz gelir, barınma olanaklarındaki yetersizlik, temel kamusal 

hizmetlerin sağlanmasında ve altyapı hizmetlerinde yetersizlik ve 

sosyal güvence eksikliği olarak tanımlamaktadır. Yoksullukla ilgili 

yapılan tanımlamalar zaman içerisinde gelir ve kalori hesabından olayın 

sosyal ve ahlaki yönlerini de içine alan daha kapsamlı tanımlamalara 

evrilmiştir. Zira yoksul birey ekonomik anlamda yaşadığı zorluklar 

sebebi ile ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 

Bunun sonucunda kişi sosyal açıdan kendisini ve ailesini toplumda 

konumlandıramamakta ve bunun sonucunda sosyal dışlanmayla karşı 

karşıya kalmaktadır. İşte bu noktada “yeni yoksulluk” sadece düşük 

gelir, yetersiz beslenme, açlık, hastalık ve eğitim ve diğer sosyal 

imkânlardan mahrum olmakla kalmayıp aynı zamanda güvenli bir 

çevrede yaşama imkânı bulunmayan, barınacak yeri olmayan, sosyal 



 

400 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

dışlanma ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmış bireyleri tanımlamak için 

kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni yoksulluk, 

yoksulluğun sadece statik yönüne vurgu yapan gelir düzeyi veya 

tüketim miktarı ile değil kişinin mevcut fırsatlardan ve sosyal 

hizmetlerden faydalanabilme imkânı ve gelecekte oluşabilecek 

fırsatlara ulaşabilme kabiliyeti yani “yapabilirlik” leri ile ilgilidir.  

İnsanlar, yoksulluk, izolasyon, yaşam olanaklarının olmaması, eğitim 

eksikliği, sağlık bakım yetersizliği, işsizlik vb. nedenlerden dolayı 

sosyal olarak dışlanabilir ve ayrımcılığa uğrayabilir. Bu durumun 

müracaatçı ve ailesi üzerindeki etkileri yıkıcı olabilir. Örneğin 

müracaatçıların saygınlıklarını kaybetmelerine ve özgüven eksikliğine 

yol açabilir.  Bunun neticesinde insanlar kendilerini güçsüz hissedebilir 

ve seslerinin duyulmadığını, güçsüzleştiklerini düşünebilirler. Yoksul-

luk içinde olan bu insanlar bir yoksunluk döngüsü içindedirler ve bu 

döngü domino etkisi gösterdiğinden dolayı içinden çıkılması zor bir hal 

almaktadır. Nitekim Bradshaw ve Mayhew (2005) beslenme 

yetersizliği, eğitim yetersizliği, sağlık bakım eksikliği ve evsizlik gibi 

yoksullukla ilişkili sonuçların çocuklarda erken ölüm, düşük özgüven, 

zihinsel rahatsızlıklar, intihar, çocuk istismarı, sigara ve madde 

kullanımı gibi olumsuz sonuçlar doğurduğunu bildirmişlerdir 

(Bradshaw ve Mayhew, 2005). 

Sosyal hizmet uzmanları, sosyal dışlanmaya maruz kalmış 

müracaatçılarla çalışırken baskı ve ayrımcılık karşıtı bir yaklaşım 

sergilemelidir.  Yine müracaatçılarla iletişim şekli hayati bir öneme 

sahiptir. Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı bir etkileşim kurar ve 
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ortaklık içinde çalışır. Müracaatçılar seçeneklere ve bilgiye sahip 

olmalı, uygun olduğunda karar vermeye teşvik edilebilmeleri için 

güçlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki insanlar kendi kaderini 

belirlemeye ne kadar çok dâhil olurlarsa, öz saygıları o kadar yüksek 

olacaktır. Ve müracaatçılar bilginin güç olduğunu öğrendiklerinde, 

bilmeyi, bilgilendirilmeyi ve bilgi verilmesini talep edeceklerdir 

(Howe, 2009). 
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GİRİŞ 

Günümüzde sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve teknolojik değişimler 

toplumların sosyal refah seviyelerinin yükselmesine katkı sağlarken, 

beraberinde bazı sosyal sorunlara ya da var olan bu sorunların gittikçe 

kronik bir hale dönüşmesine neden olmuştur. Örneğin; yoksulluk, gelir 

dağılımı eşitsizliği, işsizlik, istismar, şiddet, cinsiyet eşitsizliği ve 

ayrımcılığı, suç, yaşlılık, boşanma, madde bağımlılığı, göç ve sosyal 

dışlanma gibi birçok sosyal sorun ortaya çıkmıştır (Daşlı, 2019).  

Madde bağımlılığı, geçmişten günümüze karşılaştığımız önemli sosyal 

sorunlardan birisidir ve ülkeler bu sosyal sorunla mücadele için farklı 

önleme çalışmaları geliştirmiştir. Avrupa Uyuşturucu Raporunda 

(2019), Avrupa Birliği’nde yaklaşık olarak 96 milyon kişinin ya da 

yetişkinin %29’u yaşamlarının herhangi bir noktasında yasa dışı madde 

denediği tahmin edilmektedir. Madde kullanım deneyimi erkeklerde 

(57,8 milyon) kadınlara (38,3 milyon) kıyasla daha fazladır ve en sık 

denenen madde esrardır.  

2018 yılında Türkiye’de bağımlılık yapıcı maddelere ilişkin kullanım 

yaygınlığını araştıran çalışma kapsamında 26 ilde 42.754 kişi ile 

görüşülmüştür. Bu kişilerinden %3,1’i (1.338) yaşamında en az bir kere 

madde kullanmıştır. Kullananların %94’ü erkek, %6’sı ise kadındır ve 

çoğunluğu 25-34 yaş grubundadır (Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2019). 

2019 yılında da yapılan çalışmada, hayatının herhangi bir döneminde 

madde deneyenlerin %95 erkek, %5 ise kadındır ve çoğunluğu ortaokul 

ve dengi (%27) mezunlarıdır. Maddeyi ilk kullanmaya başlanılan yaş 
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grubu 15- 24’dür. Merak, arkadaş ısrarı, özenme, kişisel ve aile içi 

sorunlar ve eğlence nedeniyle maddeyi deneyenler ilk olarak esrar 

maddesi ile başladıklarını ve daha sonrasında ise; eroin, ecstasy, 

metamfetamin ve bonzai gibi maddeleri denedikleri ortaya çıkmıştır. 

Bu katılımcıların gelir getiren bir işte çalışıp çalışmadığı incelendiğinde 

ise; çoğunluğun işim var/ ara ara çalışıyorum cevabını verdiği 

görülmüştür. 

Bu göstergeler, maddeyi erkeklerin daha fazla kullandığı, ilk kullanım 

yaşının 15- 24 yaş grubunda yoğunlaştığı, ilk kullanılan maddenin 

genellikle esrar olduğunu, maddeyi deneyenlerin eğitim düzeyinin 

düşük olduğunu ve bu bireylerin sürekli olmayan istihdam modellerine 

dahil olduklarını açıklamaktadır. 

Bu kitap bölümde; bağımlık ve madde bağımlılığın tanımına, fiziksel 

ve psikolojik bağımlılığa, bağımlılık döngüsüne, madde bağımlılığının 

nedenlerine ve risk faktörlerine, yatarak tedaviye başvuran madde 

bağımlılarının profiline ve son başlık olarak bu alana ilişkin yapılan 

mücadele de birincil, ikincil ve üçüncül önleme çalışmalarına yer 

verilmiştir. 

1. BAĞIMLILIĞIN ve MADDE BAĞIMLILIĞININ TANIMI 

Bağımlılık, geçmişten günümüze var olmuştur ve her yeni gün yeni 

bağımlılık türevleri (ilişki, internet, alışveriş gibi) ile var olmaya devam 

etmektedir ve bağımlılık süreci birey, grup ve toplumu karşılıklı olarak 

etkilemektedir. Genel ifade ile bağımlılık, bir nesneye, kişiye ya da bir 

varlığa duyulan durdurulamaz istek ya da başka bir iradenin güdümü 



 

 411 

altına girme durumu olarak karakterize edilir. Bireyin ruhsal ya da 

bedensel sağlığına ya da sosyal yaşamına zarar vermesine rağmen, bunu 

sürdürme halidir (Uzbay, 2009a). Madde bağımlılığı ise; ilaç niteliğine 

sahip bir maddenin beyni etkilemesi nedeniyle, maddenin keyif verici 

etkilerini duyumsamak ve yokluğundan kaynaklanan huzursuzluktan 

kaçınmak için devamlı ya da belirli aralıklarla madde alma arzusu ve 

bazı davranış bozukluklarıyla karakterize edilen bir beyin hastalığıdır 

(Uzbay ve Yüksel, 2003; akt. Uzbay, 2009a). 

Tanımda da ifade edildiği gibi bağımlılık bir beyin hastalığıdır ve 

beyinde ciddi kalıcı hasarlara neden olmaktadır. Bunun yanı sıra 

bağımlılık nüks eden bir hastalık olarak karakterize edilmektedir. 

Bağımlılık tedavisi görmüş, uzun süre remisyon (madde kullanılmayan 

dönem) döneminin olmasına rağmen yıllar sonra bağımlı bireyin tekrar 

maddeye dönme riski bulunmaktadır. Bu durum tedavinin işe 

yaramadığı anlamına asla gelmemelidir. Diğer kronik hastalıklar gibi, 

bağımlılık tedavisi de ömür boyu sürmektedir, tedavi planlarının sık sık 

gözden geçirilmesi ve bağımlı bireyin değişen ihtiyaçlarına göre 

yeniden güncellenmesi gerekmektedir (National Institute on Drug 

Abuse (NIDA), 2018).  

Ögel (2010) bağımlılığı, fiziksel ve psikolojik bağımlılık olarak ikiye 

ayırmaktadır. Fiziksel bağımlılık basitçe, alınan maddenin tekrar tekrar 

kullanılması ve vücudun artık o maddesiz çalışamayacak hale gelmesi 

olarak ifade edilir. Kullanılan maddenin türü, kullanım şekli ve ne 

sıklıkla alındığına göre değişen fiziksel bağımlılık, vücudun kullanılan 

ilaca karşı tolerans gelişimidir. Psikolojik bağımlılık ise; zihinsel ve 
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duygusal olarak maddelere bağımlılık durumu olarak tanımlanabilir. 

Kullanılan maddeyi arama ve kullanmayı şiddetli bir şekilde isteme 

durumudur. Kullanılan maddeye ulaşıldığında rahatlama, doyum ve haz 

meydana gelmektedir. Fiziksel ve psikolojik bağımlılığın, birbirinden 

tamamen ayrı ve farklı olduğunu söylemek pek mümkün değildir. 

Bunun yerine aralarında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Çünkü 

genellikle fiziksel ve psikolojik bağımlılık birbirine eşlik etmektedir. 

Örneğin; madde bağımlısı bir birey önce psikolojik bağımlılık, 

ardından ise fiziksel bağımlılık geliştirebilir. Bunların ikisi birlikte 

oluştuğunda kısır bir bağımlılık döngüsü yaratmaktadır (https://emerald 

coastjourneypure.com/physical-vs-psychological addiction/).  

Bağımlılık döngüsünde kişi, madde kullanımına yönelik olarak merak 

ve korku hisseder. Merak ağır bastığında maddeyi dener. Böylece 

maddeyi merak eden ve denemek için heyecan duyan kişi “bir kereden 

bir şey olmaz” düşüncesi ile maddeyi kullanır. Daha sonra “bir daha 

asla kullanmam”, istersem ben maddeyi bırakırım”, “ben bağımlı 

olmam ki”, “bu madde bırakılmaz ki”, “artık bırakmam lazım ama hazır 

değilim”, “bıraktım bir daha başlamam” gibi beyin tuzakları ile devamlı 

bağımlı birey kısır bir döngüye girer ve “bir kereden bir şey olmaz.” 

diye düşünerek döngünün tekrar en başına döner (Ögel, 2014). 

Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychological Association) 

(APA) tarafından hazırlanan ve DSM-V tanı kriterlerinde yer alan 

maddelerden üç ya da üçten fazlasını 12 aylık süreç içerisinde gösteren 

kişi madde bağımlısı kabul edilir. Kriterler; 
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• İstenilen etkiyi sağlamak için aynı şekilde kullanılan maddenin 

dozunun artırılması veya aynı ölçüde madde kullanılmasına karşı 

maddenin etkisinin azalması,  

• Madde yoksunluğunda ortaya çıkan ruhsal ve fiziksel 

semptomlardan kurtulmak için madde kullanma, 

• İstenilenden daha fazla ölçüde ya da daha uzun sürede madde 

alınması, 

• Madde kullanmak için yoğun istek duyma ya da kendini zorlama 

hissi, 

• Madde kullanımının gündelik hayat sorumluluklarını yerine 

getirmesine engel olması ve sürekli olarak bağımlılık yapıcı 

maddeleri kullanma isteği, 

• Bağımlılık yapıcı maddelerin yol açtığı toplumsal ve ekonomik 

sorunlara rağmen maddeyi kullanmaya devam etme,  

• Bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmayı denetim altına alma ya 

da maddeyi bırakmak için bir istek ya da sonuç vermeyen 

girişimlerde bulunma, 

• Maddeye erişmek, temin etmek, kullanmak ve maddenin 

etkisinden kurtulmak için fazla zaman harcama, 

• Madde kullanımı sonucunda meydan gelen toplumsal, işle ilgili 

etkinliklerin ya da eğlenme- dinlenme gibi etkinliklerin azalması, 

• Tekrarlayan biçimde ve tehlikeli boyutta bağımlılık yapan 

maddeler kullanma, 
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• Bağımlılık yapıcı maddeleri kullanma sonucu oluşan ruhsal ve 

bedensel sorunlara rağmen madde kullanımına devam etme 

olarak sıralanmıştır (Köroğlu, 2014). 

Tanı kriterlerinde geçen madde ifadesi, alkol, kafein, esrar, fensiklidin 

ve diğer halusinojenler olarak ayrılmış halusinojenler, inhalanlar, 

opiyatlar (morfin, eroin ve afyon), sedatif-hipnotik ve anksiyolitikler, 

stimulanlar (amfetamin, kokain ve diğer stimülanlar), nikotin ve diğer 

ya da bilinmeyen maddeler için kullanılmıştır (Güleç, Köşger ve 

Eşsizoğlu, 2015). Tüm bağımlılık yapan maddeleri bu şekilde 

sınıflandırmak ya da bir araya getirmek, konu hakkında bilgi sahibi 

olmak ve bu alanda profesyonel olmayanların alana ilişkin kafalarının 

karışmaması için faydalıdır (Uzbay, 2009b). 

Bir kişinin madde bağımlısı olup olmaması noktasında tek bir faktörden 

ziyade, birçok faktörün bir araya gelmesi etkilidir (Ögel, 2010). Ayrıca 

madde kullanan herkes bağımlı olabilir. Yapılan çalışmalar da bazı 

durumlarda bağımlılığın daha kolay gelişebileceğini dikkat 

çekmektedir (Can, 2012). Araştırmalara göre kişinin sahip olduğu risk 

faktörü ne kadar fazla ise madde bağımlılığı olma olasılığı da o derece 

yükselmektedir (NIDA, 2018).  

2. MADDE KULLANIM NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ 

Literatürde madde kullanım nedenleri incelendiğinde; klasik 

psikodinamik yaklaşım bağımlıların ego işlevlerindeki bozukluğu 

temel alırken, Alfred Adler bu durumu aşağılık kompleksi ile 

açıklamaktadır. Katı bir eğitim, doğuştan gelen engellilik, sosyal ve iş 
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yaşamında oluşan başarısızlıklar karşısında bu sorunları çözmeyi ve bu 

sorunlarla aktif baş etmeyi başaramayanlar, madde ile bu eksiklikleri 

kapatılacağı düşünmektedir (Ögel, 2010). Özellikle kendini ifade etme, 

duygularıyla başa çıkma, stresle baş etme, öfke kontrolü, eleştirel 

düşünme ve hayır diyebilme gibi temel yaşam becerilerinden yoksun 

olma kişisel risk faktörleri arasında yer almaktadır.  Bu bireyler 

“dünyayı unutmak” ya da “üzüntülerini bastırmak” için maddeyi 

sorunlarının çözümünde bir baş etme stratejisi olarak görmektedir 

(United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention Vienna, 

2002). Burada en önemli sorun bu işlevsiz baş etme stratejilerinin, 

bireyin ilerleyen yaşamlarında da karşılaştıkları en küçük sorunlarda da 

başvurulan baş etme stratejilerine dönüşmesidir. Bunun dönüşmesini 

engellemek için bu bireylere temel yaşam becerilerinin kazandırılması, 

var olan becerilerinin geliştirilmesi ve olumsuz duygularla nasıl baş 

edileceği konusunda bilgilendirme ve farkındalıkların yapılması 

koruyucu- önleyici kapsamda alınacak önlemlerdendir.  

Türkiye Uyuşturucu Raporu’nda (2019), hayatında en az bir kere 

madde kullananların ilk madde kullanım yaş ortalaması 19 olarak 

bulunmuştur. İlk madde kullanım yaş ortalamasının ergenlik dönemine 

denk gelmesi başlı başına bir risk faktörüdür. Geçiş dönemi olan 

ergenlik dönemi birçok gencin maddeyi denemeye başladığı bir 

dönemdir. Ergenlik döneminde gençler sürekli olarak bir mücadele 

içerisindedir ve kimliklerini inşa etmek için “Ben kimim?, Toplum da 

benim rolüm nedir?, Ne olmak istiyorum?” gibi soruları kendisine 

sormaktadır. Bu dönem ayrıca bir gruba ait olma isteği ve akran 
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ilişkilerinin yoğun olduğu bir dönem olarak tanımlanır. Madde kullanan 

bir arkadaş grubuna dahil olma, özellikle bu dönem için en büyük risk 

faktörlerindendir. Böyle bir gruba dahil olunduğunda bireyin arkadaş 

çevresi onlara her zaman madde kullanmaları için baskı yapmazlar, 

fakat sorunlarının çözümünde maddeyi baş etme yöntemi olarak teklif 

etmektedirler (United Nations Office For Drug Control and Crime 

Prevention Vienna, 2002). Burada bu riske yönelik olarak ebeveynler 

ve çocuk arasında güçlü bağlarının oluşması ve var olan bağın daha da 

güçlendirilmesi ve ebeveynlerin çocuğun yaşamıyla daha yakından 

ilgilenmesi gibi koruyucu faktörler devreye girmelidir (Ögel, 2010). 

Yapılan çalışmalarda bir diğer madde kullanım nedeni olarak ise 

karşımıza merak çıkmaktadır. Türkiye Uyuşturucu Raporu’nda (2019); 

hayatının herhangi bir döneminde madde deneyen toplam 5.198 kişi ile 

yapılan araştırmada madde kullanımına başlama nedeni olarak merak 

(%33,2) ön plana çıkmıştır. Sonrasında ise; arkadaş etkisi (%23), 

özenme (%14), kişisel sorunlar (%12,5), aile içi sorunlar (11,3) ve 

eğlence (%5,9) nedenleri gelmektedir. 2019 yılında da hayatının 

herhangi bir döneminde madde deneyen toplam 8.473 de aynı bulgular 

bulunmuştur. Madde kullanımına başlama nedeni olarak ilk sırayı 

merak (%35,3) alırken, sonrasında arkadaş etkisi (%18,5), özenme 

(%16,8), kişisel (%13,2) ve aile içi sorunlar (%10,8) ve eğlence (%5,5) 

takip etmiştir (Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2020). 

Bağımlılık teorisinde ise; bağımlılığın doğuştan gelmediği, yaşamların 

ilerleyen dönemlerinde bireylerin madde ile tanıştığı ve bağımlılıkta 

çevresel etmenlerin doğrudan etkili olduğu savunulmuştur (Ögel, 
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2010). Bu bağlamda madde kullanımını teşvik eden olası çevresel 

faktörler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Bağımlı bireyin, ebeveynlerinin kendisine duygusal, fiziksel veya 

destek ve rehberlik etme açısından nasıl bakacaklarını bilmiyor 

olmaları, 

• Bağımlı bireyin ailesinin olmaması, 

• Kişinin ebeveynlerinde, erkek kardeşlerinde veya kız 

kardeşlerinde madde kullanımının olması, 

• Bağımlı bireyin psikolojik, fiziksel, cinsel veya sözlü olarak 

istismar ediliyor olması, 

• Bağımlı bireyin, maddeyi kötüye kullanan sosyal çevresinin ve 

akran gruplarının olması, 

• Bağımlı bireyin içerisinde yaşadığı toplumun, madde 

bağımlılığını teşvik eden kültürel değerlere sahip olması, 

• Bağımlı bireyin sokakta yaşıyor olması, 

• Eğitim fırsatının az ya da yok denecek düzeyde olması, 

• Hem iş fırsatının hem de tatmin edici bir iş bulma umudunun 

olmaması, 

• Yasalar nedeniyle yasal ve yasadışı maddelerin yaygın olarak 

kullanılması, 

• Maddeyi kötüye kullanımının caydırılması veya engellemesi için 

düzenlemelerin katı olmaması ve uygulanmamasıdır (United 

Nations Office For Drug Control and Crime Prevention Vienna, 

2002). 
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3. MADDE BAĞIMLILARININ CİNSİYET, EĞİTİM VE 

İSTİHDAM PROFİLLERİ 

 

Bireylerin kendisine ve içinde bulunduğu topluma psikolojik, fiziksel, 

sosyal ve ekonomik olarak zarar veren madde bağımlılığı dünyada ve 

Türkiye’de en önemli sosyal sorunlar arasında yer almaktadır. Ülkeler 

bu sosyal soruna yönelik oluşturdukları sosyal politikalar aracılığıyla 

sorunla mücadele etmektedir. Sosyal politika dar anlamda, işçi sınıfına 

ve bu sınıfın çok temel sorunlarına yönelik dar kapsamlı, sınırlı amaçlı 

politikalar olarak karakterize edilmektedir. Bu biçimiyle de önce emek 

ve sermaye arasındaki çelişkilerin ve eşitsizliğin iyice arttığı 

endüstrileşen toplumlara özgü bir politika olarak karşımıza çıkmakta ve 

temel amacı da artan emek ve sermaye arasındaki çatışmayı azaltmak 

olmaktadır. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde ise; artık dar anlamda 

sosyal politikadan ziyade, geniş anlamda sosyal politikalardan söz 

edilmeye başlandığı görülmüştür. Bu dönemde artık sosyal politika, 

temelde sosyal, ekonomik haklara ve özgürlüklere dayalı bir politika 

haline gelmiş ve bu hakları toplumun tüm kesimi için hayata geçirmek 

üzere kapsamı genişlemiştir. Örneğin; toplumun tüm kesimi için eğitim, 

sağlık ve barınma olanaklarında asgari bir düzeyin sağlanması gibi bir 

düşünceye ulaşılmıştır. Daha sonrada içeriğinde genişlemeler olmuş, 

“sosyal eşitlik, sosyal adalet” amacını hayata geçirmeye çalışan 

uygulamalara dönüşmüştür. Örneğin; yoksulluğun önlenmesi, herkesin 

belirli bir eğitim ve sağlık hakkı ile donatılması, gelir dağılımındaki 

eşitsizliklerin belirli bir ölçüde de olsa giderilmesi, işsizliğin ortadan 



 

 419 

kaldırılması gibi hedefler sosyal politikanın temel hedefleri arasında yer 

almıştır (Koray, 2008).  

Bu bağlamda sosyal politikanın konusunu oluşturan dört alandan söz 

etmek mümkündür. Bunlar, yoksulluk ve sosyal dışlanma, yaygın 

eğitim, hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi durumlarda bireyi desteklemeye 

yönelik sosyal güvenlik önlemleri ve çalışma hayatının düzenlenmesi 

olarak tanımlanmaktadır (Buğra ve Keyder, 2018). Bu alanların her biri, 

sosyal sorunların oluşmasını önlemek veya oluştuğu takdirde onlara 

çözüm bulmak ve vatandaşların refahını sağlamak amacıyla çeşitli 

hizmetleri sağlamaya yönelik politikaları içermektedir (Thompson, 

2009). Bu bağlamda madde bağımlısı bireylerin istihdam, eğitim, 

öğretim, barınma ve tedavi hizmetlerine erişimleri madde bağımlılığı 

ile mücadele sürecinde önemli faktörler olacaktır. 

3.1. Madde Bağımlılarının Cinsiyet Profili 

 

Tablo 1: 2017- 2018 ve 2019 Yıllarına Göre Yatarak Tedaviye Başvuran Hastaların 
Cinsiyet Dağılımları 

 

Tedaviye başvurulan yıl 2017 2018 2019 

Toplam sayı 11.633 11.329 12.495 

Kadın %4,33 %4,5 %6,1 

Erkek %95,67 %95,5 %93,9 

 

2017, 2018 ve 2019 yıllarında yatarak tedaviye başvuran hastaların 

cinsiyetleri incelendiğinde; bu yıllar içerisinde çoğunluğun erkeklerden 

oluştuğu görülmektedir (Tablo 1). Yatarak tedavi sürecinde kadın ve 

erkek arasında ortaya çıkan bu sayısal farklılık, bağımlılık sorununu 
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yalnızca erkeklerin deneyimledikleri anlamına gelmemelidir. 

Kadınların madde kullanımının tam bir profilini elde etmek zordur, 

çünkü madde kullanımının yaygınlığına ilişkin uluslararası, ulusal ve 

yerel çalışmalar ve bunlarla ilişkili sorunlar genellikle toplumsal 

cinsiyet sorunlarına değinmemektedir. Kadınların madde kullanımı ve 

madde kullanımına bağlı olarak yaşadıkları sorunlar, aldıkları tedavinin 

niteliği, maddeye bağlı yaşadıkları deneyimler ve tedavi sonuçları 

hakkında bilinenler erkeklerden daha azdır. Kaynak ve farkındalık 

eksikliği, kadınlara yönelik madde kullanımına bağlı olarak 

damgalayıcı davranışlar bu alanda kadınların görünür olmasına 

engeldir (United Nations Office on Drugs & Crime, 2004). 

 

Buna ek olarak kadınların ihtiyaçlarına cevap veren hizmetlerin 

geliştirilmesini engelleyen ve madde bağımlılığı tedavisine erişimlerini 

zorlaştıran hizmet ya da programların ortaya çıkardığı yapısal engeller 

ile toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde kadının toplumsal yaşamdaki 

rol ve sorumluluklarını, hangi davranışlarının toplum tarafından uygun 

görüldüğünü içeren kişisel, kişiler arası, kültürel ve toplumsal engeller 

de bulunmaktadır. Bu engellere örnek olarak; kadınların karar verme 

gücünün sınırlı olması ya da olmaması, cinsiyete duyarlı olmayan 

tedavi modelleri, kadına yüklenen hane içi işler ile bakım rolü, tedavi 

programlarının maliyeti(kadınların sosyal güvenlik sistemine dahil 

olamamaları ve ekonomik yetersizlikleri temelinde bu maliyetleri 

karşılayamamaları), tedavi merkezlerinin çoğunlukla şehrin dışında 

ulaşımı zor olan yerlerde bulunması, bekleme listeleri, hizmet 

koordinasyonunda eksiklik, dezavantajlı yaşam koşulları, damgalanma, 
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utanç ve suçluluk, sosyal desteğin olmaması, maddeyi bir sorun 

olmaktan ziyade bir çözüm olarak görme ve tedavinin etkililiğine güven 

eksikliği verilebilir (United Nations Office on Drugs & Crime, 2004).  

 

Bu bağlamda değinilmesi gereken bir başka konu ise; tedavi sürecini 

kadın ve erkek farklı deneyimlese de damgalamanın yalnızca madde 

kullanan kadınlara yönelik değil aynı zamanda madde kullanan 

erkeklere yönelikte olduğudur. Literatür incelendiğinde toplumun genel 

olarak bu bireylere yönelik olumsuz tutum ve önyargılara sahip olduğu 

ve bu tutum ve önyargıların birçok kez tekrarlandığı görülmektedir 

(Silveira ve ark., 2018). Genel nüfusun madde bağımlısı bireye yönelik 

algısını araştıran bir çalışmada, %42,7’si madde bağımlısını daha 

ziyade hasta olarak görürken, %30,5’i ise bu bireyleri hem suçlu hem 

hasta olarak görmektedir (Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2019). Bu 

bağlamda bağımlı bireye yönelik etiketlemeler genellikle, kişilik 

zayıflığı (iradesiz), kişilik bozukluğu ve suç eğilimi (tehlikeli) gibi 

olumsuz ifadeler şeklindedir (Fleming, Bradbeer ve Green, 2001; 

Cunningham, Sobel ve Chow, 1993; akt., Arıkan ve ark., 2004). 

Bağımlı birey tarafından içselleştirilen bu damgalanmalar, bireyin 

sosyal işlevselliklerini olumsuz yönde etkilemekte birlikte, iş, aile ve 

sosyal yaşamını da negatif yönde etkilemekte, tedaviye erişimini ve 

yardım arayışını engellemekte, maddi kayıp yaşamasına ve yaşam 

standardının düşmesine neden olmaktadır (Çam ve Dağlı, 2017; 

Silveira ve ark., 2018).  
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Buna ek olarak Arıkan ve arkadaşları (2004) tarafından DSM IV tanı 

kriterlerine göre alkol bağımlılığı tanısı almış 100 hasta ve onların 41 

yakını ile yapılan çalışmada, hastaların eğitim düzeyi arttıkça, madde 

bağımlılığını bir kişilik sorunu olarak etiketlemelerinin azaldığı 

görülmüştür. Bu bağlamda eğitim, yalnızca toplumsal farkındalığı 

arttırmakla kalmaz bununla birlikte kişinin kendine yönelik olan 

farkındalığını da artırmaktadır. 
 

3.2. Madde Bağımlılarının Eğitim Profili 
 

Tablo 2: 2017- 2018 ve 2019 Yıllarına Göre Yatarak Tedaviye Başvuran Hastaların 
Eğitim Düzeyleri 

 

Tedaviye başvurulan yıl 2017 2018 2019 

Toplam sayı 11.633 11.329 12.495 

Hiç okula gitmemiş %0,82 %1,4 %1,8 

1-8 yıl eğitim %86 %86,9 %88,2 

9-12 yıl eğitim %10,62 %8,1 %6,3 

Yüksek okul mezunu %2,56 %3,6 %1,3 

 

Yatarak tedaviye başvuran hastaların 2017, 2018 ve 2019 yıllarında 

eğitim düzeyleri incelendiğinde; hastaların çoğunlukla 1- 8 yıl eğitim 

aldıkları görülmektedir (Tablo 2). Yine Türkiye Uyuşturucu Raporları 

2017, 2018 ve 2019 yıllarında incelendiğinde, yatarak tedaviye 

başvuran bireylerin ilk madde kullanım yaşı olarak 15- 24 yaş grubunda 

yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar bize, toplumun eğitim 

düzeyinin artmasının, madde kullanımının azalmasına doğrudan etki 

ettiği kanıtlar niteliktedir (Bozkurt, 2015).  
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Genel eğitim düzeyi düşük olan gençlerin gelişimlerine uygun ve bu 

bireylerin sağlıklarını güvence altına alan işler Türkiye’de maalesef 

yaygın değildir. Bu bağlamda sosyo- ekonomik seviyesi düşük gençler 

genellikle; tamirhane, atölye, fabrika gibi yerlerde çok ağır koşullarda 

veya çok düşük ücret ile kayıt dışı ve güvencesiz olarak çalıştırılmak-

tadır (Köknel, 1976).  
 

3.3.Madde Bağımlılarının İstihdam Profili 
 

Tablo 3: 2017- 2018 ve 2019 Yıllarına Göre Yatarak Tedaviye Başvuran Hastaların 

Çalışma Durumları 
 

Tedaviye başvurulan yıl 2017 2018 2019 

Toplam sayı 11.633 11.329 12.495 

İşsiz %27,09 %21 %20,1 

Düzenli bir işi yok %37,7 %41,3 %40,2 

Düzenli bir işi var %31,2 %34,2 %34,4 

Öğrenci %2,6 %2,3 %2,5 

Ekonomik olarak aktif değil %1,2 %1,2 - 

 

Yatarak tedaviye başvuran hastaların 2017, 2018 ve 2019 yıllarında 

çalışma durumları incelendiğinde; hastaların çoğunlukla düzenli gelir 

getiren bir işte çalışmadıkları görülmektedir (Tablo 3).  

 

Yapılan bazı çalışmalar madde ile işsizlik arasındaki ilişkinin karışık 

olduğuna yönelik sonuçlar ortaya koyarken, bazı çalışmalar ise tam 

zamanlı ücretli çalışmaya hazır olmayan bağımlı bireylerin dönemsel 

ve sürekli olmayan istihdam modelleriyle ilişkili olduğunu göstermek-

tedir (Schmidt, Zabkiewicz, Jacobs, ve Wiley, 2007). Örneğin, 13 

yaşında esrar kullanmaya başlayan ve daha sonrasında eroin ve kokain 
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maddelerini kullanan ve 30 yaşından önce eroin bağımlısı olan bir kişi, 

yalnızca madde satın almak için işten işe dolaştığını ifade etmiştir 

(NIDA, 2017). 

 

Bu bağlamda madde kullanımı ve sonrasında meydana gelen özellikle 

fiziksel sorunlar, bağımlı bireyin işe gitmesini ve işe odaklanmasını 

engellemekte ve bu durumda beraberinde iş kaybını getirmektedir 

(Danışmaz Sevin ve Erbay, 2019). Dönemsel ve sürekli olmayan 

istihdam modellerinin yanı sıra Bryant, Samaranyake ve Wilhite (2000) 

tarafından yapılan bir çalışmada da uzun süreli madde kullanımı ile 

azalan ücretler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  
 

Düşük eğitim düzeyi ile düzenli bir işte çalışmamanın beraberinde 

getirdiği ve madde bağımlılığının en önemli risk faktörlerinden biri 

olan yoksullukla birlikte bağımlı birey kısır bir döngüye girmekte, 

yukarıda da belirtildiği gibi tembel ve güvenilmez kişiler olarak 

damgalanmakta, ayrımcılık ve baskıya maruz kalmaktadır. Bunun yanı 

sıra yoksulluk suç, barınma sorunları ve sağlıksız yaşam ile bağlantılı 

olmakla birlikte bireyin özsaygı, özgüven ve motivasyonunu da 

olumsuz yönde etkilemektedir (Thompson, 2009). Tüm bu nedenlerle 

yoksulluğun kırılması için bağımlı bireyin eğitimde ve formel 

istihdamda yer alması önemlidir.  
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4. MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELEDE ÖNLEME 

ÇALIŞMALARI 

 

Yukarıda da bahsedildiği gibi bağımlı bireyin kendisine ve içinde 

yaşadığı topluma zarar veren madde bağımlılığın yayılmasını önlemek 

amacıyla yapılan ve/ veya yapılacak önleme çalışmaları önem arz 

etmektedir.  Madde bağımlılığını önleme ve mücadelede koruyucu, 

önleyici ve iyileştirici tedbirler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Fakat yine de bu önleyici tedbirler üç başlık altında toplanmıştır. Bu 

başlıklar: 

• Birincil önleme (primary prevention): Madde ile tanışmamış 

fakat her an madde ile tanışma ihtimali yüksek olan risk 

gruplarına yönelik yapılan çalışmalardır. Bu grupta çocuk ve 

ergenler risk gruplarını oluşturmaktadır. 

• İkincil önleme (secondary prevention): Madde kullanan fakat 

henüz bağımlı hale gelmemiş kişileri tespit etmek, erken tedavi 

ve önerilerde bulunarak onları yönlendiren çalışmaları 

kapsamaktadır. 

• Üçüncül önleme (tertiary prevention): Madde kullanımın 

bırakılması ve bıraktıktan sonrada tekrar başlamasına engel olan 

çalışmaları kapsamaktadır. Bu önlemenin bir diğer boyutu ise; 

madde kullanımı ile ortaya çıkan zararların önüne geçmektir. 

Diğer bir deyişle bu çalışmalar, bulaşıcı hastalıklardan korunma, 

suça iten nedenleri azaltma ve diğer oluşabilecek fiziksel 

zarardan korunma için yapılan çalışmalardır (Ögel, 2010). 
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Bu önleme programları aile, okul ve toplum gibi farklı alanlara yönelik 

olarak tasarlanıp uygulanabilmelidir (Özbay ve ark., 2018). Bağımlılığa 

bağlı olarak ortaya çıkan zararlar, yalnızca bağımlı bireyi değil, bunun 

yanı sıra ailesini, yaşadığı sosyal çevreyi ve toplumun tüm kesimini 

etkileyen yasal, sosyal ve ekonomik sorunları beraberinde 

getirmektedir. İlk madde kullanım yaşı göz önünde bulundurulduğunda 

(Türkiye Uyuşturucu Raporu 2019 verilerine göre ortalama 19’dur) 

madde bağımlılığı toplumun genç nüfusunu ve toplumun geleceğini 

tehdit etmektedir. Tüm bu riskleri engellemek için madde ile 

mücadelede en önemli unsur maddeye hiç başlamamaktır ve bunun 

gerçekleşmesi için de birincil önleme yani koruyucu ve önleyici 

çalışmalara önem verilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu çalışmalar, 

madde ile mücadelede diğer önleme çalışmaları (arzla mücadele ve 

tedavi- rehabilitasyon) ile kıyaslandığında daha uygun ve maliyeti daha 

düşüktür (Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2020). 

4.1.1. Birincil Önleme Çalışmaları 

Birincil önleme çalışmaları kapsamında; toplumda madde kullanımının 

yaygınlığı, kişisel, ailevi ve toplumsal sonuçlar hakkında farkındalığı 

artıracak bilgilendirme, gençlerin karar verme, stresle başa çıkma, 

kendine yönelik güvenini artırma ve hayır diyebilme gibi temel yaşam 

becerilerinin kazandırılmasına yönelik eğitim, gençleri sigara, alkol ve 

madde kullanımları yerine başka etkinliklere yönlendirecek ve boş 

zamanlarını değerlendirecek alternatifler yaratma yer almaktadır (Ögel, 

2010). 
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Bu çalışmalar kapsamında yapılacak olan eğitim ve bilgilendirme 

çalışmalarının en temel sorumlusu Millî Eğitim Bakanlığı olarak 

belirlenmiştir. Multidisipliner ve bütüncül bir yaklaşım ile bağımlılık 

sorununu ele alan Türkiye’de bu sorun ile mücadelede Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun yapmış oldukları 

faaliyetler bulunmaktadır. 

Bağımlı ve ailesine yönelik sosyal destek ihtiyaçlarına ilişkin alanların 

tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı bağlı Sosyal Hizmet 

Merkezlerin sorumluluğundadır. Bağımlılığın nüks etmesi nedeniyle bu 

gibi sosyal yardımlardan yararlanan bağımlı bireyin denetimleri sıkı bir 

şekilde yapılmalıdır.  Örneğin, sosyal yardım alan bireylere zorunlu 

olarak uyuşturucu testi yapılmalıdır. Eğer birey madde kullanımına 

devam ediyorsa, yetkili kişiler tarafından bu yardım kesilmeli ve bu 

testler sosyal yardım alan bireyin sağlığını korumak adına bir tehdit 

olarak kullanılmalıdır (Watts ve Hodgson, 2019). Fakat böyle bir 

yaklaşımda bağımlı birey için caydırıcı olmaktan ziyade maddeye daha 

da yakınlaştırabilir. Doğrudan sosyal yardımı kesmek yerine bağımlı 

bireyin, eğitim programlarına katılımı sağlanmalıdır. Daha sonrasında 

eğer bağımlı birey kullanımına devam ediyorsa sosyal yardımların 

kesilmesi söz konusu olmalıdır. 

Bağımlılığın yalnızca bireyden kaynaklı faktörlerle oluşmadığını bunun 

yanı sıra genetik ve çevresel faktörlerin de etkili olduğuna yukarıda 

değinilmiştir. Bu nedenle madde kullanım riski yüksek olan bireylere 
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ve ailelere yönelik; madde kullanım süreçleri, madde kullanımını teşvik 

edecek risk faktörleri, baş etme yöntemleri, yeniden madde 

kullanımının sinyalleri, kaymayı önleme teknikleri, bağımlılık yapıcı 

maddeler hakkında bilgilendirme çalışmaları Aile Eğitim Programı 

kapsamında yapılmaktadır (Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2020).  

Bu eğitimlere ek olarak maddelerin neler olduğuna, bu maddelerin yol 

açtığı sorunlara, madde kullanıldığı takdirde nerelerde tedavi 

olacaklarına ilişkin bilgi düzeylerinin artmasına yönelik Türkiye 

Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri, kurum bakımı altında 15 yaş üstü 

çocuklara, vakıflarda ve kamu kurumlarında çalışan tüm personele ve 

bakanlıktan hizmet alan ailelerine ve diğer vatandaşlara verilmiştir 

(Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2020).  

4.1.2. İkincil ve Üçüncül Önleme Çalışmaları 

İkincil önleme çalışmaları, maddenin vücuttan arındırma 

(detoksifikasyon) sonrası ayaktan ya da yatarak, ilaç veya psikososyal 

tedavi sürecini de kapsayan çalışmalardır. Bu çalışmalar bağımlı 

bireyin maddeden uzak kalmasını sağlamayı ve tedavi sonrasında 

bağımlı bireyin tekrar işlevselliğini kazanmasını sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra bu düzeydeki çalışmalar kapsamında 

bağımlı bireyin sosyal refah düzeyinin ve iyilik halinin artırılmasına 

yönelik uygulanan sosyal uyum programları ile bireyin yeniden 

topluma kazandırılması sağlanmaktadır (Türkiye Uyuşturucu Raporu, 

2019).  
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Madde bağımlılığı tedavisi Türkiye’de, AMATEM ve Çocuk ve Ergen 

Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM)’nde ayaktan ve/veya 

yatarak tedavi yöntemleriyle ve psikiyatri kliniklerinde 

yürütülmektedir. Türkiye’de 2019 yılı sonu itibarıyla; 30 ilde 71 

ayaktan ve 53 yataklı tedavi hizmeti sunan merkez bulunmaktadır 

(Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2020). Bu merkezlere ayaktan ve yatarak 

başvuran yapanların sayıları ise şu şekildedir: 

Tablo 4: 2017- 2018 ve 2019 Yıllarına Göre Yatarak ve Ayaktan Tedaviye 

Başvuran Hasta Sayısı 

Tedavi Şekli 2017 2018 2019 

Ayaktan 211.126 251.593 270.006 

Yatarak 11.633 11.329 12.495 

2017 yılında ayaktan tedaviye başvuru yapanların sayısı 211.126 iken 

2018 yılında bu sayı 251.593’e, 2019 yılında ise 270.006’a yükselmiştir 

(Tablo 4). Bu sayıların içerisinde denetimli serbestlik kapsamında 

yönlendirilen hastalar da vardır. Yatarak tedaviye başvuran hastaların 

sayılarına ise bakıldığında 2017 yılında 11.633, 2018 yılında 11.329 ve 

2019 yılında 12.495’e yükselmiştir. Bu sayılar da mükerrer vakalar 

(tekrarlayan vakalar) yer almamaktadır. 2019 yılında yatarak tedavi 

gören hasta sayısı geçen yıla göre %10,3 artış göstermiştir. 

Bağımlılık tedavisinde temel amaç, bireyin madde kullanımını 

bırakmasına, nüksü yaşamamasına, diğer bir deyişle maddeden uzak 

durmasına ve aile, iş ve toplumda yeniden üretken ve işlevselliğini 

kazanan bir birey olmasına yardımcı olmaktır. 1970'lerin ortalarından 
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itibaren yapılan bilimsel araştırmalar temelinde, aşağıdaki ilkeler etkili 

madde bağımlılığı tedavi programının temelini oluşturmalıdır: 

• Bağımlılık, beynin işlevini ve bireyin davranışlarını 

etkileyen karmaşık ama tedavi edilebilir bir hastalıktır. 

• Herkes için tek bir tedavi yöntemi (standartlaşmış) doğru 

değildir. Bunun yerine bireye özgü özellikle cinsiyete 

duyarlı tedavi seçenekleri oluşturulmalıdır. 

• Madde bağımlısı bireylerin tedaviye bağımlılık süreci 

ilerlemeden erken ve hızlı bir şekilde erişime sahip olması 

gerekmektedir. 

• Bağımlılık tedavisi bağımlı bireyin yalnızca madde 

kullanımını değil, bunun yanı sıra bütüncül bir şekilde 

bireyin tüm ihtiyaçlarını karşılamalıdır. 

• Tedavi programında yeterli süre boyunca kalmak önemlidir. 

• Bağımlılık danışmanlığı ve diğer bilişsel ve davranışsal 

terapiler en yaygın kullanılan tedavi biçimleridir. 

• İlaçlar, uygun dozda ve uygun bir şekilde kullanıldığında ve 

özellikle bilişsel davranışçı terapilerle birleştirildiğinde 

genellikle tedavinin önemli bir parçası olmaktadır. 

• Müdahale yöntemleri sık sık gözden geçirilmeli, bu konuda 

esnek olunmalı ve bireyin değişen ihtiyaçlarına göre bu 

yöntemlerde güncellenmelidir. 

• Tedavi, bağımlılığa eşlik eden diğer olası ruhsal 

bozuklukları ele almalıdır. 
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• Tıbbi yardımlı detoksifikasyon (maddenin kandan arınma 

süreci), tedavinin yalnızca ilk aşamasıdır. 

• Tedavi sırasında ve sonrasında ilaç kullanımı yetkililer 

tarafından sürekli takip edilmelidir. 

• Tedavi programları, bağımlı bireylerin HIV/ AIDS, hepatit 

B ve C, tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıklar için test 

edilmesini sağlamalı ve onlara bu hastalıklara yakalanma 

riskini azaltmak ve önlemek için atabilecekleri adımları 

öğretmelidir (NIDA, 2019). 

Tedavi süreci tamamlanan bireylerin tekrar madde kullanmasını 

engellemek için yapılan çalışmalarda üçüncül önleme çalışmaları 

kapsamında gerçekleşmektedir. Ayrıca maddenin neden olduğu 

bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yönelik yapılacak çalışmalarda yine 

bu önleme kapsamında gerçekleşmektedir (Ögel, 2010). Madde 

bağımlılığının yol açtığı bulaşıcı hastalıklar HIV (AIDS) ve viral 

(hepatit B ve hepatit C) hepatitlerdir. Avrupa Uyuşturucu Raporunda 

özellikle hepatit C virüsünün neden olduğu enfeksiyonun, madde 

kullananlar arasında yaygın olduğu görülmüştür. Türkiye’de 2019 

yılında yatarak tedavi gören ve damar yoluyla madde kullanan 

hastalara, HIV ve viral hepatit için tarama testleri yapılmıştır. 

Hastaların %4,5’i hepatit B, %39,2’si hepatit C ve %1,2’si HIV (AIDS) 

testi pozitif çıkmıştır (Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2020). 2018 yılı ile 

ise bu yüzdeler %3,5’inde hepatit B, %49,2’sinde hepatit C ve 

%0,5’inde HIV testleri pozitiftir (Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2019). 

Türkiye’de de Avrupa Uyuşturucu raporuna benzer bulgular bulunmuş-
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tur. En yaygın olan hepatit C enfeksiyonunun önlenmesi, test edilmesi 

ve tedavisine madde enjekte eden kişilere erişimin sağlanması bu 

hastalığın ortadan kaldırılması için gereklidir (Avrupa Uyuşturucu 

Raporu, 2020). Bu bağlamda tüm bu bulaşıcı hastalıkların yayılmasını 

engellemek amacıyla üçüncül önleme çalışmaları kapsamında 

yapılacak çalışmalar önemlidir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bağımlılık remisyon ve nüks dönemleri olan bir hastalıktır. Bu nedenle 

bağımlı birey ve ailesi tedavi olduktan sonra bu hastalığın tamamen 

ortadan kalkacağı düşünülmemelidir. Bu konuya ilişkin özellikle 

eğitim, bilgilendirme çalışmalarında ve tedavi aşamasında bağımlılığın 

doğası doğru bir şekilde aktarılmalı ve ailelerin buna ilişkin 

farkındalıklarının artması sağlanmalıdır. Ayrıca bu farkındalık 

çalışmaları, bağımlı bireye yöneltilen damgalamalarında (tembel, 

iradesiz ve suçlu gibi) önüne geçecektir. 

Bireyi madde kullanımına iten en önemli sebeplerden birisi, bireylerin 

olumsuz duygularla nasıl başa çıkabileceği konusunda becerilerinin 

olmamasıdır. Bu nedenle eğitim çalışmalarında bu bireylere öfke 

kontrolü, stresle başa çıkma, kendini ifade etme, duygularını kontrol 

etme gibi temel yaşam becerilerinin kazandırılması sağlanmalıdır.  

Türkiye Uyuşturucu raporlarında yatarak tedaviye başvuran bağımlı 

bireylerin profilleri incelendiğinde; çoğunluğun erkeklerden oluştuğu, 

düzenli gelir getiren bir işte çalışmadıkları ve eğitim düzeylerinin düşük 
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olduğu görülmüştür. Özellikle fiziksel sorunlar nedeniyle bağımlı birey 

tam zamanlı ücretli işlerde çalışmaya hazır değildir. Fakat bu bireylerin 

yoksulluk kısır döngüsünden kurtulması, toplumda yeniden işlevsellik 

kazanması ve tedaviye olan motivasyonların artması için tedaviden 

sonra istihdama dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca tedaviye 

başvuran erkeklerin daha fazla olması, kadınların bu sorunu 

yaşamadıkları anlamına gelmemelidir. Kadınların tedaviye 

erişimlerinde kişisel, kişiler arası, kültürel ve toplumsal engeller 

bulunmaktadır. Bu engellerin neler olduğuna veya neler olabileceğine 

yönelik bilgilendirme çalışmaları birincil önleme kapsamında 

gerçekleştirilmelidir. 

Yukarıdaki bölümlerde değinildiği gibi madde bağımlılığı yalnızca 

bağımlı bireyi değil ailesini, yaşadığı sosyal çevreyi ve toplumun tüm 

kesimini etkilemektedir. Bu nedenle bağımlılık ile mücadelede sorunun 

yalnızca bireyden kaynaklandığını düşünün önleme çalışmaları yeterli 

olmayacaktır. Bunun yerine birincil, ikincil ve üçüncül önleme 

aşamalarına bireyin kendisi ve yaşadığı çevre de dahil edilmelidir.  
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GİRİŞ 

İşsizlik sorunu, 1980’li yıllar sonrası sadece az gelişmiş ülke 

ekonomileri açısından değil, gelişmiş ülkeler açısından da önemli bir 

sorun olarak kabul edilmiştir. Batı Avrupa ülkeleri bakımından 1945-

1975 yılları arası dönem “Altın Çağ” olarak ifade edilirken, 1973 ve 

1979 yıllarında yaşanan petrol şoklarından kaynaklı ekonomik krizler, 

işsizlik sorununun ve beraberinde birçok ekonomik problemin de ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Batı Avrupa ülkeleri bu periyotta ekonomik 

ve sosyal hayata devlet müdahalesini asgariye indirgeyen, yeni 

ekonomik düzen olan “Neo-Liberal Ekonomik Sistemi” benimsemeye 

başlamışlardır. Bu dönemde en dikkat çekici husus ise, işsizlik 

sorununun gelişmekte olan ülkelerin yanında, gelişmiş ekonomiler 

olarak kabul edilen birçok Avrupa ülkesinde dahi yapısal bir ekonomik 

soruna dönüşmüş olması ve artış göstermesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Dünyadaki hemen hemen bütün ülke ekonomileri karşı karşıya 

kaldıkları bu önemli ekonomik soruna karşı geçmişten günümüze 

birçok istihdam politikası geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Her ülkenin 

sosyo-ekonomik yapısı ve demografik yapısı farklılık göstermesi 

nedeniyle, genç istihdam politikalarında da farklılıklar ortaya 

çıkmaktadır. Türkiye’de genç işgücüne yönelik geliştirilen genç 

istihdam politikaları, aktif ve pasif istihdam politikaları olarak 

sınıflandırılabilirken, AB’ye üye ülkeleri açısından da farklılıklar göz 

önüne alındığında Türkiye’de olduğu gibi bir genç istihdam politikası 

sınıflandırmasında kısıt olduğu anlaşılmaktadır. AB ülkeleri genç 
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istihdam politikalarında ortak bir vizyon ve strateji geliştirebilmek 

adına Açık Koordinasyon Sistemine geçerek, Avrupa 2020 Stratejisi’ni 

geliştirmişlerdir. Çalışmamızda AB ülkelerindeki bu kısıttan dolayı, 

genç istihdam politikaları ele alınırken, öncelikle Avrupa İstihdam 

Stratejisi ve Avrupa 2020 Stratejisi ile hedefleri açıklama yolu tercih 

edilmiştir. Türkiye’de ise bahsedilen bu strateji İŞKUR’a verilerek, 

genç istihdam politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması İŞKUR 

koordinasyonunda yürütülmektedir.  

Ülkeler, genç işsizlik sorununu önlemek ve genç işsizliğinin ortaya 

çıkardığı olumsuzlukları önleyebilmek adına çeşitli genç istihdam 

politikaları geliştirerek uyguladıkları görülmektedir. Önceleri genç 

işsizliğinin ortaya çıkardığı sorunlar, gelir desteği gibi pasif istihdam 

politikalarıyla çözüme kavuşturulmaya çalışılmışsa da pasif istihdam 

politikalarının yetersizliğinden kaynaklı olarak, ülkeler tarafından aktif 

istihdam politikalarına yönelim artış göstermiştir. AB ülkelerinde 

giderek artış gösteren genç istihdam sorunu, Avrupa İstihdam Stratejisi 

ve Avrupa 2020 Stratejisi yoluyla çözüme kavuşturulmaya 

çalışılmaktadır. AB ile tam üyelik müzakerelerini devam ettiren 

Türkiye’de ise, genç işsizlik sorununu giderebilmek adına 2004 

yılından buyana birçok aktif istihdam politikası uygulamaya alınmıştır. 

Her ülke ekonomisinde emek piyasası ve gelişmişlik düzeyi farklılık 

göstermesinden dolayı, uygulanan istihdam politikaları da ülkeden 

ülkeye değişkenlik gösterebilmektedir. Dünyadaki diğer ülkelerde 

olduğu gibi, Türkiye’de de makroekonomik politikaların en temel 
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hedefi genç işsizliği azalışını beraberinde getirecek olan ekonomik 

büyümeyi sağlamaktır.  

Demografik özellikler bakımından genç istihdamı konusu, geçmiş 

yıllara mukayeseyle işgücü piyasası araştırmalarında daha ayrıntılı ele 

alınması ve incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu bağlamda genç işsizliği sorunsalı da günümüz dünyasında yaşanan 

işsizlik sorununda irdelenen grubun tanımlanması ve ayrıntılı 

incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda genç 

işsizliğini azaltmaya, yeni işsizlerin oluşmasını önlemeye ve vasıfsız 

işgücüne çağın ve işgücü piyasalarının gerektirdiği vasıfları 

kazandırmaya yönelik doğrudan ve dolaylı politikaların da etkin olarak 

uygulanıp uygulanmadığının tespiti büyük önem arz etmektedir. 

Ülkelerin gerek aktif ve pasif istihdam politikası araçlarıyla gerekse de 

doğrudan veya dolaylı ekonomik müdahalelerle gerçekleştirdikleri bu 

eylemlerin istihdam üzerindeki etkinliği parametrik ve nonparametrik 

çeşitli yöntemlerle analiz edilebilmektedir.  

Bu çalışma, Türkiye ve AB ülkelerinde Eurostat verilerine göre, 2006-

2019 döneminde genç işsizlik, genç istihdam ve genç istihdamına etki 

eden değişkenlerin karşılaştırmasını yaparak, genç istihdam 

politikalarının etkinliğini analiz ederek bilimsel literatürde ihtiyaca 

cevap verir nitelikte kısıtlı miktarda bilimsel yayın olması nedeniyle 

literatüre de katkı sunabilmek adına yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye ve AB 

ülkelerinde genç işsizlik sorununa yönelik uygulanan genç istihdam 

politikalarını karşılaştırarak etkinlik analizi yapmak, küresel bir 

problem haline gelen genç işsizlik sorunun arka planını ayrıntılı bir 
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şekilde ortaya koymak ve gelecekte hayata geçirilecek genç istihdam 

politikalarına yön verebilecek birtakım öneriler geliştirmek 

amaçlanmıştır.  

1. GENÇ İŞSİZLİK KAVRAMI VE GENÇ İŞSİZLİĞİNİN 
NEDENLERİ 

İşsizlik sorunu, demografik yaş grupları açısından değerlendirildiğinde, 

en çok olumsuz etkilenen grubun 15-24 yaş grubundaki gençler olduğu 

görülmektedir (Kavak, 1997: 23). Genç işsizliğin nedenleri: “Genç 

işsizliğindeki dalgalanmaların temel belirleyicileri nelerdir ve 

ekonomik koşullardaki değişmeler karşısında niçin genç işsizliği 

oranları, yetişkin işsizliği oranlarından daha fazla etkilenir? Genç 

bireyler açısından, hangi özellikler istihdam edilebilme ya da işsiz 

kalma şansını arttırır ya da azaltır?” sorularına verilecek cevaplara göre 

iki farklı bağlamda ele alınabilir. Birinci soru, genç işsizliğinin 

nedenlerini genç işgücü piyasalarının özelliklerini sorgulayarak 

makroekonomik açıdan yaklaşırken; ikinci soru ise, genç işgücünün 

piyasada iş bulmasını etkileyen faktörleri dikkate alarak 

mikroekonomik açıdan yaklaşmaktadır (Gündoğan, 2001: 18-19). Genç 

işsizliğine sebep olan mikroekonomik ve makroekonomik birçok neden 

söz konusudur. Mikroekonomik nedenler; gençlerin piyasaya ilk kez 

giriş yapıyor olmaları, gençlerin çalışma eğilimleri, gençlere özgü 

nitelikler ve eğitimli işsizler ile etnik köken ve engellilik olarak ifade 

edilmektedir. Makroekonomik nedenler ise; toplam talep yetersizliği, 

demografik yapı, işgücü piyasası politikaları, eğitim sistemi, ekonomik 
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durgunluk ve krizler ile ücret politikası ve asgari ücret uygulamalarına 

bağlanmaktadır (Murat ve Şahin, 2011: 43-54). 

Genç işsizliğinin artış göstermesindeki en önemli sebeplerden biri de 

küreselleşmedir. Küreselleşmeden kaynaklı olarak, işgücü talebinin 

niteliğinde değişimler meydana gelmektedir. Bilginin öneminin her 

geçen gün arttığı günümüz emek piyasasında, niteliksiz genç işgücüne 

de talep gerilemektedir (Çondur ve Bölükbaş, 2014: 80). 

Küreselleşmenin genç işsizliğine bir diğer etkisi ise, istihdam 

oluşturmayan ekonomik büyüme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

durumun ana nedenleri ise; imalat sektörünün yeterince gelişme 

kaydetmemiş olması, finans sektörünün hızlı yükseliş göstermesi, 

belirleyici sektör durumuna gelmesi ve konut yatırımlarının ülke 

ekonomisindeki payının artması olarak gösterilmektedir (Mütevellioğlu 

vd., 2010: 210). 

2. TÜRKİYE’DE UYGULANAN GENÇ İSTİHDAM 

POLİTİKALARI VE GELECEK VİZYONU 

Türkiye, genç nüfus açısından dünyada çok az ülkede görülen bir 

potansiyel olarak değerlendirilen demografik fırsat penceresine 

sahiptir. Yapılan akademik çalışmalarda, Türkiye’nin sahip olduğu 

demografik fırsat penceresinin 2040 yılına kadar kapanacağı, bu tarihe 

kadar etkin genç istihdam politikaları ile genç işgücünün üretime dahil 

edilmesi durumunda, genç işsizlik sorununun çözümüne ve Türkiye’nin 

ekonomik büyümesine doğrudan katkı sunabileceği belirtilmektedir 

(UNDP, 2008: 2). Türkiye’nin genç işgücü ve çalışma çağındaki 
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nüfusunun 2023 yılına kadar %70 seviyelerine ulaşacağı öngörülürken, 

2040 yılına kadar ise azalan bir hızla artış göstereceği öngörülmektedir. 

2040 yılı sonrası ise, Türkiye’deki çalışabilir nüfusun yaşlanma 

eğilimine gireceği, bahsedilen demografik fırsat penceresinin kapanma 

eğilimine gireceği belirtilmektedir (UNDP, 2008: 87). 

2.1. Türkiye’de Uygulanan Genç İstihdam Politikaları  

Türkiye’de genç işsizlik sorununa karşı, aktif ve pasif istihdam 

politikaları olmak üzere çeşitli genç istihdam politikaları 

uygulanmaktadır.  

2.1.1. Türkiye’de Genç İşsizliğinin Çözümüne Yönelik Pasif 
İstihdam Politikaları 

Genç işsizliğinin çözümüne yönelik uygulanan pasif istihdam 

politikalarının amacı; genç istihdamının artırılmasından ziyade, işsiz 

kalan genç işgücüne maddi katkı sağlayarak, işsizlik sonucu ortaya 

çıkabilecek muhtemel ekonomik olumsuzlukların azami ölçüye 

indirgenmesi ve işsiz kalan genç bireylerin gelir desteğiyle 

desteklenerek satın alma güçlerinin korunmasını sağlamak olarak ifade 

edilmektedir (Biçerli, 2011: 492). 

Pasif istihdam politikaları, ülkeden ülkeye uygulama farklılıkları ile 

karşımıza çıkabilmektedir. Türkiye’de genç işsizliğinin çözümüne 

yönelik uygulanan başlıca pasif istihdam politikaları; işsizlik sigortası, 

işsizlik yardımı, çalışma paylaşımı, iş kaybı tazminatı, kısa çalışma 
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ödeneği, ücret garanti fonu, ihbar ve kıdem tazminatı olarak ifade 

edilebilir.  

2.1.1.1. İşsizlik Sigortası 

İşsizlik sigortasının amacı, mevcut işsizlere istihdam sağlamaktan 

ziyade, çalışanların işini kaybetmeleri halinde gelir desteği sağlamaktır. 

Ayrıca, sigortalı işgücünün belirli bir süreliğine kısmen de olsa gelir 

kayıplarına karşı zor duruma düşmelerinin önüne geçmektir (Saat, 

2011: 100). İşsizlik sigortası; geliri sosyo-ekonomik sebeplerle kendi 

istemi dışında kesilmekle birlikte, çalışma arzusu ve yetkinliğine sahip 

bağımlı işgücünün geçim ve hayati ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına, 

katılımın zorunlu olduğu ve devlet tarafından oluşturulan pasif istihdam 

politikalarından biridir (Andaç, 2010: 57).  

Türkiye’de ilk işsizlik ödeneği 2002 yılının Mart ayı içerisinde 

ödenmeye başlamış olup, bu tarihten 2017 yılı Eylül ayına kadar geçen 

süreçte toplam 5 milyon 647 bin kişi işsizlik ödeneği almıştır (İŞKUR, 

2017: 116). İşsizlik ödeneği 2019 yılında alt sınır 1.015,59 TL ve üst 

sınır ise 2.031,19 TL olarak belirlenmiştir. İşsizlik ödeneği alan 

işgücüne ayrıca; genel sağlık sigorta primlerinin SGK’ya yatırılması, 

işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık verilmesi, 

meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi ile yeni bir 

iş bulunması hizmetleri de İŞKUR tarafından sunulmaktadır. 2019 

yılında İŞKUR tarafından sunulan işsizlik sigortasına 1.955.041 kişi 

başvurmuş, 1.013.056 kişi hak etmiş ve 7.985.061.239 TL ödeme 

yapılmıştır (İŞKUR, 2020: 82). 
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2.1.1.2. İşsizlik Yardımı 

İşsizlik yardımı; işsizlik sigortası şartlarını sağlayamaması sebebiyle 

işsizlik sigortasından yararlanamamakla birlikte işsizlik ödeneği de 

alamayan ve işsizlik sigortası kapsamının dışında kalan işsiz bireylere 

veya maddi yönden yoksul ailelere birtakım yardımları içeren pasif 

istihdam politikalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Varçın, 

2004: 94). Birçok araştırmacı işsizlik yardımı konusuna eleştiriler 

getirmektedir. Bunlardan bazıları; işsizlerin işsizlik yardımı aldıkları 

süreçte yeni bir iş aramaktan uzak durabilecekleri, daha iyi şartlarda iş 

arayışına girebileceklerine ve piyasadaki mevcut işlerin işgücü 

tarafından beğenilmemesi gibi yaşanabilecek durumlara yönelik 

eleştirileri ileri sürmektedir (Beranek ve Kamerschen, 2011: 29). 

Devletler işsizlik yardımı hususunda daha hassas davranmalılardır. 

İşsizlik yardımlarının; miktarı, süresi ve uygulama şartları olarak üç 

mühim etkisinden bahsedilebilir. Miktar ve süre bakımından işsizlik 

yardımlarının, işsiz bireyleri iş aramamaya sevk edecek derecede fazla 

olmaması uygulama açısından hayati önem taşımaktadır (Moffitt, 2014: 

2). 

2020 yılının ilk altı ayında yaklaşık 1.010.590 kişi işsizlik ödeneği 

almak için İŞKUR’a başvuru yapmış, 331.642 kişi ise ödenek almaya 

hak kazanmıştır. Bu dönemde, daha önce işsizlik ödeneği almaya hak 

kazananlarla birlikte toplam 931.868 kişiye İŞKUR tarafından 

4.044.973.648 TL ödeme yapılmıştır (İŞKUR, 2020: 26). 
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2.1.1.3. Çalışma Paylaşımı 

İşgücü arzının azaltılarak işsizliğin azaltılmasının hedeflendiği bir pasif 

istihdam politikasıdır. Bu politikada amaçlanan, mevcut işgücünün 

piyasadan ayrılışını hızlandırması yoluyla genç işsizlere yeni istihdam 

alanları oluşturabilmektedir. Çalışma paylaşımı politikası genellikle 

erken emeklilik uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Erken 

emeklilik uygulaması sonucunda, yaşlı işgücünün erken emekli 

edilmesiyle genç işsiz bireylere istihdam alanı açılmakta ve bu durum 

da işsizlik oranları üzerinde azaltıcı bir etki yaratabilmektedir. Tabi bu 

uygulama ilk etapta genç istihdamını artırma yönünde etki etse de uzun 

dönemde erken emekliliğe ayrılan bireylerin bilgi, tecrübe ve beceri 

düzeyi yüksek olanların birçoğunun yeniden istihdam edilmesi şeklinde 

sonuçlanmasından dolayı, işsizlik oranlarının yeniden artış 

göstermesine neden olabilmektedir. Çalışma paylaşımı politikası 

uygulaması olan erken emekliliğin amacı, yaşlı işgücü ile genç 

işsizlerin birbirleri yerine ikame edilmesidir. Akdeniz ülkelerinde 

genellikle, erken emekli edilen işgücü ile işsizlerin yer değiştirmesi 

veya genç işsizlere yeniden yapılanma ile iş sağlama esasına 

dayandırılarak uygulama alanı bulmak (Taş ve Bozkaya, 2012: 167). 

2.1.1.4. İş Kaybı Tazminatı 

İş kaybı tazminatı, özelleştirme nedeniyle işinden olan çalışanlara 

ödenmesi gereken tazminat şeklinde uygulanan bir pasif istihdam 

politikasıdır. Bu nedenle özelleştirme içerisinde kabul edilen 

kuruluşların küçültülmesi, özelleştirilmesi veya çalışmalarının bir 
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ölçüde veya tam anlamıyla durdurma kararı alınması, süreli ya da 

süresiz kapatılma kararı alınması veya tasfiyeye tabi tutulması 

suretiyle; bu işletmelerde iş akdi çerçevesinde belirli bir ücret 

karşılığında çalışmaktayken söz konusu iş akitlerine dayanarak 

tazminat alma hakkı kazanacak biçimde işlerini kaybetmiş olanlara 

ilgili kanun maddeleri ve toplu iş sözleşmeleri haricinde bir ek olarak 

iş kaybı tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Diğer taraftan artık işsiz 

duruma gelen işçilere mesleki alandaki kabiliyetlerinin artırılmasına, ya 

da herhangi bir mesleği yoksa meslek kazandırılmasıyla alakalı eğitim 

masrafları ve daha kolay iş bulabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan 

harcamalar iş kaybı tazminatı aracılığıyla karşılanmaktadır. Bu konuda 

engelli çalışan personele, ilgili kanun maddesinde açıklanan miktarın 

iki katı biçiminde iş kaybı tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Bu 

konudaki iş ve işlemler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

aracılığıyla idare edilmektedir (Mütevellioğlu ve Aksoy, 2010: 19-22). 

2017 yılında iş kaybı tazminatı olarak 233 kişiye 3.854.000 TL ödeme 

gerçekleştirilmiştir (İŞKUR, 2018: 79). 2020 yılının ilk altı ayında 10 

kişi iş kaybı tazminatı almaya hak kazanmış olup, daha önce iş kaybı 

tazminatı almaya hak kazananlarla birlikte 13 kişiye toplam 318.117 

TL ödeme yapılmıştır (İŞKUR, 2020: 26). 

2.1.1.5. İhbar ve Kıdem Tazminatı 

İhbar tazminatı farklı nedenlerden dolayı işine son verilen kişilerin 

çalıştıkları süre dikkate alınarak verilen tazminat olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tazminat işçilerin yanı sıra işverenlere de 
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verilebilmektedir. İhbar tazminatındaki amaç, işgücünün mevcut işini 

bırakma veya işverenin işçisinin işine son verme gibi bir düşüncesi 

varsa, gerekli iş kanunu kapsamında bu durumun belirtilmiş sürede 

karşı taraftaki muhataba bildirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece işçi ile 

işveren arasında ortaya çıkabilecek muhtemel uyuşmazlıkların önüne 

geçilmesi sağlanmaktadır (Kirpik, 2011: 1). 

Kıdem tazminatı, işletme sahiplerinin işgücünün iş akdini feshetmesini 

caydırıcı nitelikte bir iş güvence sistemi olarak ifade edilmektedir. 

Kıdem tazminatı uygulaması iki önemli hedef içermektedir. Birinci 

hedefi, hizmet akdi fesih olan çalışanların yeni bir iş sahibi olana 

kadarki süreçte oluşabilecek gelir kaybını telafi etmektir. İkinci hedefi 

ise çalışanın işine son vermek yerine onun işgücü piyasasının istediği 

nitelikleri karşılayacak duruma gelebilmesi için eğitime yönlendirilme-

si veya görevinde değişikliğe gidilerek işçinin istihdam edilebilirliğinin 

güvence altına alınması şeklinde açıklanmaktadır (Sürücü, 2014: 44-

97). 

2.1.1.6. Ücret Garanti Fonu 

İşsizlik sigortası fonu kapsamında olan ücret garanti fonu, pasif 

istihdam politikaları içerisinde yer almaktadır. Ücret garanti fonu, 

işverenin iflası, konkordato ilanı, iflası ertelemesi veya ödemelerde 

yaşayabileceği zorlukların önüne geçilmesi ve belirtilen hususlara karşı 

işverenleri korumayı amaçlamakla birlikte, hizmet sözleşmesine bağlı 

şekilde çalışan işgücüne bahsedilen durumlardan dolayı üç aylık süreçte 
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ödenemeyen ücretlerinin ödenebilmesi amacıyla da oluşturulmuş fonlar 

olarak tanımlanabilmektedir (Sürücü, 2014: 104). 

Bu fondan yararlanan sayısının en çok arttığı dönemler kriz dönemleri 

olmaktadır. Küresel ekonomik krizin ülkemiz üzerinde yarattığı 

olumsuz etkilerden dolayı 2009 ve 2010 yıllarında bu fonlardan 

yararlanan bireylerin sayısı oldukça yüksek olmakla birlikte, 2005 

yılından 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçen süre zarfında toplam 

68.307 kişiye ücret garanti fonu kapsamında 158,2 milyon TL ödeme 

yapıldığı görülmektedir (İŞKUR, 2017: 120). 2020 yılının ilk altı 

ayında 6.283 kişi Ücret Garanti Fonu kapsamında ödeme almaya hak 

kazanmış olup, 27.834.322 TL ödeme yapılmıştır (İŞKUR, 2020: 26). 

2.1.1.7. Kısa Çalışma Ödeneği 

Ekonomik kriz ya da zorlayıcı olarak nitelendirilen durumlar 

görüldüğünde, haftalık çalışma saatlerinin geçici sürelik büyük ölçüde 

azaltılması ya da işyeri içindeki faaliyetlerin bütünüyle ya da kısmi 

şekilde durdurulması durumunda işçilere çalışamadıkları zamanlar için 

kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Bu ödenek vasıtasıyla işini 

kaybetme durumuyla karşı karşıya olan kimselerin mevcut durumunu 

koruması sağlanarak, istihdam edilebilirliği korunmakta, işsizliğin artış 

göstermesi engellenmekte, çalışamamasından dolayı ücret kaybıyla 

karşılaşan çalışanlara gelir imkânı sağlanmaktadır (İŞKUR, 2017: 117). 

2020 yılının ilk altı ayında 3.634.076 kişi kısa çalışma ödeneği almaya 

hak kazanmış olup, 3.596.629 kişiye toplam 13.829.648.807 TL ödeme 

yapılmıştır (İŞKUR, 2020: 26). 
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2.1.2. Türkiye’de Genç İşsizliğinin Çözümüne Yönelik Aktif 

İstihdam Politikaları 

Aktif istihdam politikaları; bireylerin işsizlik sürelerinin kısalmasını 

sağlayarak, daha hızlı istihdam edilmelerini ve aktif istihdam politika 

programlarına katılan işgücünün verimliliğinin artmasını sağlayarak 

daha etkili iş aramalarına olanak tanımaktadır. Aktif istihdam 

politikaları işgücü piyasası açısından birçok avantaj sunmaktadır. 

Örneğin, işsiz bireylerin aktif istihdam politikalarına katılım 

zorunluluğu olması nedeniyle çalışmak istemeyen işgücü kolaylıkla 

belirlenebilmekte ve bahsedilen suiistimal kolaylıkla önlenebilmek-

tedir. İşverenler, genç işsizleri, uzun süreli işsizlere nazaran daha fazla 

tercih etmektedir. Bunun gerekçesini ise, uzun süreli işsizlerin çalışma 

disiplini, becerisi ve deneyimi açısından genç işsizlerden daha üstün 

olması olarak göstermektedir. (Biçerli, 2011: 497). 

Aktif istihdam politikaları ile pasif istihdam politikaları farklı amaçlara 

ulaşmak için uygulanmaktadır. Pasif istihdam politikaları; işsizlere 

gelir desteği ve koruma sağlamak amaçlanırken; aktif istihdam 

politikalarında ise, işsizlere istihdam olanakları oluşturmak ve 

geliştirmek amaçlanmaktadır. Aktif istihdam politikaları, pasif istihdam 

politikaları uygulanmadan tek başına uygulandıklarında, gelir 

güvencesi ile işgücünü koruma işlevini yerine getirememektedir. 

Dolayısıyla, aktif istihdam politikalarını, pasif istihdam politikalarının 

ikamesi olarak değil de tamamlayıcısı olarak değerlendirmek 

gerekmektedir (Kapar, 2006: 344). Aktif istihdam politikaları 

çoğunlukla uzun süreli işsizleri, genç bireyleri, işgücü piyasasında iş 
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bulma ümidi kırılan kadınları, dezavantajlı grup olarak nitelendirilen 

gençleri, engelli işsizleri ve göçmenleri ilgilendirmektedir. Söz konusu 

aktif istihdam politikaları kapsamında emeğin kalite düzeyini arttıran 

eğitim programları, genç bireylerin okuldan iş yaşamına geçişte görülen 

güçlüklere yönelik deneyim kazandırıcı bilgi veren programların 

yapılması, istihdam oluşturmaya yönelik programlar, işsizliğin fazla 

olduğu alanlarda bölgesel olarak iş yerlerinde finansal destek 

sağlanması ve girişimciliğin teşvik edilmesi gibi önlemler 

bulunmaktadır (Uyar Bozdağlıoğlu, 2008: 47-60). 

Aktif istihdam politikaları kapsamında, 2019 yılında 126.310 mesleki 

eğitim programı açılmış, bu programdan toplamda 568.420 kişi 

yararlanmış olup, yararlanıcıların %71’i İşbaşı Eğitim Programına, 

%7’si Girişimcilik Eğitim Programlarına, %22’si ise Mesleki Eğitim 

Kurslarına katılım göstermiştir. Kurs ve programlardan yararlananların 

%53’ünü kadınlar oluşturmuştur. 2019 yılında düzenlenen kurs ve 

programlardan ağırlıklı olarak gençler yararlanmıştır. Nitekim 

kursiyerlerin % 65’ini gençler oluştururken, %28’ini 30-44 yaş grubu, 

%7’sini 45 yaş üstü oluşturmaktadır. 2019 yılında kurs/programlardan 

ağırlıklı olarak ilköğretim–lisans arası eğitime sahip olanlar 

yararlanmıştır. Kurs ve programlardan yararlananların %40’ı 

ilköğretim mezunları, %31’i ortaöğretim mezunları, %25’i ise ön lisans 

ve lisansüstü eğitime sahip kişilerden oluşmaktadır. (İŞKUR, 2020: 49-

50). 

Aktif istihdam politikalarının gençler üzerindeki başarısı ülke 

gelişmişlik düzeyi, genç işsiz sayısı ve programa katılanlar ile yakından 
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ilişkili olmakla birlikte, ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilmektedir 

(Işık Erol, 2013: 26-40). Türkiye’de genç işsizliğinin çözümüne yönelik 

başlıca aktif istihdam politikaları özetle; mesleki eğitim programları, 

işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, ücret 

istihdam sübvansiyonları, doğrudan kamu sektöründe istihdam 

programları, toplum yararına çalışma programları, engellilere ve eski 

hükümlülere yönelik programlar ile meslek araştırma ve geliştirme 

programları şeklinde ifade edilebilir. 

2.1.2.1. Mesleki Eğitim Programları 

Aktif istihdam politikalarından biri olan mesleki eğitim programları; 

genç işsizlerin, uzun süredir işsiz olanların, işsiz kalma riskiyle 

çalışanlar ile yeterli düzeyde kalifiye işgücü niteliği taşımayan 

çalışanların, mesleki bilgi ve yetkinlik düzeylerini iyileştirerek istihdam 

edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Küreselleşme 

sonrası üretim süreçlerinde teknoloji yoğun üretim sistemlerine geçişle 

birlikte, eğitimli işgücüne olan talep artması sebebiyle, işgücü 

yetiştirilmesi hususunda mesleki eğitim programları hayati önem arz 

etmektedir (Kapar, 2006: 351). Mesleki eğitim programları genç 

işsizliğinin azaltılmasına yardımcı olmakla birlikte, genç işgücünün 

niteliklerini de yükselterek aynı zamanda işgücü piyasası içerisinde 

mobilitelerinin artmasına da olanak tanımaktadır (Biçerli, 2004: 141). 

Bilhassa eğitim programlarının hayati önemi, uzun süreli işsizlik 

durumlarında daha da öne çıkmaktadır. Birçok sosyal kurum/kuruluşa 

göre, uzun süreli işsiz kalan işgücünün netliklerinin geliştirilerek, 

tekrardan istihdam edilebilmelerinin sağlanabilmesi sadece mesleki 
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eğitim programları sayesinde sağlanabileceği ileri sürülmektedir 

(Duruel, 2007: 397-398). Genç işsizler açısından değerlendirildiğinde, 

bu programlar daha çok eğitim sürecini tamamlayamayan, iyi sosyo-

ekonomik koşullara sahip olamayan ailelerde yetişen 20 yaşın altındaki 

gençleri ele almakta ve bu gençlerin işgücü piyasasına dâhil edilerek, 

onların iş bulma sürecini hızlandıracak mesleki nitelik 

kazandırılmasına yönelik okulda veya iş başında eğitim programları ve 

buna yönelik çeşitli çalışmalarda uygulanmaktadır (Dar ve Tzannatos, 

1999: 25).  

2019 yılında mesleki eğitim programlarından 36.027’si erke ve 88.893 

kadın olmak üzere toplam 124.920 kişi faydalanmıştır. 2019 yılında 

düzenlenen istihdam garantili kurslardan 53.504, istihdam garantisiz 

düzenlenen kurslardan ise 71.416 kişi faydalanmıştır. İstihdam garantili 

kurslardan yararlananların toplam içerisindeki payı, bir önceki yıla 

kıyasla 2019 yılında 9 puan artarak %43’e yükselmiştir. 2019 yılında 

çalışanların mesleki eğitim programı kapsamında 111 kurs açılmış 

olup, bu kurslara 2.242 kişi katılım göstermiştir. Mesleki eğitim 

programlarından yararlananların %28,’i kadın, %72’si ise erkek 

olmuştur. 2019 yılında engellilere yönelik 64 meleki eğitim programı 

açılmış olup, bu kurslara 381’i erkek, 306’sı kadın olmak üzere toplam 

687 kişi katılım göstermiştir. 2019 yılında hükümlü/eski hükümlülere 

yönelik 66 mesleki eğitim programı açılmış olup, bu kurslara 1.089’u 

erkek, 119’u kadın olmak üzere toplam 1.208 kişi katılım göstermiştir. 

Nitekim 2019 yılında düzenlenen Mesleki Eğitim Programına katılan 

124.920 kursiyerin %71’i (88.893) kadınlardan oluşmaktadır. 2019 
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yılında düzenlenen kurs ve programlardan daha çok gençlerin 

yararlandığı görülmektedir. Kurs ve programlardan yararlananların; % 

52’si gençlerden oluşturmaktadır (İŞKUR, 2020: 50-52). 2020 Ocak-

Haziran dönemi itibarıyla düzenlenen 1.571 kurstan 24.275’i kadın, 

11.302’si erkek olmak üzere toplam 35.577 kişi yararlanmıştır. 

Gençlerin daha fazla mesleki eğitim programından yararlandığı 

görülmekte olup, mesleki eğitim programına toplam katılım içerisinde 

gençlerin katılım oranı 2020 yılında %51 olarak gerçekleşmiştir. Yine 

aynı dönemde kadınlar açısından bu kurslardan yararlanma oranı 

oldukça yüksek seviyede gerçekleşmiş olup, mesleki eğitim kurslarına 

katılan kadınların oranı ise yüzde 68,2 olarak gerçekleşmiştir (İŞKUR, 

2020: 15).  

2.1.2.2. İş ve Meslek Danışmanlığı 

Günümüzde aktif istihdam politikaları kapsamında, kamu ve özel 

istihdam büroları tarafından uygulanan iş ve meslek danışmanlığı 

hizmetleri, hem yapısal işsizliği hem de geçici işsizliği azaltmada hayati 

bir role sahiptir. Bu aktif istihdam politikası uygulaması sayesinde, 

istihdam büroları tarafınca kayıt altına alınmış iş ilanları ile iş arayanlar 

bir araya gelebilmektedir (Meager, 2009: 3). Türkiye’de İŞKUR 

tarafından uygulanan aktif istihdam politikası uygulamalarından biri de 

iş ve meslek danışmanlığı uygulamasıdır. Bu uygulama, genç 

işgücünün seçmiş olduğu veya tercih edeceği iş/meslek niteliği ve 

şartlarını kendi nitelikleri ile karşılaştırarak, genç bireyin talebine en 

uygun iş/mesleğin seçiminde, seçilen meslekle ilgili sorunlara çözüm 

getirilmesinde, kişisel mesleki beceri geliştirme hizmetlerinin 
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sunulmasının yanı sıra, işverenlerin de iş kanunu mevzuatı konusunda 

bilgilendirilip, taleplerinin yerine getirilmesine yönelik hizmetleri 

kapsamaktadır (İŞKUR, 2018: 55). 

Türkiye’de 1991 itibariyle başlayan iş ve meslek danışmanlığı 

programı; işsiz veya mevcut mesleğini değiştirmek isteyen işgücünün 

istediği nitelik veya kişisel özelliklerine uygun iş/meslek seçimi 

konusunda yardımcı olmanın yanında, bireylerin bir işe yerleşmesine 

yardımcı olmak, kariyer basamaklarında yükselmeleri için gerekli 

eğitim imkânlarını sunmak, mevcut iş/meslek sahibi olarak çalışan 

işgücünün işgücü piyasasıyla uyumlu çalışmalarının sürdürülebilir 

kılınması adına profesyonel destek sağlamayı hedeflemektedir. Aynı 

zamanda bu danışmanlık alanında daha etkin ve başarılı faaliyetlerde 

bulunabilmek ve daha geniş kitlelerle irtibata geçebilmek amacıyla, 

2012 yılından bütün okulların, işverenlerin ve iş arayan işgücünün 

tamamının iş ve meslek danışmanı olmalarına olanak tanınmıştır. 2017 

Eylül ayı itibarıyla iş ve meslek danışmanlığı adı altında 3.302.474 kişi 

ile bireysel görüşme yapılmış, 473.396 işyerine ziyarete gidilmiş ve 

812.523 öğrenciye de danışmanlık hizmeti sunulmuştur (İŞKUR, 2017: 

89-90). Türkiye’de öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri adı 

altında önemli çalışmalar da yapılmaktadır. İş ve meslek danışmanlığı 

ile meslek seçimi, karşılaşılabilecek eğitim fırsatları konusunda gençler 

ile bireysel görüşmeler yapılmakta, meslekler hakkında bilgi 

edinilmesi, meslek seçiminin hayattaki önemi ve seçim aşamasında 

dikkat edilmesi gerekenler konusunda grup görüşmeleri yapılmaktadır. 

Aynı zamanda gençleri ve velileri meslek seçimi konusunda 
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bilinçlendirebilmek için 2013 yılında Meslek Seçimine Destek dergisi 

basılmış ve 2017 yılında 1 milyon adet dağıtımı yapılmıştır. Okul 

ziyareti kapsamında iş ve meslek danışmanları tarafından çeşitli 

seminerler düzenlenerek, mesleki anlamda çeşitli bilgiler verilmekte ve 

basılan dergiler öğrencilere dağıtılmaktadır. Üniversite tercih dönemi 

öncesinde gençleri meslek seçimi konusunda bilinçlendirmek ve 

kurumların tanınırlığına katkı sağlamak için illerde Meslek Tanıtım 

Günleri düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra 2017 yılı itibarıyla 88 

üniversitede hizmet veren İŞKUR İrtibat Noktaları ile gerek kişisel 

gerek de grup şeklinde gençlere yüz yüze danışmanlık hizmeti 

sunulmakta, işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, 

işverenle mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, Europass CV 

oluşturma ve benzeri konularda bilgilendirme faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir (İŞKUR, 2020: 57-58). 

Türkiye’de iş ve meslek danışmanlığı son yıllarda etkinliğini artırmakla 

beraber, 2018 yılı başına kadarki süreçte 3.740 kişi olan iş ve meslek 

danışmanı sayısı, 2020 yılı başına kadarki süreçte 4.788’e ulaşmıştır. 

Bahsedilen iş ve meslek danışmanlarının görev alanı ise, mevcut işgücü 

arzı, işgücü talebi ve genç işgücü olarak üç başlıkta tasnif edilmiştir 

(İŞKUR, 2018: 55). 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’nin 81 ilinde 

yaygınlaştırılması hedeflenen İş Kulübü, 2019 yılı sonuna kadarki 

süreçte 61 ilde, 68 birimde hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda İş 

Kulüpleri tarafından sunulan iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden, 

2017-2019 yılları periyodunda toplam 53.925 kişi istifade etmiş olup, 

bunların 36.031’i genç işgücünden oluşmaktadır. 2013 yılından 
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günümüze İŞKUR Temas Noktası olarak hizmet veren birimler, 2019 

yılı itibariyle yeniden yapılandırılarak İŞKUR Kampüs şeklinde 

değişikliğe gidilmiştir. Bu uygulamanın asıl hedef kitlesi üniversite 

öğrencilerinden oluşan genç işgücü olarak belirlenmiştir (İŞKUR, 

2020: 60-70). 

2.1.2.3. İşbaşı Eğitim Programları 

Türkiye’de genç işsizliğinin çözümü açısından uygulanan aktif 

istihdam politikası uygulamalarından biri de iş başı eğitim 

programlarıdır. Türkiye’de iş başı eğitim programları 2009 yılı 

itibariyle uygulamaya alınmış, emek piyasası koşullarını hiç bilmeyen 

tecrübesiz gençlerin işe adaptasyonunu sağlamasını ve tecrübe 

kazanmasını sağlamasının yanı sıra onlara yeni iş fırsatları sunulmasını 

da kolaylaştırmaktadır. İşgücü piyasasında nitelikli eleman bulma 

konusunda zorluk çeken işverenler işe yeni alacakları bireyleri daha 

önceden bu programlar vasıtasıyla tanıma fırsatına erişebildikleri için 

bu programlar hem işveren hem de genç işsizler açısından önemli 

avantajlar sağlamaktadır (Taş, 2011: 168). İşbaşı eğitim programları, en 

az iki sigortalı çalışanı olan İŞKUR’a kayıtlı işyerlerinde 

uygulanmaktadır. Kurslara katılan bireylere katılım sağladıkları her gün 

için 27 ile 54 TL kursiyer zaruri bedeli sağlanmaktadır. 2009 yılında 

işbaşı eğitim programlarından yararlanan kişi sayısı 1.285 iken, 2014 

yılının bitiminde görülen mevzuat değişiklikleri sonucunda 

uygulamaların basitleştirilmesi yoluna gidilmesinin ve işletmelere 

verilen teşviklerin payının etkisi oldukça büyüktür. İlkokul ve ortaokul 

mezunları programlara yoğun ilgi gösterirken, yaş grupları açısından 
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değerlendirildiğinde ise 2017 yılı itibariyle işbaşı eğitim 

programlarından yararlananların %74,27’sinin 15-29 yaş aralığından 

oluştuğu görülmektedir (İŞKUR, 2017: 81-82). 

2017 yılında düzenlenen işbaşı eğitim programlarına toplamda 117.580 

kişi katılım göstermiştir. Katılımcıların yaklaşık %70’i kadın iken, 

%45’i 15-29 yaş grubunda, %58’i ilköğretim mezunu, %22’si 

ortaöğretim mezunu, %8’i ise ön lisans ve üstü eğitim mezunundan 

oluşmaktadır (İŞKUR, 2018: 51). 2019 yılında işbaşı eğitim 

programlarından 208.747 erkek, 193.646 kadın olmak üzere toplam 

402.393 kişi yararlanmıştır. 2019 yılında İşbaşı Eğitim Programlarına 

katılan katılımcılara 77,70 TL ( öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği 

alanlara 38,85 TL) katılımcı zaruri gider ödemesi yapılmış, ayrıca 

Genel Sağlık Sigorta Primleri ile İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 

Sigorta Primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmıştır. 2019 

yılında İşbaşı Eğitim Programlarından yararlananların %71’ini 

ilköğretim ve ortaöğretim mezunları oluşturmuştur. İşbaşı Eğitim 

Programından yararlanan ön lisans, lisans ve üzeri mezunların oranı ise 

%26 olarak gerçekleşmiştir. İşbaşı eğitim programı diğer kurs ve 

programlara göre üniversite mezunlarının en fazla yararlandığı 

programlardan biridir. Programın amacı ile paralel olarak 2019 yılında 

İşbaşı Eğitim Programlarından daha çok gençlerin yararlandığı 

görülmektedir. Bu programlardan yararlananların %50’si 15-24 yaş 

grubundadır. Yaş aralığı 15-29 genişletildiğinde ise bu oran %71’e 

çıkmaktadır. Başka bir deyişle, 2019 yılında işbaşı eğitim 

programından yararlanan her 10 kişiden 7’si 15-29 yaş grubundaki 
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gençlerden oluşmuştur (İŞKUR, 2019: 52-53). 2020 Ocak-Haziran 

dönemi itibarıyla düzenlenen 39.901 işbaşı eğitim programına 69,763’ü 

kadın ve 80.737’si erkek olmak üzere toplamda 150.500 kişi katılım 

göstermiştir. İş başı eğitim programlarından yaralanan en fazla yaş 

grubunun %68 ile genç işgücünün olduğu görülmektedir (İŞKUR, 

2020: 16).  

2.1.2.4. Girişimcilik Eğitim Programları 

Aktif istihdam politikalarının en başarılı uygulamalarından biri olan 

girişimcilik eğitim programları, genç işsizlikle mücadele kapsamında 

genç işsizliğini tamamıyla ortadan kaldıracak nitelikte olmamakla 

birlikte tamamlayıcı özellikte bir programdır (İslamoğlu ve Namal, 

2014: 28). Etkin bir aktif istihdam politikası olan girişimcilik eğitim 

programı aracılığıyla bireylere girişimcilik kültürü aşılanarak teşvik 

edilmekle birlikte, girişimcilik faaliyetleri bütün dünyada önemli bir 

olgu haline dönüşmektedir. Girişimcilik faaliyetleri Türkiye açısından 

değerlendirildiğinde ise, ülkemizin genç nüfus bakımından oldukça 

yüksek orandan bir genç nüfusa sahip olması bakımından girişimcilik 

faaliyetleri yönünde de önemli bir potansiyele sahip olduğu 

görülmektedir. Ülkemizdeki bu genç potansiyelinin bir fırsat 

penceresine çevrilerek, daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi adına 

daha fazla genç girişimcinin yetiştirilmesi ve desteklenmesi hayati 

önem taşımaktadır. Ayrıca bu aktif istihdam politikası programı 

sayesinde bireyler düşük ücret ve kaliteden yoksun istihdam 

ortamından uzaklaşarak, program uygulamaları sonrasında yeni iş 
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alanlarının oluşmasıyla bu istihdam alanlarından faydalanabilmeleri 

açısından önemli bir fırsat sunmaktadır (Biçerli, 2005: 6-7). 

Türkiye’de girişimci bireylere İŞKUR ve KOSGEB gibi iki önemli 

kurum tarafından destekler sağlanmaktadır. Bu kurumlar tarafından 

KOBİ’lere hibe ve kredi fırsatları sunulurken, devletin işçi ücretlerini 

ödemesi yoluyla da istihdam gücü sağlanmaktadır (Ören ve 

Şahverdioğlu, 2016: 27). Bunun yanında 2010 yılı itibariyle KOSGEB 

tarafından “Yeni Girişimcilik Programı” aracılığıyla girişimcilik 

faaliyetlerinin yaygınlık kazandırılması çalışmaları yürütülmeye 

başlanmıştır (İslamoğlu ve Namal, 2014: 30). Başlangıçta girişimcilik 

eğitim programına katılım gösteren genç girişimcilere devlet tarafından 

30.000,00 TL hibe desteği ve 70.000,00 TL’ye kadar faizsiz kredi 

desteği sağlanırken, 2017 yılı itibariyle 50.000,00 TL hibe desteği ile 

100.000,00 TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sağlanmaya başlanmıştır. 

Girişimcilik destek programından yararlanılabilmesi için bireyin 

öncelikle girişimcilik eğitim programına katılım göstermiş olmasının 

yanı sıra işletmesini kurmuş olması gerekmektedir. 

Genç işgücünün girişimcilik eğitim programından yararlanma oranı 

2019 yılında %42 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında İŞKUR 

tarafından gerçekleştirilen girişimcilik eğitim programından 21.702 

erkek ve 19.405 kadın olmak üzere toplam 41.107 kişi faydalanmıştır 

(İŞKUR, 2019: 53-54). 
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2.1.2.5. Ücret ve İstihdam Sübvansiyonları 

Genç işsizliğe çözüm noktasında oldukça önemli bir yeri olan aktif 

istihdam politikalarından biri olan ücret ve istihdam sübvansiyonları 

uygulanabilirlik açısından ülkelerin zenginlikleri ile doğru orantılı bir 

ilişki söz konusudur (Erdayı, 2009: 151). Ücret ve istihdam 

sübvansiyonları talep yanlı aktif istihdam programlarından olmakla 

birlikte, bu uygulama genellikle gelişmiş ülke ekonomilerinin büyük bir 

bölümünde uygulama alanı bulmaktadır (Karabulut, 2007: 45). Doğal 

olarak bu programlar sayesinde dezavantajlı grupların dışlanması 

önlenip istihdamı teşvik edilmekte ve toplumsal bir amaca önemli 

derecede katkı sağlanmaktadır (Betcherman vd., 1999: 1-6). Ücret ve 

istihdam sübvansiyonlarının amacı işgücü maliyetlerinin düşürülerek 

istihdamın artırılması şeklinde özetlenebilmektedir. Bu aktif istihdam 

programlarının uygulanması sonucunda işgücü maliyetleri düşerken, 

firmalar üzerindeki fiyat baskısının azalmasına ve fiyatlar genel 

düzeyinin de düşmesine neden olmaktadır. Böylelikle mal ve hizmet 

talebinin artış göstermesiyle birlikte, istihdam artışı da mümkün 

olmaktadır. Bu aktif istihdam programları genellikle ekonomik daralma 

veya gerileme dönemlerinde, işverenlerin işçi çıkarmalarının önlenmesi 

ve hatta yeni işgücü istihdam etmelerinin sağlanması amacıyla 

uygulanabilmektedir (Korkmaz ve Mahiroğulları, 2013: 109). 

Sübvansiyon uygulamalarının yeni istihdam alanı oluşturup 

oluşturmaması bakımından tartışmaya açık iki olumsuz etkisi 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, işverenlerin toplam istihdamı 

artırmak yerine sübvanse edilen gençlerle yetişkin işgücünü değiştirme 



 

 463 

yolunu tercih etmesi olarak ifade edilmektedir. Böyle bir durumda 

sübvansiyon uygulamaları istihdamı artırmak yerine mevcut işsizliğinin 

türünde değişikliğe neden olmaktadır. İkinci olumsuz etkisi ise; 

bahsedilen sübvansiyon programlarının maliyetli olmasının yanı sıra, 

uygulamadan kaldırılmak istenmesi durumunda bazı grupların baskı 

unsuru oluşturabileceği ifade edilmektedir (Basmacı, 2011: 145).  

Ücretsiz izne çıkarılan veya yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını 

gerekçesiyle işini kaybedenlere yönelik uygulanan nakdi ücret desteği 

kapsamında 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 1 milyon 705 

bin 147 kişiye 2 milyar 802 milyon TL ödeme yapılmıştır (İŞKUR, 

2020: 52). 

2.1.2.6. Doğrudan Kamu Sektöründe İstihdam 
Programları 

Aktif istihdam politikalarından olan doğrudan kamu sektöründe 

istihdam programları, uzun dönem işsizlik sonucunda öncelikle genç ve 

diğer yetişkin işsizlerin işgücü piyasasından bağlantılarının tamamıyla 

kopmasını engellemenin yanı sıra işsiz bireylere gelir desteği sağlamak 

amacıyla uygulanmaktadır. Fakat genellikle bu aktif istihdam 

programları, kısa dönemli ve geçici olarak uygulanmakla birlikte, 

düşük nitelikli işlerde istihdamı kapsamaktadır. Bu yüzden bu aktif 

istihdam politikalarının genç işsiz bireylerin uzun dönemli istihdamı ve 

işgücü piyasası ile bütünleşmesi konularında diğer aktif istihdam 

politikalarına nazaran daha az etkin olduğu belirtilmektedir (Erdayı, 

2009: 150). 
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2.1.2.7. Engellilere ve Eski Hükümlülere Yönelik 

Programlar 

Aktif istihdam politikalarından biri de engellilere ve eski hükümlülere 

yönelik programlardır. Türkiye’de İŞKUR tarafından,  engelli ve eski 

hükümlü olarak nitelendirilen bireylere yoğunlaştıkları meslek dalıyla 

ilgili bilgi ve kabiliyet geliştiren faaliyetler sunulmakta ve onların 

işgücü piyasasına dâhil edilip, istihdam edilebilirliklerine katkı 

sağlanmaktadır. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için İŞKUR, mevcut 

kaynaklarını kullanmakta ve bunun yanı sıra eski hükümlü ve engelli 

olarak nitelendirilen kişilerin işgücü piyasasında çalışmasına izin 

vermeyen işletmelerden alınan idari para cezaları fonu kaynaklarından 

yararlanmaktadır. Bu kapsamda engellilerin ve eski hükümlülerin; 

kendi işlerini kurmalarına ve iş bulmalarını kolaylaştıracak destek 

teknolojilere yönelik projelerin yanı sıra, engelli bireylerin istihdam 

edilebilirliğini artırmayı hedefleyen mesleki eğitim ve iyileştirme 

projeleri de yürütülmektedir (İŞKUR, 2017: 85).  

İŞKUR, engelliler arasında kendi işini kurmak isteyen, iş kuracağı 

alanda mesleki eğitim sertifikası veya girişimcilik eğitim sertifikası 

bulunan engelli bireylere toplam 50 Bin TL’ye kadar hibe yardımında 

da bulunmaktadır (İŞKUR, 2018: 54). 2019 yılında 899 engelli ve 837 

eski hükümlü kendi işlerini kurmak için İŞKUR’a proje başvurusunda 

bulunmuş olup, engelliler tarafından hazırlanan 589 ve eski hükümlüler 

tarafından hazırlanan 580 proje Komisyon tarafından kabul edilmiştir. 

Kabul edilen projelere İŞKUR tarafından 46.390.540 TL kaynak tahsis 

edilmiştir (İŞKUR, 2019: 56). 
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2.1.2.8. Toplum Yararına Çalışma Programları 

Aktif istihdam politikalarından bir diğeri olan toplum yararına çalışma 

programları; yüksek işsizliğin görüldüğü zamanlarda işsiz kalan 

bireylerin kısa vadeli istihdam edilebilirliklerini sağlayan ve ilgili 

alanlarda işsizlere eğitim veren programlar olarak nitelendirilmektedir. 

Bu programlar vasıtasıyla mağdur insanların işgücü piyasası dışına 

itilmeleri engellenmekte, işsizliğin yarattığı bireysel ve toplumsal 

alandaki olumsuz etkiler düşürülmekte ve bölgesel gelişmişlik ve 

işsizlik oranındaki farklar en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Bununla 

birlikte söz konusu programlarla özellikle gençerin mesleki anlamda 

bilgi ve tecrübe edinmelerinin yanı sıra kamu faydasına da önemli 

çalışmalarda bulunmaları sağlanmaktadır. Programa katılım 

sağlayanlar asgari ücret almakta ve İŞKUR tarafından da sigorta 

primleri karşılanmaktadır (İŞKUR, 2013: 38). 

İşsizlerin programa katılım sağlayabilmesi için İŞKUR’a kayıtlı olması, 

18 yaşını doldurmuş olması, herhangi bir emekli ve malul aylığı 

almamış olması, açık lise veya açık öğretim öğrencileri dışında öğrenci 

olmaması gerekmektedir (İŞKUR, 2017: 86-87). 2019 yılında toplam 

6.322 program başlatılmış olup, bu programlardan 309.373 katılımcı 

yararlanmış ve katılımcıların yüzde 58,9’unu kadınlar oluşturmuştur 

(İŞKUR, 2019: 23). 2019 yılında İŞKUR hedef kitlesine giren 118.981 

kişi İŞKUR’a yönlendirilmiştir. Bu kişilerden 79.233’üne iş ve meslek 

danışmanlığı hizmeti verilmiş, 11.662 kişinin işe yerleşmesine aracılık 

edilmiş, 10.694 kişi ise toplum yararına çalışma programından 
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yararlandırılmıştır. Ayrıca 6.361 kişi istihdam garantili mesleki eğitim 

kursları ile işbaşı eğitim programlarına katılmıştır (İŞKUR, 2020: 48). 

2.1.2.9. Meslek Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları  

Türk Meslekler Sözlüğü ile, işgücü piyasasına yeni giren mesleklerin 

sözlüklerde yer alması veya güncellenmesi yoluyla sözlüğün 

zenginleştirilmesi sağlanmakta, böylelikle bu sözlük günümüzün 

değişen koşullarına uyum sağlayabilen, içerik ve kullanımı zengin bir 

sözlük haline gelmektedir. Türk Meslekler Sözlüğü, hem istihdam 

hizmetleri hem de kamusal uygulamalar için veri tabanı işlevi 

sunmaktadır. Aynı zamanda mesleklerle alakalı ayrıntılı bilgiye 

erişmek isteyen herkes tarafından önemli bir kaynaktır. Sözlük 

içerisinde çoğunlukla 14-18 yaş diliminden oluşan gençlerin meslek 

seçimine rehberlik edebilmek, iş piyasası koşullarında kalıcı bir yer 

edinebilmelerini sağlamak amaçlı mesleklerle ilgili ayrıntılı bilgilerin 

yer aldığı Meslek Bilgi Dosyaları bulunmaktadır. Bu dosyalar Meslek 

Danışma Komisyonu (MEDAK)’nun onayından geçtikten sonra 

internet ortamında ve İŞKUR Meslek Bilgi Merkezlerinde hizmete 

sunulmaktadır (İŞKUR, 2017: 95). 

2017 yılı itibarıyla yeni olarak belirlenen 130 meslek Türk Meslekler 

Sözlüğü’ ne aktarılmış ve sözlükteki meslek sayısı 6980’e çıkarılmıştır 

(İŞKUR, 2018: 59). İŞKUR’un etkinliğinin iyileştirilerek hizmetlerin 

daha verimli hale getirilmesi için, 2019 yılında 119 yeni meslek Türk 

Meslekler Sözlüğü’ne eklenmiştir. 2019 yılı sonu itibarıyla, Türk 

Meslekler Sözlüğü’ndeki meslek sayısı 7.229’e ulaşmıştır. 
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Teknolojideki gelişmelere paralel olarak her yıl yapılan çalışmalarla 

Türk Meslekler Sözlüğü (TMS) içerisindeki iş ve meslekler 

güncellenmekte, sözlük içeriğinde olmayan yeni meslekler TMS 

kapsamına dâhil edilmektedir. 2019 yılında 55 meslek güncellenmesi 

yapılmıştır. 2019 yılsonu itibarıyla 52 Meslek Bilgi Merkezi 

bulunmaktadır. Kurumun Meslek Bilgi Merkezlerinde web sayfasında 

güncel olarak 297 Fakülte, 255 Yüksekokul, 236 Lise, 120 Mesleki 

Eğitim Merkezi (Çıraklık) ve 54 kurs mesleği olmak üzere toplam 962 

meslek bilgi dosyası kullanımda bulunmaktadır (İŞKUR, 2020: 66). 

2.1.2.10. Kamunun Eşleştirme ve Danışmanlık Hizmetleri 

Genç işsiz bireylerin ve bilhassa da uzun dönemli işsizlerin istihdam 

edilebilmeleri hususunda kamunun eşleştirme ve danışmanlık 

hizmetlerinden faydalanmaları hayati önem taşımaktadır. Bu hizmetler, 

işsiz bireylere iş başvurusu konusunda yardımda bulunma, işe 

yönlendirme hizmetleri ve işsizlik durumuyla karşılaşmaları sonucunda 

oluşan sosyo-psikolojik problemlere çözümler sunmaktadır. Bu 

programlar genellikle şu konulara yoğunlaşmaktadır. Bunlar; işverenler 

ile işsiz bireylerin aynı platformda buluşturması, işsiz bireylerin iş 

arama yetilerinin geliştirilmesi ile benzer problemlerle karşı karşıya 

kalanları aynı platformda buluşturarak çözüm önerileri geliştirme 

hizmetleri olarak ifade edilebilmektedir (Duruel, 2007: 399). Aktif 

istihdam politikaları içerisinde önemli bir yer tutan bu hizmetler, genç 

işsizliği ile mücadelede de işsiz gençlerin işgücü piyasasında 

işverenlerle buluşmasını sağlamanın yanı sıra iş bulma sürelerini de 

kısaltmaktadır. İşgücü piyasaları işçiler ve işverenler açısından 
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heterojen bir yapıya sahip olmasından dolayı doğru bilgiye ulaşmayı da 

zorlaştırmaktadır. Bu sebeple işçi arzı ile talebinin eşleşme ihtimali 

güçleşmektedir. Bu kapsamdaki hizmetlerin ilk aşamasında, işsiz 

bireylere ulaşılmakta ve çeşitli danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

Öncelikle işsiz bireylere işgücü piyasası tanıtılmakla birlikte, kendi 

niteliklerine uygun istihdam alanları hakkında bilgilendirmeler 

yapılmaktadır. Ayrıca, iş görüşmesi ve iş arama yöntemleri 

hususlarında eğitimler sunulmasının yanı sıra, işsiz bireylerin bir araya 

gelmesini sağlayıcı kulüpler de kurulmaktadır. Bahsedilen programlara 

katılım genellikle gönüllülük esasına dayalı olsa da bazı durumlarda 

zorunluluk gösterebilmektedir (Gürsel ve Gökçe, 2010: 30). 

Kişinin yeteneklerini, mesleki eğilim ve kişiliğini ortaya çıkaracak 

bilimsel verilere dayalı bir meslek seçimi testi olan Batarya İŞKUR web 

sitesi üzerinden İş ve Meslek Danışmanları (iç kullanıcılar) vasıtasıyla 

uygulanmaktadır. Bataryanın Mart 2019’dan itibaren; İŞKUR’a kayıtlı 

olan kullanıcılara dış kullanıcı erişimi sağlayarak uygulanması, 

sonuçların web tabanlı yazılım uygulamasının geliştirilmesi, 3 testin 

birlikte uygulanmasını zorunlu kılan uygulamanın yeni güncelleme ile 

3 testin ayrı ayrı farklı amaçlar için uygulanması, sağlanmış ve 2019 

yılında 66.789 kişinin testi uygulaması sağlanmıştır (İŞKUR, 2020: 

65). 
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2.2. Türkiye’nin Genç İstihdam Stratejisi ve Gelecek Vizyonu 

Türkiye’nin genç istihdam stratejisi ve gelecek vizyonu, bütün sosyo-

ekonomik ve kalkınma politikaları ile kısa, orta ve uzun vadeli 

ekonomik programlar aracılığıyla ortaya koyulmaktadır. Bunların 

yanında genç işsizliği sorunu, genç işgücüne yönelik strateji ve 

sürdürülebilir genç istihdam politikalarıyla da desteklenmektedir. Bu 

kapsamda, 2014-2023 yıllarını kapsayan “Ulusal İstihdam Stratejisi” 

hazırlanarak, ikişer yıllık eylem planlarıyla birlikte, Avrupa İstihdam 

Stratejisi’nde oluşturulan çerçeveye göre genç istihdamına yönelik 47 

hedef, 51 politika ve 165 tedbir ortaya koyulmuştur. Genç işsizliği 

sorunun çözümü ve genç istihdam politikalarıyla ilgili strateji 

geliştirme ve uygulama sorumluluğu Türkiye İş Kurumu’na verilmiştir. 

İŞKUR, “Ulusal Gençlik İstihdam Eylem Planı” aracılığıyla genç 

işgücüne yönelik kariyer planlamaları ve iş arama yardımı yaparak 

danışmanlık hizmetlerinin sunulması, genç işgücü üzerinde girişimcilik 

ve ilgili eğitimlerin farkındalığının artırılması, işgücü piyasasında genç 

işgücüne yönelik teşvik imkanlarının işverenlere tanıtılması, işbaşı 

eğitimi bilgi sisteminin kurularak işgücü arz-talep buluşmalarının 

sağlanması ve üniversite-sanayi işbirliklerinin artırılması halihazırda 

devam eden ve tedbir alınmasına devam edilen politika alt tedbirlerinin 

uygulayıcısıdır (AÇSHB, 2019: 18-19). 

Türkiye’de genç istihdamını artırmada UİS’in kapsamı dahilinde 

mesleki ve teknik eğitim, Eğitim 2023 vizyonunda 7 temel hedef 

etrafında toplanmaktadır. Vizyon belgesine göre öncelikle mesleki ve 

teknik eğitimin değerinin artırılması için eğitim-üretim-istihdamda en 
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iyi uygulama örneklerinin tanıtımı ve bu kapsamda mezuniyet sonrası 

başarılı öğrencilere burs veya mikro kredilerin sağlanması 

hedeflenmektedir. Vizyon belgesinin ikinci hedefi rehberlik ve erişim 

imkanlarına dönük olarak tasarlanmıştır. Bu kapsamda alan seçimi 

kapsamında “Genel Beceri Test Seti” ve “e-portfolyo” sistemleri 

oluşturularak mesleki eğitim türleri arasında hareketliliği becerilere 

göre esnekleştiren bir okul yapısı oluşturulması planlanmaktadır. 

Üçüncü hedef ise mesleki eğitimin müfredatı ile ilgilidir. Buna göre 

öncelikle sektörel ihtiyaçların güncel teknolojiler nisbetinde müfredatta 

yer alaması hedeflenmiştir. Ortaöğretimin başından itibaren meslek 

derslerine başlanarak alan eğitimlerinin ilk yıldan itibaren ulusal 

meslek standartlarına göre tasarlanacaktır. Vizyon belgesinin dördüncü 

hedefinin içeriği mesleki eğitim altyapısının güncelleştirilmesi ile 

ilgilidir. Bu kapsamda mesleki öğretmen kaynağının geliştirilmesi, 

mesleki eğitim kurumları gelir kesintilerinin yüzde 15’de yüzde 1’e 

düşürülmesi hedeflenirken, kurumların söz konusu uygulamalı eğitim 

faaliyetlerinin miktarlarının ve çeşitliliğinin artırılması hedeflenmek-

tedir. Yerli girişimcilerin, Türkiye dışındaki yatırımları için ihtiyaç 

duyacağı insan kaynağını yetiştirmek üzere sektörel iş birliklerinin 

kurulması vizyon belgesinin beşinci hedefi olarak sunulmaktadır. Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın genç istihdamını artırmadaki altıncı vizyon 

hedefine göre sanayi-okul işbirliklerinin sürekliliğinin sağlanması, 

ücret teşviklerinin uygulanması, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile 

Teknoparklar içerisindeki mesleki okul sayılarının artırılması, bu okul 

öğrenci ve öğretmenleri tarafından alınan patent ve/veya icat edilen 

buluş, marka ile ilgili maddi teşvik ve ödüllerin uygulanması 
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hedeflenmektedir. Eğitim 2023 vizyonunun son hedefi ise yerli 

savunma sanayi sektörüne yönelik stratejik mesleki insan kaynağının 

geliştirilmesidir. Türkiye’de mesleki eğitime yönelik söz konusu 

hedefler için kamu ve özel sektör tarafından önemli adımlar atılmaya 

başlanmıştır (MEB, 2019: 109-118).  

Aynı zamanda İŞKUR tarafından sağlanan “Geleceğin Meslekleri 

Projesi”, “Bireysel Beceri Envanteri” vb. projeler de Eğitim 2023 

vizyonu ile paralel olarak uygulanan yeni dönem uygulamalar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Eğitim 2023 vizyonunun mesleki eğitim 

hedefleri Türkiye’nin 2019 ile 2023 yıllarını kapsayan On Birinci 

Kalkınma Planında özellikle eğitim-istihdam uyumu ve mesleki 

eğitimden istihdama geçişin kolaylaştırılması amacıyla belirtilen 

hususlarla paralel kalkınma hedefleri sunmaktadır. Plan, sektör ve 

eğitim kurumlarının iş birliğinin artırılması ve özel sektörün mesleki 

eğitim kurumlarını kolaylaştırıcı yatırım teşvikleri taahhüt etmektedir. 

Öte yandan yükseköğrenim kontenjanlarının bölgesel ve sektörel 

ihtiyaçlara göre belirlenerek eğitim istihdam uyumunu sağlanması 

hedeflenmektedir. Doğrudan istihdamı artırmaya dönük olarak mesleki 

beceri ve nitelik ihtiyacı veri tabanının oluşturulması, ihtiyaca göre 

esnek çalışma biçimlerinin etkinleştirilmesi ve güvenceli esnekliğin 

artırılması, Ulusal İstihdam Stratejisine uygun olarak genç işgücüne 

yönelik kariyer merkezlerinin artırılması, kırsal bölgelerdeki gençlere 

yenilikçi tarımsal kalkınma kapsamında eğitim ve destek 

programlarının uygulanması doğrudan gençler ile ilgili diğer politika 

belgelerine ilave olarak hedeflenen hususlar olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Plan aynı zamanda genç istihdamının artırılmasında 

kullanılan teşviklerin ve prim desteği etkilerinin değerlendirilmesi 

suretiyle daha sade fakat daha etkin bir teşvik yapısını hedeflemektedir. 

Planda, NEET gençlerin öncelikle profilinin incelenerek, mesleki 

ihtiyaç analizi yapılması hedeflenirken söz konusu gençlerin özellikle 

bilgi teknolojileri vb. konulardaki sertifika ve diploma programlarına 

dahil edilmesi planlanmaktadır. On birinci kalkınma planında söz 

konusu hususlar ve yukarıda bahsedilen politika hedefleri de dahil 

olmak üzere 2023 yılında genç işsizliği oranının yüzde 17,8’e 

düşürülmesi ve genç istihdam oranının yüzde 39,5’e çıkarılması 

hedeflenmektedir (TCCB-SBB, 2019: 1).  

3. AB ÜLKELERİNDE UYGULANAN GENÇ İSTİHDAM 
POLİTİKALARI   

Araştırmanın bu bölümünde, AB ülkelerinde genç işsizlik sorununa 

karşı geliştirilen ve uygulanan genç istihdam politikaları tek bir ülke 

uygulaması olmamasından kaynaklı kısıtlardan dolayı Türkiye’deki 

gibi aktif ve pasif istihdam politikaları şeklinde ele alınamamıştır. Daha 

önce de bahsedildiği üzere, genç işsizlik sorunu ve bu sorunun 

çözümüne yönelik uygulanan genç istihdam politikaları ülkelerin 

ekonomik ve demografik özellikleri gibi birçok değişkenden dolayı 

farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla AB ülkelerinde genç istihdam 

politikaları, geçmişten günümüze genç işsizlik ile ilgili düzenlemeler 

geliştirilen ortak strateji ve hedefler üzerinden açıklanmaya 

çalışılmıştır. 
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3.1. AB Ülkelerinde Uygulanan Genç İstihdam Politikaları  

AB ülkelerinde genç işsizlik ile ilgili düzenlemelerin 1990’lı yıllarda 

başladığı görülmektedir. Bu konudaki ilk çalışmalar 1992 yılında 

Maastricht Anlaşması ile başlamıştır. Maastricht anlaşmasında, genç 

istihdam seviyesinin artırılmasıyla birlikte, bu istihdam seviyesinin 

muhafaza edilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi 

hedeflenmiştir. Ayrıca AB ülkeleri arasında sosyo-ekonomik uyumun 

ve dayanışmanın güçlendirilmesi öncelikler arasına dahil edilmiştir 

(Weishaupt ve Lack, 2011: 11). 1993 yılında ise Avrupa Komisyonu 

tarafından Beyaz Kitap yayınlanarak; AB ülkelerinde yeni istihdam 

alanlarının yaratılması, hayat boyu eğitim ile mesleki eğitimin 

geliştirilmesi, iç ve dış esnekliğin sağlanmasıyla birlikte, genç 

işsizliğinin azaltılması ilk kez amaçlanmıştır (Alpagut, 2008: 8). Beyaz 

Kitap’ta yapısal, teknolojik ve döngüsel işsizlik olarak üç tür işsizliğe 

dikkat çekilmekle birlikte bu sorunun çözümü için, istihdam 

fırsatlarının yaratılmasına, eğitim ile yetiştirme sistemlerinin 

geliştirilmesine ve aktif istihdam politikalarının uygulanarak esneklik 

artışı sağlanmasına ihtiyaç olduğuna vurgu yapılmıştır (Günlü, 2003: 

13). 

1994 yılında gerçekleştirilen Essen Zirvesinde ise, AB ülkeleri arasında 

işsizliğin ortak kaygı unsuru olduğu belirtilerek, süreklilik arz eden bir 

İstihdam ve Emek Piyasası Komitesi oluşturularak, istihdamın 

artırılmasına yönelik politika içerikli taahhütler deklare edilmiştir 

(Taymaz ve Özler, 2004: 13). Essen Zirvesi’nde istihdam oranlarını 
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artış sağlayabilmek adına aşağıdaki kararlar alınmıştır (Essen European 

Council, 1994: 13): 

• Gençler, uzun süreli işsizler, kadınlar ve yaşlılar gibi dezavantajlı 

gruplara yönelik spesifik istihdam önlemlerinin alınması, 

• İşverenlerin ücret harici diğer işgücü maliyetlerinin azaltılması, 

• Aktif ve pasif istihdam politikalarının etkinliğinin artırılmasının 

sağlanması, 

• Daha esnek yapılı bir iş organizasyonu sağlanarak, verimliliği baz 

alan ücretlendirme politikalarının geliştirilmesi ve girişimciliğin 

teşvik edilmesi,  

• Mesleki eğitim harcamalarının artırılması gerekliliği dile 

getirilmiştir.  

1995 yılında Madrid ve1996 yılında Dublin Zirveleri yapılarak, 

istihdam konusunda Essen Zirvesi’nde alınan kararları destekler 

nitelikte yeni kararlar alınmıştır (Uşun, 2004: 73). 

1997 yılında Amsterdam Anlaşmasında ise, AB ülkelerinde işsizlik 

sorununa bakış açısı önemli ölçüde değişiklik göstererek, ortak bir 

istihdam politikasının gerekliliği birliğe üye ülkelerin ortak görevi 

olarak kabul edilmiştir (Canbey Özgüler, 2013: 86). 

1997 yılında gerçekleşen Lüksemburg İstihdam Zirvesi’nde ise, AB 

ülkeleri arasında istihdam politikalarında uyum sağlanabilmesi adına; 

istihdam edilebilirlik, girişimcilik, uyarlama ve eşit fırsatlar olmak 

üzere dört ana başlık belirlenmiştir (Dinan, 2005: 135). Bununla 

birlikte, Lüksemburg İstihdam Zirvesi’nde ilk defa istihdam rehber 
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ilkeleri AB ülkeleri tarafından kabul edilerek, üye ülkelerin uymaları 

gereken kriterler oluşturulmuş ve yakınsama süreci başlatılmıştır. 

Ayrıca bu zirvede Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS) ilk defa ortaya 

koyulmuştur (Kesici ve Selamoğlu, 2005: 33-34). 

2003 yılında Avrupa Komisyonu tarafından, “Avrupa İstihdam 

Stratejisinin Geleceği: Tam İstihdam ve Herkese İyi İşler İçin Bir 

Strateji” bildirisi yayınlanmıştır. Bu bildiri ile; işte kalite ve verimliliğin 

artırılmasını, tam istihdamın sağlanmasını, bütünleştirici ve kapsayıcı 

işgücü piyasalarının teşvik edilmesini amaçlayan çerçevede iç yeni 

kılavuz hazırlanmıştır. Avrupa Komisyonunca bununla birlikte, 

bahsedilen kılavuzların üçer yıllık süreçte değiştirilmemesi ve yıllık 

uygulamaların her yıl gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştır (Gündoğan, 

2006: 21-23). 

2010 yılında gelindiğinde, Avrupa Komisyonunca Lizbon Zirvesinde 

belirlenen hedeflere halen ulaşılamamış olmasından dolayı, “Avrupa 

2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme İçin 

Avrupa Stratejisi Raporu” açıklanmıştır. Avrupa 2020 Stratejisi raporu 

ile AB ekonomisinde dönüşümün sağlanabilmesi amaçlanmakla 

birlikte, 2020 yılına gerçekleştirilmesi planlanan hedeflenmiştir (Akbaş 

ve Apar, 2010: 2). Ana fikri ekonomik büyüme olarak belirlenmiş olan 

bu strateji kapsamında; akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye 

odaklanılmıştır. Bu doğrultuda Avrupa Komisyonunca, özetle 

aşağıdakiler hedeflenmiştir (European Commission, 2010: 12): 
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• Akıllı ekonomik büyüme kapsamında istihdamla ilgili olarak; 

eğitim, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme alanında “Hareket 

Halindeki Gençlik” girişimi başlatılmıştır. Bu girişim ile AB 

ülkelerinde faaliyette olan yükseköğretim kurumlarının daha 

kaliteli bir seviyeye ulaştırılması, uluslararası seviyede mevcut 

talebin artırılması, stajyer ve öğrenci hareketliliğinin teşvik 

edilmesi hedeflenmiştir.  

• Sürdürülebilir ekonomik büyüme kapsamında ise, istihdamla 

alakalı olarak girişimciliğin desteklenmesi hedeflenmiştir. 

• Kapsayıcı ekonomik büyüme kapsamında ise, işgücü niteliğinin 

yükseltilerek istihdam oranlarının artırılması, yoksullukla 

mücadele edilmesi, işgücü piyasalarının daha modern bir yapıya 

dönüştürülmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, 

mesleki eğitim çalışmaları ile işgücünün yeni ekonomik yapıya 

uyumunun sağlanması ve sosyal koruma sistemleri aracılığıyla 

toplumsal uyumun sağlanması hedeflenmiştir.  

AB ülkelerinde genç işgücü; sosyal dışlanma, işsizlik ve yoksulluk 

problemleriyle karşı karşıya kalmakla birlikte, yoksulluk ve sosyal 

dışlanmanın temel kaynağının ise işsizlik olduğu kabul edilmektedir 

(Günlü, 2003: 28).  

AB ülkelerinde, Avrupa Komisyonu tarafından çocukluktan 

yetişkinliğe geçiş dönemini karakterize eden ve risk taşıyan dört ana 

unsur bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir;  

• Ailenin evinden ayrılmak, 
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• Yüksekokul, teknik lise veya üniversiteyi bitirmek, 

• Bir işe girmek veya bir işe sahip olmak, 

• Birisiyle birlikte düzenli bir ilişki yaşamaya başlamak şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

Ayrıca, AB ülkeleri genelinde genç nüfusun ihtiyaçlarının, 15-24 yaş 

grubu olmak kaydıyla yaş kriteri üzerinden belirlemenin yanında, 

sosyal politika çerçevesinde ele alınması ile birlikte, ulus devlet 

uygulamaları içinde üretilen ve AB ülkeleri düzeyinde prensipte 

benimsenen farklı politikaların uygulanması olarak ifade edilmektedir. 

Ancak, AB ülkeleri genelinde genel genç nüfusa yönelik politikalar 

üretilmesinin yanında, eğitimi, işi ve/veya ailesi olmayan ve özel risk 

grubu oluşturan gençlere yönelik de politikaların üretilmesi esas 

alınmaktadır (Yurttagüler, 2007: 46). 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile aday ülkelerinde genç işgücü piyasası 

ile ilgili amaçlanan hedefler Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS) ile 

belirlenmiştir. Bunun yanında AİS, genç işsizliği ile mücadele 

stratejisinde pasif istihdam politikalarıyla birlikte, niteliksiz genç 

işgücünün niteliğinin artırılması ve nitelikli işgücünün de günümüz 

emek piyasası talebine uygun şekilde kalitesinin artırılmasını 

amaçlayan aktif istihdam politikalarıyla öne çıkan bir strateji olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Yavuz, 2017: 105). 

3.2. Avrupa 2020 Genç İstihdam Stratejisi ve Gelecek Vizyonu 

2010 yılına kadar, AB Komisyonu tarafından genç işsizliği sorununun 

çözümüne yönelik birçok hedef belirlenmiş olmasına rağmen genel 
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olarak başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 2010 yılında ise, AB 

Komisyonunun Lizbon hedeflerine ulaşılamamasının yanında, mevcut 

şartlara karşılık yeni bir strateji oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur 

(Akses, 2014: 32). AB ekonomisinin dönüşümünü ve 2020 yılına 

kadarki hedefleri ortaya koyan “Avrupa 2020 Stratejisi; Akıllı, 

Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa Stratejisi” raporu AB 

komisyonu başkanı tarafından 2010 yılında deklare edilmiştir (Akbaş 

ve Apar, 2010: 2). 

AB ülkeleri açısından 2010 yılı, küresel ekonomik krizin etkilerinin 

derinden hissedildiği ve olumsuz etkilerinden kurtulabilmek adına 

bütün imkanların seferber edildiği bir dönem olmuştur. Küresel 

ekonomik krizin etkileri, artan siyasal ve ekonomik baskıları da 

beraberinde getirmekle birlikte, krizden çıkış için istihdam politikaların 

daha kararlı bir şekilde uygulama zorunluluğunu da beraberinde 

getirmiştir. Bu bağlamda Avrupa 2020 Stratejisi, Avrupa İstihdam 

Stratejisi hedeflerinin tamamlayıcısı ve önemli bir bileşeni niteliğini 

taşımaktadır (Canbey Özgüler, 2013: 117). 

3.2.1. Avrupa 2020 Stratejisinin Öncelikleri  

Avrupa 2020 Stratejisinin öncelikli amacı küresel ekonomik krizden 

çıkış olarak belirlenmiştir. Ancak AB’de küresel ekonomik krizden 

çıkışı engelleyen yapısal sorunlar bulunmaktadır. Özetle bunlar; 

AB’nin ekonomik büyüme ortalamasının düşük olması, teknoloji ve 

bilişim kullanım seviyesinin istenilen düzeyde olmayışı, ar-ge ve 

İnovasyon yatırımlarının istenilen seviyede olmamasıdır (Canbey 
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Özgüler, 2013: 118). Avrupa 2020 Stratejisinin hedeflerine, istihdam 

rehberi ilkelerine ve teknoloji kullanım düzeyinin hedeflenen seviyeye 

bakıldığında, en temel amacının “ekonomik büyüme” olduğu 

görülmektedir. Ekonomik büyümenin dışında, “verimlilik/etkinlik” ve 

“reform/İnovasyon” ilkelerinin de Avrupa 2020 Stratejisinin felsefesini 

oluşturduğu anlaşılmaktadır (Daly, 2012: 274-279).  

Bu zorlukları aşabilmek ve temel fikir olan ‘büyümeyi’ 

gerçekleştirebilmek için Avrupa 2020 Stratejisi üç temel öncelik 

üzerine inşa edilmiştir. Bu temel öncelikler; Akıllı Büyüme, 

Sürdürülebilir Büyüme ve Kapsayıcı Büyümedir. Dolayısıyla AB 

ülkeleri açısından belirtilen stratejilerin başarıya ulaşabilmesi için, genç 

işsizlik sorunun biran önce çözüme kavuşturulması ve genç 

istihdamının artırılması için etkin genç istihdam politikalarının 

uygulaya alınması büyük önem taşımaktadır.   

3.2.1.1. Akıllı Büyüme  

Strateji metninde; bilgi ve inovasyon temelli bir ekonominin 

geliştirilmesi olarak açıklanmıştır (European Commission, 2010: 3). 

Akıllı büyümenin sağlanabilmesi için birlik içinde eğitim kalitesinin 

yükseltilmesi, araştırma performansının güçlendirilmesi, inovasyon ve 

bilgi transferinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Değer yaratan yeni 

mal ve hizmetlerin üretimi, kaliteli yeni işlerin ortaya çıkışı, Avrupa’yı 

ve tüm dünyayı ilgilendiren toplumsal sorunlarla mücadele edilmesi 

yalnızca bilgi ve iletişim teknolojilerinden tam kapasiteyle 

faydalanarak ve yenilikçi fikirlere destek olunarak sağlanabilir. Fakat 
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başarılı olmak için girişimcilik, finans, tüketicilerin ihtiyaçları ve Pazar 

fırsatları konuları üzerine de odaklanılması gerekmektedir (European 

Commission, 2010: 9-10). 

3.2.1.2. Sürdürülebilir Büyüme  

Strateji metninde, daha verimli kaynaklara sahip, daha yeşil ve daha 

rekabetçi bir ekonomi olarak tanımlanmıştır (European Commission, 

2010: 3). AB, üye ülkelerde KOBİ’ler de dahil olmak üzere bütün 

işletmelerde bilgi teknolojilerinin ve özellikle çevreye duyarlı yeşil 

süreçlerin geliştirilmesine ve kaynakların etkin kullanımına dayanan bir 

rekabet modelini benimsemektedir. Bu tür bir yaklaşım, kaynakların 

kısıtlı olduğu evrende yüksek karbon salınımının, biyolojik çeşitliğin 

yok olmasının ve kaynak israfının önlenmesine yardımcı olacaktır. 

Bununla birlikte, ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumu da 

güçlendirecektir (European Commission, 2010: 12). 

3.2.1.3. Kapsayıcı Büyüme  

Strateji metninde; sosyal ve bölgesel uyum sağlayan yüksek istihdam 

düzeyli bir ekonomiye teşvik olarak tanımlanmıştır (European 

Commission, 2010: 3). Kapsayıcı büyüme ile AB’nin kast ettiği şey; 

işgücünün niteliğini artırarak yüksek istihdam oranlarını sağlamak, 

yoksullukla mücadele etmek, işgücü piyasalarını modernleştirmek, 

mesleki eğitim aracılığıyla işgücünün değişime ayak uydurması ve 

değişimi yönetmesi, sosyal koruma sistemleri aracılığıyla toplumsal 

uyumun sağlanmasıdır. Ayrıca, işgücüne katılımın artmasının, 

toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politikaların 



 

 481 

geliştirilmesinin, büyüme ve toplumsal uyuma katkısı oldukça fazla 

olacaktır (European Commission, 2010: 16). 

3.2.2. Avrupa 2020 Stratejisinin Hedefleri  

Avrupa 2020 Stratejisinde Avrupa’nın birlikte hareket etmesi halinde 

Birlik olarak amaçlarına ulaşabilecekleri vurgulanmıştır. Aynı 

zamanda, krizden daha güçlü çıkabilmek için verimlilik ve sosyal 

uyumu yüksek düzeyde sunan akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı 

ekonomi düzenine geçişte AB’ye yardımcı olabilecek bir stratejinin 

olması gerektiği de belirtilmiştir. Bu bağlamda Avrupa 2020 

Stratejisinin, 21. yüzyıl için Avrupa’nın sosyal piyasa ekonomisinin 

vizyonunu ortaya koyduğu belirtilmiştir (European Commission, 2010: 

3). Avrupa 2020 Stratejisi, yukarıda bahsettiğimiz “akıllı, sürdürülebilir 

ve kapsayıcı büyüme” öncelikleri temelinde, istihdam, eğitim, sosyal 

içerme, AR-GE, iklim ve enerji konularında birbirini destekleyen 

2020’ye kadar gerçekleştirilmesi planlanan beş temel hedef 

belirlemiştir. Bu hedefler şunlardır (European Commission, 2010: 10): 

• 20-64 yaş arası nüfusun istihdam oranının yüzde 69’dan yüzde 

75’e çıkarılması,  

• GSYİH’nın yüzde 3’ünün AR-GE’ye ayrılması; özel sektörün 

AR-GE’ye yatırım yapabilmesi için koşulların düzeltilmesi ve 

inovasyon takibi için yeni bir gösterge sisteminin hazırlanması,  

• Sera gazı salınımının 1990 yılına göre en az yüzde 20, şartlar 

elverişli ise yüzde 30 oranında azaltılması, AB’nin enerji 
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tüketiminde yenilenebilir enerji payının yüzde 20’ye 

yükseltilmesi ve yüzde 20 oranında enerji verimliliği sağlanması,  

• Okulu erken bırakanların oranının yüzde 15’ten yüzde 10 

seviyesine düşürülmesi, 30-34 yaş arası yükseköğrenim mezunu 

nüfus oranının yüzde 31 seviyesinden en az yüzde 40 seviyesine 

çıkarılması,  

• 20 milyon insanın yoksulluktan kurtarılarak ulusal yoksulluk 

sınırı altında yaşayan AB vatandaşları sayısının yüzde 25 

azaltılmasıdır.  

Avrupa 2020 Stratejisinde Akıllı Büyüme kapsamında üç girişim 

belirlenmiş ve bu girişimlerin hayat geçirilebilmesi adına birlik 

düzeyinde ve üye devletler düzeyinde yapılması gerekenler 

belirtilmiştir. Bu girişimler ve amaçları kısaca şöyledir (European 

Commission, 2010: 10-12):  

• İnovasyon Birliği: İklim değişikliği, enerji ve kaynak verimliliği, 

sağlık ve demografik değişim gibi Avrupa toplumunun karşı 

karşıya kaldığı zorluklara karşı inovasyon ve AR-GE 

yatırımlarının artırılması amaçlanmaktadır.  

• Hareket Halinde Gençlik: AB’de yükseköğretim kurumlarının 

kalitesinin ve uluslararası çekiciliğinin artırılması, uzmanlık ve 

eşitliği birleştirerek Avrupa’da eğitim ve mesleki eğitimin her 

düzeyde kalitesinin artırılması, öğrenci ve stajyer hareketliliğini 

teşvik ederek gençlerin istidam durumunun iyileştirilmesi 

amaçlanmaktadır.  
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• Avrupa İçin Dijital Gündem: Hızlı ve ultra hızlı internete ve 

birlikte çalışabilen uygulamalara dayalı ‘Dijital Tek Pazar’dan, 

sürdürülebilir ekonomik ve sosyal faydalar sağlamak için bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.  
 

Avrupa 2020 Stratejisinde Sürdürülebilir Büyüme kapsamında iki 

girişim belirlenmiş ve bu girişimlerin hayata geçirilebilmesi adına birlik 

düzeyinde ve üye devletler düzeyinde yapılması gerekenler 

belirtilmiştir. Bu girişimler ve amaçları kısaca şöyledir (European 

Commission, 2010: 14-16):  

• Kaynakları Verimli Kullanan Avrupa: Bütün kaynakların 

etkili bir şekilde kullanıldığı düşük karbonlu ve verimli kaynak 

ekonomisine doğru geçişi sağlamak ve ayrıca, enerji güvenliğine 

daha fazla teşvik etmek, rekabeti güçlendirmek, CO2 emisyon-

larını azaltmak, kaynak ve enerji kullanımından ekonomik 

büyümeyi ayırmak amaçlanmaktadır.  

• Küreselleşme Çağı için Sanayi Politikası: Girişimciliğin ve 

özellikle KOBİ’lerin yeşil enerji ve rekabet edilebilirlik 

bağlamında desteklenmesi, iş dünyasının, sendikalar, 

akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yakın işbirliği 

içinde çalışarak AB’nin küresel sürdürülebilir büyümeye daha 

fazla katkı yapmasının sağlanması amaçlanmaktadır.  
 

Avrupa 2020 Stratejisinde Kapsayıcı Büyüme kapsamında iki girişim 

belirlenmiş ve bu girişimlerin hayata geçirilebilmesi adına birlik 

düzeyinde ve üye devletler düzeyinde yapılması gerekenler 
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belirtilmiştir. Bu girişimler ve amaçları kısaca şöyledir (European 

Commission, 2010: 16-18):  

• Yeni Beceri ve İşler İçin Gündem: İstihdamın artırılması ve 

AB’nin sosyal modelinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 

işgücü piyasalarının modernizasyonu için gerekli şartları 

oluşturmak, gelecekteki ve şu andaki işlere işgücünün 

adaptasyonunu yeni yetenekler kazandırarak sağlamak, işsizliği 

azaltmak ve çalışma verimliliğini artırmak amaçlanmaktadır.  

• Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu: Sosyal dışlanma ve 

yoksullukla mücadelede Açık Koordinasyon Yöntemini 

kullanarak üye ülkelerin sürekli etkileşimiyle AB içerisinde 

ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumun sağlanması amaçlanmak-

tadır.  
 

Bu girişimlerin tamamı daha spesifik hedeflerin bir çatısı olarak 

belirlenmiştir. Aynı zamanda bu girişimler; politika koordinasyon 

süreci, AB fonları, bağlayıcı olmayan öneriler, mevzuat gibi 

enstrümanlara görevler dağıtılarak gerçekleştirilmesi bakımından 

Lizbon Stratejisiyle benzerlik göstermektedir (Armstrong, 2012: 289). 
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4. AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE 
İSTİHDAMININ GENEL GÖRÜNÜMÜ VE 
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

 
Şekil 4.1. Türkiye ve AB Ülkelerinde Yıllara Göre Genç İşgücünün Toplam 

İşgücüne Oranı (%) 

Kaynak: Eurostat verilerinden derlenmiştir. (https://ec.europa.eu/eurostat/ 

data/database, Erişim Tarihi: 17.03.2020). 

Şekil 4.1, Eurostat 2006-2019 yılları verilerinden derlenen, Türkiye ve 

AB ülkelerinde yıllara göre 15-24 yaş grubundaki genç işgücünün 

toplam işgücüne oranlarının karşılaştırması gösterilmektedir. Şekildeki 

yıllara göre genç işgücünün toplam işgücüne oranı incelendiğinde, 

Türkiye’nin AAB ülkelerine göre demografik fırsat penceresi ve genç 

işgücü açısından daha avantajlı bir konumda olduğu görülmektedir. 

Eurostat verilerine göre, 2006-2019 yılları arasında genç işgücünün, 

toplam işgücüne oranının en yüksek olduğu yılın %12,6 ile AB 
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ülkelerinde ve %18,4 ile Türkiye’de 2006 yılında gerçekleştiği 

görülmektedir. Şekil 4.1’deki süreçte genç işgücünün, toplam işgücüne 

oranının en düşük seviyede olduğu yıllar ise; %10,6 ile AB ülkelerinde 

2019 yılında gerçekleştiği görülürken, %15,6 ile Türkiye’de yine 2019 

yılında gerçekleştiği görülmektedir. Şekildeki 2006-2019 periyodu 

incelendiğinde, özellikle Türkiye açısından demografik fırsat 

penceresinin her geçen yıl kapanma eğiliminde olduğu görülmektedir. 

AB ülkeleri açısından bakıldığında ise, mevcut işgücü payları içerisinde 

yaşlı nüfusun ağırlıkta olduğu ve Türkiye’ye kıyasla demografik fırsat 

penceresi açısından daha dezavantajlı bir konumda olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 
 

Şekil 4.2. Türkiye ve AB Ülkelerinde Yıllara Göre Genç İstihdam Oranları (%) 

Kaynak: Eurostat verilerinden derlenmiştir. (https://ec.europa.eu/eurostat/ 

data/database, Erişim Tarihi: 17.03.2020). 

 

Şekil 4.2’de Eurostat verilerine göre, 2006-2019 yılları arası Türkiye ve 
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oranlarının 2006-2019 periyodu Türkiye açısından incelendiğinde, 

genç istihdam oranının en yüksek olduğu yıl %35 ile 2018 yılında 

olduğu görülürken, en düşük olduğu yılın ise %30 ile 2010 yılında 

gerçekleştiği görülmektedir. AB ülkeleri açısından incelendiğinde ise, 

genç istihdam oranının en yüksek olduğu yıl %37,2 ile 2008 yılında 

gerçekleştiği gözlenirken, en düşük olduğu yıl %32,2 ile 2013 yılında 

gerçekleştiği görülmüştür. AB ülkelerinde genç istihdam oranlarının 

2006-2008 yılları arası dönemde artış eğiliminde olduğu, 2008-2012 

yılları arası dönemde ise küresel ekonomik krizlerden etkilenerek azalış 

eğiliminde olduğu görülmektedir. 2013 yılından 2019 periyodu 

incelendiğinde ise, AB ülkelerinde uygulanan genç istihdam 

politikalarının etkinliğinin arttığı ve genç istihdam oranlarının artış 

eğilimine geçtiği anlaşılmaktadır. Türkiye açısından genç istihdam 

oranları incelendiğinde ise, 2006 yılından 2018 yılı sonuna kadarki 

dönemde önemli bir artış gösterdiği fakat, 2019 yılında azalış eğilimine 

geçtiği görülmektedir. Türkiye’nin 2006 yılından itibaren uygulamış 

olduğu genç istihdam politikalarının, özellikle 2008 ve 2012 küresel 

ekonomik krizlerine rağmen oldukça etkin olmakla beraber, yapısal 

reformları hayata geçirerek güçlü bir ekonomik duruş sergilediği 

görülmektedir. 

Genç istihdam oranları 2006-2019 periyodu Türkiye ile AB ülkeleri 

mukayese edildiğinde 2006 yılından 2010 yılına kadarki süreçte 

ortalama %6’lık AB ülkelerinin üstünlüğü söz konusuyken, 2011 

yılından itibaren Türkiye’nin aradaki farkı kapattığı görülmektedir. 

Burada değerlendirilme yapılırken dikkate alınması gereken en önemli 
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hususlardan biri, Türkiye ile AB ülkelerinin toplam işgücü içerisindeki 

genç işgücü oranları olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü, Türkiye’nin 

sahip olduğu genç işgücü AB ülkelerine nazaran oldukça yüksek 

olmasına rağmen, Türkiye’nin özellikle 2011 yılından itibaren genç 

istihdam oranında AB ülkeleri ile aradaki farkı kapatması, Türkiye’de 

uygulanan genç istihdam politikalarının etkinliğinin en temel 

göstergesidir. Ayrıca, 2011 yılından sonraki dönemde her ne kadar 

Türkiye ile AB ülkelerindeki genç istihdam oranları yakın olarak 

görülse de Türkiye’deki genç işgücü oranlarının toplam işgücü 

içerisindeki payı dikkate alındığında, genç istihdamı konusunda 

Türkiye’nin daha başarılı bir grafik ortaya koyduğu görülmektedir. 

Buradan hareketle, 2006-2019 Eurostat verilerine göre Türkiye’de 

uygulanan genç istihdam politikalarının AB ülkelerinde uygulananlara 

kıyasla daha etkin ve başarılı olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir.  

 
Şekil 4.3. Türkiye ve AB Ülkelerinde Yıllara Göre Genç İşsizlik Oranları (%) 

Kaynak: Eurostat verilerinden derlenmiştir. (https://ec.europa.eu/eurostat/data/ 

database, Erişim Tarihi: 17.03.2020). 
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Şekil 4.3’te Eurostat verilerine göre, 2006-2019 yılları arası Türkiye ve 

AB ülkelerinde genç işsizlik oranları gösterilmektedir. Genç işsizlik 

oranları 2006-2019 yılları arası dönem incelendiğinde, Türkiye’de en 

yüksek genç işsizlik oranının %25,2 ile 2019 yılında gerçekleştiği 

görülürken, AB ülkelerinde en yüksek genç işsizlik oranının %23,7 ile 

2013 yılında gerçekleştiği görülmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere, 

AB ülkelerinin 2012 küresel ekonomik krizinden derinden etkilendiği 

anlaşılırken, Türkiye’de ise 2019 yılında genç istihdam politikalarının 

eski etkinliğini yitirmeye başladığı anlaşılmaktadır. Şekil 5.3’te 

gösterilen periyotta en düşük genç işsizlik oranları incelendiğinde, 

Türkiye’de %16,4 ile 2006 yılında gerçekleştiği görülürken, AB 

ülkelerinde ise %14,3 ile 2019 yılında gerçekleştiği görülmektedir.   

Türkiye ve AB ülkelerinde, genç işsizlik oranlarının 2006-2019 yılları 

arası dönem karşılaştırıldığında, 2006-2009 yılları arasında hem 

Türkiye’de hem de AB ülkelerinde genç işsizliğinin artış eğiliminde 

olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de genç işsizlik oranlarının 2009 

yılından itibaren 2012 yılına kadarki süreçte önemli bir azalış 

göstermesine karşın, aynı dönemde AB ülkelerinde ise genç işsizliğinin 

artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu dönemde Türkiye’de 

uygulanan genç istihdam politikalarının AB ülkelerinde uygulanan-

lardan daha etkin olduğu anlaşılmaktadır. 2012 yılı sonrası döneme 

bakıldığında, Türkiye’nin 2012 küresel ekonomik krizinden etkilenerek 

genç işsizliğinin artış gösterdiği anlaşılırken, AB ülkelerinin ise 2012-

2013 yıllarında artış gösterdiği ve 2013-2019 periyotunda ise azalış 

eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır.  Burada 2008 küresel ekonomik 
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krizi sonrası dönemde,  Türkiye ve AB ülkelerindeki genç işsizlik 

oranlarındaki değişimin ters yönde hareket etmesi dikkatleri üzerine 

çekmektedir. 2008 küresel ekonomik krizinden başta Amerika olmak 

üzere AB ülkeleri ile bütün dünya ülke ekonomileri olumsuz 

etkilenmiştir. Türkiye ise, 2002 yılından sonraki dönemde 

gerçekleştirilen yapısal ekonomik reformlar sayesinde istikrarlı bir 

ekonomik yapıya ulaşmıştır. Dolayısıyla etkin genç istihdam 

politikalarını uygulamaya geçirerek, hem genç işsizlik oranlarını 

azaltmış hem de demografik fırsat penceresinden yararlanarak 

ekonomik büyümesini sürdürülebilir kılabilmiştir.  

2008 ve 2012 küresel ekonomik krizleri sonrası birçok gelişmiş ülke 

ekonomileri ile birlikte AB ülkelerinde resesyon yaşanmış, borçluluk 

ve genç işsizliği düzeylerinde önemli artışlar görülmüştür. Özellikle 

2012 yılında yaşanan küresel ekonomik krizden kaynaklı dış talep 

daralması, Türkiye ekonomisi açısından da bölgeye yapmakta olduğu 

ihracat oranlarının azalış göstermesine, iç talepte de daralmalara neden 

olmuştur. Ayrıca küresel ekonomik krizlerin etkisiyle, birçok gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde görülen yüksek ekonomik 

büyüme oranları yerini düşük veya negatif büyüme oranlarına 

bırakmıştır. Türkiye ise, istikrarlı ekonomik yapısı sayesinde ve genç 

işsizliğini azaltıp, genç işgücünü üretime kanalize ederek ekonomik 

büyümesini de istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir kılmıştır. Tüm 

bunlardan hareketle, Türkiye’nin sahip olduğu demografik fırsat 

penceresini iyi şekilde değerlendirdiği sonucuna ulaşılabilmektedir.  
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Genç işgücü dünyadaki bütün ülke ekonomileri açısından ekonomik 

büyümenin dinamosu olarak kabul edilmektedir. Etkin genç istihdam 

politikalarının uygulanarak genç işsizlik sorununun çözüme 

kavuşturulması, Türkiye ve AB ülkeleri açısından oldukça önemli bir 

yere sahiptir. 

 
 
Şekil 4.4. Türkiye ve AB Ülkelerinde Yıllara Göre Genç Erkek İşsizlik Oranları (%) 

Kaynak: Eurostat verilerinden derlenmiştir. (https://ec.europa.eu/eurostat/data 

/database, Erişim Tarihi: 17.03.2020). 

 

Şekil 4.4’te Eurostat verilerine göre, 2006-2019 döneminde Türkiye ile 

AB ülkelerinde gerçekleşen genç erkek işsizlik oranları 

gösterilmektedir. Araştırma yapılan dönem içerisinde genç erkek 

işsizlik oranlarının en yüksek olduğu yıllar, Türkiye’de %22,9 ile 2009 

yılında gerçekleştiği görülürken, AB ülkelerinde ise %24,4 ile 2013 

yılında gerçekleştiği görülmektedir. Şekil 5.4’teki Eurostat verilerine 

göre, Türkiye’de genç erkek işsizlik oranı 2008 küresel ekonomik 
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krizinden olumsuz etkilenerek en yüksek seviyeye ulaşırken, AB 

ülkelerinde ise 2012 küresel ekonomik krizinden etkilenerek en yüksek 

seviyeye ulaştığı anlaşılmaktadır. Türkiye’de genç erkek işsizlik 

oranları; 2006-2009 döneminde yaklaşık %7’lik bir artış gösterirken, 

2009-2012 döneminde genç istihdam politikalarının etkinliğinin 

artması sonucu yaklaşık %8’lik önemli bir azalış göstermesine rağmen, 

2012-2019 döneminde tekrar artış eğilimine geçmiştir. AB ülkelerinde 

genç erkek işsizlik oranları ise; 2006 yılından 2007 yılına kadar 

yaklaşık %2’lik bir azalış gösterirken, 2007 yılından 2013 yılına 

kadarki dönemde yaklaşık %%9’luk bir artış göstermekle birlikte, 

2013-2019 döneminde genç istihdam politikalarının etkinliği artarak 

azalış eğilimine geçmiştir.  

 

 
 
Şekil 4.5. Türkiye ve AB Ülkelerinde Yıllara Göre Genç Kadın İşsizlik Oranları (%) 

Kaynak: Eurostat verilerinden derlenmiştir. (https://ec.europa.eu/eurostat/data 

/database, Erişim Tarihi: 17.03.2020). 
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Şekil 4.5’te Eurostat verilerine göre, Türkiye ve AB ülkelerinde 2006-

2019 yılları arasında gerçekleşen genç kadın işsizlik oranları 

gösterilmektedir. Araştırmaya dahil edilen dönem açısından genç kadın 

işsizlik oranlarının en düşük olduğu yıllar incelendiğinde, Türkiye’de 

%17,4 ile 2006 yılında gerçekleştiği görülürken, AB ülkelerinde %13,6 

ile 2019 yılında gerçekleştiği görülmektedir. Yıllar itibarıyla genç 

kadın işsizlik oranının en yüksek gerçekleştiği yıllar incelendiğinde ise, 

Türkiye’de %30,3 ile 2019 yılında gerçekleştiği görülürken, AB 

ülkelerinde %22,9 ile 2013 yılında gerçekleştiği görülmektedir.  

Türkiye ve AB ülkeleri 2006-2019 döneminde gerçekleşen genç kadın 

işsizlik oranları karşılaştırıldığında, 2006 yılından 2015 yılına kadarki 

dönemde birbirine benzer eğilimler gösterdikleri görülürken, 2015 

yılından itibaren Türkiye’de genç kadın işsizlik oranının artış 

gösterdiği, AB ülkelerinde ise azalış gösterdiği anlaşılmaktadır.  

 
Şekil 4.6. Türkiye ve AB Ülkelerinde Yıllara Göre Genç NEET Oranları (%) 

Kaynak: Eurostat verilerinden derlenmiştir. (https://ec.europa.eu/eurostat/data/ 

database, Erişim Tarihi: 17.03.2020). 
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Şekil 4.6’da Eurostat verilerine göre, 2006-2019 yılları arasında 

Türkiye ile AB ülkelerinde gerçekleşen 15-24 yaş grubundaki gençlerin 

NEET (Not in Education, Employment, or Training - Ne Eğitimde, Ne 

İstihdamda, Ne de Yetiştirmede) oranları gösterilmektedir.  Genç 

NEET oranları 2006-2019 dönemi için incelendiğinde en yüksek 

olduğu yılların, Türkiye’de %39,2 ile 2007 yılında gerçekleştiği 

görülürken, AB ülkelerinde ise %13,2 ile 2012 yılında gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde genç NEET oranlarının en düşük olduğu yıllara 

bakıldığında ise; Türkiye’de %23,9 ile 2015-2016 yıllarında 

gerçekleşmiş ve AB ülkelerinde de %10,1 ile 2019 yılında 

gerçekleşmiştir.   

Eurostat verilerine göre, 2006-2019 yılları arası genç NEET oranları 

Türkiye ile AB ülkeleri karşılaştırıldığında, Türkiye’nin AB ülke 

ortalamasının oldukça yukarısında olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma 

yapılan dönemde Türkiye’de genç NEET oranlarının 2006 yılından 

sonra azalış göstermiş olsa da halen AB ülkelerine kıyasla oldukça 

yüksek seviyelerde olduğu görülmektedir. Aynı dönemde AB 

ülkelerinde genç NEET oranları incelendiğinde ise, 2012 yılına kadar 

artış göstermesine rağmen, 2013 yılından 2019 yılına kadarki süreçte 

azalan bir ivme kazandığı görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı 

üzere, AB ülkelerinin Avrupa 2020 Stratejisinde hedeflenen NEET 

oranlarına ulaşmak adına etkin politikalar uyguladığını göstermektedir.  

Genç işgücünün eğitim, öğretim ve yetiştirmeye dahil edilerek istihdam 

edilmesi, tüm ülkelerin ekonomik büyümelerinin sürdürülebilir 

kılınmasına önemli bir katkı sunmaktadır. Nitelikli genç işgücü, 
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demografik fırsat penceresinin değerlendirilmesi açısından tüm ülke 

ekonomileri açısından önemli bir gereklilik olarak kabul edilmektedir. 

Özellikle, gün geçtikçe yaşlanan bir nüfusa sahip olan AB ülkeleri 

açısından mevcut genç işgücünün eğitim, öğretim ve yetiştirme yoluyla 

daha nitelikli hale getirilerek istihdam edilmesi gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, AB ülkelerinde toplam nüfusun içinde oldukça az 

orana sahip genç işgücünün daha etkin genç istihdam politikalarıyla 

desteklenmesi, yaşlı nüfustan kaynaklanan sağlık ve sosyal güvenlik 

harcamalarının karşılayabilecek ekonomik büyümenin de 

gerçekleşebilesine olanak tanıyacaktır. Bu sebeplerden dolayı, AB 

ülkeleri genç NEET oranlarının düşürebilmek amacıyla Avrupa 2020 

stratejisi ile “Hareket Halindeki Gençlik” ve “Gençliğe Yönelik 

Fırsatlar Girişimi” projelerini uygulamaya geçirmiştir. AB ülkeleri 

Avrupa 2020 Stratejisi ile hem ortak hareket kabiliyetlerini geliştirmek 

hem de genç işgücünün mevcut potansiyellerini ortaya koymalarını 

sağlayıcı genç istihdam politikaları geliştirip uygulamayı hedeflemek-

tedir.   
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Şekil 4.7. Türkiye ve AB Ülkelerinde Yıllara Göre Genç Erkek NEET Oranları (%) 

Kaynak: Eurostat verilerinden derlenmiştir. (https://ec.europa.eu/eurostat/data/ 

database, Erişim Tarihi: 17.03.2020). 

 

Şekil 4.7’de Eurostat verilerine göre, 2006-2019 yılları arası Türkiye 

ile AB ülkelerinde gerçekleşen genç erkek NEET oranları 

gösterilmektedir. Eurostat verilerine göre 2006-2019 döneminde 15-24 

yaş grubu genç erkek NEET oranlarının en yüksek gerçekleştiği yıllar 

incelendiğinde, Türkiye’de %23,7 ile 2007 yılında gerçekleştiği 

görülürken, AB ülkelerinde ise %13 ile 2012 yılında gerçekleştiği 

görülmektedir. Aynı dönemde genç erkek NEET oranları 

incelendiğinde ise, Türkiye’de %14,1 ile 2015 yılında gerçekleştiği ve 

AB ülkelerinde de %9,8 ile 2007-2008 yıllarında gerçekleştiği 

görülmektedir.  

Türkiye ile AB ülkelerinde, 15-24 yaş grubu genç erkek NEET oranları 

karşılaştırıldığında ise, 2006-2010 periyodunda Türkiye’de genç erkek 
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NEET oranlarının AB ülkelerine göre oldukça yüksek seviyede olduğu, 

2011-2017 döneminde ise Türkiye’de uygulanan genç istihdam 

politikalarının etkinliğinin artırılarak AB ülkeleri ile aradaki farkı 

kapattığı ancak, 2018 yılından sonra Türkiye’de genç erkek NEET 

oranlarının tekrar artış eğilimine geçtiği anlaşılmaktadır. Şekil 4.7’den 

de anlaşılacağı üzere, Türkiye’de 2011-2017 döneminde uygulanan 

genç istihdam politikalarının etkinliğini artırıcı uygulamaların 

artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. AB ülkeleri ve Türkiye açısından 

genç erkek NEET oranları değerlendirildiğinde, genç erkek NEET 

oranlarının yüksek olduğu ve bu sorunun çözüme kavuşturulması adına 

genç istihdam politikalarının etkinliğinin artırılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 
 
Şekil 4.8. Türkiye ve AB Ülkelerinde Yıllara Göre Genç Kadın NEET Oranları (%) 

Kaynak: Eurostat verilerinden derlenmiştir. (https://ec.europa.eu/eurostat/data/ 

database, Erişim Tarihi: 17.03.2020). 
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Şekil 4.8’de Eurostat verilerine göre, 2006-2019 yılları arası Türkiye 

ile AB ülkeleri arası genç kadın NEET oranları gösterilmektedir. 

Şekilde 2006-2019 yılları arası 15-24 yaş aralığındaki genç kadın 

NEET oranlarının en yüksek olduğu yıllar incelendiğinde, Türkiye’de 

%54 ile 2007 yılında gerçekleştiği görülürken, AB ülkelerinde ise 

%13,4 ile 2012 yılında gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönem için 

genç kadın NEET oranlarının en düşük yıllara bakıldığında ise, 

Türkiye’de %34 ile 2017-2019 yıllarında gerçekleşmiş ve AB 

ülkelerinde de %10,4 ile 2019 yılında gerçekleştiği anlaşılmaktadır.  

Türkiye ve AB ülkelerinin 2006-2019 yılları arası genç kadın NEET 

oranları karşılaştırıldığında, araştırmaya konu olan dönem boyunca 

Türkiye’de genç kadın NEET oranlarının AB ülkelerine nazaran 

oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, Türkiye’nin genç 

kadın işgücüne yönelik istihdam politikalarının etkinliğini artırması 

veya AB ülkelerinde uygulanan iyi uygulama örneklerini hayata 

geçirmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Her ne kadar Türkiye’nin genç 

kadın NEET oranları AB ülkelerine kıyasla yüksek olsa da incelenen 

dönemde yıllar itibariyle kayda değer derecede bir azalış gerçekleştiği 

görülmektedir. Bunun en temel göstergesi ise, Türkiye’de genç kadın 

NEET oranının 2006 yılında %53,6 iken, 2019 yılında genç istihdam 

politikalarının etkinliği artırılarak %34’e kadar düşürülmesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  
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Şekil 4.9. Türkiye ve AB Ülkelerinde Yıllara Göre Eğitim ve Öğretimden Erken 

Ayrılan Genç Oranları (%) 

Kaynak: Eurostat verilerinden derlenmiştir. (https://ec.europa.eu/eurostat/data/ 

database, Erişim Tarihi: 17.03.2020). 

 

Şekil 4.9’da Eurostat verilerine göre, 2006-2019 yılları periyodunda 

Türkiye ile AB ülkelerinde gerçekleşen eğitim ve öğretimden ayrılan 
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dönemi, eğitim ve öğretimden erken ayrılan 15-24 yaş aralığındaki genç 

oranının en yüksek olduğu yıllar incelendiğinde; Türkiye’de %48,8 ile 

2006 yılında gerçekleştiği görülürken, AB ülkelerinde ise %15,3 ile 

yine 2006 yılında gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönem için, eğitim 

ve öğretimden erken ayrılan genç oranının en düşük olduğu yıllar 

incelendiğinde ise, Türkiye’de %28,7 ile 2019 yılında gerçekleşirken, 

AB ülkelerinde de yine 2019 yılında %10,3 ile gerçekleşmiştir.  
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Türkiye ile AB ülkelerinde eğitim ve öğretimden erken ayrılan genç 

oranları 2006-2019 dönemi için karşılaştırıldığında, Türkiye’de eğitim 

ve öğretimden erken ayrılan gençlerin oranının AB ülkelerine göre 

oldukça yüksek seviyede olduğu anlaşılmaktadır. AB ülkelerinin de 

Türkiye’nin de eğitim ve öğretimden erken ayrılan genç oranları 2006 

yılından itibaren azalış eğiliminde oldukları ve benzer değişim 

gösterdikleri anlaşılmaktadır. Şekil 4.9’a bakıldığında, Türkiye’de 

eğitim ve öğretimden erken ayrılan genç oranlarını azaltılmasına 

yönelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4+4+4 zorunlu eğitim 

uygulamasına geçilmesinin önemli bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. 

Burada değerlendirme yapılırken, Türkiye ile AB ülkelerinin toplam 

nüfus içerisindeki genç nüfus oranlarının dikkate alınması 

gerekmektedir. Türkiye demografik fırsat penceresine sahip yüksek bir 

genç nüfusa sahipken, AB ülkelerinde ise toplam nüfus içerisinde genç 

nüfus oranı Türkiye’ye kıyasla oldukça düşüktür. Dolayısıyla, 

Türkiye’de eğitim ve öğretimden erken ayrılan genç oranları AB 

ülkelerinden yüksek görülse de Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus 

dikkate alındığında uygulamış olduğu genç istihdam politikalarının 

daha etkin olduğu anlaşılmaktadır.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Genç istihdamı hususu, ülke ekonomik büyümelerinin sürdürülebilir 

kılınması adına geçmişte olduğu kadar günümüz toplumları açısından 

da oldukça önemli bir yere sahiptir. Genç işgücü, uluslararası kuruluşlar 

tarafından 15-24 yaş aralığı işgücü olarak tanımlanırken, Türkiye’de ise 

5. Beş Yıllık Kalkınma Planı sonrası bu şeklide kabul görmeye 
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başlamıştır. Türkiye’de özellikle 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile genç 

nüfus ve genç istihdamına yönelik eylem planları dikkat çekmektedir. 

Gerekli donanımları edinmiş, yeniliklere açık ve istihdam edilmiş genç 

işgücü, tüm ülke ekonomileri açısından sürdürülebilir büyüme ve 

kalkınmaya doğrudan katkı sunmaktadır. Ülke ekonomileri açısından, 

genç işgücünün demografik fırsat penceresine dönüşümü, üretime 

kanalize edilmesine yani istihdam edilerek mevcut potansiyelin 

değerlendirilmesi şartına bağlanmaktadır.  İktisat tarihi boyunca 

geliştirilen ekonomik büyüme teorilerinde sürdürülebilir ekonomik 

büyümenin belirlenmesinde fiziksel faktörler kadar beşeri sermaye 

içerisinde yer alan genç işgücü demografik fırsat penceresi sunması 

bakımından oldukça önemli bir yere sahip olmuştur.  

Genç istihdam politikaları çalışmalarında da ele alındığı gibi, ülkelerin 

en verimli işgücü olan genç işgücünün istihdam edilememesi, bireysel 

ve toplumsal birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla 

genç istihdam politikaları hem Türkiye’de hem de AB ülkelerinin 

sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmalarının sağlanması 

açısından oldukça önemlidir. Özellikle küreselleşme ve teknolojik 

gelişmeyle birlikte bir yandan yeni iş imkânları doğarken diğer yandan 

da özellikle vasıfsız emeğe olan ihtiyaç da azalmaya başladığı 

görülmektedir. Genç işsizliği ve istihdamını doğrudan ve dolaylı olarak 

etkileyen pek çok unsur bulunmaktadır. Ülkelerdeki işgücü istihdam 

maliyetleri, esnek çalışma koşullarına yönelik mevzuat, üretime 

yönelik sabit sermaye ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları, kamu 

ve özel istihdam kurumları, bölgesel dengesizlik, konjonktürel 
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hareketler ve kayıt dışı ekonomi bu unsurların başında gelenlerdendir. 

Ülkelerdeki kamu otoriteleri başta yukarıda belirtilen unsurlar olmak 

üzere pek çok sahaya doğrudan ve dolaylı politika araçlarıyla müdahale 

etmektedirler.  

Her ülkenin gelişmişlik düzeyi, demografik yapısı ve işgücü piyasası 

özellikleri farklılık göstermesinden dolayı, uygulanan genç istihdam 

politikaları da ülkeden ülkeye farklılık arz edebilmektedir. Bu 

kapsamda AB ülkeleri giderek artan genç işsizlik sorununun çözümü 

için Avrupa İstihdam Stratejisi’ni geliştirmiş ve uygulamaya 

koymuştur. AB ile tam üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye de bu 

gelişmeleri yakından takip ederek, 2004 yılından itibaren pasif istihdam 

politikalarının yanında, çeşitli aktif istihdam politikaları da geliştirerek 

uygulamaya koymuştur. Türkiye’nin, genç işgücü piyasası ile ilgili AB 

ve OECD ile uyumlu hatta bazı alanlarda en iyi uygulamaları 

gerçekleştirildiği makro ve mikroekonomik, sosyal ve kültürel istihdam 

politikaları uyguladığı anlaşılmaktadır. Türkiye’de 2019-2023 Ulusal 

İstihdam Stratejisinin koordinesi ve uygulaması İŞKUR sorumluluğuna 

verildiği görülürken, AB ülkelerinde ise Avrupa 2020 Genç İstihdam 

Stratejisinin eşgüdümlü bir şekilde uygulanması adına Açık 

Koordinasyon Yönteminin benimsendiği görülmektedir. Türkiye ve 

AB ülkelerinde genç işsizliği ile mücadelede geliştirilen genç istihdam 

politikalarının üç noktada yoğunlaştığı anlaşılmıştır. Bunlar, nitelikli ve 

mesleki eğitim ile eğitim istihdam uyumu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dolayısıyla gençler arasında girişimcilik kültürünün 

teşvik edilmesi, işgücü piyasasına yönelik gençlere yönelik rehberlik 
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hizmetinin sunulması ve sürdürülebilir genç istihdamının sağlanmasına 

yönelik aktif ve pasif istihdam politikalarının uygulanması Türkiye ve 

AB ülkelerinin temel hedefleri arasında yer almıştır.  

Türkiye ve AB ülkelerinde uygulanan genç istihdam politikalarının 

etkinliğinin karşılaştırmalı analizinin yapılması adına; yıllara göre genç 

işsizlik, genç istihdam, demografik yapı, NEET genç oranları, eğitim 

öğretimden erken ayrılan genç oranları ve istihdam düzeyleri gibi çeşitli 

değişkenlerden faydalanılmıştır. Yapılan karşılaştırmalı analizler 

sonucunda; Eurostat 2006-2019 yılları verilerine göre, Türkiye ve AB 

ülkelerinde yıllara göre 15-24 yaş grubundaki genç işgücünün toplam 

işgücüne katılım oranı karşılaştırıldığında, genel periyotta Türkiye’nin 

AB ülkelerine nazaran daha iyi durumda olduğu anlaşılmaktadır. 2008 

küresel ekonomik krizi ve 2012 yılında etkisini artıran Avro bölgesi 

ekonomik krizi ile birçok AB ülkesi teknik olarak resesyona girmiş, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin birçoğunda borçluluk 

ile genç işsizlik oranları da artış göstermiştir. Aynı zamanda, 2012 

yılındaki ekonomik krizin yol açtığı dış talep daralması ve genç işsizlik 

oranları artışı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki 

yüksek ekonomik büyüme hızlarının yerini düşük ekonomik büyüme 

oranlarına bırakmasına neden olmuştur. AB ülkelerinde genç istihdam 

oranlarında düşme eğilimi 2013 yılı sonuna kadar devam ederken, 

Türkiye’de ise 2005 yılından itibaren İŞKUR tarafından uygulanan 

etkin ve başarılı genç istihdam politikaları sayesinde, Türkiye’nin 2013 

yılında genç istihdam oranlarının AB ülkeleri ortalamasına ulaştığı 

görülmüştür. Ayrıca, 2001 ve 2008 küresel ekonomik krizleri sonrası 
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Türkiye ve AB ülkelerinde genç işsizlik oranlarındaki değişimin ters 

yönde hareket ettiği gözlenmiştir. Küresel ekonomik krizler özellikle 

AB ülkeleri üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarırken, Türkiye’nin 

2002 yılı sonrası yapısal ekonomik reformları sayesinde istikrarlı bir 

ekonomik yapı ortaya koyarak, ekonomik krizleri fırsata çevirebildiğini 

göstermiştir.  Bunun yanında Türkiye, AB ülkeleri ile genç istihdam 

oranları arasındaki makas farkını, İŞKUR’un etkin ve başarılı genç 

istihdam politikaları sayesinde, 2006 yılından 2013 yılına kadarki 

süreçte kapatmakla kalmamış, genç istihdam oranlarındaki istikrarlı 

artışı devam ettirerek 2013-2017 döneminde AB ülkeleri ortalamasının 

üstünde bir genç istihdamı ortaya koymuştur. Türkiye özellikle son 

yıllarda genç istihdam politikalarının etkinliği konusunda AB 

ülkelerine göre genel düzeyde başarılı bir tablo ortaya koysa da eğitim 

politikaları ile genç istihdam politikaları uyumu ve genç nüfusun 

eğitim-öğretimden iş hayatına geçişte yaşadığı zorluklar gibi birtakım 

konularda acil çözüme kavuşturulması gereken önemli yapısal sorunları 

olduğu da tespit edilmiştir. AB ülkelerinde eğitim politikaları ile genç 

istihdam politikaları arasında oldukça iyi bir uyumdan bahsetmek 

mümkünken, Türkiye açısından eğitim-genç istihdam politikalarında 

uyumsuzluk olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de bu durumun sebepleri 

araştırıldığında, eğitim politikaları ile genç istihdam politikaları 

arasındaki uyumsuzluktan ve gençlerin işgücü piyasasına geçişte 

yaşadıkları zorluklar karşımıza çıkmaktadır. İŞKUR, genç yaş 

grubunun işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırmak amacıyla, 

Türkiye’deki bütün üniversitelerde “İŞKUR Temas Noktaları” 

oluşturmuş ancak, beklenen etkinlik sağlanamamıştır. Ayrıca Gençlik 
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ve Spor Bakanlığı da bu probleme çözüm üretebilmek adına 2020 yılına 

kadar 60 üniversitede “Genç Ofis” açmış ve 2020 yılı sonuna kadar 

bütün üniversitelerde bu hizmeti sunmayı planlamaktadır.  

Ayrıca AB ülkeleri ile Türkiye’de 15-24 yaş grubundaki gençlerin 
NEET oranları karşılaştırmasında, Türkiye’de NEET oranlarının AB 

ülkeleri ortalamasının oldukça üstünde seyrettiği görülmüştür. 15-24 

yaş grubundaki genç işgücünün eğitim alarak istihdam edilmelerinin 
sağlanması hem AB ülkeleri hem de Türkiye ekonomisi adına, 
sürdürülebilir bir ekonomik büyüme kaydedilebilmesi adına hayati 

önem taşımaktadır. AB ülkeleri, oldukça önemli buldukları bu NEET 
sorununu çözebilmek adına Avrupa 2020 stratejisinin öncü girişimi 
olan, “Hareket Halindeki Gençlik” ve 2012-2013 yıllarında “Gençliğe 
Yönelik Fırsatlar Girişimi” projelerini geliştirmiştir. Avrupa Konseyi 
bu girişimleriyle; AB ülkelerini birlikte ortak hareket etmeye teşvik 
etmenin yanında, gençlerin mevcut potansiyellerini ortaya 
çıkarmalarını, gençlerin eğitim ve öğretim hayatına geri dönmelerini, 

işgücü ve öğrenci hareketliliğinin sağlanması ile gençlerin 
karşılaştıkları zorlukların ele alınmasını hedeflemektedir (Eurofound, 
2012: 1). Türkiye’de ise, bu sorunun çözümü adına; mevcut hükümet 
tarafından eğitim sisteminde değişikliği içeren kanun teklifi 2012 
yılında TBMM’ye sunularak kanunlaştırılmış ve uygulaya 
koyulmuştur. Ayrıca, İŞKUR aracılığıyla genç istihdamını artırmaya 
yönelik aktif istihdam politikaları geliştirilerek, uygulanmaya 
başlanmıştır. 

Tüm bu elde edilen bulgular, çalışmadaki karşılaştırmalı analizlerin 
sonuçları, AB’ye katılım müzakere sürecinde aday ülke olan 
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Türkiye’nin 2023 yılına kadar revize ettiği ve geliştirdiği hedeflerini 

gerçekleştirerek AB katılım antlaşmasını imzalaması halinde, nüfus ve 
işgücü yapısının özellikleri baz alındığında AB ülkeleri arasında ilk on 

içerisinde yer alabileceğine işaret etmektedir. AB 2020 Stratejisi 
karşısında bütüncül bir yaklaşımla irade belgesi mahiyetindeki Ulusal 
İstihdam Stratejisi’ni oluşturan Türkiye, AB üyeliği olsa da olmasa da 
AB ülkeleri ile mukayese edildiğinde önümüzdeki yıllar için ciddi bir 
gelişme gösterebileceği izlenimi vermektedir. Nitekim 2000’li yıllar 
sonrasında yaşanan krizlere rağmen genç işgücü piyasası verilerindeki 
gelişmeler ve ekonomik büyüme göstergeleri bu umudu 
güçlendirmektedir. Türkiye’nin 2023 yılına kadar gerçekleştirmeyi 
planladığı stratejik hedeflerin ara dönem değerlendirmesinde, tüm 
sosyal ortakların yapıcı ve etkin katılımı, kurumların ve 
akademisyenlerin nitelikli çalışmaları ile sağlıklı bir zemini 
oluşturmaları ve mevcut politikaların birlikte karar alarak diyalog 

mekanizması ile uygulamaya geçirilmesi genç işsizliğini azaltırken, 
sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin de gerçekleşmesine olanak 
sağlayacaktır. Diğer taraftan, Türkiye’nin mesleki eğitim profili 
sektörel, bölgesel, demografik ve sosyal özelliklere bağlı olarak ilgili 
sektör temsilcileri, akademisyenler ve tüm sosyal taraflar ile yeni baştan 
ele alınmalı ve mesleki eğitime olan ilginin artırılması gereklidir. Bu 
anlamda öncelikli sektörlerin ihtiyaçlarına göre açılan okulların işgücü 
piyasasına yetiştirdiği genç işgücü kaynağı etkinliğinin ölçülmesi 
gereklidir. Benzer uygulamaların tüm OSB ve Teknokentlerde 
yaygınlaştırılarak mezuniyet öncesi ve sonrasında Mesleki Eğitim - 

İşgücü Piyasası uyum analizi çalışmalarının artırılması gerekmektedir. 
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Arayışları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi 

ve Endüstri İlişkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.. 

BERANEK, W. ve KAMERSCHEN, D., 2011. Unemployment Benefits and 

Unemployment, http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paper 

ID=8698 (Erişim Tarihi: 21.03.2020). 

BETCHERMAN, G. ve Diğerleri, 1999. Active Labor Market Policies: Policy Issues 

For East Asia, Washington D.C. : World Bank, Social Protection Unit. 
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GİRİŞ 

Tarihsel süreç içerisinde bireylerin sosyal güvenlik ihtiyacı farklı 

şekillerde giderilerek zamanla bir sistem haline gelmiştir. Sistemin 

geçmişi çok eskilere dayanmakta olup sanayileşme süreciyle birlikte 

yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik yapıdaki değişiklikler, akabinde 

ortaya çıkan işçi sınıfı ve bunların getirdiği iş kazaları, çalışanların 

çalışamaz duruma gelmeleri ve muhtemel yaşamsal risklere karşı 

kendilerini güvende hissetme ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle zamanla 

gelişerek bir sistem haline dönüşmüştür.   

Sosyal Güvenlik Sistemlerinin kurumsallaşmasında iktisadi 

düşüncedeki değişimler etkili olmuştur. Özellikle İkinci Dünya 

Savaşından, 1970’li yılların ortalarına kadar uygulanan Keynesci İktisat 

Politikaları çerçevesinde sosyal güvenlik harcamaları, devletin tam 

istihdamı sağlama ve milli geliri artırma amacı doğrultusunda toplam 

talep yönetiminin temel unsurlarından biri olarak kabul edilmiş ve 

sosyal güvenlik harcamalarına milli gelirden önemli oranda pay 

aktarılmıştır. Ancak 1970’li yıllardan sonra Dünya’da yaşanan 

ekonomik olumsuzlar sosyal güvenlik sistemlerinin devlete olan 

yükünü sorgulatır hale gelerek, hükümetleri yeni arayışlara itmiştir. Bu 

çerçevede sosyal güvenliğin özelleştirilmesi gibi liberal öneriler de 

ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirilen reformlar sonucunda belirlenmiş 

fayda modelinden riskin bireye ait olduğu diğer modeller gündeme 

gelmeye başlamıştır.  

Bireysel emeklilik sistemi (BES) ilk olarak Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) 1875 yılında oluşturulan bireysel emeklilik 
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fonuyla uygulamaya geçirilmiştir. 1940’lı yıllarda ise Kanada ve 

İngiltere’de önemli gelişimler yaşamıştır. Sistemin gelişimini daha 

sonraki yıllarda sosyal güvenlik sistemlerinde olumsuzluklar baş 

gösteren Şili’de 1981 yılında yapılan reformlar takip etmiştir. Şili’de 

elde edilen başarılı sonuçlardan sonra uluslararası kurum ve 

kuruluşların sisteme ilgisini daha da artırarak birçok ülkenin sosyal 

güvenlik sistemlerin reformuna öncülük etmiştir. (Erol ve Yıldırım, 

2004: 25, Öztürk, 2010: 18).).  

Fonlama esasına dayalı bir sistem olan BES, bazı ülkelerde sisteme 

katılım zorunlu iken bazıların da ise katılımın gönüllülük esasına göre 

işlediği görülmektedir. Özel emeklilik fon sistemi sosyal güvenlik 

sisteminin tamamlayıcısı olması, katılımcılarına emeklilik 

dönemlerinde ek bir gelir sağlaması, ülke ekonomisine önemli katkılar 

sağlaması gibi nedenlerle dünyada hızlı bir gelişme göstermiştir. Bugün 

birçok ülke de uygulanan BES’in fon büyüklüğünde ilk sırayı ABD 

alırken Japonya ve İngiltere takip eden ülkelerdir.  

BES’te değerlendirilen tasarrufların, uzun vadede planlı bir şekilde 

verimli yatırımlara yönlendirilmesi, sistemin temel amaçlardan biridir. 

Hane halkı gelirlerinden sağlanan tasarrufların, ekonomik kalkınma 

için gerekli kurumlarda toplanarak etkinliği yüksek fonlarda 

değerlendirilmektedir. Böylece ekonominin uzun vadeli kaynaklara 

sahip olması, istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkı 

sağlanması amaçlanmaktadır (Özbolat, 2004: 97). 

BES, işverenler, işçiler ya da bireyler açısından ekonomik birimlere, 

para ve sermaye piyasalarına birçok yarar sağlayabilmektedir: 
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Emeklilikte bireylerin refah seviyeleri artabilecek, tasarruf eğiliminde 

artışlar yaşanabilecek, yeni iş olanakları oluşturabilecek, kamunun 

yükü azalacak, finansal sisteme fon artarak sermaye piyasalarının 

derinleşmesi sağlanacak ve istikrarlı büyümeye olumlu katkılar 

sağlanabilecektir (Zor ve Aslanoğlu, 2005: 189). Finansal sistemin en 

önemli özelliği olan fon alış verişine katkıda bulunarak yatırımcılar için 

verimli yatırım alanlarının oluşturulmasını sağlamaktır. BES 

vasıtasıyla oluşturulan emeklilik fonları, sermaye piyasalarında 

değerlendirilmesi finansal çeşitliliği artırarak finansal sistemin 

gelişmesine ve derinleşmesine olumlu katkılar sağlayacaktır (Önder ve 

Karabulut, 2017:251). Böylece istikrarlı bir makroekonomik yapı 

oluşarak, ekonomik büyüme olumlu sağlanabilecektir. (Akın, 2008: 50, 

Yalçın ve Özel, 2013: 7).  

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de 1990’lı yıllarda Sosyal 

Güvenlik Sistemi kaynakların yetersiz olması, idari ve finansal 

sorunlar, gelir dağılımındaki adaletsizlikler gibi çeşitli sorunlar 

barındırmaktadır. Sorunların çözümü konusunda IMF’in desteklediği 

istikrar programları çerçevesinde sosyal güvenlikte kamunun yanında 

bireylerin de sorumluluk almalarını sağlayarak çok ayaklı bir sistemin 

oluşturulması konusunda yasal düzenlemeler yapılmış ve 2003 yılında 

BES faaliyete başlamıştır. 

Bu çalışmada sosyal güvenlik kavramının ortaya çıkışı, tarihsel süreç 

içerisinde gelişimi ele alındıktan sonra sosyal güvenlik sistemlerinin 

karşılaştığı sorunlara değinilerek BES’e duyulan ihtiyaç ele alınmıştır. 

Türkiye’de BES’in ortaya çıkışı, işleyişi ve sistemin özellikleri 
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hakkında bilgiler verildikten sonra, sektörün Türkiye’de ki büyüklüğü 

rakamlarla ele alınarak sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.  

1. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI 

Ülkede yaşayan vatandaşlarının yaşama bağlı birtakım ihtiyaçlarının 

karşılanması ve geleceğe daha güvenli bakmalarını sağlamak amacıyla 

dağıtım esasına dayalı bir sistemi ifade eder. Başka bir ifadeyle sosyal 

güvenlik işsizlik, gelecekle ilgili ekonomik belirsizlik, yoksulluk, 

hastalık ve yaşlılık gibi sosyal sorunların ortaya çıkaracağı 

olumsuzlukları minimize etmeyi ya da ortadan kaldırmayı sağlayan 

önlemleri içeren bir sitemdir. Kişi yaşam boyunca karşı karşıya kaldığı 

fizyolojik ve sosyo-ekonomik riskleri sahip olduğu sosyal güvenlik 

sisteminin getirdiği güvenceyle minimize etmiş olacaktır (Kar ve 

Elveren, 2008: 2). Sosyal güvenlik daha geniş bir ifadeyle; toplumun 

tüm bireyleri için herhangi bir fizyolojik veya ekonomik riskle karşı 

karşıya kalarak gelirlerinin kaybolması veya azalması durumunda 

başkalarının sürekli yardımına muhtaç halde kalmamaları için 

oluşturulmuş ekonomik, sosyal, siyasi ve iktisadi boyutu olan bir 

sistemdir (Yazgan, 1992: 18).  

1.1. Sosyal Güvenliğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

Geçmişten bugüne kadar tüm toplumlarda insanoğlu yaşamsal risklere 

karşı kendini garanti altına alma ihtiyacı duymuştur. Sosyal güvenlik 

ihtiyacı toplumlararası farklılık göstermenin yanında her dönemin 

sosyal güvenliğe olan ihtiyacı da farklı olmuştur (Arıcı, 1999: 256). 
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Otoriter ve totaliter yönetimlerin hâkim olduğu ilk çağlarda sosyal 

güvenlik ihtiyacının sağlanmasında ferdi tekniklerin kullanıldığına dair 

bilgilere rastlanmaktadır. Bu dönemde sosyal yardımlaşmalar birer dini 

vecibe olarak kabul edilmiştir. Yine ilk çağlarda Firaun’un emriyle 

kıtlık dönemlerinde halka yapılan yardımlar devlet tarafından 

gerçekleştirilen ilk sosyal yardım olarak kabul edilmektedir. (Arıcı, 

1999: 258, Dilik, 1991: 42). 

Orta Çağda sosyal güvenliğin gelişimi ilk çağın sona ermesinden sanayi 

ihtilaline kadar olan dönem içerisinde değerlendirildiğinde daha çok 

dini motifli vakıf ve yardımlaşma sandıkları vasıtasıyla yapıldığı 

görülmektedir (Duman, 1999: 1). İslamiyet ile birlikte sosyal güvenlik 

adına önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. İslamiyet’in emirleri gereği 

zekat müessesesinin ortaya çıkması o dönem içerisinde sosyal güvenlik 

adına önemli bir gelişmedir. (Dilik, 1991: 56). Yine sanayi devrimi 

öncesinde 1601 yılında İngiltere yapılan “Yoksulluk Yasası” ve 

1622’de çıkarılan “İskan ve Nakil Yasası” devlet eliyle yapılan sosyal 

yardımlaşmaya örnek olarak verilebilir (Erol ve Yıldırım, 2004: 48). 

Sanayi Devrimi’nin bir sonucu olarak varlığı belirginleşen işçi sınıfıyla 

gelir dağılımda dengesizlikler artmıştır. Bunların yanı sıra küçük yaşta 

çalışan işçiler, çeşitli hastalıklar, iş kazalarının getirdiği mağduriyetler 

ancak sosyal yardımlarla çözümlenebileceği anlaşılmıştır. 1793 yılında 

kabul edilen “İnsan Hakları Beyannamesi” ile sosyal yardımların bir 

hak olduğu yasalaşmıştır. 19 yüzyılın ikinci yarısından sonra işçi 

sınıfının sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanması ve işçinin korunması 

ile ilgili yapılan düzenlemelerle yasal zemine oturtulmuştur.  
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Sosyal güvenlikle ilgili iyileştirme çalışmaları ilk olarak İngiltere’de 

başlamış olsa da, Almanya Bismark yasalarıyla kurumsal sosyal 

güvenlik sistemlerinin temelini oluşturmuştur. İlerleyen yıllarda birçok 

ülkede bu alanda reformlar yapılarak çağdaş sosyal güvenlik 

sistemlerinde ilerlemeler kaydedilmiştir (Güzel ve Okur, 1994: 23). Bu 

gelişmeler tarihsel süreç içerisinde dört basamakta kategorize edilebilir. 

• 1880’li yıllarda ortaya çıkan Bismarkçı sosyal güvenlik sistemi, 

• 1942 yılında Beveridge tipi sosyal güvenlik sistemi, 

• Prim ve vergiler ile finanse edilen karma sosyal güvenlik sistemi, 

• 1981 yılında Şili’de uygulanmaya başlanan, BES (Gümüş; 2010: 

5). 

1.2. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Karşılaştığı Sorunlar 

Sosyal güvenlik sistemleriyle ilgili ilk yasal düzenlemeler 1935 

yılında ABD’de ve 1942 yılında İngiltere’de yapılmıştır. Sistem 

ilerleyen yıllarda diğer ülkelerde de düzenleme ve reformlardan 

geçerek günümüze kadar gelmiştir (Erol ve Yıldırım, 2003: 52). 

Çalışanların ücretlerinden yapılan kesintilere kamu bütçesinden 

kaynak aktarılarak yoksul bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmek 

amacıyla başlayan sosyal güvenlik faaliyetleri çalışanların hastalık, iş 

kazası ve yaşlılık gibi risklerini de güvence altına almayı 

amaçlamıştır. İkinci Dünya savaşından sonra çağdaş sosyal güvenlik 

olarak adlandırılan sistem, hem bireylerin yaşam standartlarının 

iyileştirilmesi hem de iş dünyasının işleyişini destekleyecek 

mahiyette gelişmeler göstermiş, sosyal politika ve politik ekonominin 

önemli bir öğesi olmuştur (Uralcan, 2005: 14). 1970’li yıllarda sosyal 
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güvenlik sistemlerinde çeşitli olumsuz gelişmeler ortaya çıkmıştır. 

Devletin sorumluluğunda ve dağıtım sistemine dayalı sosyal güvenlik 

sistemlerinin bu yıllarda son derece kırılgan olduğu teknolojik 

gelişmeler ve demografik trendlerden etkilendiği anlaşılmıştır (Clark 

ve Whitside, 2003: 11). 

Bireylerin hayat standartlarını yükseltme arzusu zaman içinde yeni 

ölçütleri devreye girmesine neden olmuş, sosyal güvenlikten 

sistemlerinden beklentiler artmıştır. Sosyal refah düzeyinin artması, 

insan ömrünün uzaması, erken yaşta emeklilik, çalışmadığı halde sosyal 

güvenlik sisteminden gelir sağlayan bireyler, kayıt dışı istihdam gibi 

nedenlerle sosyal güvenlik sistemlerinin aktif pasif dengesi 

bozulmuştur. Temel etken olarak sıraladığımız bu olgulara bir de 

fonların verimsiz alanlarda değerlendirilmesi eklendiğinde, sosyal 

güvenlik sistemleri için finansman krizleri, destek sistemlerini devreye 

sokmayı gerektirecek kadar büyümüştür (Uralcan, 2004: 16). 

2. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 

BES; bireylerin tasarruflarını oluşturulan fonlara yönlendirilmesiyle, 

katılımcılara emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlamasına olanak 

sağlayarak sürdürülebilir bir refah düzeyi sağlamasını amaçlayan bir 

sistemdir (Ippolito, 1986:6) (Önder, 2017:7). Sistemin ana merkezinde 

bireylerin tasarrufları bulunmaktadır. Sosyal güvenlik sistemini 

genişleten ve tamamlayan bir sistem olarak şartları önceden belirlenmiş 

bir sözleşmeyle katılımcıların kendi hesaplarına düzenli olarak 

aktardığı katkı paylarının emekliliğe hak kazanana kadar olan dönemde 
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etkin bir fon yönetimiyle değerlendirilmesi esasına dayalı bir organize 

emeklilik sigortası türüdür (Ergenekon, 1998: 2). 

2.1. BES’in Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

Birçok ülkenin ekonomisinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı 1970’li 

yıllarda Keynesci iktisat politikaları popülaritesini kaybederken Klasik 

Liberal İktisat Politikaları tekrar popüler hale gelmiştir. Sosyal 

Güvenlik Sistemleri iktisadi düşüncede meydana gelen değişimlerden 

etkilenerek farklı çözüm önerileri ortaya atılmıştır (Clark ve Whitside, 

2003: 11). 

20. yüzyılın ikinci yarısından sosyal güvenlik sistemlerinde fonların 

yetersiz kalmasına bağlı olarak devlet desteği aşırı oranda yükselmiştir. 

Kişilerin refah seviyesini artırma arzuları sosyal güvenlik sisteminden 

beklentileri artırmıştır (Uralcan, 2004: 16) (Clark ve Whitside, 

2003:13). Ülke ekonomilerinde yaşanan dalgalanmalar, demografik 

yapıda oluşan değişmeler, sosyal güvenlik sistemlerinin krize 

girmesiyle sonuçlanmış, bununla birlikte emekli aylıkları azaltılmış, 

ödenen prim miktarları artırılmış, emeklilik yaşı yükseltilerek 

yaşanan olumsuzluklar giderilmeye çalışılmıştır. Bu uygulamaların 

yanı sıra sistemi tamamlayan yeni bir sistem arayışına geçilmesiyle, 

tamamlayıcı emeklilik sistemi olan BES’e ilgi artmıştır (Önder, 2018: 

154).  

İlk örnekleri ABD’de ve İngiltere’de görülen bireysel emeklilik sistemi 

XX. Yüzyılın ikinci yarısına kadar ciddi bir gelişme gösterememiş, 

sosyal sigorta uygulamalarının arka planında kalmıştır (Akpınar, 2012: 

124). 1940’lı yıllar BES’in Avrupa ülkelerinde popülerlik kazandığı 



 523 

süreçtir. BES’in Avrupa’da ABD’den daha sonraki yıllarda 

uygulamaya geçmesine rağmen özellikle İngiltere, Hollanda, İsviçre’de 

ABD’den daha fazla gelişme göstermiştir. (Yanardağ, 2010: 94). 

Şili’de 1981 yılında sosyal güvenlik sisteminde yapılan reformla 

bireysel emeklilik sistemi zorunla hale getirilmesinin ardından elde 

edilen başarılı sonuçlar uluslararası kuruluşların dikkatini çekerek 

sisteme olan güvenilirlik artmıştır.  

Tablo 1 Yıllar İtibariyle Dünya’da BES’in Büyüklüğü 

Yıllar Fon Büyüklüğü (Trilyon Dolar) 

1990 3,91 

1995 7,38 

2000 13,10 

2005 21,12 

2010 27,30 

2015 37,05 

2016 40,48 

2017 46,16 

2018 44,64 

2019 50,75 
Kaynak: OECD (www.oecd.org) 

Tablo 1’de Dünya’da BES’in yıllar itibariyle ulaştığı fon büyüklüğü 

miktarı verilmiştir. OECD verilerine göre 1990 yılında Dünya’da 

BES’in fon tutarının büyüklüğü 3,91 triyon dolar seviyelerindeyken 

2000 yılında 13,1 trilyon dolara ulaştığı görülmektedir. Her geçen gün 

fon tutarı ve katılımcı sayısı bakımından artış göstererek büyüme 

kaydeden BES 2019 yılı itibariyle 50,75 trilyon dolara ulaşmıştır. 
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Türkiye’de BES 28 Mart 2001 yılında TBMM tarafından kabul edilen 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile yasal alt 

yapısı oluşturulmuştur. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

Kanunu 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği 7 Ekim 2001 tarihinden 

sonra gerekli mevzuat çalışmaları tamamlanarak, hayat sigortaları 

sektöründe faaliyet gösteren on şirkete Hazine Müsteşarlığınca 

dönüşümleri yapılmış ve yeni kurulun bir emeklilik şirketine de faaliyet 

ruhsatı verilmiştir (EGM, 2005: 21). 

2.2. BES’in Özellikleri 

BES; bireylerin tasarruflarını, önceden oluşturulmuş fonlara aktarmak 

kaydıyla emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlayarak sürdürülebilir bir 

yaşam düzeyi sağlayan bir sistemdir (Ippolito, 1986:6). Sistemin 

temelinde bireylerin gelir sağladığı dönemlerindeki tasarrufları yer 

almaktadır. BES sosyal güvenlik sistemlerinin gelişen bir alt dalı 

olarak, sistemi genişleten ve tamamlayan bir nitelik taşımaktadır 

(Özbolat, 2004: 66).  

Farklı bir ifadeyle BES, koşulları önceden belirli olan bir sözleşmeyle 

katılımcıların kendi hesaplarına ödediği katkı paylarının emekliliğe hak 

kazanana kadar olan dönemde etkin bir fon yönetimiyle 

değerlendirilmesi koşuluyla organize emeklilik sigortası türüdür 

(Ergenekon, 1998: 2).  

Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan BES’in en önemli 

özelliği sisteme düzenli katkı payı ödeyen katılımcıların belirli dönem 

sonunda, emeklilik geliri sağlamalarıdır (Tunay, 2005: 396). Bireylerin 
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gelecekleri ile ilgili kaygılarını gidermek, gelirlerinin bir kısmını 

tasarruf ettirerek bu tasarrufları oluşturulan emeklilik fonları 

aracılığıyla etkin bir şekilde nemalandırmak BES’in temelini 

oluşturmaktadır (Erol ve Yıldırım, 2004: 211).  

BES’i merkezinde; tasarruflar, emeklilik fonları, katılımcılar ve 

emeklilik şirketleri bulunmaktadır. Emeklilik sözleşmeleri ise 

katılımcılarla emeklilik şirketlerini birbirine bağlayarak sistemin temel 

unsurları arasındaki bağın kurulmasına sağlamaktadır.  

3. TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 

Türkiye’deki BES, 2002 yılında çıkarılan yasa ile 2003 yılının sonuna 

doğru faaliyete başlamıştır. Kamu sosyal güvenlilik sisteminin 

tamamlayıcısı durumunda ve gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

Bireylerin aktif çalışma dönemlerinde sahip olduğu refah seviyesini 

koruyabilmek ya da refah seviyelerini daha da artırabilmek için 

tasarrufların belirlenmiş fonlara aktarılmasıyla oluşan bir sistemdir 

(EGM 2004 Gelişim Raporu, 2005: 21). 

IMF'ye niyet mektubu ile taahhüt edilen bu programlarda, mevcut 

sosyal güvenlik sistemindeki emeklilik yaşına göre daha erken bir 

emeklilik hakkı tanınmakta, böylece, kişileri ileriki yaşlarda iş 

bulamama riskine karşı korurken, kamu emeklilik sisteminden emekli 

olacağı döneme kadar da ekonomik yönden belirli bir düzeyi 

sağlamaktadır. Ayrıca, tamamlayıcı sosyal güvenlik programları 

kapsamında toplanan ve gerekli sağlıklı altyapı ile güven ortamı 

sağlandığında büyük boyutlara ulaşan fonlar sermaye piyasalarını 
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güçlendirebilecek ve besleyebilecek kapasiteye ulaşmaktadır (Erol ve 

Yıldırım, 2004: 214). 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çıkarılmadan 

önce Türkiye’de ilgili kurumlar arasında çalışmalar yapılmış bu çalışma 

sürecinde yurt dışındaki uygulamalar araştırılarak; Türk sigortacılık 

sektöründe etkinlikte bulunan sigorta şirketleriyle ve bu alanın 

uzmanlarıyla teknik düzeyde önemli çalışmalar yürütülmüştür. Bu 

çalışmalar dışında Devlet Planlama Teşkilatı, VIII. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı çerçevesinde tüm sosyal güvenlik sistemini analiz 

etmiştir. Bu kapsamda, sosyal güvenlik alanında özellikle 1980'den 

sonra dünyada yaşanan değişim kapsamlı olarak Özel ihtisas 

Komisyonu Raporu'nda ortaya konulmuştur (Erol ve Yıldırım, 2004: 

212). 

Yapılan çalışmalar neticesinde 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf 

ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilen 7 Nisan 

2001 tarihinde 24366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 7 Ekim 

2001 tarihinde yürürlüğe giren 4632 sayılı “Bireysel Emeklilik tasarruf 

ve Yatırım Sistemi Kanunu” ile yasal altyapısı oluşturulmuştur. Sosyal 

Güvenlik Sisteminin üçüncü ayağı olarak adlandırılan BES ülkemiz 

açısından diğer ülkelere göre geç kalınmış olsa da 27 Ekim 2003 

tarihinde BES’le ilgili ilk ürün bireysel emeklilik şirketleri tarafından 

yapılmıştır (Uralcan, 2005: 76). 

7 Nisan 2001 tarihinde 24366 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 4632 sayılı Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Sistemi 

Kanunu’nun 1.maddesinde yasanın amaç ve kapsamına yer verilmiştir. 
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Kanunun amacı; Türkiye’de BES’in kurumsal alt yapısını 

oluşturmaktır. Sistemin işleyişi, sisteme katılım, çalışma yönetim ve 

denetim mekanizmaları, toplanan katkı paylarının fonlara aktarılması, 

fonların değerlendirilmesi, işletilmesi, aracılık hizmetleri gibi konuları 

kapsamaktadır.  

Bireylerin, gelecekteki risklerini düşünerek, konu ile ilgili yükümlü-

lüğü hissetmesi, bu gerekçeyle tasarruf yapması da amaçlanmaktadır. 

Anayasa'nın ve birçok yasal düzenlemenin, devlete yüklediği sosyal 

güvenliği sağlama yükümlülüğünü, bu kez devlet bireylerle paylaşarak, 

sosyal güvenlik sistemini yeterli düzeye ulaştırmak istemektedir 

(Uralcan, 2005: 82). 

BES vasıtasıyla oluşturulan tasarrufların, uzun vadede planlı bir şekilde 

verimli yatırımlara yönlendirilmesi de sistemin temel amaçlarından 

biridir. Hane halkı gelirlerinden sağlanan bu tasarrufların, ekonomik 

kalkınma için gerekli kurumlarda toplanarak etkinliği yüksek fonların 

tesis edilmesi, böylece ekonominin uzun vadeli kaynaklara sahip 

olması, istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkı 

sağlanması amaçlanmaktadır. Emekliliğe yönelik tasarruflar uzun 

vadeli tasarruflar olup, ekonomilere uzun vadeli kaynak 

oluşturmaktadır. Bireysel emeklilik sitemi zorunlu olmayıp gönüllü 

katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulmaktadır 

(Uralcan, 2005: 82).  

3.1. Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Kurumsal Yapısı 

Türkiye’de BES’i oluşturan kurumsal yapının en üstünde T.C. Hazine 

ve Maliye Bakanlığı bulunmaktadır. Bireysel Emeklilik Danışma 
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Kurulu (BEDK), Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Sermaye 

Piyasası Kurulu (SPK), Takasbank, Emeklilik Şirketleri sisteminin ana 

unsurlarını oluşturmaktadır Sistemin merkezinde ise katılımcı, 

emeklilik şirketleri ve katılımcıyla emeklilik şirketleri arasında yapılan 

emeklilik sözleşmeleri yer almaktadır (BES Kanunu).  

3.1.1. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 

gereğince, Hazine Müsteşarlığı ve bağlı olduğu Bakanlık,(Hazine ve 

Maliye Bakanlığı) BES'in işleyişinde görevli ve yetkili kılınmıştır. 

4632 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 

temel stratejik kararların alındığı sistemin en tepesinde yer alan karar 

alma organıdır. 

Sistemin denetlemesine ilişkin yetkilerde ilgili yasa ve yönetmelikler 

doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. Emeklilik 

şirketlerinin yükümlerini yerine getirip getirmemesi, muhasebe ve bilgi 

verme standartlarına uygunluğu, raporlama gibi benzeri konular Hazine 

ve Maliye Bakanlığı’nın yetkisinde ve denetiminde olan konulardır.  

3.1.2. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu (BEDK) 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun, 

üçüncü maddesine göre yapılan yönetmelik doğrultusunda Bireysel 

Emeklilik Danışma Kurulu'nun; (BEDK) çalışma esas ve usulleri 

belirlenmiştir. BEDK Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı 

başkanlığında olmak üzere beş kişiden oluşturulmaktadır CB 

Kararnamesi 522 Sayılı Madde).  
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BEDK BES’in işleyiş politikalarını belirleyerek bunların 

gerçekleşmesine yönelik alınması gereken önlemler konusunda ve 

mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiyelerde bulunur. Kurulca alınan 

kararlar ilgili makamlara iletilir. BEDK Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nca önerilen bir tarihte üç ayda bir olağan olarak, lüzumu 

halinde başkanın belirleyeceği bir tarihte olağanüstü toplantı 

yapılmaktadır. Toplantılara gerekli görüldüğü hallerde diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla, ya da şirket temsilcileri toplantıya çağrılır.  

BEDK salt çoğunluk ile en az yedi gün önceden belirlenen tarihte 

toplanmaktadır. Kararlar ise üyelerin yarısının bir fazlasının oylarıyla 

alınmaktadır. Ayrıca yönetmelikte üyelerin çekimser oy 

kullanamayacakları belirtilmiştir (26606 sayılı Resmi Gazete, 2001) 

3.1.3. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Türkiye’de BES’in düzenleme ve denetleme konularında ve Emeklilik 

Yatırım Fonlarının (EYF) denetiminde SPK’nın görev yetkileri 

bulunmaktadır. Katılımcılar ile emeklilik şirketleri arasında yapılan 

emeklilik sözleşmeleri SPK gözetiminde Takasbank tarafından 

saklanmaktadır. Ayrıca SPK genel müdür düzeyinde BEDK’ya temsilci 

göndermekle de yükümlüdür. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

belirlenen birçok konularda da SPK’nın görüşü alınmaktadır. Emeklilik 

fonlarının oluşturulması, fon portföy yöneticilerinin faaliyetleri 

fonların mali durumu SPK tarafından denetlenmektedir (BES 2004 

Gelişim Raporu, 2005: 26).  
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3.1.4. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik ve 

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 20/A maddesi hukuki 

dayanağını alarak 10 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuştur. EGM’nin 

merkezi İstanbul’dadır. 4.275.225 TL sermayesi olan bir anonim 

şirketidir. EGM’nin amacı BES’i işleyişinde güvenliği ve etkinliği 

sağlamak olup BES katılımcılarının haklarını korumak için T.C. Hazine 

Maliye Bakanlığı ve SPK’nın karar alma denetlemelerine yardımcı 

olmak için verileri toplamak ve kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımını 

sağlamaktır. EGM’nin kurucu hissedarları ise sistemde faaliyet 

gösteren bireysel emeklilik şirketleri ve T.C. Hazine ve Maliye 

Bakanlığıdır.  

EGM Bakanlığın karar almasına yardımcı olmanın yanında kamuoyunu 

ve bireysel emeklilik şirketlerini bilgilendirme sorumluluğu da vardır. 

Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri günlük olarak elektronik ortamda 

tutularak kamu otoritelerine raporlanır. Katılımcı bilgileri ve sözleşme 

bilgileri elektronik ortamda saklanır ve gizliliği korunur. Yine istatistik 

üretilmesi, BES’te faaliyet gösteren şirketler tarafından yapılan 

işlemlerle oluşan bilgilerin konsolidasyonu EGM tarafından yerine 

getirilmektedir (www.egm.gov.tr, 03.11.2020).  

EGM’nin faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir: 

• İlgili yasalar ve yönetmelikler, genelgeler ve tebliğler 

doğrultusunda gözetim ve denetim altyapısını sağlamak ve 

işlerlik kazandırmak, 
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• Katılımcılara, emeklilik şirketlerine ve diğer kurum ve 

kuruluşlara tarafsız ve doğru bilgilendirmek yapmak şeffaflığı 

sağlamak, 

• EGM tarafından yapılan aktüeryal hesaplamalar ile katılımcı ve 

katılımcı adaylarının bilgilere erişim imkanı sunmak, 

• Kamu kesimini tarafından ihtiyaç duyulan uzun vadeli yatırım 

araçlarının tespit edilmesi yardımcı olacak araştırmalar yapmak 

ve sunmak, 

• BES’in geliştirilmesine ilişkin araştırma, analiz yapmak ve 

modeller oluşturmak, 

• Eğitim faaliyetleri düzenlemek, 

• Sistemde faaliyet göstermek isteyen aracıların faaliyetine ilişkin 

sınavlar yapmak, yürütmek. 

3.1.5. Bireysel emeklilik Şirketleri 

BES’in en temel organlarından biri olan bireysel emeklilik şirketleri, 

sisteme dahil olmak isteyen katılımcılara emeklilik ürünleri sunmak 

amacıyla uzmanlaşmış finansal kuruluşlardır. Bireysel emeklilik 

şirketlerinin faaliyet gösterebilmeleri için ilgili yasa gereği kuruluş izni 

ve faaliyet ruhsatını almaları zorunludur. Faaliyet ruhsatı Hazine ve 

Maliye Bakanlığı tarafından şirket rapor ve faaliyetlerinin detaylı bir 

incelemeden geçirilerek tüm yasal gerekliliklerini yerine getirmesiyle 

mümkün olabilmektedir.  

Türkiye’de BES’te faaliyet gösteren on altı tane bireysel emeklilik 

şirketi bulunmaktadır. Bunlar; Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş., Allianz 

Hayat ve Emeklilik A.Ş., Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş., Anadolu 



532 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

Hayat Emeklilik A.Ş., Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş., Axa Hayat ve 

Emeklilik A.Ş., Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., BNP Paribas Cardif 

Emeklilik A.Ş., Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş., Fiba Emeklilik 

ve Hayat A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Groupama Hayat A.Ş., 

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş., Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş., NN 

Hayat ve Emeklilik A.Ş., Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.’dir. 

3.2. Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi 

Türkiye’de BES’e katılım sağlayabilmek için bireysel emeklilik 

şirketleriyle katılımcı arasında bir emeklilik sözleşmesi yapılması 

gerekmektedir. Bireysel emeklilik şirketleri sisteme girmek isteyen 

katılımcıya BES’in işleyişiyle ilgili bilgiler verdikten sonra bir 

emeklilik planı teklifi üzerinde anlaşma sağlanmasıyla sisteme girmiş 

olacaktır. Katılımcıların seçeceği fonlar, ödeyeceği katkı payı tutarları, 

katkı paylarının hangi fonlarda değerlendirileceği emeklilik 

sözleşmesinde yer alan maddeler arasındadır. Katılımcılar faiz getirisi 

olan fonları seçebileceği gibi faiz getirisi olmayan fonları tercih etme 

hakkına da sahiptir. Sisteme giren katılımcıların emeklliğe hak 

kazanabilmesi için katkı paylarını eksiksiz ödeyerek sistemde en az on 

yıl kalması ve 56 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.  

Sistemde en az 10 yıl kalarak 56 yaşını tamamlamış olan katılımcılar 

üç farklı emeklilik seçeneğine sahip olabilmektedir. Emekliliği hak 

kazanan katılımcılar birikimlerini toplu olarak alabileceği gibi, 

tercihleri doğrultusunda bir geri ödeme planı dahilinde programlı olarak 

ya da yıllık gelir sigortası ürünü satın alarak emeklilik maaşı alabilir 
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veya hesaplarındaki tutarı belirtilen bu iki seçenek arasında 

paylaştırabilirler. 

BES sisteminde yer emeklilik şirketleri katılımcılara şeffaflık ilkesi 

gereği hesaplarını günlük olarak takip etme imkanı sunmaktadırlar. 

Katılımcılar Takasbank nezdinde tutulan hesaplarındaki fon paylarını 

günlük olarak izleyebilmektedir. Katılımcılar katkı paylarının hangi 

fonlarda değerlendirebilecekleri kendileri belirleyebilmekte ve yıl 

içerisinde altı defaya kadar fon değişikliği yapabilmektedir. Sistem 

içerisinde birikimler emeklilik yatırım fonlarında SPK tarafından 

denetlenen portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmektedir. 

Herhangi bir fon seçiminde bulunmayan katılımcıların fonları ise 

mevzuatta tanımlanmış fonlarda değerlendirebilmektedir.  

Türkiye’de 2013 yılında devlet BES’i teşvik etmek amacıyla aylık 

ödenen katkı payı tutarlarının %25’i oranında devlet katkısı 

sunmaktadır. Katılımcılar bu katkının tamamından ancak sistemde 10 

yıl kalmaları halinde faydalanabilmektedir. Devlet katkısının üst sınırı 

ise 2020 yılı için 8.829,00 TL’dir. Bu tutarın üzerindeki katkı payı 

ödemelerine devlet desteği verilememektedir.  

2017 yılında çıkarılan 4632 sayılı kanun uyarınca 45 yaşını 

doldurmamış çalışanlar kademeli olarak otomatik katılım sistemiyle 

(OKS) emeklilikte ek bir gelir elde etmesi amacıyla sisteme dahil 

edilmiştir. OKS gönüllü BES’in altyapısını kullanmakta ve BES’teki 

kurallara benzer kurallar uygulanmaktadır. OKS kapsamına giren 

işverenler çalışanlarını yetkili herhangi bir emeklilik şirketiyle anlaşma 

yaparak çalışanlarını sisteme dahil etmesi zorunludur. İşveren 
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tarafından çalışanların maaşından yapılan kesintiler, emeklilik 

fonlarına aktarılarak uzman portföy yöneticileri tarafından 

yönetilmektedir. OKS ile sisteme dahil edilen çalışanlar iki ay 

içerisinde cayma hakkını kullanarak sistemden çıkabilmektedir. 

Otomatik katılım zorunlu olmasına rağmen Türkiye’de sistem 

gönüllülük esasına göre işlediğinden sistemde kalmak ya da çıkmak 

çalışanların tercihlerine bırakılmıştır.  

3.3. Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sektörünün Durumu 

Türkiye’de 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete başlayan BES, geçen süre 

zarfında beklentilerin üzerinde gelişme gösterdiği söylenebilir. 

Türkiye’de BES ve OKS’nin toplam fon tutarı 150 milyar Türk Lirası 

aşarken BES’te bulunan katılımcı sayısı yedi milyon kişiye 

yaklaşmaktadır (EGM, Erişim Tarihi: 05.12.2020). BES’te yatırıma 

yönlendirilen fon tutarı 78 milyar Türk Lirası’nı aştığı EGM 

istatistiklerinden anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’de BES, 

OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, birçok kategoride (yatırıma 

yönelen toplam fonlar, emeklilik fon çeşidi vs.) yerinin hala küçük 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 2’de Türkiye’de yıllar itibariyle katılımcı sayısı, katılımcıların 

fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı, katkı payı tutarı, emekli olan 

katılımcı sayısı ve yatırıma yönlendirilen fon tutarı yer almaktadır. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere BES’in Türkiye’de faaliyete başladığı 2003 

yılında sistemde 15.245 katılımcı varken Aralık 2020 itibariyle 

sistemdeki katılımcı sayısı 6.896.567 kişiye ulaşmıştır. Ödenen katkı 

payı tutarları beşinci sütunda görüldüğü üzere 80 milyar Türk Lirası’nı 
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aştığı, bu tutarın fonlarda değerlendirilmesiyle fon değerleri 134 milyar 

Türk Lirası’nı ulaştığı görülmektedir. 2013 yılından itibaren başlayan 

devlet katkısı ise 20.920,9 milyon Türk Lirası’dır. Sistemden 

emekliliğe hak kazanan katılımcıların sayısı ise 2020 yılı itibariyle 

113.512 kişiye ulaşmıştır.  

Tablo 2 Türkiye’de BES’in Temel Göstergeleri 

Yıllar 
Katılımcı  

Sayısı 

Katılımcıların 
Fon Tutarı 

(TL) 

Devlet 

Katkısı 
Fon 

Tutarı 
(TL) 

Katkı 
Payı 

Tutarı 
(TL) 

Emekli 

Olan 

Katılımcı 
Sayısı 

Yatırıma 

Yönlenen 

Tutar (TL) 

2003 15.245   
5,9 

 
5,7 

2004 314.257   
288,3 

 
276,3 

2005 666.142   
1.117,2 

 
1.078,6 

2006 1.073.650 2.814,9  2.592,5 
 

2.512,4 

2007 1.457.704 4.566,4  3.917,1 
 

3.786,5 

2008 1.745.354 6.372,8  5.467,7 368 5.284,2 

2009 1.987.940 9.097,4  7.102,0 1.898 6.870,0 

2010 2.281.478 12.012,0 
 

9.515,2 2.848 9.221,1 

2011 2.641.843 14.329,8 
 

12.393,7 3.838 12.028,5 

2012 3.128.130 20.346,3  16.177,8 5.404 15.741,0 

2013 4.153.055 25.145,7 1.151,8 21.921,9 7.577 21.455,9 

2014 5.092.871 34.793,1 3.019,1 28.346,5 15.350 27.842,8 

2015 6.038.432 42.979,1 5.020,0 37.119,1 27.745 36.549,4 

2016 6.627.025 53.409,4 7.438,2 44.364,0 44.350 43.733,2 

2017 6.924.945 67.677,3 10.141,3 52.575,5 63.892 51.810,8 

2018 6.878.224 76.962,1 11.656,0 58.413,9 89.206 57.514,9 

2019 6.871.132 101.883,9 17.262,20 67.818,30 113.250 66.687,9 

*2020 6.896.567 134.662,2 20.920,9 80.467,3 131.512 78.925,7 

Kaynak: www.egm.org.tr (Erişim Tarihi: 6.12.2020)  *27.11.2020 verileri 

2017 yılından itibaren kademeli olarak tüm çalışanların OKS 

uygulamasının başlamasıyla sisteme katılan çalışanların sayısı Tablo 
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3’te de görüldüğü üzere 5.699.541 kişiye ulaşırken çalışanların ödediği 

fon tutarı 9 milyar Türk Lirası’nı yaklaşmıştır. Katkı payı ödemeleriyle 

elde edilen fonların değerinin ise toplamı 10.892 milyon Türk 

Lirası’dır.  

Tablo 3. Otomatik Katılım Sisteminin Temel Göstergeleri 

Yıllar Çalışan Sayısı İşveren Sayısı Çalışanların 
Fon Tutarı 

Katkı Payı 
Tutarı (TL) 

2017 3.420.618 --- 1.793,1 1.724,8 

2018 4.990.786 146.963 4.684,9 3.936,8 

2019 5.354.242 211.955 8.194,4  6.357,5  

*2020 5.699.541 224.176  10.892,7 8.680,2  

Kaynak: www.egm.org.tr (Erişim Tarihi: 6.12.2020)  *27.11.2020 verileri 

SONUÇ 

Tarihsel süreç içerisinde çeşitli şekillerde karşılanan sosyal güvenlik 

ihtiyacı sanayileşme süreci ile birlikte yasal düzenlemelerle birlikte 

kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. Devlet sorumluluğu altında dağıtım 

sistemine dayalı sosyal güvenlik sistemleri ekonomilerde ki 

dalgalanmalardan da etkilendiği görülmektedir. Özellikle 1970’li 

yıllardan itibaren olumsuz gelişmelerle karşı karşıya kalınmıştır. Sosyal 

güvenlik sistemlerinin aktif pasif dengesinin bozulması, kayıt dışı 

istihdam, insan ömrünün uzaması, genç yaşta emekli olanların sayısının 

artması, fonların iyi yönetilememesi gibi nedenlerle sosyal güvenlik 

sistemleri krize girmiştir. 

Tüm bu yaşanan problemler sosyal güvenlik sistemine yeni arayışları 

beraberinde getirmiş; çalışanların sadece kamu sosyal güvenlik 

sisteminden değil özel emeklilik kurumlarından da emekli olmalarına 

olanak sağlayan; fonlama modeline dayalı özel emeklilik sistemleri 
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ortaya çıkmıştır. İlk uygulamaları ABD ve İngiltere’de ortaya çıkan 

BES, 1940’lardan sonra önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır 1981 

yılında Şili’de reform düzeyindeki yasal düzenlemelerle BES zorunlu 

hale getirilmiştir. Akabinde Şili’de elde edilen başarılı sonuçlar birçok 

ülkenin yanı sıra uluslararası kuruluşların da dikkatini çekmiş ve 

ilerleyen yılarda bir çok ülkede gerçekleştirilen reformlara öncülük 

etmiştir. 

BES ülke ekonomilerine halkın yaşam standardını yükseltmek, 

ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, ekonomiye uzun vadeli kaynak 

oluşturmak, istihdamı artırmak, finansal gelişmeyi ve derinleşmeyi 

sağlamak gibi birçok olumlu katkı sağlamaktadır. 

Türkiye’de 2003 yılında faaliyete başlayan BES, gönüllülük esasına 

dayanmakta, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı 

durumundadır. Prim ödemek koşuluyla sistemde on yıl kalan ve 56 

yaşını tamamlayan katılımcılar emeklilik hakkı elde edebilmektedir. 

BES’in temel amacı katılımcılara emeklilik dönemlerinde ikinci bir 

emeklilik hakkı sağlayarak sürdürülebilir bir yaşam düzeyi sağlamaktır. 

Türkiye’de 2013 yılında itibaren devlet tarafından yüzde yirmi beş 

oranında katkı ödemesi yapılarak sistemin gelişmesi teşvik 

edilmektedir. 2017 yılında oluşturulan Otomatik Katılım Sistemi ile 

tüm çalışanlar işverenler tarafından çalışanların maaşlarından yapılan 

kesintileri sisteme aktararak, çalışanların ikinci bir emeklilik geliri elde 

etmesi hedeflenmiştir. Türkiye’de Aralık 2020 itibariyle BES fon 

tutarının yüz elli milyar Türk Lirasını aştığı, katılımcı sayısının ise yedi 

milyon kişiye yaklaştığı istatistiki verilerden anlaşılmaktadır. 
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Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’de BES gelişmiş ülkelere kıyasla 

yeterli büyüklükte değildir. Dünya’da ki toplam BES fon tutarının elli 

triyon dolardan daha fazla olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

sistemin daha fazla gelişmesini sağlamak amacıyla teşvik edici çeşitli 

politikalar geliştirilmesi elzemdir.  
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GİRİŞ 

Dünyadaki bütün demokratik sistem ve organizasyonlar, temelde, 

sağlıklı birey ve sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum oluşturmayı 

amaçlamaktadır. Açık toplumlarda bireylerin ekonomik ve sosyal 

açıdan daha iyi bir hayat sürdürme mücadelesine yönelik istekleri 

evrensel bir olgu ve bir hak olarak değerlendirilmektedir. 

Modern toplumlarda sağlık politikası, insan sağlığının korunması ve 

insan sağlığı bozulduğunda iyileştirilmesini amaçlar. İyi yaşama 

koşullarına sahip olmak sağlık hizmetlerinden yeterli ve etkin bir 

düzeyde yararlanmayı gerektirdiğinden sağlık hizmetleri toplumsal bir 

özellik kazanmaktadır. Bu bağlamda yeterli ve etkin verimlilik 

düzeyinde sunulan sağlık hizmetleri ekonomik fayda ortaya 

çıkarmakta, beşeri gelişmişliği yükseltirken aynı zamanda toplumsal 

refahın olumlu yönde gelişimine de öncülük etmektedir (Çelebi ve 

Cura, 2013: 48). Ekonomik kalkınmanın sosyal refaha daha fazla 

yansıması, sağlık harcamalarının daha verimli kullanılabilmesi ve 

sağlıklı bir toplum yetiştirilmesi için etkin bir şekilde işleyen evrensel 

sağlık sistemlerinin kurulmasını gerektirmektedir. Ancak ülkelerin 

ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal yapılarının farklılığı sağlık 

sistemlerinin ülkeden ülkeye değişiklik göstermesine yol açmaktadır.  

Dünyada iyi uygulanan sağlık sistemlerinin temel amaçları; toplum 

sağlığının geliştirilmesi, toplumsal istek ve ihtiyaçların karşılanması ve 

adil bir finansman yapısının sağlanması; olarak belirlenmektedir 

(Murray ve Frenk, 2000: 719-722). İyi kurgulanmamış bir sağlık 
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sistemi, ülkelerin sağlık yapılarının bozulmasına ve bireyin tam 

anlamıyla hakkı olan sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde 

yararlanamamasına neden olmaktadır. Bu bakımdan sağlık 

sistemlerinin etkinliğinin ölçülmesi ülkeler açısından önem arz 

etmektedir. Sağlık sistemlerinin karşılaştırılmasında 1970’li yıllara 

kadar denge kriteri ön plandayken 1980’li yıllarla birlikte yeni 

ekonomik içerikli endekslemeler ön plana çıkmıştır. Bunun yanı sıra 

ülkelerin sağlık sistemlerinin etkinliğini ölçmeye yönelik kapsamlı 

göstergeler 1990 yıllarda oluşturulmuştur (Sonğur, 2016: 198). 

Sağlık hizmetlerinin yeterli ve etkin bir düzeyde sunulabilmesi etkin bir 

Sağlık sistemine bağlıdır. Sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayıran 

toplumların verimli ve finansmanı bakımından sağlam sağlık 

sistemlerine sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, teorik düzeyde 

sağlık sistemlerini ele almak ve Türkiye’nin de dahil olduğu yükselen 

piyasa ekonomileri; Arjantin, Brezilya, Çin, Endonezya, Meksika, 

Malezya, Filipinler, Polonya, Güney Afrika, Türkiye, Pakistan, 

Bangladeş, Şili, Hindistan; açısından sağlık harcamaları göstergelerinin 

betimsel bir incelemesini yapmak amaçlanmıştır. 

1. SAĞLIK SİSTEMİ MODELLERİ VE KULLANDIKLARI 

SİSTEMLERE GÖRE ÜLKELERİN SINIFLANDIRILMASI 

Sağlık sistemleri; ülkelerin kültürel, siyasi ve sosyal yapılarına göre 

özellik kazanmakta, bireylerin sağlıklı yaşam sürmesini sağlamak, 

hasta tedavisini ve güvenliğini sağlamak, sağlık harcamalarını kontrol 

etmek ve sürdürülebilir finansmanını sağlamak gibi amaçlar 
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doğrultusunda geliştirilmektedir. Ülkenin sağlık sistemi, onu oluşturan 

çok sayıdaki parçanın temel dinamiklerini kapsamakla birlikte, sağlık 

hizmetlerinin kaynakları, bu kaynakların yönetimi, organizasyonu, 

sunumu ve finansmanına göre çeşitli özelliklere sahiptir (Culyer ve 

Newhouse, 2000: 13-19).  

Ülkelerin sağlık sistemlerini geliştirmesindeki amaç, bireye, hukuksal, 

finansal ve politik yönetim sistemleri içinde, toplumun sağlık 

ihtiyaçlarını, finansal risk koruma ilkesini gözeterek herkese 

hakkaniyetli ve kabul edilebilir bir kalite sunmaktır (Tatar, 2011: 132). 

Bu bakımdan sağlık hizmetinin finansmanı sağlık sistemi kadar 

önemlilik arz etmekte ve sağlık hizmetlerinin finansmanı modern sağlık 

hizmetlerinde, hizmeti veren ile alan arasında doğrudan bir finansal akış 

sağlamak yerine, üçüncü taraf ödeyicinin ağırlıklı olduğu bir finansman 

modeli çerçevesinde uygulanmaktadır. Şekil: 1.1’de sağlık hizmetleri 

üçgeni incelendiğinde, hizmet veren taraf bireyin sağlık ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik hizmetler sunar ve ülkenin benimsemiş olduğu 

finansman yapısına göre üçüncü taraf üstlenici hizmetin karşılığını 

hizmet verene aktarmaktadır. Ülkelerin benimsemiş olduğu modellere 

göre kaynak akışı doğrudan hasta ile hizmet veren arasında 

olabilmektedir (Mossialos ve Dixon, 2002: 2-3). 
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Şekil: 1.1 Sağlık Hizmetleri Üçgeni 
 

  Hizmet Veren                          Hasta                          Hizmet Veren 

 

  

 

 

 

 

 

                               Üçüncü Taraf 
                                  Üstlenici 

 Kaynak: Funding Health care: Options For Europe, Mossialos ve Dixon, 2002: 2-3.                  

 

1.1. Sağlık Sistemi Modelleri 

 

Ülkelerin uyguladıkları sağlık sistemlerinin sınıflandırılması yapılırken 

genel bir sınıflandırma ile sistemleri birbirinden ayırmak olanaklı 

olmamasına karşın, ülkelerin sağlık sistemi finansman yapılarına göre 

sınıflandırılması mümkündür (Öztürk ve Karakaş, 2015: 42). Sağlık 

sistemleri; genel vergi sistemi, zorunlu sağlık sigortası, özel sağlık 

sigortası, cepten ödeme sistemi, karma sistem dış kaynaklı yardımlara 

dayalı sistem ve genel sağlık sigortası olmak üzere, ülkelerin finansman 

özelliklerine göre yedi başlık altında sınıflandırılabilir (Atabey, 2012: 

57).  

 

1.1.1. Genel Vergi Sistemi 

 

William Beveridge’nin 1942 yılında tasarladığı toplumsal temele 

dayanan raporun sağlık sistemine ilişkin taslağı, II. Dünya Savaşının 

bitimine kadar tartışılmış ve savaş sonrasında sağlık hizmetlerinin 

herkese eşit ve parasız bir şekilde halka sunulduğu genel vergi sistemi 

kabul edilmiştir (Atabey, 2012: 75). 1948 yılında İngiltere’de 
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uygulanmaya başlanan ve “Beveridge Modeli” olarak ifade edilen 

sistemin, finansman yapısı ve sunumu devlet tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda harcamaların büyük bir kısmı 

genel vergilerle finanse edildiği için bu sistem Ulusal Sağlık Hizmetleri 

(USH) (National Health Services-NHS) olarak da ifade edilmektedir. 

Bu sistem, İngiltere, İspanya, Yeni Zelanda ve İskandinav ülkelerinin 

çoğunluğu tarafından kullanılmaktadır (Schmid vd., 2010: 465). 

Genel vergi sisteminde, devlet sağlık hizmetlerinin finansmanını bütçe 

aracılığı ile kontrol etmekte, toplanan vergiler kapsamında vatandaş-

ların ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanması sağlanmakla beraber 

riskler toplum tarafından paylaşılmaktadır. Devlet tarafından yürütülen 

bu sistemde birçok hastane ve klinik devlete aittir ve devlete bağlı 

doktorlar kadar özel doktorlar da ücretlerini devletten almaktadır 

(Tatar, 2011: 111-112). 

Genel vergisi sistemi sağlık reformu ile ilgili girişimler nedeniyle en 

çok başvurulan sağlık finansman yöntemidir. Vatandaşlardan çeşitli 

şekillerde toplanarak bir havuzda biriken ve daha sonra devletin karar 

mekanizmaları çerçevesinde çeşitli sektörlere dağıtılan kaynakların 

kullanımı söz konusudur. Bu kapsamda birey hizmeti kullanma 

aşamasında sistem tarafından belirlenen katkı payları dışında herhangi 

bir ödemede bulunmamaktadır. Sistemde vatandaşların ücretsiz sağlık 

hizmetinden yararlanması önemlilik arz etse de sistemi uygulayan 

ülkelerin vergi toplama kapasitesinin ne olduğu ve toplanan vergilerin 

adil olup olmadığı en kritik sorular arasındadır. Ayrıca sistem devlet 

eliyle yürütüldüğü için bu sistemi kullanan ülkelerin çoğunda kişi başı 
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sağlık harcamaları düşük düzeylerde olabilmektedir (Daştan ve 

Çetinkaya, 2015: 106-107). Sistem içerisinde kısıtlı miktarlarda cepten 

ödemeler ve kullanıcı katkılarına başvurulmaktadır. Özel sağlık hizmet 

sunucularında, reçetesiz satılan ilaçlarda, ilaçlar ve diş sağlığı 

hizmetleri için cepten ödemeler uygulanmaktadır (Gülay, 2017: 25). 

1.1.2. Zorunlu Sağlık Sigortası 

1883 yılında Almanya’da Otto Von Bismarck tarafından geliştirilmiş bu 

model “Bismarck Modeli” olarak da bilinmektedir. Bu sistemi 

Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre gibi ülkeler 

kullanmaktadır. Zorunlu sağlık sigortası, genellikle herkesin katılımını 

zorunlu kılan sosyal primlere dayalı ve sosyal sigorta temelli bir sistem 

yapısını oluşturmaktadır. Günümüzde de uygulanan bu sistem kamu 

tarafından kurulan belli paylara göre çalışan, işverenler prim adı verilen 

aylık ödemeler yapmak suretiyle finansmanın belirli bir kısmını 

üstlendiği kamu sağlık sigortasıdır. Zorunlu sağlık sigortası 

kapsamında emekliler ve bağımlıların oluşturduğu aktif olmayan nüfus, 

çalışanlar üzerinden sisteme dahil edilmektedirler (Çelebi ve Cura, 

2013: 53). 

Zorunlu sağlık sigorta sistemi; yasal sağlık sigortası ve özel sağlık 

sigortası olmak üzere iki türde işlemektedir. Yasal sağlık sigortası tüm 

sigortalıların %15,5 oranında katkı payı ödemesi ile işleyen bir 

sistemdir.  Bu sağlık sigortasına bağlı olan bireyin çocukları ve ailesi 

bu sistemden yararlanmaktadır. Yasal sağlık sigortası içerisinde yer 

alan bireylerin alabilecekleri hizmetler, koruyucu sağlık ve uzman 



 

 551 

bakım hizmetleri, göz, diş, ilaç olarak sıralanabilmektedir. Fakat diş 

tedavi harcamaları yüksek prim ödemesi gerektirdiğinden ek sigortalara 

başvurulmaktadır. Bir diğer sigorta türü olan özel sağlık sigortası, 

herkesin kullanacağı bir yöntem olmamakla birlikte belirli kısıtlamalar 

doğrultusunda uygulanmaktadır (Çevik ve Yüksel, 2019: 215). 

Bireyin geliri esas alınarak bir prim ödemesi gerçekleştirilen zorunlu 

sağlık sigortasında, elde edilen primlerin bir havuzda toplanması ve 

daha sonra sağlık hizmetinden yararlanmak isteyenlerin bu havuzda 

biriken kaynakları kullanması suretiyle hizmet sağlanmaktadır. Sistem 

içerisinde ülkeden ülkeye, sosyal sağlık sigortasındaki prim miktarı ve 

toplanma şekli, gelirlerin toplanması ve harcamaların yapılmasından 

sorumlu kurumların sayısı ve örgütlenme şekli ve sağlık hizmetlerinin 

sunum şekli farklılık göstermektedir (Tatar, 2011: 116). Bu sistem 

yoluyla refah dağılımına iki şekilde yön verilmektedir. Birincisi, 

bireyin geliri esas alınarak yapılan prim ödemesi kapsamında bireysel 

hastalıkların risk düzeyleri dikkate alınmaksızın düşük risk 

gruplarından yüksek risk gruplarına bir sübvansiyon akışı 

bulunmaktadır. İkincisi, riskle bağlantısı bulunmayan prim 

ödemelerinin, gelirle orantılı olarak toplanan primler yoluyla yüksek 

gelir grubundan düşük gelir grubuna sübvansiyon durumu söz 

konusudur (Çelik, 2012: 181). 

1.1.3. Özel Sağlık Sigortası 

Kişinin kendi isteği ile özel sigorta kuruluşlarından yararlandığı, özel 

sağlık sigortası gelişmiş ülkelerde yaygın bir biçimde başvurulan 
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finansman mekanizmasıdır. Özel sağlık sigortası ABD tarafından 

uygulanmaktadır. Bu sigorta türünde bireylerin isteklerine ve ödeme 

güçlerine göre, belirli fayda ve koşullar içeren sigorta türü arasında 

tercihte bulunulmaktadır. Bireysel hastalıkların risk düzeyleri dikkate 

alınarak yapılan özel sağlık sigortasında diyabet, hipertansiyon, kanser 

gibi yüksek risk grubu içerisinde bulunan hastalar ile düşük risk 

grubunda bulunan hastaların prim ödemeleri birbirinden farklılık 

göstermektedir (Atabey, 2012: 49). Bu bakımdan herhangi bir hastalığı 

olan ya da hastalanma riski yüksek olan bireyler diğerlerine göre daha 

yüksek miktarlarda prim ödemektedir. Özel sağlık sigortası 

kapsamında, bir sağlık finansman sisteminde önemli bir yer tutan sağlık 

statüsü iyi olandan kötü olana doğru bir finansman akışının tam tersine 

işlediğini göstermektedir. Özellikle bir özel sağlık sigortası kurumunun 

varlığını devam ettirebilmesi için yüksek risk düzeyinde bulunan 

hastalardan daha yüksek prim alması gerekmektedir. Primler olması 

gerekenden daha fazla olacağından sağlık statüsü iyi olanlar ve sağlık 

riski az olanlar bu yüksek primleri ödemek istememektedirler. Bu 

durum da ise sigorta havuzlarında ağırlıklı olarak yüksek riskli hastalar 

yer almaktadır (Tatar, 2011: 115). Özel sağlık sigortasına dayalı olan 

sistem, 1960’lı yıllarda kamunun devreye girmesiyle düşük gelir grubu 

ve yaşlıları sağlık hizmetlerinden yararlandırmak için kamu kuruluşları 

oluşturmuşlardır (Daştan ve Çetinkaya, 2015: 108). 

Özel sağlık sigortasını benimseyen ülkelerde bireyler özel sağlık 

sigortası ödemelerine finansman sağlamakta zorlanmaktadırlar. Bu 

sistemin uygulandığı ülkelerde özel sağlık sigortası olmayan ve düşük 
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risk grubu içerisinde yer alan bireylerin sağlık hizmetlerine erişim 

konusunda zorluklar yaşayabilmektedirler (Sonğur, 2016: 203). 

1.1.4. Cepten Ödeme Sistemi 

Cepten ödeme sistemi, bireylerin sağlık hizmetleri kullanımı için 

doğrudan cepten ödeme yaparak sağlık hizmeti sağladıkları bir 

mekanizmayı oluşturmaktadır. Bu bakımdan sistem, hastalık riski için 

herhangi bir finansal koruma sağlamamaktadır. Cepten ödeme sistemi; 

doğrudan ödeme, kullanıcı katkısı ve resmi olmayan ödemeleri 

kapsamaktadır (İstanbulluoğlu vd., 2010: 90) 

Cepten ödeme sistemi, bireyin geliri ile ilişkilendirilmediğinden 

risklerden korunma açısından olumsuz sonuçlara neden olan bir 

finansman yöntemidir. Cepten ödeme sistemi içindeki düşük gelir 

grubu ile düşük sağlık statüsü arasındaki ilişki göz önüne alındığında, 

cepten ödeme sisteminde ödeme yükünün düşük gelir grubu ile düşük 

sağlık statüsüne sahip bireylere yüklenmesi sonucu doğmaktadır. 

Cepten ödeme sisteminin sağlık sistemine getirdiği olumsuz etkileri en 

aza indirmek için sisteme bazı muafiyetler getirilebilmektedir. Cepten 

ödeme sistemini tam anlamıyla uygulayan ülkeler incelendiğinde 

diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların, katkı paylarından muaf 

tutulduğu görülmektedir. Cepten ödeme sistemi, Afrika ülkelerinde, 

Çin, Hindistan, bazı Güney Amerika ülkelerinde kullanılmaktadır 

(Tatar, 2011: 114).  
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1.1.5. Karma Sistem 

Karma sistem, ulusal sağlık sigortası olarak da adlandırılmaktadır. 

Sistem,  genel vergi sistemi ve zorunlu sağlık sistemi modelinin bazı 

unsurlarını içerisinde barındırmaktadır. Bu bakımdan sistem özel sağlık 

hizmeti sunucularını kullanmakta olmasına rağmen finansman yapısı 

vergi ve prim ödemelerine dayanmaktadır. Sistem diğer sistemlere 

kıyasla pazarlama ihtiyacı ya da kar amacı olmadığı için daha kolay 

yönetilip organize edilen bir sistem yapısını oluşturmaktadır. Karma 

sistem Arjantin, Malezya gibi ülkeler tarafından kullanılmaktadır 

(Woolhandler, Campbell vd., 2003: 773). 

1.1.6. Dış Kaynak/Yardımlara Dayalı Sistem 

Dış kaynak ve yardımlara dayalı finansman yöntemini kullanan ülkeler 

aslında iyi işleyen bir sağlık sitemine sahip olmayan ülkelerdir. 

Ekonomik gelişme kaydedemeyen fakir ülkeler sağlık hizmetlerine 

ayıracak düzenli kaynaklara sahip olamadıklarından sağlık harcamaları 

konusunda dış kaynak ve yardımlara muhtaçtırlar. Dünyada iyi işleyen 

sağlık sistemleri düzenli bir milli gelire, ekonomik istikrara dayanır. 

Dış kaynak ve yardımlara dayalı finansman yöntemini kullanan ülkeler 

ekonomik istikrar kazanamamış düşük milli gelire sahip ülkelerdir. Bu 

geri kalmış ülkeler dış kaynak ve yardım aldıklarında da bu yardımları 

bir sistem içinde sağlık harcamalarına aktarabilecek organizasyon 

kuramamışlardır. 
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Dış kaynak ve yardımlara dayalı sağlık hizmetleri finansman yöntemini 

kullanan ülkeler, uluslararası yardım ve fonlara bağımlı sahra altı ve 

diğer Afrika ülkeleridir. Bu ülkeler sağlık hizmetlerini dış kaynak ve 

yardım aldıkları ölçüde yerine getirebilmektedir (Atabey, 2012: 57). 

1.1.7. Genel Sağlık Sigortası Sistemi 

Türkiye’nin uyguladığı sağlık sistemleri ve politikalarının kökenleri 

Tanzimat Reformlarına kadar uzanmaktadır. Ancak günümüzdeki 

yasal, fiziksel ve insan gücü bağlamındaki kurumsallaşma ve 

örgütlenme anlayışının somut kökenleri, 1920’de Sağlık Bakanlığının 

ve 1923-1946 yılları arasında halk sağlığı sistemlerinin kurulmasıyla 

sağlanmıştır. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi “224 sayılı 

kanun” çerçevesinde 1961 yılında uygulamaya konulmuştur. Sağlık 

hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ile ulusal sağlık hizmetlerinin 

kurulması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında sağlık hizmetlerinin 

herkese eşit bir şekilde, sürekli ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda 

sağlanması gerektiği vurgulanmış, koruyucu ve iyileştirici sağlık 

hizmetlerinin entegre bir biçimde ülkenin her yerinde yaygınlaştırıl-

ması, altyapının geliştirilmesi ve herkesin bu altyapıya kolayca 

erişebilmesi amaçlanmıştır (Yıldırım, 2013: 10). 1961 ve 1982 anayasal 

süreçlerinde, anayasal metinlerde, yasalarda ve mahkeme kararlarında 

sosyal devlet kavramalarını kullanılmaya başlanmış ve sosyal devlet 

politikaları sağlık sisteminde baskın bir kamusal ağırlık oluşturmuştur. 

2003 yılına kadar sağlık hizmetleri Türkiye’de zorunlu sağlık sigortası 

sistemine benzeyen bir sistem içinde finanse edilmiş, sistemin 

finansmanı işçiler için SSK primi, serbest çalışanlar için BAĞKUR 
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primi ve kamu çalışanları için sağlık sigortası kesintileri ile 

sağlanmıştır. Zorunlu sigorta fonunun idaresinde bütünlük 

sağlanamamış, memur, işçi ve serbest çalışanlardan toplanan kesintiler 

farklı kamu kurumları tarafından yönetildiği gibi işçilerin, memur ve 

serbest çalışanlardan ayrı SSK hastanelerinde sağlık hizmeti alması 

kararlaştırılmıştır. Bu sistemde çok başlılık siyasi çatışmaların kurum 

politikalarına yansıması, devlet hastanesi, fakülte hastaneleri ve SSK 

hastanelerinin idare ve mevzuatındaki farklılıklar, sağlık hizmetlerinde 

bütünlüğü kaybedilmesine yol açmıştır. Bu dönem içinde sağlıktaki 

kamu tekeli nedeniyle özel sağlık hizmetleri gelişememiş ve kamu 

hizmeti de hantallaşmıştır.  

Türkiye sağlık sistemi 2003 yılı itibariyle Sağlıkta Dönüşüm Programı 

kapsamında yapılandırma süreci yaşamıştır. Sağlıkta Dönüşüm 

Programı ile birlikte sağlık hizmeti finansmanının tek elde toplanarak, 

özel sektör de dâhil olmak üzere sağlık hizmet sunucularının Sosyal 

Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan hizmete dayalı bir yapıya dönüşmüştür. 

Sağlıkta Dönüşüm programının amaçları;  sağlık hizmetlerinin etkili, 

verimli ve hakkaniyete uygun olarak yürütülmesi, finansmanının 

sağlanması ve sunulması işlemidir.  İnsan merkezlilik, sürdürülebilirlik 

ve sürekli kaliteli gelişim gibi ilkeleri bünyesinde barındıran dönüşüm 

programı bu ilkeler çerçevesinde herkesi tek bir çatı altında birleştiren 

Genel Sağlık Sigortası hayata geçirilmesini sağlamıştır (Yıldırım, 2013: 

12 ve OECD, 2008: 32). Genel Sağlık Sigortası sisteminin yürürlüğe 

konulması sonucunda toplumun bütün kesimlerinin sistemden 

yararlanması sağlanmıştır. Sağlık hizmetleri kamu, yarı kamu, özel ve 
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kar amacı gütmeyen vakıf kuruluşlarınca sağlanmakta ve sağlık 

hizmetlerinin finansmanı vergiler, sosyal güvenlik primleri (SGK), özel 

sigorta primleri ve cepten ödeme ile gerçekleştirilmektedir (Pekten, 

2006: 120).   

Finansman açısından sosyal sigorta modeli üzerine inşaa edilen genel 

sağlık sigortası, Türkiye’de yaşayan herkesin bu sisteme dahil olması 

zorunluluğunu da 2012 yılında getirmiştir. Sistem içerisinden yer alan 

bireyler ya doğrudan prim ödeme aracılığıyla ya da adına devlet 

tarafından prim ödenmesi gerçekleştirilmesi sonucu, sağlık 

hizmetlerine erişebilmektedir. Genel sağlık sigortasına yapılan prim 

ödemeleri bireyin kazançları ile orantılı olarak ödenmektedir. 

Çalışmayan bireylerin, geliri olmayan ve bu primi ödeme gücü 

bulunmayanların ödemeleri devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’nin genel sağlık sigortası modelinde, gelir testinde belirlenen 

gelir düzeyinin altında kalan yoksul insanların prim ödemelerini 

devletin üstlenmesi sayesinde, yoksul insanların da sistem içerisine 

dahil olması sağlanmaktadır (Dertli, 2015: 271). Bu bakımdan sadece 

Türkiye’de uygulanan “Türkiye Modeli” olarak da adlandırdığımız, 

genel sağlık sigortası bireysel hastalıkların risk düzeyleri ayrımı 

yapılmaksızın bütün vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti 

sunmaktadır.  Türkiye’deki sağlık sistemi modeli diğer sistemlerle 

karşılaştırıldığında, Türkiye’deki sistemin diğer sistemlerden farklı 

özgünlüğü olduğu görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin Genel Sağlık 

Sigortası modelini diğer sistemlerden ayrı olarak sınıflandırmak 

gerekir. Türkiye’nin Genel Sağlık Sistemi modeli; geliri olanlardan 
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gelire orantılı kesinti yapılarak, geliri olamayan ve gelir testini 

geçemeyen yoksul vatandaşların primlerini devlet ödeyerek, gelir 

testinin üzerinde olan vatandaşlardan düşük prim alarak; finanse 

edilmektedir. Bu şekilde kurulan genel sigorta istisnasız bütün 

hastalıkların tedavisini ve bakanlıkça belirlenmiş oldukça geniş tutulan 

ilaç ödemelerini kapsamaktadır. Türkiye’nin Genel Sağlık Sistemi 

modeli; dezavantajlı grupları gelir, ödeme gücü ve prim gibi şartlar 

aranmaksızın sağlık hizmeti korumasına almakta, 18 yaşına kadar her 

çocuk aile bireylerinden ayrı değerlendirilerek genel sağlık sigortası 

kapsamına alınmakta, 18 yaşını aşan çocuklarda öğrenim durumu 

devam ettikçe sağlık sigortasından yararlanma şartlara bağlı olarak 25 

yaşına kadar devam edebilmekte, gelir testinin altında kalan grupların 

ödemeleri ile önleyici sağlık hizmetleri devlet tarafından 

karşılanmaktadır. 2020 yılında Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyaya 

yayılan Covit19 virüsü dünyadaki bütün sağlık sistemlerini baskı altına 

almış diğer sistemleri uygulayan ülkeler, gelir düzeyi düşük ya da özel 

sigorta güvencesine sahip olmayan vatandaşlarına, sağlık hizmeti 

verememişlerdir.  Türkiye’nin Genel Sağlık Sistemi modeli; 20 yıllık 

kısa dönüşüm süreci içinde bütün herkesi ve bütün hastalıkları sağlık 

güvencesi sistemine aldığından, diğer ülkelerden farklı olarak 

Türkiye’de Covit19 salgın hastalarının oldukça yüksek maliyetli 

tedavisi tamamen devlet tarafından parasız yapılabilmiştir. Türkiye’nin 

Genel Sağlık Sistemi modeli bütün hastalıkları ve bütün vatandaşları 

kapsadığından büyük kapasiteye ihtiyaç duymaktadır. Türkiye Genel 

Sağlık Sistemi modelindeki bu kapasite ihtiyacını, kamu kesimi ve özel 

kesim dayanışması modeli ile karşılayarak, 20 yıllık dönüşüm süreci 
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içinde büyük şehir hastaneleri altyapısı merkezi bütçeye yük 

bindirmeden tamamlanmış, gelişmiş ülkeler ve yükselen piyasa 

ekonomileri içinde bulunan ülkelere göre, hastane ve yatak kapasitesi 

açığını hızla kapatmıştır.  

1.2. Kullandıkları Sistemlere Göre Ülkelerin Sınıflandırılması 

Tablo 1.2. de gösterildiği gibi sağlık sistemi yapısına ulaşılan 14 

yükselen piyasa ekonomilerinin büyük çoğunluğunun, zorunlu sağlık 

sistemi ve genel vergi sistemi içinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu 

sistemleri cepten ödeme, karma ve dış kaynak/yardımlarla finanse 

edilen sistemlerin takip ettiği görülmektedir. 

Yükselen piyasa ekonomileri içerisinde, Brezilya, Çin, Filipinler ve 

Polonya genel vergi sistemi, Endonezya, Meksika, Şili zorunlu sağlık 

sigortası sistemi, Türkiye genel sağlık sigortası “Türkiye modeli” de 

denilen sistem içerisinde yer almaktadır. Pakistan, Bangladeş, 

Hindistan cepten ödeme sistemi, Arjantin ve Malezya karma sistemi ve 

Güney Afrika ise (Sahra Altı Afrika Ülkeleri bu sisteme dahil) dış 

kaynak/yardım sisteminde yer almaktadır. Özel sağlık sigortası sistemi 

ise belirlenen ülkelerden herhangi birinde tek başına bir sistem olarak 

uygulanmamakta diğer sistemler içinde tamamlayıcı bir finansman 

yöntemi olarak kullanılmaktadır. 
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Tablo: 1.2 Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Sağlık Sistemleri Sınıflandırılması 

  Kaynak: Sağlık Sistemleri ve Politikası, Atabey, 2002: 52. 

 

2. YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE KAMU VE ÖZEL 
SAĞLIK HARCAMALARI YÜKÜNÜN PAYLAŞIMI 

 

Yükselen piyasa ekonomilerinde sağlık sektöründe kamu faaliyetinin 

baskın olduğu, sağlık harcamaları yükünün daha çok devlet tarafından 

üstlenildiği, sağlık sektörüne kamunun öncülük ettiği ve Brezilya 

haricindeki diğer ülkelerin tümünde özel kesimin kamunun arkasından 

geldiği görülmektedir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkeler 

Genel 

Vergi 

Sistemi 

Zorunlu 

Sağlık 
Sigortası 

Özel 
Sağlık 

Sigortası 

Cepten 

Ödeme 
Sistemi 

Karma 

Sistem 

Genel 

Sağlık 
Sigortası 

Dış 
Kaynak/ 

Yardımlar 

Arjantin     ✓   

Brezilya ✓        

 Çin ✓        

Endonezya  ✓       

Meksika  ✓       

Malezya      ✓   

Filipinler ✓        

Polonya ✓        

G. Afrika      ✓  

Türkiye  ✓     ✓  

Pakistan    ✓     

Bangladeş    ✓     

Şili  ✓       

Hindistan    ✓     
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Şekil: 2.1 Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Toplam Sağlık Harcamalarının; Kamu 
ve Özel Kesim Arasındaki Dağılımı (2016) 

 
 
Kaynak: Dünya Bankası (World Development Indicators),  https://databank. 

worldbank.org/source/world-development-indicators, (16.03.2020) 

 

Şekil: 2.1’de yükselen piyasa ekonomilerinde kamu ve özel sağlık 

harcamalarına göre dağılımı gösterilmektedir. Şekildeki harcamaların 

dağılımından, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile sağlık harcamalarına 

ayrılan pay arasında doğru yönlü ilişki olduğu anlaşılmaktadır. 

Yükselen piyasa ekonomileri kapsamında ülkelerin sağlık 

harcamalarına ilişkin verileri incelendiğinde, 2016 yılı itibariyle en 

yüksek kişi başı kamu sağlık harcamasının Arjantin’de 710,94 dolar, en 

yüksek kişi başı özel sağlık harcamasının Brezilya’da 677,54 dolar 

düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye’de ise 2016 yılı 

itibariyle kişi başı kamu sağlık harcamasının 367,61 dolar, kişi başı özel 

sağlık harcaması 101,03 dolar düzeyinde seyretmektedir. Tablodaki 

veriler ve ülkelerdeki sağlık hizmetleri uygulamaları birlikte 
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değerlendirildiğinde sağlık harcamalarına kamu kesiminin öncülük 

ettiği ülkelerde, sağlık hizmetlerinin daha fazla gelişme kaydettiği 

görülmektedir. Yükselen Piyasa Ekonomileri içinde görülen 

Türkiye’de kamu özel kesim dayanışması modeli buna en iyi örnektir. 

Türkiye sağlık hizmetlerini genel sağlık sigortası ile finansmanı 

yöntemini kullanırken, bütün hastalıkların tedavisini genel sağlık 

sigortası içine almakta bu nedenle kamu kesimi sağlık harcamalarına 

öncülük etmekte, ancak kamunun belirlediği tarife üzerinden yükün bir 

kısmını özel kesimle paylaşmaktadır. Türkiye’de devlet sağlık 

piyasasını düzenledikten sonra özel kesime sağlık sektörünü açtığı için, 

sağlık hizmetleri fiyatlarında artış yaşanmamıştır. Devlet hem sağlık 

hizmetleri standartlarını, hem de sağlık hizmetleri fiyatlarını kurala 

bağladığı için, Türkiye’de kamunun belirlediği tek fiyattan kamu ve 

özel rekabeti doğmakta ve kamu kesimi de sağlık alanında sürekli 

yenilenme ihtiyacı duymaktadır. Türkiye gibi özel kesimin Kamu 

kesimi ile rekabet ortamında olduğu ve kamunun öncü olduğu ülkelerde 

sağlık hizmetleri ucuzlarken, sağlık hizmetleri kalitesinin ve 

kapsamının arttığı görülmektedir. 

Tabloda kamu ve özel harcamalar arasındaki farkın fazla olduğu 

ülkelerde toplam harcamalar içinde kamu kesimi payı yüksek iken; 

ilginç bir biçimde kamu ve özel harcamalar arasındaki farkın fazla 

olduğu ülkelerden yalnızca Brezilya’da özel kesim harcamalarının 

kamu harcamalarından yüksek olduğu görülmektedir. Kamu ve özel 

kesim harcamalarında özel kesim harcamalarının daha fazla olduğu, 

dolayısıyla özel kesimin piyasaya hakim olduğu ülkelerde sağlık 
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hizmetlerinin pahalılaştığı ve kamu sağlık hizmetleri kapsamının 

daraldığı görülmektedir. Özel harcamaların kamu harcamalarının 

önünde olduğu ve piyasanın özel kesimin kontrol ettiği ülkelerde sağlık 

hizmetlerinden kaynaklanan huzursuzluğun yaşandığı bilinmektedir. 

Tablodaki veriler ile ülkelerin sağlık hizmeti uygulamaları birlikte 

değerlendirildiğinde; toplam sağlık harcamaları içinde özel kesimin 

kamunun önünde olduğu ülkelerde sağlık hizmetlerinin pahalılaştığı, 

orta gelir düzeyinde bulunan vatandaşlar üzerinde baskı oluşturduğu 

görülmektedir. Brezilyada 2015-2016 yıllarında uzun süre devam eden 

ve milyonları bulan sokak protestocularının daha ucuz ve daha fazla 

sağlık hizmeti talebi de bu tezi doğrulamaktadır.   

3. YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ SAĞLIK 

SİSTEMLERİNİN, HARCAMA GÖSTERGELERİ 

ÇERÇEVESİNDE BETİMSEL İNCELENMESİ  
 

Sağlık sistemleri etkinliğinin ölçülmesinde ülkeler açısından bulunan 

sonuçların yanıltıcılığının yüksek olması muhtemeldir. Ülkelerle ilgili 

göstergelerde uyumun olmaması, sosyo-politik değişkenlerin 

belirlenmesinin zor olması, her ülkenin kendine özgü özellikleri 

neticesinde sağlık sisteminde oluşan kısıtlar, ülkelerarası 

karşılaştırmaların gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır (Klein, 1991: 

282-3; Mechanic ve Rochefort, 1996: 241-2 ve 265-6).  Belirlenen 

kısıtların var olmasına rağmen ülkelerin sağlık sistemlerini iyi seçilmiş 

temel ekonomik göstergeler aracılığıyla incelemek mümkündür. 

Seçilmiş ülkelerin ekonomik göstergelerinin, uluslararası güvenilirliği 

olan kurumların verilerinin kullanılarak incelenmesi; sağlık sisteminde 
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oluşan mevcut kısıtların hafiflemesine ve bu ülkeler hakkında doğru 

değerlendirme yapılmasına olanak sağlayacaktır. 
 

Dünya Bankası (World Development Indicators) tarafından yayınlanan 

verilerden elde edilen göstergeler aracılığıyla, 14 yükselen piyasa 

ekonomisi kapsamında ülkeler betimsel olarak değerlendirilmektedir. 

Ülkelerde uygulanan sağlık sistemlerinin değerlendirilmesi 

demografik, ekonomik ve altyapı göstergeleri kullanılarak yapılabilir 

(Üçdoğruk, 1996: 102). Sağlık hizmetleri etkinlik göstergeleri olarak 

ifade edilen bu unsurlar ile sağlık sistemlerinin karşılaştırılması 

mümkündür (Yeğinboy ve Yeğinboy, 1993: 7-9). Ancak sağlık 

sistemlerinin etkinliği bir ülkenin sağlık hizmetlerine ayırdığı kaynakla 

doğrudan ilgilidir. Yükselen piyasa ekonomilerindeki; sağlık 

hizmetlerinin finansman biçimi, milli gelirden aldığı payın sürekliliği, 

yarattığı kapasite, sağlık sektörünü kimin domine ettiği, sağlık 

hizmetleri yükünü hangi kesimin taşıdığı, sağlık harcamalarındaki gelir 

aktarımının yönü gibi konuları; sağlık harcamalarını sınıflandırarak ve 

harcamalarla ilgili oransal ilişkiler kurarak açıklamak mümkündür. 

Yükselen piyasa ekonomileriyle ilgili, Kişi başına GSYİH - Kişibaşı 

Yıllık Sağlık Harcaması - Toplam Sağlık Harcamaları / GSYİH Oranı - 

Kamu Sağlık Harcamaları / GSYİH Oranı - Toplam Sağlık Harcamaları 

/ Kamu Sağlık Harcamaları Oranı - Toplam Sağlık Harcamaları / Özel 

Sağlık Harcamaları Oranı - Toplam Sağlık Harcamaları / Cepten 

Yapılan Sağlık Harcamaları Oranı, gibi harcamalar ve sınıflanmış 

oranlar, bu ülkelerin sağlık sistemlerinin özelliklerini ortaya 

koymaktadır. 



 

 565 

Tablo: 3.1 Kişi Başına GSYİH (Current $) (WDI, 2020). 
Ülkeler 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Arjantin 7.780 5.109 10.385 13.789 12.790 14.591 11.683 

Brezilya 3.749 3.156 11.286 8.814 8.712 9.880 8.920 

 Çin 959 1.753 4.550 8.033 8.078 8.759 9.770 

Endonezya 780 1.268 3.122 3.331 3.562 3.836 3.893 

Meksika 7.157 8.277 9.271 9.605 8.739 9.278 9.673 

Malezya  4.043 5.587 9.040 9.955 9.817 10.254 11.373 

Filipinler 1.038 1.198 2.124 2.867 2.941 2.981 3.102 

Polonya 4.492 8.021 12.599 12.572 12.431 13.856 15.420 

G. Afrika 3.032 5.383 7.328 5.734 5.272 6.132 6.374 

Türkiye 4.316 7.384 10.672 10.948 10.820 10.513 9.370 

Pakistan 519 683 987 1.356 1.368 1.464 1.482 

Bangladeş 418 499 781 1.248 1.401 1.563 1.698 

Şili 5.074 7.598 12.808 13.574 13.748 15.037 15.923 

Hindistan 443 714 1.357 1.605 1.729 1.981 2.009 

Ortalama 226 139 133 7.388 7.243 7.866 7.906 
Kaynak: Dünya Bankası (World Development Indicators),  https://databank. 

worldbank.org/source/world-development-indicators, (16.03.2020) 

 

Kişi başına GSYİH göstergesi, ülkelerin sağlık hizmetleri alanına 

ayırdıkları kaynaklarla paralellik göstermektedir.  Tablo: 3.1’de 

yükselen piyasa ekonomilerinin kişibaşı GSYİH verileri dolar 

cinsinden gösterilmektedir. Buna göre yükselen piyasa ekonomileri 

kapsamında 2000 yılında en yüksek yıllık kişibaşı GSYİH’ya 

Arjantin’in, en düşük yıllık kişibaşı GSYİH’ya Bangladeş’in sahip 

olduğu görülmektedir. 2018 yılında ise en yüksek kişibaşı GSYİH’ya 

Şilinin, en düşük GSYİH’ya Pakistan’ın sahip olduğu, Şilinin 2000 

yılına oranla gelirini 3,1 kat artırarak yükselen piyasa ekonomileri 

içerisinde gelir artışında iyi bir performans yakaladığı görülmektedir.  
 

Türkiye 2000 yılı itibariyle 4.316$ kişibaşı GSYİH sahipken 2018 

yılında bu oran 9.370$ olarak gerçekleşmektedir. 2018 yılında yükselen 

piyasa ekonomileri ortalaması incelendiğinde Şili, Türkiye, Polonya, 
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Meksika, Malezya, Çin Brezilya ve Arjantin ortalamanın üzerindeyken; 

Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Pakistan Bangladeş ve Hindistan 

ortalamanın altında kaldığı görülmektedir.  
 

Tablo: 3.2 Kişibaşı Yıllık Sağlık Harcaması ($) (WDI,2020) 
Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arjantin 705 390 890 1.068 1161 1.207 1086 1.298 955 

Brezilya 245 393 1.090 1.288 1234 1.250 1301 1.002 1.015 

 Çin 42 72 187 237 283 328 361 392 398 

Endonezya 16 35 92 107 107 107 108 100 111 

Meksika 309 472 518 547 562 604 585 525 461 

Malezya  111 164 292 352 382 388 421 376 361 

Filipinler 33 47 92 99 113 123 117 124 129 

Polonya 238 466 809 866 815 878 896 797 809 

G. Afrika 222 354 540 597 580 526 510 471 428 

Türkiye 200 365 539 532 525 552 527 455 469 

Pakistan 16 21 27 28 28 32 37 38 40 

Bangladeş 8 11 20 22 23 26 29 32 34 

Şili 359 502 871 996 1.083 1.187 1.155 1.140 1.191 

Hindistan 19 28 45 49 49 56 57 59 63 

Ortalama 180 237 429 485 496 519 514 486 462 

Kaynak: Dünya Bankası (World Development Indicators),  https://databank. 

worldbank.org/source/world-development-indicators, (16.03.2020) 

 

Kişibaşına yapılan yıllık sağlık harcama düzeyleri ile GSYİH 

arasındaki ilişki yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerin sağlık 

hizmetlerine daha fazla pay ayırma eğiliminde olduğu yönündedir 

(Öngel vd., 2014: 5).  Tablo: 3.2’ye bakıldığında 2016 yılında en 

yüksek kişibaşı yıllık sağlık harcamasını zorunlu sağlık sigortası 

kapsamında olan Şili’nin yaptığı görülmektedir. 2016 yılı itibariyle en 

düşük kişibaşı yıllık sağlık harcamasına ise cepten ödeme sistemi 

içerisinde yer alan Bangladeş, Pakistan ve Hindistan sahip olmakta bu 

ülkelerde kişibaşına yıllık sağlık harcamasına yapılan payın düşük 

düzeylerde olduğu görülmektedir. 
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Yükselen piyasa ekonomileri içerisinde Türkiye kişibaşı yıllık sağlık 

harcaması miktarı yıllar itibariyle önemli artışlar göstermektedir. Bu 

bakımdan 2000 yılında 200$ olan kişibaşı yıllık sağlık harcaması 2016 

yılı itibariyle 2,3 kat artarak 469$ seviyesine yükselmiştir. Bu harcama 

düzeyi Türkiye’nin, uyguladığı genel sağlık sigortası modelinin tek 

ödemeli sistem olarak sürdürülmesini sağlamış, toplumun bütününü 

genel sağlık sigortası içine almış, genel sağlık sigortasının bütün 

hastalıkları kapsaması sağlamıştır.  
 

Tablo: 3.3 Toplam Sağlık Harcamaları / GSYİH (%) (WDI, 2020). 
Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arjantin 8.5 7.6 8.6 8.4 8.4 8.4 8.2 8.7 7.5 

Brezilya 6.6 8.3 9.7 9.8 10.0 10.2 10.8 11.5 11.8 

 Çin 4.5 4.1 4.2 4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 

Endonezya 1.9 2.6 3.0 3.0 2.9 3.0 3.1 3.0 3.1 

Meksika 4.4 5.8 5.8 5.5 5.7 5.8 5.5 5.7 5.5 

Malezya  2.6 2.8 3.2 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 3.8 

Filipinler 3.2 3.9 4.3 4.2 4.4 4.5 4.1 4.3 4.4 

Polonya 5.3 5.8 6.4 6.2 6.2 6.4 6.2 6.3 6.5 

G. Afrika 7.4 6.7 7.4 7.5 7.8 7.7 7.9 8.2 8.1 

Türkiye 2.8 5.4 5.6 5.3 5.2 5.4 5.4 5.6 5.7 

Pakistan 2.9 2.7 2.6 2.3 2.4 2.6 2.7 2.7 2.8 

Bangladeş 2 2.3 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 

Şili 7 6 6.8 6.8 7.0 7.4 7.8 8.3 8.5 

Hindistan 4 3.8 3.3 3.2 3.3 3.7 3.6 3.6 3.7 

Ortalama 4.6 4.8 5.2 5.1 5.2 5.4 5.4 5.6 5.5 

Kaynak: Dünya Bankası (World Development Indicators),  https://databank. 

worldbank.org/source/world-development-indicators, (16.03.2020) 
 

Toplam Sağlık Harcamaları / GSYİH Oranı, ülkelerin toplam sağlık 

harcamalarında kamu, özel sağlık harcamalarının payı ile kişilerin 

cebinden ödediği payları içine almaktadır. Tablo: 3.3’de toplam sağlık 

harcamalarının ülkelerin GSYİH’nındaki yüzdelik payları 
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gösterilmektedir. 2016 yılı itibariyle yükselen piyasa ekonomilerinde 

sağlık harcamalarına en fazla pay ayıran ülkeler Brezilya, Şili, Güney 

Afrika, Polonya ve Türkiye’dir. Bu bakımdan sağlık harcamalarına en 

düşük pay ayıran ülkeler ise Pakistan ve Bangladeş’tir.  
 

Yükselen piyasa ekonomilerinde toplam sağlık harcamalarının GSYİH 

içerisindeki ortalaması 2000 yılında %4.6 iken; ülkelerin bu ortalaması 

yaklaşık 1,2 kat artışla 2016 yılında %5.5 seviyesine yükselmiştir. Bu 

oran aynı dönemde Türkiye’de % 2.8’den yaklaşık 2 kat artışla 2016 

yılında %5,7 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de sağlık 

harcamalarının GSYİH’ya oranı ilgili ülkelere göre daha hızlı artmakta 

ve bu durum Türkiye’de toplumun sağlık statüsünün diğer ülkelere göre 

daha hızlı yükseldiğini göstermektedir. 
 

Tablo: 3.4 Kamu Sağlık Harcamaları / GSYİH (%) (WDI, 2020). 
Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arjantin 4.6 3.9 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.8 5.6 

Brezilya 1.7 3.6 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 

 Çin 1.0 1.4 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 2.9 2.9 

Endonezya 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2 1.4 

Meksika 2.0 2.5 2.9 2.9 3.0 3.1 2.9 3.0 2.9 

Malezya  1.2 1.4 1.7 1.8 1.9 1.9 2.1 2.1 1.9 

Filipinler 1.4 1.3 1.4 1.1 1.1 1.2 1.1 1.4 1.4 

Polonya 3.6 4.0 4.6 4.4 4.3 4.5 4.4 4.4 4.5 

G. Afrika 2.7 2.8 3.9 4.1 4.3 4.2 4.3 4.4 4.4 

Türkiye 2.9 3.3 3.9 3.7 3.5 3.5 3.4 3.2 3.4 

Pakistan 1.0 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 

Bangladeş 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 

Şili 3.8 3.5 4.0 4.0 4.2 4.4 4.6 4.9 5.0 

Hindistan 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Ortalama 2.0 2.2 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.8 

Kaynak: Dünya Bankası (World Development Indicators),  https://databank. 

worldbank.org/source/world-development-indicators, (16.03.2020) 
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Tablo: 3.4’de yükselen piyasa ekonomilerinde Kamu Sağlık 

Harcamaları / GSYİH oranı gösterilmektedir. Kamunun sağlık 

harcamalarının miktarı milli gelirin ne kadarının sağlık sektörüne 

ayrıldığını göstermesi bakımından önemlidir. 2000 yılında GSYİH’dan 

en fazla kamu sağlık harcaması yapan ülkeler Arjantin, Şili, Polonya ve 

Türkiye’dir. İlgili dönemde tüm üye ülkelerde dalgalı bir seyir izleyen 

Kamu Sağlık Harcamaları / GSYİH oranı, 2016 yılında Hindistan 

dışında diğer ülkelerde artışla sonuçlanmıştır. 2016 yılında en fazla 

kamu sağlık harcaması yapan ülke % 5,6 ile Arjantin olurken, en az 

harcama % 0,4 ile Bangladeş’te gerçekleşmiştir. 
 

2000 yılında yükselen piyasa ekonomileri kamu sağlık harcamaları 

ortalaması %2 iken bu oran 2016 yılında %2,8 seviyesine yükselmiştir. 

Türkiye’de, kamu sağlık harcamalarının GSYİH içerisindeki oranı 

dalgalı bir seyir izlese de, diğer ülkelere nazaran ortalamanın üzerinde 

değerde seyretmektedir. 2016 yılında Türkiye’de kamu sağlık 

harcamaları ortalaması %1,2 kat artarak kamu sağlık harcamalarının 

GSYİH içerisindeki oranı %3,4 seviyesine yükselmiştir. 
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Tablo: 3.5 Toplam Sağlık Harcamaları / Kamu Sağlık Harcamaları (%) 
(WDI, 2020). 

Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arjantin 54.7 51.3 64.7 67.7 73.0 74.5 77.0 78.0 74.4 

Brezilya 25.9 43.1 35.3 36.0 35.5 34.8 33.9 33.2 33.2 

 Çin 22.0 32.8 51.9 53.7 55.7 57.1 58.4 60.2 58.0 

Endonezya 30.1 28.3 25.7 27.1 30.0 31.3 34.5 40.4 44.7 

Meksika 45.2 42.1 50.4 52.8 53.0 53.8 52.3 53.0 52.1 

Malezya  46.7 49.1 52.8 53.0 53.7 53.9 54.8 53.1 50.5 

Filipinler 44.4 33.1 31.9 26.4 26.3 26.2 27.6 31.5 31.5 

Polonya 68.2 68.5 71.4 71.0 69.8 70.7 70.6 69.9 69.7 

G. Afrika 36.8 41.1 52.8 54.4 55.0 54.5 53.7 53.6 53.7 

Türkiye 61.7 67.7 78.0 79.1 79.2 78.4 77.6 78.1 78.4 

Pakistan 35.1 21.8 22.0 26.1 28.7 27.0 25.7 27.5 27.9 

Bangladeş 28.7 22.2 21.0 20.9 20.5 19.7 19.0 17.6 18.0 

Şili 53.3 52.9 59.0 59.5 60.0 59.4 58.9 58.7 58.5 

Hindistan 20.7 20.1 26.2 28.9 28.0 23.1 23.7 25.6 25.4 

Ortalama 41.0 41.0 45.9 46.9 47.7 47.5 47.7 48.6 48.3 

Kaynak: Dünya Bankası (World Development Indicators),  https://databank. 

worldbank.org/source/world-development-indicators, (16.03.2020) 

  

Ülkelerin tercih ettiği sağlık sistemlerinin birbirinden farklılığı, sağlık 

hizmeti sunucularının, sağlık hizmetlerinin ödenme şekli ve sağlık 

sigortasını sağlayan ve alan arasında finansal risklerin nasıl bir ayrım 

gösterdiğine bağlıdır. Sağlık harcamalarının finansman kaynaklarının 

belirlenmesinde Toplam Sağlık Harcamaları / Kamu Sağlık 

Harcamalarına Oranı kullanılmaktadır. Tablo: 3.5’de seçilmiş ülkelerin 

toplam sağlık harcamaları / kamu sağlık harcamaları oranı 

gösterilmektedir. 2000 yılından 2016 yılına kadar toplam sağlık 

harcamaları içerisinde en fazla kamu sağlık harcaması yapan ülkenin 

Türkiye olduğu görülmektedir. İlgili dönemlerde en az kamu sağlık 

harcaması ise Bangladeş tarafından yapılmıştır. 
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Yükselen piyasa ekonomileri ortalaması incelendiğinde, toplam Sağlık 

Harcamaları / Kamu Sağlık Harcamalarına Oranı 2000 yılında %41’den 

2016 yılında %48’e yükselmiştir. Bu bakımdan Türkiye diğer ülkelere 

kıyasla ortalamanın çok üzerindedir.  Türkiye 2016 yılında Toplam 

Sağlık Harcamalarının / Kamu Sağlık Harcamalarına Oranını %1,3 kat 

artarak %78.4’e yükseltmiştir. Toplam sağlık harcamaları içerisinde 

kamu sağlık harcamaları payının yüksek olması, sağlık hizmetlerinin 

daha çok kamu kesimi tarafından karşılandığını ve özel kesimin kamu 

kesimine nazaran daha az sistem içerisinde olduğunu ve piyasanın 

kamu kontrolünde olduğunu göstermektedir. Yükselen piyasa 

ekonomileri içerisinde Türkiye’nin ilk sırada yer alması yürütmüş 

olduğu sağlık sistemi modelinin ilk ayağının kamu kısmına dayanması 

ve toplumun bütün kesimini gelir ayrımı gözetmeden sistemden 

yararlandırılmış olmasıdır. Yine ilgili dönem aralığında Bangladeş’in 

en az kamu harcaması yapmış olması sağlık sistemi modelinin, cepten 

ödeme sistemine dayanmış olması ve bireylerin sağlık hizmetleri 

kullanımı için doğrudan cepten ödeme yaparak sağlık hizmeti 

sağladıkları bir mekanizma içerisinde yer almasından kaynaklanmak-

tadır. 
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Tablo: 3.6 Toplam Sağlık Harcamaları / Özel Sağlık Harcamaları (%) (WDI, 2020). 
Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arjantin 45.2 47.6 35.0 32.0 26.5 24.9 22.5 21.4 25.0 

Brezilya 74.1 56.8 64.5 63.8 64.4 65.2 66.0 66.8 66.7 

 Çin 78.0 67.0 48.0 46.2 44.2 42.9 41.6 39.8 42.0 

Endonezya 68.1 70.1 73.0 71.9 69.0 67.6 63.5 59.2 54.8 

Meksika 54.8 57.9 49.6 47.2 47.0 46.2 47.7 47.0 47.9 

Malezya  53.1 50.9 47.2 47.0 46.3 46.1 45.2 46.9 49.5 

Filipinler 52.1 62.7 66.3 72.7 72.7 72.0 71.0 67.1 66.3 

Polonya 31.8 31.5 28.6 29.0 30.2 29.2 29.3 29.9 30.1 

G. Afrika 61.7 57.6 44.2 43.1 43.0 43.5 43.7 44.0 44.3 

Türkiye 38.3 32.3 22.0 20.9 20.8 21.6 22.4 21.9 21.6 

Pakistan 64.1 73.8 73.0 69.8 66.8 67.6 68.8 68.7 68.0 

Bangladeş 63.4 68.2 69.8 70.3 70.2 70.9 72.4 74.3 74.4 

Şili 46.7 47.1 41.0 40.5 40.0 40.6 41.0 41.3 41.5 

Hindistan 76.6 78.3 72.8 70.3 71.1 76.7 75.6 73.6 73.5 

Ortalama 57.7 57.3 52.5 51.8 50.9 51.1 50.8 50.1 50.4 

Kaynak: Dünya Bankası (World Development Indicators),  https://databank. 

worldbank.org/source/world-development-indicators, (16.03.2020) 
 

Tablo: 3.6’da yükselen piyasa ekonomileri içerisinde Toplam Sağlık 

Harcamaları/Özel Sağlık Harcama Oranları verilmektedir. 2000 yılında 

yükselen piyasa ekonomileri içerisinde en fazla özel sağlık harcaması 

yapan ülkeler Hindistan, Pakistan ve Bangladeş olurken, en az özel 

sağlık harcaması yapan ülkeler Türkiye ve Polonya’dır. Yıllar itibariye 

bu oranlar değişmesine rağmen 2016 yılında en fazla özel sağlık 

harcaması yapan ülkeler yine Bangladeş, Hindistan ve Pakistan, en az 

özel sağlık harcaması yapan ülkeler ise yine Türkiye ve Polonya’dır.  
 

Yükselen piyasa ekonomilerinde Toplam Sağlık Harcamaları/Özel 

Sağlık Harcamaları ortalaması 2000 yılında %57.7’den 2015 yılında 

%50.4’e gerilemiştir. Türkiye’de ise toplam sağlık harcamaları 

içerisindeki özel sağlık harcaması payı 2000 yılında %38,3 iken bu 

oran, 2016 yılında %21,6 seviyesine gerilemiştir. Türkiye’nin toplam 
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sağlık harcamaları içerisindeki özel sağlık harcaması oranı;  yükselen 

piyasa ekonomileri ortalamasının çok altında ve diğer yükselen piyasa 

ekonomileri içerisinde en düşük orandır. Bu oran özel sağlık 

harcamalarının düşük düzeyde seyrettiği Türkiye’de sağlık hizmetleri 

finansmanının kamu ağırlıklı olduğunu kanıtlar niteliktedir. 
 

Tablo: 3.7 Toplam Sağlık Harcamaları / Cepten Yapılan Sağlık Harcamaları (%) 
(WDI 2020). 

Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arjantin 29.1 33.0 19.7 18.0 14.2 14.5 14.6 13.5 15.8 

Brezilya 46.5 35.0 43.8 43.1 43.7 44.0 44.6 44.7 43.6 

 Çin 60.1 57.7 40.8 40.3 39.2 38.2 36.6 35.1 35.9 

Endonezya 43.7 54.2 57.0 56.9 53.2 49.3 42.5 40.7 37.3 

Meksika 52.2 54.6 43.4 40.7 40.7 39.9 40.6 40.2 40.4 

Malezya  41.0 38.3 34.5 35.1 34.5 35.3 35.2 35.5 37.6 

Filipinler 41.2 52.1 54.8 58.9 58.3 57.6 55.7 54.8 53.9 

Polonya 31.1 27.7 23.7 24.0 24.3 23.6 23.1 23.2 22.9 

G. Afrika 15.1 12.4 8.5 8.4 8.1 8.1 7.9 7.7 7.8 

Türkiye 28.9 24.2 16.9 15.9 15.9 16.9 17.7 16.9 16.5 

Pakistan 61.5 71.0 70.4 67.1 64.2 65.2 66.5 66.2 65.2 

Bangladeş 61.1 64.9 67.2 67.4 67.5 68.5 69.9 71.8 71.9 

Şili 42.8 42.5 34.5 34.5 33.4 33.6 34.3 34.5 34.8 

Hindistan 71.7 73.1 65.2 62.2 63.0 69.1 67.0 64.7 64.6 

Ortalama 44.7 45.8 41.5 40.9 40.0 40.3 39.7 39.3 39.2 

Kaynak: Dünya Bankası (World Development Indicators),  https://databank. 

worldbank.org/source/world-development-indicators, (16.03.2020) 

 

Cepten yapılan sağlık harcamaları, bireylerin sağlık hizmetleri 

kullanımı için doğrudan cepten ödeme yaparak sağlık hizmeti 

sağladıkları mekanizmayı oluşturmaktadır. Tablo: 3.7’de Toplam 

sağlık harcamaları içerisinde cepten yapılan sağlık harcama oranları 

verilmektedir. Buna göre yükselen piyasa ekonomileri arasında 2000 

yılında en fazla cepten ödeme gerçekleştirilen ülkeler sırasıyla 
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Hindistan, Pakistan ve Bangladeş olurken, en az cepten ödeme yapan 

ülkeler ise Güney Afrika, Arjantin ve Türkiye’dir.  
 

 Yükselen piyasa ekonomileri ortalaması 2000 yılında %44.7 iken, 

2016 yılında %39.2 düzeylerine gerilemiştir. 2016 yılında yükselen 

piyasa ekonomileri %39.2 ortalaması bakımından, en yüksek oranın 

Bangladeş’te, en düşük oranın ise Güney Afrika ve Türkiye’de 

gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye’de 2000 yılında toplam sağlık 

harcamalarının %28,9’u cepten ödemeler şeklinde yapılırken, 2016 

yılında bu oran yaklaşık %40 oranında bir azalışla %16,5 oranında 

gerçekleşmiştir. Yükselen piyasa ekonomileri içerisinde en düşük oran 

ve ortalamaya sahip olan Türkiye, sosyal devlet anlayışı ilkeleri gereği 

bireyin sağlık harcaması yükünü düşürerek yüksek gelirli kesimlerden 

dar gelirli vatandaşlara doğru bir gelir aktarımı yapmış olmaktadır 
 

Cepten yapılan sağlık harcama oranlarının Hindistan, Pakistan ve 

Bangladeş’te en yüksek düzeylerde seyretmesi, bu ülkelerin 

benimsemiş oldukları sağlık sistemi modellerinin cepten ödeme sistemi 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu ülkelerin sağlık harcamalarının 

finansman kaynaklarının özelliği sağlık hizmeti fiyatlarını 

artırmaktadır. Büyük sayılara ulaşan yoksul kitlelerin sağlık hizmetine 

ulaşmalarını sağlamak ve taleplerini karşılamak için fiyatların doğal 

yollarla ya da kamusal müdahalelerle baskılanması, gelir aktarımını 

tersine çevirerek yüksek gelir grubuna yönelen gelir aktarımına yol 

açmakta ve bu ülkelerdeki gelir adaletsizliğini derinleştirmektedir. 
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SONUÇ    

Yükselen piyasa ekonomilerinde uygulanan sağlık sistemlerinde 

sistemin ağırlıklı olarak kamu kaynaklarına dayandığı, kamu 

kaynaklarının da vergi ya da zorunlu sigorta biçiminde birikimlerden 

oluştuğu görülmüştür. Yükselen piyasa ekonomilerinde uygulanan 

sağlık sistemlerinden çok azının kamu kaynakları dışında finansmanı 

yoluna gidildiği, sahra altı Afrika ülkeleri gibi gelişmemiş özellikte 

olan diğer ülke gruplarının ise sağlık harcamaları finansmanını dış 

yardımlarla sürdürdükleri ve sağlık sistemi kuramadıkları görülmüştür. 

Yükselen piyasa ekonomilerinde uygulanan sağlık sistemlerinin; sağlık 

hizmetlerinin finansmanında istikrarsızlık, sağlık hizmetlerinin pahalı 

olması, sağlık hizmetlerinin yetersizliği, sağlık sistemlerinin yüksek 

gelirlilerden dar gelirlilere ya da dar gelirlilerden yüksek gelirlilere 

doğru gelir aktarımında yarattığı sorunlar, sağlık ödemeleri yükü ile 

hizmet dengesinin kurulamaması, özel kesimle kamu kesimi uyumunun 

kurulmaması, gibi sorunlar içinde olduğu görülmüştür. Yalnızca 

kamusal fonlarla ya da özel sigorta fonlarına dayanan sağlık 

sistemlerinin kamusal yarar sağlayamadığı görülmüştür. 
 

İyi bir sağlık sistemi, sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir finansman 

kaynaklarına sahip olmalı, finansman yükünü adil dağıtmalı ve bütün 

toplumu ve bütün hastalıkları sağlık güvencesi içine almalıdır. Sağlık 

sektörüne yatırımların artması, sağlık hizmetlerinin bütün toplumu 

kapsaması özel kesimin sisteme uyumlu katılımı sayesinde mümkün 

olabilir. Sağlık hizmetlerinde özel kesimle kamu kesimi arasındaki 

sağlıklı denge, özel yatırımların kamu yatırımlarını tamamladığı bir 



 

576 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

sistem içinde kurulabilir. İyi bir sağlık sistemi özel kesimi de içine 

alarak, kamu yararının korunması için piyasanın düzenlenmesini 

gerektirmektedir. Bu nedenle sağlık sisteminde kamunun öncü olması 

ve sağlık sektöründeki piyasa kurallarını kamusal otoritenin belirlemesi 

gerekmektedir.  

 

Türkiye’nin sağlık sigortası sistemi, tek ödemeli bir sistem olarak 

kamunun kontrolünde toplanan fonlara dayanmakta, özel sağlık 

sigortası tamamlayıcı sigorta olarak kullanılmakta ve sistemin sağlam 

bir finansman alt yapısı bulunmaktadır. Türkiye’nin genel sağlık 

sigortasında kamusal yükümlülük özel kesimle paylaşılmakta, özel 

kesim devletin belirlediği standartlara göre sağladığı hizmetin bedelini 

yine devletin belirlediği fiyata göre devletten almaktadır. Türkiye’nin 

sağlık sigortası sisteminde piyasada kurallar devlet tarafından 

belirlenmekte, özel kesim ile kamu öncülüğündeki sağlık hizmetleri 

arasında tamamlayıcı işbirliği sağlanmakta, kamu özel ortaklığı ile 

büyük şehir hastaneleri alt yapısı kurulmaktadır. Türkiye’nin sağlık 

sigortası, düşük sağlık primi, toplumun tümünü ve bütün hatalıkları 

kapsaması, yüksek gelirlerden düşük gelire doğru aktarım mekanizması 

yaratması, sağlık prim ödemelerindeki artıştan daha fazla büyüyen 

sağlık hizmetleri kapsamı yaratması nedeniyle, iyi bir sağlık sistemi 

modeli olmaktadır. 
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GİRİŞ 

İktisadi düşüncede rasyonel birey anlayışıyla birlikte süregelen “homo 

economicus” varsayımı, iktisat biliminde sosyal öğelerin zaman zaman 

dışlanmasına yol açmıştır. Diğer taraftan iktisadın bilim olma 

yolculuğunda mihenk taşı hükmünde olan A. Smith’in, her birey kendi 

çıkarını düşünerek, toplumunda çıkarını düşünmüş olacaktır görüşü, 

bireyin rasyonel olmasının yanında, yüksek ahlaki özelliklerinin de 

olmasını ifade etmektedir. 1970’li yıllardan sonra bireylerin, 

toplumların iktisadi yapı içerisinde sosyal ve kültürel yapıdan ayrık 

biçimde düşünülemeyeceği ve iktisadi karar birimlerinin karar alma 

süreçlerinde sosyal faktörlerinde önemli olduğu görülmektedir. Daha 

önceleri, iktisat biliminde daha çok emek ve sermaye ile açıklanmaya 

çalışılan üretim süreçleri, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren yoğun bir 

şekilde sosyal sermayeyi de içeren bir hale dönüşmüştür. Ülkeler 

arasındaki kalkınmışlık farklarını açıklamada ele alınmaya başlanan 

sosyal sermaye halen iktisatçılar arasında tartışmalı bir kavramdır. 

Tartışmanın ana eksenini söz konusu kavramın tanımı, ölçümü, türleri 

gibi özelliklerinin belirsizliği oluşturmaktadır. Bu belirsizlikler bazı 

modeller ile giderilmeye çalışılmıştır. İlk olarak sosyal sermaye 

kavramı tarafından kapsanan insan sermayesinin, içsel büyüme 

modellerine dahil edilmesiyle başlayan bu süreç, çeşitli aşamalardan 

geçerek belirsizliğin en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Szreter sosyal 

sermayeyi, sosyolojik, ekonomik ve politik bir kavram olarak 

tanımlamaktadır. Dolayısıyla sosyal sermaye, sosyoloji ve politik 

iktisat bilimlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan multidisipliner bir 
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alan olarak görülmektedir (Szreter, 2000: 57). Bu sebeple en doğru 

tanımlama her iki disiplinin birlikteliğiyle söz konusu olmaktadır.  

Bu çalışmada, takip eden bölümlerde ekonomik kalkınma ve 

belirleyicileri üzerinde durulacaktır. Bu bölümde kavramsal olarak 

ekonomik kalkınmadan bahsedilerek ekonomik kalkınmayı belirleyen 

göstergelerden bahsedilecektir. Sonrasında kalkınmanın belirleyicileri 

geniş biçimde ele alınacaktır. Takip eden bir diğer bölümde ise sosyal 

sermaye kavramı, türleri ve göstergeleri üzerinde durulacaktır. Üçüncü 

bölümde ise ekonomik kalkınma ve sosyal sermaye ilişkisi konusuna 

değinilecek, dünya ve Türkiye üzerinde bazı araştırma sonuçlarının ve 

Dünya Değerler Araştırması tarafından yayımlanan rapor sonuçları ile 

karşılaştırmalı analizlere yer verilecektir. Son olarak, sonuç ve 

değerlendirme kısmında dünyada ve özelde Türkiye’de sosyal sermaye 

ve kalkınma ilişkisi bağlamında değerlendirmeler ve politika önerileri 

verilerek bölüm sonlandırılacaktır. 
 

1. EKONOMİK KALKINMA VE BELİRLEYİCİLERİ 

Ekonomik kalkınma konusu, sanayi devrimine dek uzanmaktadır. 

Kalkınma konusu ile ilgili ortaya atılan teoriler genel olarak 2. Dünya 

Savaşı sonrası dönemde artsa da sanayileşme hareketleri ülkelerin 

hangi biçimde kalkınabileceklerinin anlaşılmasında önemli bir gelişme 

olarak görülmektedir. Sosyal olarak ekonomik büyüme ve kalkınma 

isteği, iktisadi sistem olarak kapitalizmin yükselmesiyle eş zamanlı 

ortaya çıkmaktadır (Cypher ve Dietz, 2004:109). 
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1.1. Ekonomik Kalkınma Kavramı 

Ekonomik kalkınma kavramı her ne kadar ekonomik büyümeden farklı 

bir kavram olsa da, yapılan birçok ampirik çalışmada birbirinin yerine 

kullanılan iki kavramdır. Ekonomik kalkınma kavramı, ekonomik 

büyüme kavramını da içine alan bir kavram olarak, etkin kaynak 

dağılımı, kâr-fayda maksimizasyonu gibi ekonomik büyümenin ana 

amaçlarından daha geniş kapsamlı olan sosyal, ekonomik ve kurumsal 

dönüşümleri de gerekli kılmaktadır (Ağır ve Türkmen, 2020: 842). 
 

Ekonomik büyüme ile daha çok niceliksel artışlar ifade edilirken, 

ekonomik kalkınma ile niceliksel artışların yanında niteliksel artışlarda 

önem kazanmaktadır. Kurumsal yapı, kültürel yapı, organizasyonlar 

gibi etmenlerdeki değişiklikler, ekonomik kalkınma sürecinde öne 

çıkmaktadır. Dolayısıyla ekonomik büyümenin yanında kurumsal ve 

kültürel faktörlerde ekonomik kalkınma için önemli görülmektedir 

(Ülgener, 1991: 409-411). 

 

1950’li ve 1960’lı yıllar incelendiğinde birçok üçüncü dünya ülkesinde 

ekonomik büyüme amaçları gerçekleştirilmesine rağmen, ilgili ülke 

vatandaşlarının yaşam standartlarında iyileşmelerin olmadığı 

görülmüştür. Diğer bir deyişle, ekonomik olarak büyüyen bazı ülkeler, 

kalkınma konusunda geride kalmıştır. Dolayısıyla, ekonomik 

büyümenin gerçekleşmesini kalkınmışlıkla eş anlamda kullanmanın 

son derece yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Ekonomik kalkınma 

sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için, endüstriyelleşmenin 

artışı, tarımın rolünün azalması, değişen (geniş portföylü) ticaret 



 

584 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

modelleri, insan sermayesinin ve bilginin, üretim sürecine artan bir 

şekilde dahil edilmesi ve esaslı kurumsal değişiklikler gibi sıralanan 

yapısal değişikliklerinin yapılması gerekmektedir (Türkmen ve Ağır, 

2020: 578). 

 

1.2. Ekonomik Kalkınmanın Göstergeleri ve Belirleyenleri 

Ekonomik kalkınma seviyesini ölçmek için iki önemli yöntem 

bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ilki, kişi başı gelir veya büyüme 

kriteridir. Söz konusu yöntemde gelir seviyelerinin ülkelerin kalkınma 

seviyesini karşılaştırmak için iyi bir ölçüm olduğu ifade edilmektedir. 

İkinci yaklaşım ise, ekonomik kalkınmanın oldukça kompleks ve çok 

boyutlu bir kavram olduğunu öne süren, dolayısıyla kalkınmayı ölçmek 

için gelirden çok daha kapsamlı bir tasarımın (okur yazar oranı, sanayi 

ve hizmet sektöründe çalışanların oranı vb.) önemini savunan görüştür 

(Ülgener, 1956: 5). 

 

1.2.1. Ekonomik Kalkınmanın Göstergeleri 
 

Ekonomik kalkınmanın birçok göstergesi vardır. Bunlardan bazıları,  

Kişi başı gelir düzeyi ve büyüme oranı, Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı ve 

İnsani (Beşeri) Kalkınma İndeksi’dir.  
 

1.2.1.1. Gelir Düzeyi ve Büyüme Oranı 
 

Kişi başına düşen gelir düzeyinin yüksek olması ya da artan ekonomik 

büyüme oranı genel olarak, ekonomik kalkınmanın bir ölçüsü olarak 

kabul edilmektedir. Söz konusu göstergelerin, ülkelerin kıyaslanmasını 

basitçe yorumlama adına son derece kullanışlı olduğu düşünülmektedir 
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(Cypher ve Dietz, 2004: 31). Diğer yandan, kalkınmışlığın 

ölçülmesinde ekonomik büyüme verisi haricinde diğer geniş kapsamlı 

tanımlar üzerinden ölçümler yapılmasının karmaşık bir süreç olduğu 

ifade edilmektedir. Söz konusu karmaşıklığın temel sebebini, veri 

eksikliği ve mevcut verilerinde her bir ülke için kıyaslanarak 

yorumlanma güçlüğü oluşturmaktadır. Sonuç olarak, ekonomik 

kalkınmanın ölçülmesinde ve ülkeler arasında kıyaslama yapılmasında, 

gelir harici verilerin karmaşık ve çok boyutlu olmasından dolayı 

standart bir ölçüm olarak bu yolun tercih edildiği vurgulanmaktadır. 

Ancak ekonomik büyümenin tek başına kalkınmışlığı açıklayan bir 

gösterge olmaması sebebiyle bu görüş eleştirilmektedir. 
 

1.2.1.2. Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı 
 

Ekonomik kalkınmanın ölçümünde gelir değişkenin tek başına 

kullanılmasının eleştirilmesiyle birlikte, diğer bir gösterge olarak temel 

ihtiyaçlar yaklaşımı kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu yaklaşıma 

göre, toplumdaki bireylerin beslenme, sağlık, barınma gibi temel 

ihtiyaçlarının karşılanması kalkınmanın önemli amaçlarındandır. 

1960’lı yıllarda başta Uluslararası Emek Örgütü olmak üzere çeşitli 

kesimlerden gelir artışlarının, ekonomik kalkınma göstergesi olarak 

kullanılmasına tepkiler doğmuştur. Bu tepkilerin ana sebebini, dünyada 

ki birçok yoksul ülkede var olan gelir artışına rağmen, başta gelir 

eşitsizliği olmak üzere birçok faktörden dolayı ekonomik kallkınmanın 

gerçekleşememiş olması oluşturmaktadır. Dolayısıyla gelir 

göstergesinin yerine temel ihtiyaçlar yaklaşımı ya da bazı değişkenlerin 
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birleştirilmiş halini gösteren “insani kalkınma indeksi” önerilmektedir 

(Cypher ve Dietz, 2004:50). 

 

Günümüzde ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmiş bir toplum için 

asgari gereksinimin, temel ihtiyaçları karşılanmış olması 

gerekmektedir. Ayrıca söz konusu kalite standardının toplumun büyük 

bir kesimi tarafından yakalanmasının gerekliliği vurgulanmaktadır 

(Ray, 1998: 8). Genel olarak kalkınmışlık ölçümlerinde gelirin payının 

yüksek olduğu kabul edilmekle birlikte evrensel olarak kalkınmanın 

sadece gelirle ilişkili olmadığı görüşü üzerinde fikir birliği 

bulunmaktadır. 
 

1.2.1.3. İnsani (Beşeri) Kalkınma İndeksi 
 

İnsani kalkınma indeksi, kişi başına düşen geliri (reel satın alma gücü 

dikkate alınarak hesaplanan), doğumdan beklenen ortalama yaşam 

süresini ve okur-yazarlık oranını içeren bir indekstir. Söz konusu 

unsurlar, en iyi ve en kötü performansa sahip ülkeler arasındaki farkın 

hesaplanması sayesinde ortak bir payda da birleştirilmekte ve ülkeler 

bu indekse göre sıralanmaktadır. İndeks değerleri 0 ile 1 arasında 

oluşmaktadır. Eğer indeks 1’e yakınsa, ilgili ülkenin insani kalkınma 

düzeyi yüksektir (Özcan ve Dinçer, 2011: 64). Diğer yandan, indeksin 

0’a yakın olması ise insani kalkınma düzeyinin düşük olduğu anlamına 

gelmektedir. Fakat bu indeks, söz konusu üç unsurun rastgele 

ağırlıklandırıldığı, içerisinde neyin dışlandığı ya da dâhil edildiği 

konusunun keyfi olduğu düşünülerek eleştirilmektedir. Ayrıca insani 

kalkınmanın söz konusu üç faktör dışında başka faktörlere de bağlı 
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olduğu görüşü sebebiyle daha geniş bir veri setinin varlığı 

savunulmaktadır. Özetle, kişi başı gelir indeksi gibi, insani kalkınma 

indeksinin kullanımı da bazı eleştirilere açık bulunmaktadır. 
 

İnsani kalkınma indeksi, toplumun yoksul üyelerine odaklanmamak-

tadır. Bu sebeple, yoksulların yaşam standartlarının belirlenmesi için 

1997 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yeni bir 

indeks ortaya konmuştur. İnsani Yoksulluk İndeksi olarak adlandırılan 

bu indeks, insani kalkınma indeksinden farklı bazı değişkenleri de ele 

almaktadır. Bunlardan bazıları; ergin okur-yazarlığı, doğumda 

beklenen 40 yaşına kadar yaşamama olasılığı, temiz suya erişimden 

yoksun insan yüzdesi gibi göstergeleri de içermektedir (Cypher ve 

Dietz, 2004: 54). 

 

1.2.2. Ekonomik Kalkınmanın Belirleyenleri 
 

Bu kısımda ekonomik kalkınmanın belirleyenleri sermaye birikimi ve 

yatırımlar, iktisadi yapı, kentleşme ve işsizlik, uluslararası ticaret,  

kamunun ekonomideki payı /serbest piyasa mekanizması, beşeri (insan) 

sermaye ve teknoloji, gelir dağılımı eşitsizlikleri, tabii kaynaklar, 

sürdürülebilir kalkınma ve nüfus artış oranı gibi alt başlıkları altında 

incelenecektir.  

 

1.2.2.1. Sermaye Birikimi ve Yatırımlar 
 

Klasikler’den günümüze dek sermaye birikiminin, ekonomik kalkınma 

üzerinde önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Belli bir zaman 

süresince bir gelir akımı sağlayan herşey sermaye olarak ifade 

edilmektedir. Yatırım ise insani, maddi, entellektüel sermayeye eklenen 
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net ilaveler olarak tanımlanmaktadır. İnsani sermaye ve entellektüel 

sermaye; insanların sağlığındaki pozitif gelişmeler, disiplin, yetenek ve 

eğitim, emeğin daha verimli faaliyetlere dönüşmesi ve bilginin keşfi ve 

uygulanması gibi etmenlere denilmektedir. Sermaye birikiminin 

genelleştirilmiş sürecine ise ekonomik kalkınma adı verilmektedir 

(Nafziger, 1997: 294). 

 

1776 yılında Ulusların Zenginliği adlı eseri yazan A. Smith, ekonomik 

kalkınmanın temel şartlarından birinin sermaye birikimi olduğunu ifade 

etmektedir. Kapitalizmi insan refahını artırmak için önemli bir sistem 

olduğunu savunan Smith, özellikle sermaye birikimini ve emeğin 

dağılımını ekonomik kalkınmayı sağlayacak ana faktörler olarak 

görmektedir. Devlet müdehalesinin olmadığı ve “Laissez-faire”in 

savunucusu olan Smith, sermayeyi devletin yönettiği ekonomik 

modellere karşı çıkmaktadır. Diğer yandan Smith’e göre kalkınmanın 

gerçekleşebilmesi için, yüksek tasarruflar ile yatırımların artırılması 

gerekmekte ve böylece ekonomik büyüme ortaya çıkmaktadır (Hayami 

ve Godo, 2005: 123). 

 

Sermaye birikimi ile mevcut gelirin bir bölümünün tasarruf edilmesi 

yoluyla gelecekteki çıktıyı ve geliri arttırmak için biriktirilen herşey 

kastedilmektedir. Bir ülkenin fiziki sermaye stoğu, yeni fabrikalar, 

materyaller ve teçhizatlar ile zenginleşebilmektedir. Ayrıca insana 

yapılan yatırımlar yoluyla da insan sermayesi oluşmakta ve nitelikli 

insan gücü ortaya çıkmaktadır. Hem insan sermayesi hem de fiziki 

sermaye yatırımları ile sermaye birikimi meydana gelmekte ve artan 

sermaye stoğu da mevcut kaynakların verimini artırmaktadır. 
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1.2.2.2. İktisadi Yapı, Kentleşme ve İşsizlik 

 

Ekonomik kalkınma teorilerinde tarım sektörünün payının azaltılması 

gerektiği sık sık vurgulanmaktadır. Diğer yandan, öncü sektör olarak 

sanayi sektörü görülmektedir. Bir ülkenin ekonomik yapısında sanayi 

sektörünün ağırlığının artması ile bu sektörün kalkınmanın lokomotifi 

olacağı savunulmaktadır. Özellikle tarım sektörünün yüksek paya sahip 

olduğu gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik performansta meydana 

gelen düşüklüğün temel sebebi yüksek gizli işsizliğin varlılığıdır 

(Nafziger, 1997: 252). Ekonomiye katkısı olmayan bu işsizlere az 

gelişmiş ülkelerin tarımsal emek gücü arasında sıkça rastlanmaktadır. 

Tarım sektörünün payının düşürülüp, söz konusu emek gücünün sanayi 

ve hizmet sektörüne kaydırılmasıyla kırsal alandaki emek, kentlere göç 

ederek makine-teçhizat kullanabilecek, firma ve kurumlarda çalışabilir 

hale gelecekir. Böylece ekonomiye katkısı olmayan gizli işsizler de 

ekonomik aktiviteler de aktif rol alacak ve ekonomik büyüme de artış 

yaşanacaktır (Özbek ve Türkmen, 2020: 2100). 
 

1.2.2.3. Uluslararası Ticaret 
 

Bir ülkenin ticari olarak dışa açık olması, ekonomik kalkınmışlık ile 

ilişkilidir. Bir ülke ekonomisinin ihracat ve ithalatının toplamının milli 

gelire oranı olarak ifade edilen ticari açıklığın, uluslararası ticaret 

teorilerine göre kalkınmayı artırıcı etkileri bulunmaktadır. Gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülke ayrımı yapılarak yapılan analizlerde, farklı 

görüşler olmasına karşın serbest uluslararası ticaretin genel olarak hem 

ihracat yapan ülkeye hem de ithalatçı ülkeye faydası olduğu 
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düşünülmektedir. Diğer bir ifadeyle uluslararası ticaretin, sıfır toplamlı 

bir ticaret olmadığı görüşü savunuşmaktadır. Bu görüşe göre, dış ticaret 

yapan ülkeler birbirlerine bilgi, teknoloji vb. transferi de yapmaktadır. 

Dolayısıyla karşılıklı olarak bilgi paylaşımı ile daha verimli üretim 

süreçleri öğrenilmektedir. Dolayısıyla kalkınma sürecine pozitif etkiler 

ortaya çıkmaktadır. Ancak, dış ticaret yapan ülkelerden biri büyük 

diğeri küçük ülke olduğu durumda, az gelişmiş ülkeye karşı uygulanan 

ithalat vergileri, sübvansiyonlar, kotalar, yönetimsel kontroller ve diğer 

koruma türleri gibi faktörlerden dolayı uluslararası ticaretten istenen 

verim alınamamaktadır. Bu durumda ise ekonomik geliimişlik 

artmamaktadır (Nafziger, 1997: 495). 

 

1.2.2.4. Serbest Piyasa Mekanizması 
 

Büyük Buhran sonrası yıllarda, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nı takip 

eden çeyrek yüzyıl süresince kalkınma teorilerinin özünde gelişmekte 

olan ülke ekonomilerinin düşük sermaye birikimine sahip olduğu için 

ekonomik büyüme ve kalkınmayı gerçekleştiremediği düşünülmek-

teydi. Bu durum serbest piyasa uygulamalarının öngördüğü gibi kaynak 

dağılımının tamamen serbest piyasaya bırakılması yoluyla 

aşılamadığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla tasarrufu düşük olan 

yoksul ülkelerde söz konusu uygulama ile sorunların üstesinden 

gelinememektedir (Hayami ve Godo, 2005:134). Çözüm için ülke 

ekonomilerine önerilen kalkınma stratejileri ise, devletin kısmen 

ekonomiye müdehale etmesi şeklinde dönüşmüştür. Yani, devlet 

otoritesi tarafından birtakım düzenlemeler getirilerek, ekonomik karar 

birimlerinin tüketim ve yatırım kararları güncellenmektedir.  
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Öncülüğünü devletin yaptığı kalkınma amaçlı politikaların, 1970’li 

yıllara gelindiğinde bir takım kusurları ortaya çıkmıştır. Bu kusurlar, 

ithal ikameci politikalar ve merkezi plânlı ekonomilerin işlevsiz hale 

gelmesinden kaynaklanmıştır. Yaşanan olumsuz ekonomik süreçler, 

kalkınma politikalarının yeniden revize edilmesini gerekli kılmıştır. 

Dolayısıyla yeni kalkınma teorisi kamunun rolünü, sadece kamu 

mallarının arzı ve makroekonomik dengenin gözetilmesi ile 

sınırlandırmıştır. Diğer ekonomik aktivitelerin ise serbest piyasa 

mekanizması tarafından özel sektör aracılığıyla yürütülmesi 

kararlaştırılmıştır (Hayami ve Godo, 2005: 280). 
 

1.2.2.5. Beşeri Sermaye ve Teknoloji 

 

Ekonomik kalkınma sürecinde, başta eğitimin ve eğitimin yansıması 

olarak nitelendirilebilecek teknolojik gelişmelerin rolü büyüktür. Bir 

ülkede yaşayan vatandaşlarıni iyi bir eğitim ile mevcut yetenek ve 

kabiliyetlerini keşfetmesi ile kişisel verimliliğini en üst noktaya 

çıkarma şansı artmaktadır. Böylece, yeni fikirlerin ortaya çıkması ile 

başta teknolojik gelişmeler olmak üzere birçok alanda yenilikler 

meydana gelmektedir. Eğitimin yanında, sağlık hizmetlerinin de 

ekonomik kalkınma sürecinde etkin bir role sahip olduğu 

düşünülmektedir. Çünkü, sağlıklı bireylerin var olduğu toplumlarda, 

bireylerin verimliliği artmakta ve ekonomiye katkıları çok daha fazla 

olmaktadır. Dolayısıyla artan sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasında doğrusal bir ilişkinin varlığından söz edilmektedir. Eğitim ve 

sağlık harcalamalarının, ekonomik büyüme üzerine olumlu katkıları, 
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geleneksel olarak bilinen somut sermaye yatırımları gibi düşünülebilir. 

Ancak bu yatırım daha çok insan sermayesi yatırımları olarak 

adlandırılmaktadır (Hayami ve Godo, 2005:50). Üretim faktörlerinden 

olan emek, 1960’lı yıllardan itibaren sadece homojen bir üretim faktörü 

olmanın yanında insan sermayesi biçiminde de ifade edilmeye 

başlanmıştır. Dolayısıyla ülkelerin eğitim ve sağlık harcamaları gibi 

yatırımlar ile birlikte istihdam ettikleri emeğin niteliklerinin de 

artırılabileceği ortaya konmuştur.  
 

Neoklasik büyüme teorilerinin ortaya koyduğu iktisadi modeller 

ekonomik büyümenin dinamiklerini tam olarak açıklayamadığı 

gerekçesiyle eleştirilmektedir. Çünkü, söz konusu teori daha fazla emek 

ve artan sermaye birikimi ile büyümenin sağlanacağını ifade 

etmektedir. Ancak diğer faktörlerin de var olabileceği göz ardı 

edilmiştir (Cypher ve Dietz, 2004:381). Özellikle, kimi ekonomilerde 

görülen yüksek büyüme oranları eğitim, teknoloji, deneyim gibi 

etmenlerin önemini ortaya koymuştur. Büyüme modelleri içerisine 

insan sermayesinin dahil edilmesi ilk olarak Mankiw vd. (1992) 

tarafından Solow modelinin genişletilmesi ile başlamış ve Lucas 

(1988)’ın ve Romer (1990)’in önderliğinde gelişme kaydeden “içsel 

büyüme modelleri” ile de derinleştirilmiştir. Söz konusu modellerde 

insan sermayesinin büyüme üzerindeki etkisi verimlilik kanalı ile 

doğrudan elde edilmektedir. Ayrıca teknolojik gelişmelerin taklit 

edilmesi ve araştırma-geliştirme gibi faaliyetleri neticesinde dolaylı 

olarak ekonomik büyümenin ortaya çıktığı görülmektedir. 

 

 



 

 593 

1.2.2.6. Gelir Dağılımı Adaletsizlikleri 

 

Ekonomik kalkınmanın sağlanması adına en önemli etmenlerden biri de 

adaletli gelir dağılımının sağlanmasıdır. Bir ülkede meydana gelen 

sosyal sorunların temel sebeplerinden birisi artan gelir dağılımı 

eşitsizlikleridir. Bu sebeple ülke ekonomisinde mevcut gelirin nasıl 

dağıldığı ülkedeki kalkınma sürecinin anlaşılması açısından önemli 

göstergelerdendir. Gelir dağılımının ne şekilde gerçekleştiğinin bilgisi, 

toplumların siyasi ve sosyal yapısı hakkında da bilgiler içermektedir. 

Diğer yandan gelir dağılımında görülen adaletsizlikler hem sosyal hem 

de ekonomik kurumlar içerisinde etkileşimin nasıl olduğunu, toplum 

içindeki en yüksek gelir grubu ile en düşük gelir grubu arasındaki gelir 

uçurumunun zamanla farklılaşmasını ve gelir dağılımındaki adaletsiz-

likteki değişmenin, sermaye birikimi ve ekonomik büyüme ile kaynak 

dağılımındaki etkinliği ortaya koymaktadır. Belirli bir dönemde bir 

ülkede kazanılan gelirin adaletli dağılıp dağılmadığı, diğer bir deyişle 

gelir eşitsizliğinin mevcut olup olmadığı genel olarak Gini katsayısı ile 

ölçülmektedir. 0 ile 1 arasında değerler alan Gini katsayısı, sıfıra 

yaklaştıkça gelir eşitsizliğinin azaldığını; 1’e yaklaştıkça ise gelir 

eşitsizliğinin arttığı anlamına gelmektedir (Yanar ve Şahbaz, 2013: 61). 
 

Kuznets (1955) tarafından ortaya atılan Kuznets eğrisi hipotezi, 

ekonomik büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi ölçen temel 

çalışmalardan biridir.  Söz konusu çalışmada Almanya, İngiltere ve 

Amerika Birleşik Devletleri’den oluşan üç gelişmiş ülke ile Porto Riko, 

Hindistan, Sri Lanka’dan oluşan gelişmekte olan üç ülkeye ait uzun 

dönemli zaman serisi verileri incelenmektedir. Kuznets tarafından ileri 
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sürülen görüş, ekonomik kalkınma evrelerinde hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkelerde belli bir süre gelir dağılımı eşitsizliği sorunun 

meydana geleceği gerçeğidir. Kalkınma aşamasının erken 

dönemlerinde görülen bu eşitsizlik artışının, zaman içerisinde azalacağı 

savunulmaktadır. 
 

1.2.2.7. Tabii Kaynaklar, Sürdürülebilir Kalkınma ve 

Nüfus Artış Hızı 
 

Nüfus artış hızının yüksek olması ve söz konusu nüfusun niteliğinin 

düşük olması neticesinde ekonomik kalkınma süreci zayıflamaktadır. 

Artan nüfus ile birlikte doğal kaynakların kullanımı artmakta ve bu 

durum sürdürülemez hale gelmektedir. Hızlı nüfus artışının birtakım 

zararlı etkileri bulunmaktadır. Bunlar; nüfus artışı ile birlikte milli 

gelirin arttırılamaması neticesinde, kişi başına gelir düzeyinin düşmesi 

ve ortalama refahın azalması, özellikle gelişmekte olan çoğu ülke için, 

artan nüfusun istihdamı çok kolay olmaması ve durumun kalkınma 

sürecini negatif yönde etkilemesi, teknolojik gelişmelerden yoksun 

ekonomilerde, artan nüfusun mevcut kaynakların verimsiz şekilde 

kullanımına sebep olması, artan nüfusun çevresel problemlere yol 

açması ve özellikle durağanlaşmış ve yoksul ülke ekonomilerinde artan 

nüfusun adaletli gelir dağılımının bozulmasını sebep olması gibi 

etkilere yol açmasıdır (Özcan ve Dinçer, 2011: 88).  

 

Kısıtlı tarım arazilerinin olduğu özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 

bireyler verimsiz ve sürdürülebilir olmayan alanları kullanma yolunu 

seçmek zorunda kalabilmektedir. Böylece çevresel bozulmalara yol 

açan toprak erozyonu ve çölleşme gibi sorunlar meydana gelmektedir. 
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Bu durumun benzeri gelişmiş ülkelerin, sanayileşme süreçlerinin ilk 

safhalarında da gözlenmiştir. Fakat gelişmiş ekonomiler, sermaye 

birikimi ve modern teknolojik araçları kullanarak kıt olan doğal kaynak 

sorununun üstesinden daha kolay gelebilmiştir. 
 

Ekonomik kalkınma ve doğal kaynaklar arasındaki ilişki sürdürülebilir 

kalkınma çerçevesinde açıklanabilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma 

kavramı, Norveç Başbakanı Gro Harlem Bruntland tarafından 1987 

senesinde, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nda 

ortaya atılmıştır. Söz konusu kavram ile sadece insan türünün yaşamını 

sürdürmesi kastedilmemiş; doğal, üretilmiş ve beşeri sermayenin 

verimliliğinin sadece kısa dönemde değil uzun dönemde korunmasını 

da kapsadığı belirtilmiştir. (Nafziger, 1997: 336). 

 

2. SOSYAL SERMAYENİN TANIMI, TÜRLERİ VE 
GÖSTERGELERİ 

Bu kısımda, ilk olarak literatürde ifade edilen sosyal sermaye 

tanımlarına yer verilecektir. Sonrasında ise sosyal sermaye türleri ve 

göstergelerine değinilerek, sosyal sermaye kavramının etkilerinden 

bahsedilecektir.  

 

2.1. Sosyal Sermaye Kavramı 

Çeşitli disiplinlerle kullanılarak farklı anlamlar kazanabilen sosyal 

sermaye kavramı, birçok teorik ve ampirik çalışmalara konu 

olmaktadır. Sosyal sermaye en geniş anlamda, bireylere tek başlarına 

elde edebileceklerinden daha etkin bir şekilde hareket edebilme fırsatı 

tanıyan sosyal ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu tanıma 
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göre özellikle güven ve karşılıklılık topluma, bir takım gruplara ve 

özelde ise bireylere fayda sağlayan önemli kaynaklardandır. Sosyal 

sermaye ekonomik kalkınma boyutu ile ele alındığında ise sahip olduğu 

kamu malı doğası sebebiyle, uluslararası kalkınma teorilerinde önemli 

bir söylemi ortaya koymaktadır. Sosyal sermaye ile ilgili genel kabul 

gören görüş ise, ortak faydaya dayalı işbirlikçi davranışın söz konusu 

kavramın çekirdeğini oluşturduğu ve sosyal sermayenin de sosyal 

grupların, ortak iyinin elde edilmesi için birlikte işbirliği ve çalışma 

gerçekleştirebilme kapasitelerini ifade ettiğidir (Carroll, 2001: 1). 

Sosyal sermaye kavramının tam olarak neyi ifade ettiği tartışmalı bir 

konudur. Ancak kavramın temel vurgusu, bireyler arasındaki ilişkiler 

ve söz konusu bu ilişkilerin de sosyo-ekonomik etkilere sahip 

olduğudur. 
 

İlk olarak sosyal sermaye kavramı, Hanifan (1916) tarafından 

kullanılmıştır. Yazar, yerel okul performansına katkısı yönüyle sosyal 

sermayeyi ele almış ve ortaya çıkacak pozitif etkilerin bireyler ve aileler 

arasındaki sosyal münasebetlerin, arkadaşlıkların, iyi komşuluk 

ilişkileri ile zenginleşebileceğini savunmaktadır (Hanifan, 1916: 130). 

 

Sosyal sermaye kavramını, ekonomik büyümeye yaptığı katkı 

bakımından inceleyen Whiteley, kavramı yurttaşlarına, kendi aile 

üyelerine ve diğer kişilere güvenme arzusu olarak ifade etmektedir. 

Whiteley tarafından ortaya atılan sosyal sermaye kavramının temel 

vurgusu, birçok ampirik çalışmada da ele alınan güven öğesidir 

(Whiteley, 2000: 450). 
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Woolcock tarafından yapılan sosyal sermaye tanımı incelendiğinde ise 

temel vurgunun bireylerin sosyal ağlarında bulunan güven, karşılıklılık, 

bilgi normları olduğu görülmektedir. Yazar, kavramı mikro veya makro 

boyuta sahip bir öğe olarak belirgin bir şekilde tanımlanmasının 

zorunluluğundan bahsetmektedir. Dolayısıyla genel tanımlamalara 

karşı çıkıp, “her şey uyar” biçimindeki yaklaşımların doğru olmadığını 

savunmaktadır. Ortaya konan tüm araştırmaların tutarlı, etkin ve 

standart bilimsel kurallara uygun biçimde tanımlanmasını savunan 

Woolcock, sosyal sermaye kavramının kaynaklarına odaklanılması 

gerektiğini öne sürmektedir. Yazar, kavramı politik veya psikolojik bir 

değişken olmaktan daha çok sosyolojik bir kavram şeklinde ele almanın 

doğru olduğunu savunmaktadır (Woolcock, 2001: 8-10). 

 

 2.1.1. Robert Putnam ve Sosyal Sermaye 

Sosyal sermaye çalışmalarında, hem teorik hem de ampirik literatürde 

sık sık atıf yapılan yazarların başında Putnam gelmektedir. Putnam 

tarafından 1993 yılında kaleme alınan “Making Democracy Work” adlı 

eser ile söz konusu kavram sosyal bilimler alanında hızla tartışılmaya 

başlanmıştır. Yazar çalışmasında, Kuzey ve Güney İtalya 

bölgelerindeki mevcut sosyo-ekonomik farklılığın sebplerini sosyal 

sermaye özelinde tartışmaktadır. Ancak, Putnam tarafından ortaya 

konan sosyal sermaye tanımının sadece pozitif etkiye sahip yatay sosyal 

ağlara odaklanması sebebiyle oldukça dar içerikli olduğu ve bu yönüyle 

sıkça eleştirildiği görülmektedir. 
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Sosyal sermaye Putnam ve arkadaşları’na göre, “sosyal organizasyonun 

güven, normlar ve ağlar şeklinde toplumsal etkinliği arttıran 

özelliklerdir”. Sosyal sermaye, güçlü bir sivil toplum ile 

ilişkilendirilmektedir. Güvenin önemine aşırı vurgu yapan Fukuyama, 

güvenin normların ve ağların sonucu olduğu savunulmaktadır. Putnam 

sosyal sermaye kavramını temsilen cemiyet üyeliğine odaklanmaktadır. 

Coleman ve Bourdieu, sosyal sermayeyi bireylerin, Putnam ise 

toplumun bir niteliği şeklinde düşünmektedir (Putnam vd., 1993: 167). 

 

2.1.2. Pierre Bourdieu ve Sosyal Sermaye 

Bourdieu, sosyal sermaye kavramı ile ilgilenen erken dönem 

düşünürlerdendir. Sermaye türleri (kültürel, sosyal ve ekonomik 

sermaye) arasında ayrım yapan Bourdieu, bu türleri sınıflar arası 

mücadele zeminine oturtmaktadır. Yazar, sermayenin soyut bir içeriğe 

sahip olabileceğine vurgu yapmakta ve sadece somut bir içerik olarak 

açıklanamayacağını ileri sürmektedir (Bourdieu, 1986). 

 

Sosyal sermayeyi, sınıf kavramı üzerine oturtan ve kültürel, sosyal ve 

ekonomik olmak üzere üç farklı türünden bahseden Bourdieu’a göre söz 

konusu bu kaynaklar sosyal açıdan çok etkindir ve sahiplikleri sembolik 

sermayenin aracılığı ile meşruiyet kazanmaktadır (Siisiäinen, 2000: 1). 

Bourdieu tarafından ortaya atılan sosyal sermaye kavramının vurgusu, 

çekişmelere ve güç fonksiyonu üzerinedir. Bu açıdan incelendiğinde, 

sosyal sermaye farklı sosyal alanlarda tanımlanan sosyal mücadele için 

bir kaynak sunmaktadır. 
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2.1.3. Fukuyama ve Güven 

Fukuyama, sosyal sermaye konusunda karmaşık bir yapının olduğu 

görüşündedir. Sosyal konulara olan ilginin Berlin Duvarı’nın 

yıkılışından itibaren arttığını savunan Fukuyama, sonraki dönemlerde 

uygar demokrasiler için güven ve sosyal normlar, sosyal sermaye, sivil 

toplum gibi kavramların önemli hale geldiğini ileri sürmektedir. Ayrıca 

bu kavramların birbiriyle yakın ilişki içerisinde olduğunu 

savunmaktadır. Doğu Avrupa’da işlevsel demokrasiye geçiş için sivil 

topluma yönelik eğilimin gerekli olduğu ve Amerika’daki sosyal 

sermaye de meydana gelen azalışların ise, Amerikan demokrasisi adına 

önemli bir problem olduğu ileri sürülmektedir. Fukuyama küresel 

ekonominin omurgasını sosyal sermayenin oluşturduğunu ileri 

sürmüştür. (Fukuyama, 1997: 377). 

 

Sosyal sermaye Fukuyama’ya göre, sosyal işbirliğini teşvik eden ortak 

normlar ya da değerlerdir. Başka bir deyişle, “sosyal sermaye, bir 

toplumda ya da onun bazı bölümlerinde güven duygusunun hâkim 

olmasından ileri gelen bir yetidir ve sosyal sermaye bu anlamda, kültüre 

faydacı bir bakış biçimini yansıtmakta; kültür ise toplumlarda önemli 

bir fonksiyonel role sahip olup insan gruplarının iletişim kurdukları ve 

işbirliği yaptıkları bir aracı ifade etmektedir” (Fukuyama, 2001: 27; 

Fukuyama, 2005: 42). 
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2.1.4. Yeni Kurumsal İktisat/ Kurumsal Sosyal Sermaye ve 

Douglas North 

Sosyal sermayeyi temsilen kurumlara ve kurumsal sosyal sermayeye 

odaklanan Yeni Kurumsal İktisat Okulu’nun temel vurgusu kurumsal 

güvendir. En önemli temsilcileri North ve Olson’dur. Sosyal sermaye 

konusunda öne çıkan üç gelenek arasında (Putnamcı, Colemancı ve 

Yeni Kurumsal İktisat) en geniş tanımlamayı ortaya koyan bu okul, 

ulusal düzeyde ekonomik verimliliğin artırılmasında kurumsal 

performansın önemine vurgu yapmaktadır (Özcan ve Dinçer, 2011: 21-

22). Bu yaklaşım, kurumsal sosyal sermayeyi sivil sosyal sermaye 

yerine savunmaktadır. Kurumsal sosyal sermaye ise kurumsal güven ile 

ölçülmektedir. 
 

2.1.5. Dünya Bankası Açısından Sosyal Sermaye Kavramı 

Ekonomik kalkınmanın sosyal boyutunun ön plâna çıkması ile birlikte, 

uluslararası kurumlarda sosyal sermaye konuları ile ilgilenmeye 

başlamıştır. Sosyal sermaye kalkınma politikalarının önemli 

göstergelerinden biri haline gelmiştir. Öyle ki Dünya Bankası saha 

araştırmalarında sosyal sermayeyi temel öğelerden birisi haline 

getirmiştir. Dolayısıyla ekonomik kalkınma konusunda politika 

önerilerinde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde sosyal sermayenin 

önemine vurgu yapılmaktadır. 
 

Dünya Bankası, kurumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel faktörleri 

biraraya getirerek yeni bir kalkınma stratejisi ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Bu stratejinin uygulanması için sosyal sermaye 
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düşüncelerini politika önerilerine ve proje oluşumuna dâhil etmek için 

sosyal sermaye kavramına yönelik dört politik düşünce ileri 

sürmektedir (World Bank, 1998: 4-5). Bunlardan ilki, incelenen 

ülkelerdeki mevcut kurumların iş yapma alışkanlıklarını, onların 

ekonomik ve sosyal kalkınmadaki önemini anlamak için yeni araçların 

kullanımını teşvik etmektir. İkincisi, mevcut sosyal sermaye 

(cemiyetler vb.) ile proje tasarımları yapmak ve dolayısıyla 

sürdürülebilirliğin artması, proje maliyetlerinin minimize edilmesi 

sağlanarak bu organizasyonların artması ile sivil toplumun 

güçlenmesini desteklemektir. Üçüncüsü, ülkelerdeki sosyal sermayeyi 

besleyen çevreleri (sivil toplum örgütleri gibi) destekleyerek, sivil 

özgürlüklerin artmasını, devletin şeffaflığını sağlayan mekanizmaları 

daha etkin hale getirmek ve son olarak yerel organizasyonları 

desteklemek ve sosyal sermayeye doğrudan yatırım yapmak adına 

doğrudan finansal destekler sağlamaktır. 
 

2.2. Sosyal Sermayenin Türleri 

Sosyal sermaye kavramının çok çeşitli tanımları bulunduğu gibi farklı 

türleride bulunmaktadır. Bu kısımda sosyal sermaye türleri; topluluk 

içi, topluluk dışı ve birleştirici sosyal sermaye, sivil ve kamusal sosyal 

sermaye ve yapısal-bilişsel sosyal sermaye başlıkları altında 

incelenecektir. 
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2.2.1. Topluluk İçi, Topluluk Dışı ve Birleştirici Sosyal 

Sermaye 

Topluluk içi ve topluluk dışı sosyal sermaye ayrımı ilk kez Putnam 

tarafından ortaya konmuştur (Putnam, 2000). Birleştirici sosyal 

sermaye ise Woolcock tarafından ortaya atılarak, sosyal sermaye 

kavramı üçüncü türe genişletilmiştir (Woolcock, 2001). Sosyal sermaye 

türlerinden topluluk içi sosyal sermaye kavramı ile yakın arkadaşlar, 

aile üyeleri ve komşular gibi yakın ilişkide bulunulan kişiler işaret 

edilmektedir. Yatay bir metafor olan topluluk dışı sosyal sermaye, 

birçok benzer demografik karakteristiği paylaşan fakat birbirine uzak 

bireyler arasındaki ilişkilere işaret etmektedir. Sosyal sermaye kavramı 

ayrıca birleştiriciler biçiminde ifade edilen dikey bir boyuta da sahiptir. 

Topluluğun ötesine uzanan bağlara işaret eden bu tür, resmi 

kurumlardan elde edilen fikirlerin, bilginin ve kaynakların geliştirilme 

kapasitesini yansıtmaktadır (Woolcock, 2001: 10-11). 

 

Topluluk içi ve topluluk dışı sosyal sermaye, sosyal sermaye türlerinin 

temel iki ayağını oluşturmakta fakat birbirlerini ikame etmemekte 

aksine ilgili türler birbirlerini tamamlamaktadır. Bu sebeple ekonomik 

kalkınma için ilgili sermaye türlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Topluluk 

içi sosyal sermayenin varlığı, topluluk dışı sosyal sermayenin meydana 

gelebilmesi için gereklidir. Ancak, topluluk içi sosyal sermayenin fazla 

olması ekonomik kalkınma adına negatif etkilere sebep olabilmektedir. 

Bu durumun sebebi ise, bireylerin sadece kendi yakın ilişkide 

bulunduğu kişilerle ilişki içerisinde olup, kısıtlı bir iktisadi alanda 

hareket etmekten dolayı etkin kaynak dağılımının önlenmesidir. Diğer 
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taraftan yoğun topluluk içi sosyal sermayenin varlığı, firmalar arasında 

kartellerin oluşmasına yol açmaktadır. Böylece girişimci grupların 

bazılarının diğerlerine oranla çok daha fazla avantaj elde etmesi ile 

kaynak etkinliği ve rekabet koşulları zayıflamaktadır (Staveren ve 

Knorringa, 2006: 9). Topluluk içi ve topluluk dışı sosyal sermaye ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişki Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 1: Sosyal Sermaye ve Ekonomi Arasındaki İlişki (Kaynak: Staveren ve 

Knorringa, 2006:10) 

Şekil 1, ekonomik büyüme ve sosyal sermaye ilişkisini ortaya 

koymaktadır. Şekilden de görüldüğü üzere topluluk içi sosyal 

sermayenin ekonomik fayda sağladığı optimum bir düzey söz 

konusudur. Bu düzeyin üzerine çıkıldığında ise söz konusu sosyal 

sermaye türünün artışı artık fayda yerine ekonomik anlamda zarara 
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sebep olmaktadır. Ancak topluluk dışı sosyal sermaye türünde ise 

ekonomik zarara sebep olunmadan, sürekli pozitif yönde katkılar 

bulunmaktadır.  

 

2.2.2. Sivil ve Kamusal Sosyal Sermaye 

Literatürde sosyal sermayenin daha çok sivil niteliği vurgulanmaktadır. 

Ancak sosyal sermayenin devlet aracılığıyla söz konusu olan kamusal 

bir niteliği de bulunmaktadır. Sosyal sermaye, yatay ve dikey olarak 

yani sırasıyla sivil sosyal sermaye ve kamusal sosyal sermaye olmak 

üzere iki şekilde ayrıştırılabilir. Mikro ölçekte sivil sosyal sermaye 

düşünceler, tutumlar, değerler ve davranış normları ile ilişkilidir. Bu tür 

genelde topluluk içi sosyal sermaye, topluluk dışı sosyal sermaye ve 

birleştirici sosyal sermaye şeklinde üç boyutta incelenmektedir (Parts, 

2003: 9). 

 

Makro ölçekte ise kamusal sosyal sermaye yolsuzluğun azalmasını, 

yasal hükümleri, karar alma sürecindeki şeffaflığı, sözleşmelerin 

yürürlüğe girmesini içermektedir. Kısacası devletin kredibilitesini ve 

yeterliliğini içermektedir (Parts, 2003:9). 

 

 2.2.3. Yapısal ve Bilişsel Sosyal Sermaye 

Yapısal ve bilişsel sosyal sermaye türleri Uphoff tarafından ortaya 

atılmıştır. Yapısal sosyal sermaye, roller, kurallar, temsiller, 

prosedürler, işbirliği gibi sosyal organizasyonun çeşitli biçimleri ile 

ilişkilidir. Zihinsel süreçlerden türemekte olan bilişsel sosyal sermaye 

ise, kültür ve ideoloji tarafından özellikle de işbirlikçi davranışa katkıda 
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bulunan normlar, değerler, tutumlar ve düşünceler tarafından 

kuvvetlendirilmektedir (Uphoff, 2000: 218). 

 

3. SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ 

Sosyal sermaye ve ekonomik kalkınma arasında karmaşık bir ilişki 

bulunmaktadır. Her ülke için sosyal sermayenin ölçümünün birtakım 

zorluklar içermesi bu durumun en önemli sebebidir. Ancak iki kavram 

arasındaki ilişki için genel olarak sosyal sermayenin büyüme ya da 

kalkınma modellerini açıklayan kayıp bir unsur olduğu fikridir. 

Geleneksel büyüme modellerinde, geleneksel üretim faktörleri 

tarafından açıklanamayan ve bu sebeple kalıntı biçiminde ifade edilen 

kısmın hangi yeni öğeler ile açıklanacağı önemli bir tartışma ortamı 

oluşturmaktadır. Buradaki ana düşünce, kalıntı faktörünün sosyal 

sermaye olması ihtimalinin çok güçlü olduğudur. 
 

1980’li yıllar ile birlikte ekonomik kalkınma literatüründe kültür 

kavramının, ekonomik büyümenin bir belirleyicisi olduğu 

görülmektedir. Söz konusu araştırmalarda emek ve sermaye girdisi gibi 

geleneksel girdilerin yanına, ülkeler arasındaki kurumsal ve coğrafyaya 

özgü farklılıkları sembolize eden göstergeler ve insan sermayesi 

eklenmiştir. Böylece, ekonomik kalkınmanın göstergesi olarak 

sosyolojik öğelerin kullanılması ilgili dönemlerde eleştirilse de, sosyal 

sermayenin ekonomik kalkınmayı belirleyen önemli bir 

makroekonomik değişken olduğu ortaya konmuştur (Schaik, 2002: 4). 

 

Emek ve sermaye gibi geleneksel üretim faktörleri, ekonomik 

büyümenin birçok yönünü açıklayamamaktadır. Kalıntı faktörü olarak 
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adlandırılan sosyal sermaye, büyüme modellerinde genellikle toplam 

faktör verimliliği biçiminde ifade edilmektedir. Ancak söz konusu bu 

kısmın oluşumunu belirleyen etmenler net değildir. Natasa bu durumu, 

“teknolojinin dünyanın bir çok yerinde mevcut olması, ülkelerin 

teknolojiyi kullanarak neden aynı faydayı elde edemedikleri sorusunu 

akla getirmektedir” şeklinde ifade etmektedir (Natasa, 2008: 552). 

Ülkeler arasında ortaya çıkan bu farklılık ekonomik büyüme 

literatürüne sermaye ve emek gibi geleneksel girdilerin yanında insan 

sermayesi ve daha yakın bir dönemde ise ülkeler arasındaki kurumsal 

farklılıkları temsil eden kurumsal sosyal sermaye göstergelerinin 

eklenmesine sebep olmuştur. 
 

Doğal, fiziki ve insan sermayesine aynı miktarda sahip olan ülkeler 

arasında önemli ekonomik kalkınmışlık farklılıkları bulunabilmektedir. 

Bu duruma Doğu Asya ülkelerinin başarısı örnek gösterilebilir. 

(Serageldin ve Grootaert, 2000: 44). Svendsen ve Svendsen, ekonomik 

büyüme farklılıklarını ülkeler bazında incelerken sosyo-ekonomik 

yaklaşımı önermektedir. Bu yaklaşım “Bourdieuyan-İktisat” olarak 

isimlendirilmektedir. Bu yaklaşım ile birlikte sermayenin hem görünen 

hem de görünmeyen biçimleri ile ilgilenilmektedir. Diğer bir deyişle, 

ekonomik ve kültürel alan, resmi ve resmi olmayan mübadele ilişkileri 

birlikte ele alınmaktadır. “Bourdieuyan-İktisat” kapsamında ekonomik 

büyümede görülen farklılıklar, daha çok sermayenin görünmez 

biçimleri ile açıklanmaktadır. Yani ekonomik büyüme ve kalkınmada 

vurgu sosyal sermaye üzerine yapılmaktadır. Dolayısıyla sosyal 

sermaye, ulusların zenginlik seviyeleri arasındaki farklılıkları açıklayan 
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temel bir unsur olarak görülmektedir (Svendsen ve Svendsen, 2004: 

246-247). 

 

Sosyal sermaye, ekonomik kalkınmayı farklı biçimlerde 

etkileyebilmektedir. Ekonomik kalkınma ile insan sermayesi ilişkisini 

ortaya koyan ampirik araştırmalar, ekonomik kalkınma ve sosyal 

sermaye ilişkisini net bir şekilde tespit edebilmiş değildir. Eğitim 

düzeyi yüksek olmayan ülkelerde kalkınmanın sürdürülebilir olması 

çok mümkün olmamaktadır. Ancak bazı ekonomiler yüksek kalkınma 

seviyesine sahip iken sosyal sermaye seviyeleri düşük olabilmektedir.  

Ekonomik kalkınma ile sosyal sermaye arasındaki nedensellik ilişkisi 

incelendiğinde fikir birliğinin olmadığı görülmektedir. Bu ilişki genel 

olarak, sosyal srmayeden ekonomik kalkınmaya tek yönü 

gerçekleşebildiği gibi karşılıklı nedensellik ilişkisinin varlığına da 

rastlanmaktadır (Grootaert, 1998: 9). 

 

İnsan sermayesi de sosyal sermaye gibi, geleneksel sermaye türlerinden 

ayrılmaktadır. Özellikle içsel büyüme teorilerinin gelişmesiyle insan 

sermayesi, iktisatçılar tarafından önemli bir sermaye türü olarak 

görülmeye başlanmıştır. Sosyal sermaye için böylesi bir fikir birliği 

oluşmamıştır. Daha önce de ifade edildiği gibi sosyal sermaye 

kavramının çeşitli yönleri itibariyle belirsizlik içermesi bu durumun 

temel sebebidir. Bu bakımdan sosyal sermayenin ölçümü oldukça 

güçtür. Çünkü kavramı somut biçimde ifade etmek mümkün değildir. 

Fakat bir toplumda sosyal sermayenin mevcut olup olmadığını gösteren 

bazı göstergeler bulunmaktadır. Bunlar; boşanmaların, suç oranlarının 

ve bürokratik işlemlerin az olması, devlet kurumlarına olan saygınlığın 
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yüksek olması, hükümetlerin istikrarlı olması, şirket yapılanmalarının 

aile şirketinden çok anonim şirket biçiminde olması, sivil toplum 

örgütlerinin yaygın ve güçlü olması, halkın kendisini ilgilendiren 

olaylara yüksek katılım göstermesi gibi etmenler sosyal sermayenin 

yüksek olduğunun göstergeleridir (Gökalp, 2003: 165; OECD, 2001: 

43). 

 

Sosyal sermayenin varlığı ve ölçümü noktasında, farklı ülke ve 

toplumlar üzerine genel olarak halkların inanç ve değerlerini ölçmeye 

çalışan araştırmalardan en yaygını Dünya Değerler Araştırması 

(DDA)’dır. DDA, 1981 yılından günümüze dek yaklaşık olarak 100 

ülkede düzenli olarak yapılan dünyanın en kapsamlı sosyal araştırma 

projelerindendir. Araştırmada bir ülkede yaşayan insanların inançları, 

değer yargıları ve “öteki” olarak kabul edilen farklı sosyal gruplara ve 

kişilere yönelik yaklaşımları ölçülmektedir. Böylece ilgili toplumdaki 

demokrasi ve hoşgörü seviyesi saptanmaya çalışılmaktadır. 
 

DDA tarafından araştırılan bazı raporların sonuçları Tablo 1 ve Tablo 

2’de verilmektedir. Söz konusu sonuçların ardından, Türkiye ile ilgili 

DDA tarafından yayımlanan son rapor bulguları da verilecektir.  DDA 

tarafından 2006 yılında yapılan araştırmada bireylere “Genel olarak 

çoğu kişinin güvenilir olduğunu veya onlarla olan ilişkilerinde aşırı 

dikkate gerek olmadığını düşünüyor musunuz?” şeklinde bir soru 

sorulmuş ve söz konusu sorulara verilen yanıtlar yüzde değer üzerinden 

sıralanmıştır (Karagül, Dündar, 2006: 67-68). Söz konusu soruya 

“evet” yanıtını veren bireylerin oranının yüksek olduğu ülkelerdeki 

sosyal sermaye birikiminin yüksek olduğu kabul edilmektedir. Diğer 
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yandan yüzdenin düşük olduğu ülkelerin ise sosyal sermaye açısından 

daha fakir oldukları düşünülmektedir. İlgili araştırmanın bulguları 

Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Seçilmiş Bazı Ülkelere Ait Güven Düzeyleri (1995-1996) (Knack, Keefer, 

1997; OECD, 2001: 44) 

 
Ülke İsmi 
 

Güven 
Düzeyi 
(%) 
 

Ülke ismi 
 

Güven 
Düzeyi 
(%) 
 

Ülke ismi 
 

Güven 
Düzeyi 
(%) 
 

Danimarka*  66,53  İrlanda*  35,23  Fransa  22,24 

İsviçre  66,31  Almanya  34,77  Macaristan  21,84 

Norveç  65,30  Avusturya  33,87  Slovenya  21,69 

Hollanda*  59,81  İtalya*  32,63  Meksika  21,35 

Finlandiya  58,00  Belçika*  30,68  Polonya  18,85 

Endonezya  51,64  İngiltere  29,75  Singapur  16,90 

Y. Zelanda  49,05  Güney Kore  27,33  Venezüella  15,93 

Japonya  43,06  Lüksemburg  25,95  Türkiye  6,5 

İzlanda  41,08  Çek Cum*.  23,87  Slovakya  15,70 

Hindistan  40,99  Yunanistan  23,73  Arjantin  15,39 

İsveç  40,96  Rusya 23,73  G.Afrika  11,75 

Avustralya*  39,92  İsrail  23,46 Kolombiya  10,81 

Kanada  38,85  Estonya  22,83  Portekiz*  10,05 

İspanya  36,23  Şili  22,78  Filipinler  8,38 

ABD 35,84  Çin  22,78  Brezilya  2,83 

Not: “*” işareti, 1990-1991 yıllarına ait verileri ifade etmektedir. 
 

Tablo 1 bulguları incelendiğinde, incelenen ülkeler içerisinde en fazla 

güven düzeyine sahip ülkelerin Danimarka, İsviçre, Norveç ülkelerinin 

olduğu görülmektedir. Sosyal sermaye teorileri incelendiğinde, güven 

düzeyinin, sosyal sermayeyi belirleyen temel faktörlerden olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu ülkelerin sosyal sermaye 

zengini olduğu söylenebilmektedir. Diğer taraftan, en düşük güven 

düzeyine diğer bir deyişle en düşük sosyal sermayeye sahip ülkelerin 

ise Brezilya, Türkiye ve Filipinler’in olduğu görülmektedir. İncelenen 
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ülkeler içerisinde Brezilya’nın %2,83 oranı ile en düşük güven 

düzeyine sahip ülke konumunda olduğu saptanmıştır. Türkiye’nin ise 

%6,5’luk oranla, anketteki ülkelerin ortalamalarına göre epey düşük bir 

sonuca sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun temel nedeninin 

Türkiye’de anketin yapıldığı yıllar olan 1995-1996 yıllarında ekonomik 

ve siyasi bir takım krizlerin olmasıdır.  

Tablo 1’in ardından yine DDA tarafından 2006 yılında yapılan anket 

sonuçları Tablo 2’de verilmektedir. 20 ülkeye ait kişi başına düşen gelir 

düzeyi ve güven düzeyi sonuçları ise Tablo 2’de verilmektedir. 

DDA’nın yaptığı araştırmada bireylere “Sizce genelde insanların 

çoğunluğuna güvenilebilir mi? Yoksa başkalarıyla bir ilişki kurarken 

veya iş yaparken çok dikkatli olmak mı gerekir?” sorusu yöneltilmiştir. 

Tablo 2’de oluşturulan endeks, katılımcılar tarafından verilen 

“İnsanların çoğuna güvenilebilir” yanıtının toplam ankete katılanlara 

oranlanması ile oluşturulmuş bir endekstir. 

Tablo 2. Seçilmiş bazı Ülkelerin Güven Düzeyleri ve Kalkınma Göstergeleri (2006) 
(Kovacı v.d, 2010: 12) 
 

Ülke İsmi Güven 

Düzeyi (%) 
 

Kişi Başına 

GSYİH 

(ABD $) 

 

Beşeri Kalkınma 

Endeksi 

(HDI) 

 

Arjantin  17.6  11.980  0,860 

Brezilya  9.4  8.947  0,807 

Kanada  42.8  36.761 0,967 

Şili  12.6  12.992  0,874 

Finlandiya  58.9  32.586  0,954 

Fransa  18.8  31.988  0,955 

Almanya  36.8  32.481  0,940 

İtalya  29.2  29.356  0,945 

Japonya  39.1  32.040  0,956 

Meksika  15.6  13.445  0,842 
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Hollanda  45.0  36.733  0,958 

Polonya  19.0  14.838  0,875 

Rusya  26.2  13.200  0,806 

Güney Afrika  18.8  9.130  0,670 

İspanya  20.0  29.447 0,949 

İsveç  68.0  34.444  0,958 

İsviçre  53.9  38.372  0,955 

Türkiye  4.9  12.075  0,798 

İngiltere  30.5  33.663  0,942 

A.B.D  39.3  43.959  0,950 

 

Tablo 2’de güven düzeyi incelendiğinde, araştırılan 20 ülke arasında en 

düşük seviyeye sahip ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir. Tablo 1 

ve Tablo 2’de farklı sonuçların elde edilmesinin arkasındaki temel 

neden iki farklı dönemde yapılmış olan anketlerde iki farklı soruya 

verilen yanıtlara göre hazırlanan indeksten kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Fakat sorular incelendiğinde, her iki sorununda 

güven temelli sorular olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle, her iki 

araştırma bulgularına göre Türkiye’nin sosyal sermaye bakımından 

yeterli seviyede olmadığı elde edilmektedir. Kişi başına düşen gelir 

bakımından Türkiye’den çok daha düşük seviyede olan Güney 

Afrika’nın dahi güven düzeyinin Türkiye’den daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma için sosyal 

sermayenin çok öenmli bir girdi olduğu düşünüldüğünde, Türkiye için 

sosyal sermaye seviyesinin düşük olması önemli bir sorun olarak 

görülmektedir. Bu durumda, Türkiye’nin diğer dünya ülkeleriyle 

yarışabilmesi ve mevcut potansiyelini daha etkin kullanabilmesi için 

sosyal sermaye birikimini artırması gerekmektedir. Genç bir nüfusa 

sahip olan Türkiye’nin, geleneksel girdilerin yanında teknoloji ve 

sosyal sermaye girdisi ile birlikte ekonomik kalkınma sürecini çok daha 
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hızlı biçimde gerçekleştireceği düşünülmektedir. Bunun için, içsel 

sosyal sermayenin yanında dışsal ve birleştirici sosyal sermaye 

seviyesinin artırılması gerekmektedir (Yıldız ve Topuz, 2011: 219-

220). 

DDA tarafından yayımlanan son rapor ise 2010-2014 yılları arasında 5 

yıllık bir zaman diliminde toplanan veri setlerine dayalı olarak yapılan 

çalışmadır. 6. dalga olarak adlandırılan raporda, Türkiye için önemli 

sayılabilecek bazı bugular aşağıda verilmektedir. Bunlardan bazıları : 

✓ Türk toplumunun yaklaşık 95’i aile kavramına çok önem 

vermektedir. 

✓ Türkiye’de bireylerin yaklaşık yüzde 58’i arkadaşlık ilişkisine 

değer vermektedir. 

✓ Boş zamanın lüks olarak algılandığı Türkiye’de boş vaktin 

önemli olduğunu vurgulayanların oranı yüzde 41,9’dur. 

✓ Politik (siyasi) tartışmaları önemli bulanların sadece yüzde 16,1 

olduğu Türkiye’de, Türk toplumunun düşünüldüğü kadar 

politize olmuş bir toplum olmadığı ortaya konmuştur.  

✓ Türkiye’de bireylerin hemen hemen yarısının iş konusuna çok 

önem verdiği görülmektedir. 

✓ Din konusunda hassasiyetin yüzde 68,1 oranıyla çok yüksek 

derecede önem taşıdığı görülen Türkiye’de, halkın dini 

hassasiyetinin yüksek olduğu görülmektedir. Aile ile birlikte din 

olgusunun önemli olduğu bulgusu, Türk toplumunun aşırı 

muhafazakâr bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 
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✓ Türkiye’de halkın 37,5’i kendisini “çok mutlu” olarak ifade 

ederken, mutlu olduğunu değerlendirenlerin oranı ise yüzde 

46,3’e çıkmaktadır. Dolayısıyla Türk halkı düşünüldüğü kadar 

mutsuz değildir. 

✓ Sağlık konusunda kendisini çok iyi hissedenlerin oranı %18,8 

iken iyi hissedenlerin oranı ise yüzde 47,6 gibi yüksek bir oranı 

bulmaktadır. 

✓ Türkiye’de bireylerin sadece yüzde 11,6’sı çoğu insana 

güvenilebileceğini ifade etmektdir. Diğer taraftan yüzde 82,9 

gibi çok yüksek oranda insan ise, diğer insanlarla etkileşime 

geçerken çok dikkatli olunması gerektiğini düşünmektedir. 

✓ Türkiye’de halkın herhangi bir kulüp/spor faaliyetine katılma 

oranı yaklaşık yüzde 5 düzeyindedir. Sanatsal faaliyetler de ise 

bu oran yüzde 3 seviyelerine gerilemektedir. 

✓ Türkiye’de komşuluk ilişkileri incelendiğinde ise en çok 

istenmeyen komşu tipleri; yüzde 93 ile uyuşturucu bağımlılığı 

olan bireyler, yüzde 85’lik oran ile eşcinseller, yüzde 83’lük 

oran ile alkol kullananlar bireylerdir. Diğer yandan, 

göçmenlere, yabancı işçilere, farklı ırktan olanlara, farklı dil ve 

dine sahip bireyler ile komşuluk konusunda Türk toplumu 

ortalamanın üzerinde bir orana sahiptir. 

✓ Türkiye’de ataerkil ve maço özellikler baskın olmaya devam 

etmektedir. Bir erkeğin kadından daha az ücret kazanması 

halkın yüzde 47,1’i için sorun teşkil etmektedir. İşsizliğin artığı 

durumlarda, önecelikle erkek bireyin istihdamı yüzde 59,4’lük 

oranda destek bulmaktadır.  
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✓ Halkın yüzde 63,5’inin daha yüksek ekonomik büyüme 

oranlarını istediği Türkiye’de, güvenlik konusunun önemli 

olduğunu savunanların oranı ise sadece yüzde 20,8’de 

kalmaktadır (World Values Survey, 2019). 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Ekonomik aktivitelerin toplumdan ayrı düşünülemeyeceği göz önüne 

alındığında, sosyal etmenlerin ekonomik kalkınma üzerinde etkin 

olacağı söylenebilir. Temel anlamda bireyler arasındaki işbirliğini 

vurgulayan sosyal sermaye, ülkelerin kalkınmasında önemli rollere 

sahiptir. Ülkelerin daha hızlı ve sürdürülebilir büyüme oranlarını 

yakalaması, genel refah düzeyinin artması ve sosyoekonomik kalkınma 

hedeflerini gerçekleştirebilmesi için bireyler arasında işbirliği ve 

yüksek güven düzeyinin olması gerekmektedir. Ekonomik büyümenin, 

kalkınma için gerekli ancak yeterli olmadığı ve kalkınmanın 

gerçekleşmesi için elde edilen çıktının adaletli dağılımının sağlanması 

için ekonomik yapıda bir takım değişikliklerin yapılması 

gerekmektedir. Söz konusu bu değişikliklerden bazıları, yoksul nüfusun 

refah düzeyini artırıcı politikalar üretmek, milli gelir içerisinde tarımın 

payının azaltılıp sanayi sektörünün payını artırıcı düzenlemeler 

yapmak, nitelikli emek gücünü artırmak ve teknolojik yatırımları teşvik 

etmektir. 

  

Türkiye’de sosyal sermayenin varlığına ilişkin yapılan araştırmalar 

incelendiğinde, 1990’lı yıllardan günümüze dek, önemli gelişmelerin 

olduğu görülmektedir. Dünya’da sosyal sermayenin ölçümü her ne 

kadar tartışmalı bir konu olsa da genel kabul gören DDA anketleri de 
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bu tezi desteklemektedir. Sosyal sermaye ölçümlerinde, DDA 

anketlerinde Türk toplumunun muhafazakâr tutumunun uzun yıllardır 

değişmeyen bir durum olduğu bildirilmesine rağmen, diğer kişilere 

güven ve birlikte yaşama kültüründe liberal görüşlere yakın bir 

dönüşüm içerisinde olduğu ortaya konmaktadır. Sosyal sermaye 

ölçümünde önemli bir otorite olan Dünya Bankası ölçümleri ise genel 

olarak eleştirilen ölçüm kriterlerine sahiptir. Eleştirilerin temel sebebi, 

kriterlerin inecelenen ülkenin toplumsal değerlerinden uzak olmasından 

kaynaklanmaktadır. Söz konusu ölçümlerde daha çok avrupa 

ülkelerinin değer yargıları ve toplumsal değerlerinin ön plâna alındığı 

görülmekte, özellikle gelişmekte olna ülkelerin kendi iç dinamiklerini 

içeren değişkenlere yer verilmemektedir. Bu durum ise sosyal 

sermayenin ölçümünde güvensizliklere ve sapmalı sonuçlara sebep 

olabilmektedir. Ancak tüm eleştirilere rağmen, sosyal sermaye 

düzeyinin arttığı toplumlarda ekonomik kalkınmanın arttığı bir 

gerçektir. Dolayısıyla sosyal sermaye ölçümüne yönelik çalışmalarda 

yapılan birçok araştırma sonucunda Türkiye’nin en temel sorununun 

güven olgusunun düşüklüğü olarak görülmektedir (Akyiğit ve Şan, 

2015: 124). Diğer bireylere düşük güven düzeyine sahip Türk 

toplumunda bu durum; iş yapma biçimini, kurumsal yapı kurma ve 

geliştirme girişimleri vb. aktiviteleri olumsuz yönde etkilemektedir. 

Diğer yandan 1990’lı yıllardan günümüze dek (son 18 yıl hariç) 

isitkrarsız hükümetlerin varlığı, politik belirsizlikler, yaşanan birtakım 

yolsuzluklar toplumda güven düzeyini düşüren temel etmenlerdendir. 

Bu durumun tersine çevrilmesi, anlık olabilecek gelişmeler olmasa da 

ülke vatandaşlarının ötekileştirilmediği ve diğer insanlara, kurumlara 
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güven duyulduğu bir toplumun oluşmasını sağlayacak adımların 

atılması gerekmektedir. Diğer yandan, sosyal sermaye konusunda en 

temel göstergelerden birisi olan adaletli gelir dağımında Türkiye, 

Dünya’da orta sıralarda yer almaktadır. Gelir dağılımında adaletin 

ölçüsü olan Gini katsayısının daha düşük düzeylere çekilmesi, gelirin 

daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacağından dolayı üzerinde 

önemle durulması gerekmektedir. Böylece artan sosyal sermaye stoğu 

ile birlikte ekonomik büyümenin yanında, ekonomik kalkınmanın da 

gerçekleşeceği öngörülmektedir. Türkiye’de şirketlerin genel olarak 

aile şirketi biçiminde olduğu ve bunun ana sebebinin yabancıya güven 

olgusunun düşüklüğü olduğu belirtilmektedir. Böylece içe kapanık bir 

toplumun yansıması, iş yapma biçimlerinde de ağırlığını hissettirmekte 

ve gelişme hızı düşmektedir. Dolayısıyla, toplumda güven düzeyinin 

artırılmasıyla daha kurumsal ve farklı görüş-becerilere sahip bireylerin 

biraraya geldiği yapıları inşa etmek mümkün olacaktır. Çünkü, North 

(1990)’un ifadesiyle üçüncü dünya ülkelerinin ve gelişmekte olan 

ülkelerinin yoksul olmasının temel nedeni verimli faaliyetleri kısıtlayan 

problemleri çözen kurumların eksikliğidir. 
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GİRİŞ  

Turizm ve çevre ortak bir ilişkiyi simgeleyen kavramlardır. Çevre, 

turizmin doğal varlıklarını kapsayan bir turizm kaynağı iken, turizm 

faaliyetlerinin sonucu da çevreyi doğrudan etkilemektedir.  Söz konusu 

ilişkinin sürdürülebilirlik açısından önemli olduğu ve turizmin var 

olması için de çevrenin yaşaması gerektiği ortadadır (Küçüktopuzlu, 

1991). Çevre; doğada bulunan tüm canlıların yaşamlarını sürdürdükleri 

ve etkileşim içinde oldukları biyolojik, sosyal, fiziki, kültürel ve 

ekonomik ortam olarak ifade edilmektedir (Ibadullayeva vd., 2019: 53). 

Bu kapsamda çevrenin kalitesi ve sürdürülebilir olması turizm için 

temeldir. Bununla birlikte turizm destinasyonlarının rekabetçi 

olabilmeleri destinasyona ait doğal, ekonomik ve kültürel kaynakların 

ne ölçüde sürdürülebilir kullanıldığı ile yakından ilgilidir (Kozak ve 

Nield, 2004). İklimsel koşullar ve doğal çekim alanları, turistlerin 

destinasyonlara bağlılığı başta olmak üzere turist davranışlarını 

etkileyen unsurlardır. Bu nedenle destinasyonun çevresel koşullarının o 

bölgenin turistik açıdan gelişme tipini belirlediği ve uygun iklim 

koşullarından, coğrafi özelliklerden, flora ve fauna dokusundan yoksun 

alanların, ziyaret edilme sıklığının düşük olduğu bilinmektedir (Wall ve 

Mathieson, 2006). Dolaysıyla çevre unsurları turistler için çekim 

kaynağı olmakla birlikte, turizm tesisleri ve altyapısı da çevrenin bir 

yönünü ifade etmektedir (Inskeep, 1991: 339). 

Turizmin çevre üzerindeki etkileri destinasyonlardaki turizm 

faaliyetlerine ve ekosistemin özelliklerine bağlı olmaktadır (Bertan, 

2009). Buna göre, turizm faaliyetleri sosyo-kültürel ve doğal çevre 
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üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler meydana getirmektedir (Akın, 

2016: 26). Turizm aktiviteleri sosyo-kültürel anlamda yerel halkın 

kültürel kimliklerini ve değerlerini, alışkanlıklarını, geleneklerini, 

sosyal yaşam kalitelerini, inançlarını ve değerlerini olumlu veya 

olumsuz biçimde etkilemektedir. Bununla birlikte turizm faaliyetleri 

doğal kaynakların korunması, doğal çevre ve görünümünün 

iyileştirilmesi gibi olumlu etkiler ortaya çıkarmaktadır. Ancak doğal 

çevre üzerinde gerçekleştirilen turizm faaliyetleri kirliliğe (su, hava, 

görsel, gürültü, kıyı ve deniz kirliliği), iklim değişikliğine, fauna ve 

flora alanlarının tahribatına, çölleşmeye, plansız yapılaşmaya, doğal 

kaynakların azalmasına ve yıpranmasına da neden olabilmektedir 

(Akın, 2015: 22; Akın, 2019: 37; Arıca ve Gök, 2019: 349; Bujosa ve 

Rosselló, 2007). Genel olarak turizm faaliyetlerinin yoğun olarak 

gerçekleştirildiği destinasyonlarda doğal çevrenin önemli ölçüde tahrip 

olduğunu söylemek mümkündür.  

Çevre üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz etkilere rağmen, küresel 

ölçekte turizm sektörünün gelişme gösterdiği bilinmektedir (Akın, 

Şimşek ve Akın, 2012: 64). Bu doğrultuda turizm potansiyeli bulunan 

ülkeler genel itibariyle olumsuz etkilerin azaltılması ve olumlu etkilerin 

arttırılması yönünde girişimlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda 

çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm sektöründen kaynaklanan çevre 

sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözümüne yönelik birtakım 

öneriler getirmektir. Çalışmada ikincil veri kaynakları kullanılmıştır. 

Söz konusu kaynaklardan elde edilen veriler değerlendirilerek çalışma 

sonuçlandırılmıştır. 
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1. ÇEVRE VE BOYUTLARI 

Türkçe bir sözcük olan çevre; etraf, mıntıka, ortam, bölge, kenar, civar, 

çember veya gibi anlamlar taşımaktadır. Çevre sözcüğü ilk 

kullanıldığında, “dolaylarında”, “bulunulan yerin civarı” gibi dar bir 

anlamda, yakın fiziksel çevreyi ifade etmek için kullanılmıştır (Kaypak, 

2012: 207). Sonraki zamanlarda ise, çevrenin sadece mekân veya bir 

fiziki bir yapı olmadığının anlaşılmasıyla birlikte çevre, insanı 

etkileyen fiziksel, toplumsal, biyolojik tüm sistemleri kapsayan bir 

unsur olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda çevreyi, doğayı ve içinde 

barındırdığı ekolojik ortam olarak tanımlamak mümkündür. Çevre; 

doğada var olan tüm canlı varlıkların hareket ve durumlarını etkileyen 

ya da etkileyebilecek olan kimyasal, fiziksel, toplumsal nitelikteki tüm 

etkenlerdir (https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ormankoruma_c8e0f.pdf). 

Buna göre; insanların ortak varlığını oluşturan tüm değerleri kapsayan 

çevre, canlı ve cansız varlıkları barındıran doğal bir ekosistemi ifade 

etmektedir. Insanlar, bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar çevrenin 

canlı varlıklarını oluşturmaktadır. İklim, su, hava ve yerkürenin yapısı 

da çevrenin cansız öğelerini oluşturmaktadır. Canlı ve cansız tüm 

öğeler doğal sistem içerisinde sürekli etkileşim halinde olup bu öğeler 

birbirlerine bağımlı olarak hareket etmektedir. Çevre kavramı içinde 

yer alan öğelerin tümü belli kurallara göre varlıklarını sürdürmektedir.  

Çevre kavramının ortaya koyduğu bu geniş alan içerisinde farklı 

boyutlarından söz etmek mümkündür. Çevre farklı bilim alanları 

tarafından ekonomik çevre sosyo-kültürel çevre, toplumsal çevre, 

fiziksel çevre, politik çevre, teknolojik çevre kapsamında 
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incelenebilmektedir. Turizm ile olan ilişkisi ve etkileşimi nedeniyle 

çevre, niteliğine göre fiziksel çevre ve toplumsal çevre olarak 

sınıflandırılmaktadır (Kahraman ve Türkay, 2004: 18). 

 

Şekil 1. Çevrenin Boyutları (Arslan, 2012) 

1.1. Fiziksel Çevre 

Fiziksel çevre; canlıların içinde yaşadığı ve varlığını, niteliğini fiziksel 

olarak algıladığı ortam olarak tanımlanmaktadır (Yıldız, Sipahioğlu ve 

Yıldız, 2000: 207). İnsanın fiziki olarak yaşadığı ortam; şehir, köy, 

deniz kıyısı, dağ, ova, ormanlık alan olabilmektedir. Çevre söz konusu 

doğal yaşam alanlarının yanında bu doğal kaynaklara bağlı olarak 

oluşturulmuş yapılaşma biçimleri de fiziksel çevrenin bir parçasını 

oluşturmaktadır (Kahraman ve Türkay, 2004: 18). Buna göre; oluşumu 
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açısından fiziksel çevre doğal ve yapay çevre olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır.  

1.1.1. Doğal Çevre 

Doğal etki ve güçlerin oluşturduğu, insan müdahalesine maruz 

kalmamış veya böyle bir müdahalenin henüz değiştiremediği tüm doğal 

varlıkların oluşturduğu çevreyi ifade etmektedir. Doğal çevre; tüm 

vejetasyon, toprak, hayvanlar, atmosfer, mikroorganizmalar, kayaçlar 

gibi kitlesel insan etkisinin olmadığı doğal olguları içeren tüm ekolojik 

birimlerdir (http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ormankoruma_c8e0f.pdf). 

Doğal çevre elemanları canlı ve cansız olarak ayrılabilmektedir. Buna 

göre, insan, bitki ve hayvan topluluğu canlı öğeleri oluşturmaktadır. 

Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmelerini sağlayan hava, su, 

toprak, yeraltı kaynakları ve yerkabuğunu oluşturan katmanlar ise 

cansız öğelerdir (Kahraman ve Türkay, 2004: 18). Dolayısıyla göller, 

denizler, okyanuslar, dağlar, kayaçlar, çöller, buzullar canlıların doğal 

çevresini kapsamaktadır.  

1.1.2. Yapay Çevre 

Yapay çevre; geçmişten günümüze büyük oranda doğal çevreden 

faydalanılarak insanlar tarafından ortaya konulan tüm değerleri ve 

varlıkları kapsamaktadır. İnsanların yaratmış olduğu köy, kasaba, kent 

gibi çevrelerin tümü yapay çevre olarak ifade edilmektedir. Söz konusu 

yapay çevre toplumların bilgi, teknoloji ve toplumsal birikimlerini 

yansıtmaktadır. Bu doğrultuda yapay çevre, ortak kültürel mirasın da 

kaynağını oluşturmaktadır (Demir ve Çevirgen, 2006).  

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ormankoruma_c8e0f.pdf
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1.2. Toplumsal Çevre 

Toplumsal çevre, insanların birbirleriyle fiziki ortamda etkileşimi 

sonucu sosyal, ekonomik ve siyasal sistemler aracılığıyla oluşan 

ortamdır. Bir toplum içerisinde yer alan en basit ikili ilişkilerden, en 

karmaşık resmi olan ve olmayan tüm ilişkiler ve davranışlar toplumsal 

çevrenin içerisinde gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda, komşuluk 

ilişkileri, iş ilişkileri, çalışma koşulları, eğitim vb. ilişkiler toplumsal 

çevrenin bir parçası olup, toplumsal yaşam koşullarını belirlemektedir. 

Nitekim fiziksel ve toplumsal çevre birbirinin tamamlayıcısı 

niteliğindedir. Her fiziksel çevre içerisinde bir toplumsal çevre 

barındırmakta ve toplumsal çevre de içinde bulunduğu fiziksel 

çevreden etkilenmektedir (Kahraman ve Türkay, 2004: 18) 

2. TURİZM VE ÇEVRE İLİŞKİSİ 

Ekonomik, sosyal, politik, psikolojik, kültürel vb. unsurları içeren 

turizm dünya genelinde sürekli büyüyen, gelişen bir sektör olmaya 

devam etmektedir (Akın, 2018a: 12). Bu doğrultuda gelişme sürecinde 

turizmin, kültürel ve sosyal çevre, doğal ve tarihi çevre ile sürekli 

etkileşim halinde olduğu bilinmektedir. Çevre, turizm tüketicilerini bir 

turizm bölgesine çeken temel çekim faktörü olarak kabul edilmektedir 

(Briassoulis ve Straaten, 2000: 381). Çünkü turizm faaliyetlerinin 

büyük bir bölümü tarihi, kültürel varlıklar ve doğal tabiat kaynakları 

içinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla turizm faaliyetlerinin genel 

itibariyle doğada gerçekleşmesi turizmin fiziksel çevre ile doğrudan 

etkileşim halinde olmasına neden olmaktadır. Bu durumda turizm 
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faaliyetlerinin fiziksel çevre üzerinde farklı etkileri ortaya 

çıkabilmektedir. Bu etkiler doğal çevrenin bozulması, tahrip edilmesi 

şeklinde olumsuz olabildiği gibi, geri kazanım veya korumaya yönelik 

önlemlerin alınması gibi olumlu biçimlerde de olabilmektedir. İfade 

edilen etkileşim aynı zamanda turizm ve fiziksel çevre ilişkisini de 

ortaya koymaktadır (Maviş, Ahipaşaoğlu ve Kozak, 2008: 125).  

Belirli bir bölgeye, ülkeye veya destinasyona yönelik turizm talebinin 

oluşmasında ve sürdürülebilmesinde fiziksel çevrenin önemli bir rolü 

olduğu bilinen bir gerçektir. Başka bir ifadeyle, çevre turistlerin 

gidecekleri yerin seçiminde ve kalış sürelerinin saptanmasında 

belirleyici olmaktadır. Bu kapsamda çevrenin korunması ve 

yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla çevre ve turizm 

birbiriyle doğrudan bağlantılı olmakta ve yaşanan değişimler birbirini 

etkilemektedir. Buna göre turizm ve çevre arasında dört temel ilişkinin 

varlığından söz etmek mümkündür (Buckley, 1994: 661): 

• Pazarlanabilir turizm çekim gücü ya da turistik ürün olarak doğal 

çevre, 

• Turizm sektöründeki işletmelerin çevreye olan etkilerini 

azaltacak şekilde yönetilmesi, 

• Turizmin çevrenin korunmasında doğrudan veya dolaylı 

ekonomik katkıları, 

• Turistik tüketicilerin çevreye karşı tutumları ve hizmet 

sağlayıcılar tarafından çevre konusunda bilgilendirilmeleri. 
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Söz konusu ilişkide, turizmin çevreyle etkisinin dikkatle izlenmesi ve 

doğaya zarar verici turistik faaliyetlerin önlenmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Turizm faaliyetleri kontrollü bir şekilde 

gerçekleşmediği takdirde destinasyonların zaman içinde yıpranması ve 

turist çekme özelliğini kaybetmesi olasıdır. 

Toplumsal bir faaliyet olan turizm, günümüzde yeni ve farklı yaşam 

biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. Turistlerle yerel halk arasında ve 

turistlerin kendi aralarında ortaya çıkan ilişkiler, turizmin sosyo-

kültürel etkilerinin önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Özellikle 

turistlerin davranışları, yaşam şekilleri, oluşturdukları arkadaş 

grubunun özellikleri, insanlarla ve turizm personelleriyle ilişkileri 

büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla turizm faaliyeti geleneklerde, 

inançlarda, değer yargılarında, aile yapısında önemli değişmeler 

meydana getirmektedir. Turizmin insanlar arası ilişkilerin yoğun bir 

şekilde yaşandığı ve kültürel yapıların iç içe olduğu düşünüldüğünde, 

turizmin toplumsal çevre ile önemli bir ilişkisinin olduğunu söylemek 

de mümkündür (Doğan, 1987: 1-3). 

 

3. TURİZM VE ÇEVRE İLİŞKİSİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI 
SORUNLAR 

Yoğun insan hareketliliğine dayanan turizmin fiziksel çevreye duyarlı 

bir sektör olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla turizm çevresel değerlere 

yüksek oranda bağımlılık göstermesine rağmen geliştiği çevrede 

olumsuz değişikliklere neden olabilmektedir (Meydan, 1998:83-84). 

John Urry küresel ölçekte büyük bir endüstri olan turizmin çok derin ve 
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önemli çevresel sonuçlarının olduğunu ifade etmektedir. Urry’e göre, 

turizm sektörünün çevreyi tahrip edici üç temel etkisi bulunmaktadır. 

(Urry, 1999: 237). Bunlar:  

• Turizmin çevrenin görsel olarak tüketilmesi ile olan ilgisi, 

• Turistlerin farklı kıtalardaki ve bölgelerdeki destinasyonları 

görme isteğinden kaynaklı yoğun turist akışı, 

• Yaygın turist çekim alanlarının kurulmasının ve insanların belli 

yerlerde yoğunlaşmasının söz konusu yerlerde yarattığı çevre 

dönüşümleridir.  

Söz konusu nedenlerin doğa üzerinde meydana getirebileceği 

olumsuzluklar, sadece turistik destinasyonlarda ikamet eden insanları 

değil; o bölgeyi ziyaret eden turistleri de ciddi anlamda 

etkileyebilecektir.  

3.1. Turizmin Fiziksel (Doğal ve Yapay) Çevre Üzerindeki 
Olumsuz Etkileri 

Turizm kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin fiziksel çevreye 

üzerine bir baskı oluşturduğu bilinen bir gerçektir (Akın, 2018b: 140-

141). Bu baskılar, geliştirilen turizm türüne bağlı olabildiği gibi, bu 

gelişmenin boyutuna ve gelişmenin olduğu alanın özelliklerine göre de 

değişiklik gösterebilir. Bu doğrultuda turizmin çevre üzerine olumsuz 

etkileri şu şekilde sıralanabilir: 
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3.1.1. Kirlilik 

Çevre kirliliği olarak nitelendirilen sorunların başında su, toprak, hava 

kirliliği, atıklar, doğal afetler, seller gelmektedir. Çevre kanununa göre; 

çevrede oluşan ve tüm canlıların sağlığını tehdit eden, çevresel 

unsurları ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etki çevre 

kirliliği olarak tanımlanmaktadır (https://www.mevzuat.gov.tr/ 

MevzuatMetin/1.5.2872.pdf). UNWTO (2011: 52) verilerinde turizmin 

çevresel etkileri ve sürdürülebilirlikle bağlantısı genellikle kara, su ve 

hava ile ilişkilendirilmektedir. 

 

3.1.1.1. Su Kirliliği 

Yeryüzündeki önemli kirliliklerin başında kullanılabilir su 

kaynaklarının kirletilmesi gelmektedir. Su kirliliği, insan faaliyetlerinin 

nedeni olarak suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 

meydana gelen olumsuz değişiklikler olarak tanımlanmaktadır (Çınar, 

2008: 2). Su kirliliğin nedenleri arasında, evsel atıklar, petrol atıkları, 

nükleer atıklar, lağım suları, tarım ilaçları yer almaktadır. Kaliteli 

olmayan suyun hem birey tarafından kullanımı hem de tarımsal amaçla 

kullanımı; canlılarda çeşitli hastalıklara, tarımsal faaliyetlerde ürün 

kaybına; kendileri için bir yaşam alanı olan su kaynaklarında ki 

canlılarda çeşitliliğin azalmasına; ölümlere ve suyun arıtılması için 

gerekli maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır (Kerestecioğlu, 

2001). Türkiye’de turizm sektörünün gelişmesindeki en önemli 

olumsuz etkilerden birinin deniz sularında görüldüğünü söylemek 

mümkündür. Özellikle turizm sezonunun yoğun olduğu dönemlerde 
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aşırı su kullanımıyla beraber oteller, restoranlar ve diğer turizm tesisleri 

için uygun kanalizasyon sistemleri oluşturulmadığı takdirde, bu 

tesislerin atıkları yer altı sularının kirlenmesine neden olabilmektedir. 

Motorlu botlar gibi rekreasyonel ve turistik taşıma araçlarının nehir, göl 

ve deniz gibi yerlerde kullanılmaları, yağ ve gaz sızıntıları gibi 

nedenlerden dolayı bu suların kirlenmesine de neden olabilmektedir 

(Demirtaş, 2011: 336). 

3.1.1.2. Hava Kirliliği 

Solunan dış havanın hidrojen oksitleri, ozon, kükürt dioksit ve 

partiküller madde gibi kirleticilerin canlıların yaşamını tehdit edecek ve 

çevreyi olumsuz etkileyecek düzeyde olması hava kirliğini ifade 

etmektedir (Bayram vd., 2006: 106). Hava kirliliğinin çevre üzerindeki 

etkilerini; küresel, bölgesel ve mahalli ölçekte ayırdığımızda: küresel 

ölçekte karbondioksit artışı sera etkisine ve ozon tabakasının 

seyrelmesine yol açmakta; bölgesel ölçekte asit yağmurları nedeni ile 

ormanlar zarar görmekte, göl suları asitlenmekte ve ekolojik denge 

bozulmakta; mahalli ölçekte ise insan ve diğer canlıların sağlığı 

üzerindeki olumsuz etkiler meydana getirmektedir (Özmen, 2020: 39). 

Yapılan araştırmalarda 2030 yılına gelindiğinde hava kirletici 

emisyonların küresel ölçekte beş kat artacağı ifade edilmektedir 

(Bayram vd., 2006: 106). Turizm sektörü açısından hava kirliliği ele 

alındığında ulaşım faaliyetinin kirliliğe sebep olduğu belirtilmektedir. 

Hem havayolu hem de karayolu ulaşımında fosil yakıt kullanımı 

nedeniyle havanın kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu doğrultuda 

dünyadaki karbon emisyonunun %75’nin küresel turizm 
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faaliyetlerinden ve bu oranın yaklaşık %40’ının ise sadece hava 

taşımacılığından kaynaklandığı bilinmektedir (https://www.unwto.org/ 

sustainable-development/climate-change). Ulaşım dışında hava 

kirliliğine neden olan turizm faaliyetleri arasında, enerji kullanımı 

sonrasında oluşan kirletici gazlar ve partiküller gelmektedir. Elektrik 

kullanımı ile dolaylı olarak, petrol ürünleri ve araç egzozlarından çıkan 

gazla atmosferin doğal yapısı zarar görmektedir (Atik, 2003: 162-163). 

Hava kirliliği ve çevreye etkilerinin önemi, uluslararası platformlarda 

da gündeme taşınmakla kalmayıp çeşitli plan ve projelere de konu 

olmaktadır. UNWTO ve UNEP’in 2005 yılı için belirledikleri 

“Sürdürülebilir Turizm için 12 Amaç” kapsamındaki maddelerden 

birinin “Hava, su ve toprağın kirliliği ile turizm işletmeleri ve 

ziyaretçiler kaynaklı atık oluşumunu en aza indirmek” olduğu 

görülmektedir (UNWTO, 2011: 41). 

3.1.1.3. Toprak Kirliliği 

Toprak, çok sayıda insan ve endüstrinin yaşamsal faaliyetlerini 

sürdürdüğü önemli bir çevresel değer olarak görülmektedir. Bu 

kapsamda toprak, doğanın en önemli parçası olmakla birlikte hem çok 

sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapmakta hem de besin ihtiyacının 

çoğunu karşılamaktadır. Ancak, canlılar tarafından gerçekleştirilen her 

faaliyet toprak üzerinde doğrudan bir etki oluşturabilmekte ve kirliliğe 

neden olabilmektedir. Bu doğrultuda, toprak kirliliği, toprağın standart 

değerlerinden daha yüksek olan ve insanlar ile diğer organizmaları 

olumsuz etkileyebilen kimyasal maddelerle kirlenmesi sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bu durum tüm canlıların yaşamlarını olumsuz şekilde 
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etkilemektedir (Çınar, 2008: 86; Kahraman ve Türkay, 2004: 20). 

Nitekim toprak kirliğine neden olan unsurlar arasında yanlış saha 

kullanımı, yanlış ilaçlama ve ekim yapma, sanayi işletmelerinin 

bıraktığı atıklar yer almaktadır. Bununla birlikte tarımsal faaliyetler 

başta olmak üzere, birçok sektörün faaliyetleri sonucu oluşan baskı 

toprakta, bitki örtüsünün kalkması, toprak kalitesinin bozulması, 

çölleşme vb. sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Turizm sektörü de 

toprak kirliliğine neden olmaktadır. Özellikle turizm sektöründe işletme 

yoğunluğuna bağlı olarak, toprağın plansız yöntemlerle kullanılması, 

işletmelerde oluşan atıkların çevreye yayılması, temizlik için kullanılan 

ilaç ve kimyasal madde karışmış suların toprağa verilmesi gibi unsurlar 

toprak kirliliğini arttırmaktadır (Kahraman ve Türkay, 2004: 20). 

Bununla birlikte turizm sektöründen daha fazla kazanç sağlamak 

isteyen ülkelerin topraklarını tahrip ettiği ya da bilinçsiz kullandığı 

görülmektedir. Malta ve Londra’da geniş tarım arazilerine hava limanı 

yapılması, Kenya’da bir otel inşası için bataklıkların kurutulması, 

Avrupa Alpler’de turistik tesisler için ormanlık alanların yok edilmesi 

bu duruma örnek olarak gösterilebilir (Holden, 2002). 

3.1.1.4. Gürültü Kirliliği 

Gürültü, insanı zihinsel ve fiziksel açısından olumsuz bir biçimde 

etkileyen soyut bir kirlilik olarak ifade edilmektedir. Gürültü, 

insanlarda işitme kaybı, anlama güçlüğü, dikkat dağınıklığı, 

uykusuzluk gibi birtakım sağlık sorunlarına ve kızgınlık, gerginlik, 

korku, çaresizlik, stres ve öfke gibi birçok duygusal tepkiye neden 

olmaktadır (Cansaran, 2019). Turizm sektöründen kaynaklı gürültü 
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kirliliğinin büyük bir çoğunluğuna hava ulaşımının neden olduğunu 

söylemek mümkündür. Özellikle hava limanı çevresinde bulunan 

yerleşim yerleri ve turizm işletmeleri yoğun turizm sezonunda çok 

sayıda uçağın hareketi sonucu gürültüye maruz kalabilmektedir. 

Bununla birlikte, turizm sektöründe gürültü kirliliği; otomobil, motorlu 

botlar, jet ski gibi rekreasyon amaçlı araçlardan ya da bar, disko gibi 

eğlence mekanlarından kaynaklanmaktadır (Baysan, 2004: 55). 

3.1.2. Taşıma Kapasitesi  

Turizm sektöründe turistik yoğunlaşma sonucu taşıma kapasitesi 

sorunuyla karşılaşılmaktadır. Taşıma kapasitesi, bir destinasyon 

üzerinde aşınma, yıpranma gibi olumsuzluklar oluşmasını önlemek 

amacıyla önceden belirlenen destinasyonun kaldırabileceği ziyaretçi 

sayısı olarak ifade edilmektedir. Taşıma kapasitesinin çevre koruma ve 

sürdürülebilir gelişmenin temeli olduğunu belirten Dünya Turizm 

Örgütü, taşıma kapasitesini “bölgede ağırlanabilir turist sayısı” olarak 

tanımlamaktadır (Simon, Narangajavana ve Marques, 2004). Turizmde 

taşıma kapasitesinin belirlenmesinde, doğal ve sosyo-kültürel 

kaynaklara zarar verilmeden destinasyonlarda turizm faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak, daha fazla turist 

çekebilmek için kitlesel turizm hareketlerinin yoğunlaşmasıyla 

destinasyonun kaldırabileceği insan yükü sınırı dikkate 

alınmamaktadır. Dolayısıyla önemli turistik destinasyonlara yönelik 

yatırımlar da artmaktadır. Nitekim kontrolsüz ve taşıma kapasitesi 

üzerinde yaşanan turizm faaliyetleri çevrede kirliliğe, atık madde 

oluşmasına, su ve enerji kullanımında birtakım problemlere neden 
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olmaktadır. Bununla birlikte destinasyonlardaki doğal kaynaklar 

bozulma, yıpranma ve tükenme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır 

(Akın, 2016: 25-26). 

3.1.3. Turizm Alanını Genişletmek İçin Yapılan Doğa 
Tahribatı 

Turizm sektörünü geliştirmek ve sektörden daha fazla kazanım 

sağlamak amacıyla daha fazla doğal kaynak kullanılmakta ve yeni 

turizm işletmelerinin kurulmasıyla birlikte çevre tahribatı 

artabilmektedir. Çünkü bir bölgenin daha fazla turistik talebi 

karşılayabilmesi için çok sayıda bilinçsiz ve plansız yapılaşmaya 

gidilmekte bu da doğayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Turizm, 

temelde turistlerin seyahatini sağlayacak ulaştırma kanallarına ve 

konaklama işletmelerine bağlı bir sektördür. Söz konusu tesislerin 

sayısını arttırabilmek için  tarımsal nitelikli topraklar, farklı bitki ve 

hayvanların yaşam alanları yok edilmektedir. Bu durum insan dışındaki 

diğer canlıların da yararlanmasına açık olan doğada büyük sorunlara 

yol açarak, ekolojik dengenin bozulmasıyla bağlantılı pek çok farklı 

problemi beraberinde getirebilmektedir. Turizm sektöründen kaynaklı 

söz konusu doğa tahribatına ilişkin çok sayıda ülkeden örnek vermek 

mümkündür. Nepal’de turistik talebi karşılamak amacıyla turizm 

işletme yatırımları artmış ve söz konusu yatırımlar için ülkedeki 

ormanlık alanların büyük bir kısmı kullanılmıştır. Bu durum ülkede 

seller ve heyelanlar başta olmak üzere büyük doğal felaketlerin 

yaşanmasına neden olmuştur. Ayrıca, Filipinler ve Maldiv Adaları’nda 

resort otel inşaat malzemesi temini için mercan kayalıkları tahrip 
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edilerek balıkların üremesi için gerekli alanlar yok edilmiştir. Bununla 

birlikte turizm sektöründen kaynaklı doğa tahribatları Türkiye’de de 

görülmektedir. Özellikle Antalya ve Muğla illerine yönelik önemli 

miktarda turizm talebi oluştuğu bilinmektedir. Bu durum özelikle 

şehirlerin kıyı bölgelerinde arazi talebinin artmasına yol açmakta ve 

kıyı bölgelerin yapısının değişmesine, tahrip olmasına neden 

olmaktadır (Doğan, 2010: 188-190). 

3.1.4. Atıklar 

 

Atık, bir faaliyet sonucunda oluşan ve doğaya bırakılan herhangi bir 

madde olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, ülkenin yasalarına uygun bir 

biçimde kullanışlılığını kaybetmesi sonucu elden çıkarılan ya da elden 

çıkarılmak istenen madde veya nesneler de atık olarak ifade 

edilmektedir (Kılınç Şahin ve Bekar, 2018: 1041). Atıklar; fiziksel ve 

kimyasal özellikleri başta olmak üzere birçok unsur göz önünde 

bulundurularak katı atıklar, sıvı ve gaz atıklar, ambalaj atıkları olarak 

sınıflandırılabilir (Öztürk, 2010). Katı atıklar özellikle üretiminden yok 

edilmesi aşamasına kadar insan ve çevre ile etkileşim halindedir. Çeşitli 

haşerelerin beslenme ve üreme kaynağı olan katı atıklar hastalık yapıcı 

özelliğinden dolayı çevrenin doğal dengesinin ve insan sağlığının 

bozulmasına neden olabilmektedir (Güler ve Çobanoğlu, 1996). 

Özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde sanayinin yanı sıra 

turizmin de önem kazanmaya başlaması, atık sorununun sadece kentsel 

alanlara özgü olmadığını ortaya koymaktadır (May, 1992: 9). Katı 

atıklar içinde yer alan gıda atıkları (yenilebilir ve yenilemez gıda 

atıkları) günümüzde turizm sektöründe önemli bir sorun olarak 
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görülmektedir. Gıda atıkları, turizm işletmelerinde gıdaların üretimi, 

dağıtımı, depolanması, satışı, pişirilmesi ve sunulması aşamalarında 

meydana gelmektedir (Kılınç Şahin ve Bekar, 2018: 1042). Bununla 

birlikte turizm bölgelerinde özellikle yaz aylarıyla birlikte nüfusu artan 

il ve ilçelerde çeşitli atık sorunlarıyla karşı karşıya kalınmaktadır. 

Nitekim turistik potansiyele sahip ancak yeterli alt yapı olanağı 

bulunmayan turizm bölgelerinden denize veya nehirlere atıklar 

bırakılmaktadır. Ayrıca, turistik deniz taşıtlarından denize bırakılan 

kirli yağlar, sıvı atıklar da suların kirlenmesine ve sudaki canlıların 

yaşam alanlarının tahrip olmasına neden olmaktadır (May, 1992: 9). 
 

3.2. Turizmin Toplumsal Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri  
 

Toplumsal açıdan turizm kavramını, turistler ve turistlere ev sahipliği 

yapan ülke halkı olarak iki şekilde ele almak mümkündür. Turistler 

ziyaret ettikleri bölgelerde yeni insanlarla, topluluklarla temasta 

bulunarak değişik sosyal ilişkiler kurmaktadır. Dolayısıyla turistler hem 

ziyaret ettikleri bölgeleri sosyal açıdan etkilemekte, hem de kendileri 

etkilenmektedir (Gürbüz, 2002: 53). Dolayısıyla turizm faaliyetlerinin 

gelişmesiyle birlikte turist ve yerli halk ilişkileri toplumsal bir olgu 

halini almakta ve toplumsal bir değişim sürecinin başlamasında önemli 

rol oynamaktadır. Turizmin toplumsal değişime etkileri, bireysel 

davranış, ahlaki tutumlar, toplu yaşam, aile ilişkileri, geleneksel 

törenler, değer sistemleri, örf ve adetler, toplumsal örgütlenmeler ve 

sosyo-kültürel yapı olarak değerlendirilebilir (Avcıkurt, 2003: 40-49). 

Turistlerin kültürel farklılıkları da yerli halk üzerinde etkili olarak 

kültürel değişime yol açabilmektedir. Bu kültürel değişimler, dinsel 
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inanç ve davranışlar, ahlaki değerler, yabancılara ait yaşam biçiminin 

benimsenmesi, dildeki değişimler, geleneksel sanat ve el işlerinde 

değişimler ve turizmin yerel halkın kültürünün bir parçası haline 

gelmesi veya turizme bağımlılık olarak ortaya çıkabilmektedir 

(Avcıkurt, 2003: 48). Bu doğrultuda turizmin toplumsal yapı üzerine 

hem olumlu ve hem de olumsuz etkileri olduğunu söylemek 

mümkündür. İnsanların kültür ve bilgi alışverişinde bulunmaları, 

dostluk ve arkadaşlıklar kurması ve dünya barışına katkı sağlaması gibi 

turizmin çok çeşitli olumlu toplumsal etkileri bulunmaktadır (Gürbüz, 

2002: 54).  

Turizmin özellikle toplumsal çevre üzerinde oluşturduğu olumsuz 

etkiler dikkat çekmektedir. Turizm aile yapısında birtakım 

değişikliklere neden olmaktadır. Turizm faaliyetlerinin yoğun olarak 

gerçekleştiği bölgelerde insanların geniş aileden çekirdek aile tipine 

yöneldiği, çok çocuktan ziyade daha az çocuklu bir aile olmayı tercih 

ettiği bilinmektedir. Ayrıca geleneksel bir yaşam tarzından modern bir 

yaşam tarzına geçiş, akrabalık ilişkilerinin zayıflaması, evlenme 

şekillerinin değişmesi, muhafazakarlığın azalması da görülmektedir. 

Turizm sektöründe mesai saatlerinin uzun ve belirsiz olması, sektörde 

çalışanların aile içi etkileşimlerin zayıflamasına neden olmaktadır. 

Bununla birlikte turizm, turist kabul eden ülke halkının sahip olduğu 

değer ve inanç yapısının değişmesine, bazı nesilden nesile aktarılan 

önemli geleneklerin de etkisinin azalmasına neden olabilmektedir 

(Akis, 2011: 296; Civelek, 2010: 344). Çok sayıda farklı kültüre sahip 

turist kabul eden ülke halkı zamanla fiziksel ve ahlaki değerleri 
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itibariyle değişikliğe uğramaktadır. Dolayısıyla turistlerin yaşam 

biçimleri, eğlence şekilleri, yeme- içme adetleri yerli halkı 

etkilemektedir (Ürger, 1993: 284).   

4. TÜRKİYE’NİN ÇEVRE POLİTİKALARI 

Politika kavramı genel olarak, belli bir sorunun çözümü konusunda 

geleceğe yönelik alınması gereken önlemler ve benimsenen ilkelerin 

bütünü şeklinde tanımlanmaktadır (Keleş ve Hamamcı, 2005: 243). 

Çevre politikaları, çevreyi korumak, çevresel kaynakların 

sürdürülebilirliğini sağlamak, insanlar tarafından çevreye verilen 

tahribatı, zararı ortadan kaldırmak için hedef belirlemek ve bu hedeflere 

ulaşmak için alınması gereken önlemleri ifade etmektedir (Türk ve 

Erciş, 2017: 352). Çevre politikası, ulusal veya uluslararası ölçekte 

çevrenin korunmasına ilişkin amaçların, ilkelerin ve stratejilerin 

belirlenmesi olarak da tanımlanabilir (Akbayır, 2010: 5) 

Çevre politikaları ülkeden ülkeye farklı hedefler içermesine karşın 

insanların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarının sağlanması, çevresel 

sorunların çözümünde toplumsal adaletin sağlanarak yükün paylaşıl-

ması, çevresel değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi ortak ilkelere 

sahiptir. Ülkeler çevre politikası konusunda farklı yaklaşımlar 

sergileyebilmektedir. Bu farklılık çevre konusunda çalışmalarda 

bulunan kişi ve kurumlar arasında da görülebilmektedir. Ülkelerin 

siyasal ideoloji ve ekonomik durumları da çevre sorunlarına karşı 

yaklaşımlarını ve çevre politikalarını etkilemektedir (Özkaya vd., 2007: 

188). Çevre politikalarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi ve 

sürekliliğinin sağlanabilmesi için mevcut çevre sorunlarının ve çözüm 
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için izlenecek yolun en doğru şekilde tespit edilebilmesi ve bu yolun da 

ülkenin ihtiyaçları ile uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca çevre 

politikaları ile ekonomik kalkınma politikaları, kentleşme politikaları 

ile diğer toplumsal ve yönetsel politikalar arasında tutarlılık ve 

koordinasyon sağlanmalıdır. Ulusal çevre politikası bir ülkenin çevre 

konusunda geleceğe yönelik hedef ve tercihlerini gösterirken, 

uluslararası çevre politikası ise uluslararası alanda çevre konusunda 

yapılacak çalışmaları ve izlenecek yolu göstermektedir. Ülkelerin çevre 

politikaları ile uluslararası çevre politikalarının birbiriyle uyum içinde 

yürütülmesi gerekmektedir (Palabıyık, 2004: 252-253). Çevre 

politikaları genel itibariyle ülkeden ülkeye kapsam olarak değişiklik 

gösterse de ortak hedeflerin varlığı da söz konusudur. Bu hedefler, 

bireylerin sağlıklı, huzurlu ve kaliteli bir çevrede yaşamalarının 

sağlanması, çevre kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, çevre 

politikalarının uygulanmasının kanun ve yönetmeliklere dayandırılma-

sıdır (Konur, 2012: 22). 

Türkiye, çevresel problemler ve bu problemlerin insan yaşamını tehdit 

eden etkileriyle 1970’li yıllarda karşı karşıya gelmiştir. Dolayısıyla 

Türkiye, çevresel sorunlara yönelik çözüm politikası üretmede birçok 

ülkeyi geriden takip etmiştir (Kaya, 2012). Ülkenin belirli dönemlerde 

yoğun olarak karşılaştığı ekonomik problemler, çevresel sorunlara 

eğilmesinde ve çözüm odaklı stratejiler üretmede geç kalınmasına 

neden olmuştur. Genel ülke politikaları kapsamında ekonomik büyüme 

ilk ve en önemli hedef olarak belirlendiğinden çevre konusunun ihmal 

edildiği söylenebilir. Dolayısıyla zamanla oluşan çevre kirliliği ve 
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ortaya çıkardığı ciddi sorunların çözümünden ziyade çevrenin 

ekonomik büyümede nasıl kullanılabileceğine odaklanılmıştır. Bu 

durum Türkiye’de çevrenin korunmasına ilişkin politikaların 

benimsenmesini, uygulanmasını geciktirmiştir (Saatçi ve Dumrul, 

2011; Kaypak, 2011). 

1970’li yıllarda çok sayıda ülkenin çevre düzenleyici uygulamalar 

belirlemesi ve çevre ile ilgili kurumlar oluşturması Türkiye’yi de 

harekete geçirmiştir. İlk olarak 12.8.1978 tarihinde Başbakanlık Çevre 

Müsteşarlığı kurulmuştur (Kaya, 2012). Türkiye’de 1982 

Anayasası’nda ilk defa doğrudan çevreye ilişkin bir maddenin yer 

almıştır. Anayasa’nın çevreye ilişkin en önemli maddesi 56. maddedir. 

Anayasa’nın 56. maddesinde; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 

yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak 

ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” 

(T.C. Anayasası, https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf) 

ifadesi bulunmaktadır. Söz konusu madde ile çevre, çevrenin 

sürdürülebilirliği hakkı anayasa güvencesine alınmıştır. 56. madde 

dışında Anayasa’daki; Konut Hakkı, Mülkiyet Hakkı, Toprak 

Mülkiyeti, Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi, 

Kıyılardan Yararlanma, Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının 

Korunması, Tarım, Hayvancılık ve bu Üretim Dallarında Çalışanların 

Korunması ve Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi başlıklı 

maddeler de çevreyi koruyucu özellikler taşımaktadır 

(https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf).  

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
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Türkiye’de çevre politikalarının çerçevesi başta beş yıllık kalkınma 

planları olmak üzere yasal düzenlemeler ve hükümet programlarıyla 

şekillenmiştir. Ancak ilk iki beş yıllık kalkınma planında, turizme önem 

verilmesi, turizm alanında sahip olunan kaynaklardan etkin bir şekilde 

faydalanılması ve turizm yatırım çalışmalarının yapılmasına yer 

verilmesine rağmen çevre politikalarına ilişkin herhangi bir veriye 

rastlanılmamaktadır (Erkmen, 2019: 27). Çevrenin bir sektör olarak 

görülmesi ve buna ilişkin değerlendirilmesi ilk kez, 1973-1978 

dönemini kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında olmuştur. 

Bu dönemde çevre problemleri kalkınma faaliyetleri arasında yer almış 

ve plan dahilinde kirliliğin önlenmesi üzerinde durulmuştur (Demiral 

ve Evin, 2014: 41).  

1979'da hazırlanan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1979-

1983) çevre sorunlarına dördüncü bölümde ‘Bölgesel Gelişme ve 

Yerleşme’ başlığı altında yer verilmiştir. Planda, çevre sorunlarının 

çözüme kavuşturulması amaçlanmış olup bu Başbakanlığa bağlı Çevre 

Müsteşarlığı kurulmuştur. Ayrıca söz konusu dönemde çevre 

korunması ve yönetimi ile ilgili birçok uluslararası anlaşmalara taraf 

olunmuş ve Çevre Yasası çıkarılmıştır. Planda, sorunun oluşmadan 

önlenmesi, oluşan çevre sorunlarının giderilmesine yönelik farklı 

çözüm önerilerinin dikkate alınması konularına yer verilmiştir 

(DBYKP, 1979: 296-297). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 

(1985–1989) ‘Sosyal Hedef ve Politikalar’ adını taşıyan dördüncü 

bölümünde çevre problemlerine değinilmiştir. Bu planda farklı olarak 

ilk defa ilkeler aracılığıyla yaşanılabilir, sürdürülebilir temiz bir çevre 
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için politikalara da yer verilmiş ve doğal kaynakların korunması, 

geliştirilmesi gerekliliğinin üzerinde durulmuştur. Planda turizm 

faaliyetleri doğrultusunda üretilen politikalar arasında, çevreyi 

korumak, temiz tutmak, güzelleştirmek, ekolojik dengeyi korumak gibi 

unsurlara yer verilmiştir. Kamu kurumlarının yatırım projelerinde 

çevresel etkinin göz önünde bulundurulması ve raporlarında “Çevresel 

Etki İrdelemesi” raporlarının hazırlanacağına değinilmiştir. Plan ayrıca 

çevre sorunlarının temelini belirten bir yaklaşıma yer vermiştir. Bu 

yaklaşım çerçevesinde Türkiye’deki çevre sorunları “Şehirleşme, 

erozyon ve tabii afetlerin sonucu olan çevre kirlenmeleri ile hızlı 

sanayileşmenin ve tarımda modernleşmenin getirdiği çevre sorunları” 

olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda temel yaklaşım mevcut kirliliğin 

ortadan kaldırılması değil, kaynakların gelecek nesillerin de 

yararlanabileceği en iyi şekilde kullanılması, muhafazası ve 

geliştirilmesi olarak belirtilmiştir (BBYKP, 1985). 

Çevre konusu, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın (1990 -1994) 

‘Sosyal Hedef, İlke ve Politikalar’ bölümünde çevre ve yerleşme 

baslığıyla yer almış ve çevre sorunlarına ilişkin öngörülen ilke ve 

politikalar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Türkiye’nin çevre politikası, 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Planda, öncelikle insan sağlığının korunması, doğal çevrenin 

korunması ve kaynakların ekonomik kalkınmaya destek olacak biçimde 

yönetilmesi gerekliliği belirtilmiştir. Ayrıca planda çevreye ilişkin 

verilerin bir merkezde toplanacağı, ülke ekonomisi ve teknolojisi ile 

birlikte çevre standartlarının belirleneceği, çevreye zarar veren 
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kimyasal maddelerin kontrol altına alınacağı gibi önemli konulara yer 

verilmiştir. Yenilenebilir enerji için Ar-Ge faaliyetlerine yön verilmesi 

ve Avrupa Topluluğu çevre politikalarına uyum için başlatılan 

çalışmaların sürdürülmesi plan kapsamında belirtilmiştir (ABYKP, 

1990: 313). Bununla birlikte 7 Şubat 1993 tarihinde 21489 sayılı Resmî 

Gazetede yayınlanan Çevresel Etki Değerlemesi (ÇED) Yönetmeliği 

yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle, kurumların faaliyetleri sonucu 

çevre üzerinde yaratabileceği baskıların belirlenmesi ve bu baskılar 

sonucu oluşan olumsuzlukların giderilmesi amaçlanmıştır. Yönetmelik 

1997, 2002, 2003, 2011 ve 2013 yıllarında güncellenerek etkisi 

arttırılmaya çalışılmıştır (Demiral ve Evin, 2014: 42). 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) çevre sorunlarının 

çözümüne yönelik uygulamaları kapsamasından dolayı önem arz 

etmektedir. Öncelikle planda çevre yönetimiyle ilgili kurumlar arasında 

koordinasyon sağlanamadığı, çevre yönetimine ilişkin etkin finansman 

uygulamasının bulunmadığı, çevre bilgi veri tabanının oluşturulama-

dığı belirtilmiştir. Bu doğrultuda çevresel problemlerin çözümüne 

yönelik farklı bir yaklaşım geliştirilerek Devlet Planlama Teşkilatı 

koordinatörlüğü tarafından Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı 

(UÇEP) hazırlanmıştır (YBYKP, 1996). UÇEP, çevre ve kalkınmayı 

somut eylemlerle pekiştirebilecek bir belge özelliği taşımaktadır. 

UÇEP’in katkıları; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı için girdi 

sağlaması, Türkiye'nin Ulusal Gündem 21'in içeriğinde yer alması, 

Çevre Bakanlığı Çevre Şurası'nın toplantı konuları arasında bulunacak 
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olması, uluslararası anlamda Türkiye'nin çevreye ilişkin durumunu 

yansıtmasıdır (Demiral ve Evin, 2014: 41). 

2000’li yılların başlarında Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine, Birleşmiş Milletler Biyogüvenlik 

Protokolü ve Kyoto Protokolüne taraf olmuştur. Çevre politikası ve 

hukukuna ilişkin diğer gelişmeler, AB uyum sürecinde çıkarılan çok 

sayıda yönetmelikle ve somut projelerle gerçekleşmiştir (Avşar, 2019: 

63). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (2001-2005) ise çevre ile 

ilgili olan kısmında UÇEP’in faaliyetlerinin uygulanmasının esas 

alındığı görülmektedir. Buna göre, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların 

koordinasyonuna değinilerek UÇEP’in güncelleştirilip yasal bir 

çerçeveye kavuşturulacağı belirtilmiştir (SBYKP, 2001: 187-188). 

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013) hazırlık 

aşamasında Çevre Özel İhtisas Komisyonu tarafından bir rapor 

hazırlanmıştır. Bu raporun amacı; Türkiye’de çevre yönetiminin 

gelişim yönünü ve çevre politikasının başlıca ilkelerini belirlemektir. 

Raporda tüzel, yönetsel ve ekonomik bakımdan yaşanan değişimler 

açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda çevre sorunları 

konusundaki gelişmeler değerlendirilmiş; Türkiye’nin çevre 

yönetiminde geleceğe dönük stratejiler belirlenmiştir. Planın temel 

ilkeleri arasında kültürel ve doğal varlıklar ile çevrenin gelecek 

kuşakları da dikkate alan bir anlayış içinde korunması ve kentsel 

altyapının geliştirilmesi yer almıştır. Doğanın korunması, gürültü, atık 

yönetimi ve çevresel etki değerlendirme mevzularında AB’ye uyum 

için ilerleme kaydedilmesine karşın, çevre konusunda düzenlemelerin 
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hala istenilen düzeyde olmadığı ve gereken yüksek maliyetli yatırımlar 

için yeni finansman yöntemlerinin gerekli olduğu vurgulanmıştır 

(DBYKP, 2007; Erkmen ve Akın, 2018: 225). Onuncu Beş Yıllık 

Kalkınma Planının (2014-2018) “Yaşanabilir Mekânlar ve 

Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında; şehirleşme ve mekânsal 

gelişmenin dengeli olarak oluşturulması; sağlıklı, yeterli ve güvenli 

olarak herkesin barınma ihtiyacının karşılanması; kırsal kesim ve yerel 

ekonomilerin güçlendirilmesi ile bölgesel gelişme gibi konulara yer 

verilmiştir. Bu konularda benimsenen yaklaşım ise yaşam kalitesi ile 

insanı daha çok merkeze almak olmuştur. Buna göre yaşam 

mekânlarının sadece rekabetçiliği ve ekonomik gelişmeyi 

desteklemelerinin yeterli olmadığı aynı zamanda çevreye duyarlı, 

afetlere dayanıklı, sosyal kaynaşma ve dayanışmayı özendirici, kültürel 

değerlere saygılı olarak tasarlanıp inşa edilmesinin önemi ifade 

edilmiştir. Planda Türkiye’nin çevre üzerinde oluşan baskıyı, kirliliğin 

önlenmesi çalışmaları, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların 

korunması ile sürdürülebilir kullanımına öncelik veren politikaları 

benimseyerek azaltacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda plan içerisinde yer 

alan turizm, altyapı, enerji, lojistik ve ulaştırma, sanayi gibi hemen 

hemen bütün alt başlıklarda çevrenin korunmasını içeren ya da çevrenin 

ön planda tutulmasını öngören yaklaşımlara yer verildiği görülmüştür 

(OBYKP, 2013). Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında; özellikle 

üretim ve tüketim alışkanlıklarının, nüfus artışının çevre üzerinde 

oluşturduğu baskılara yer verilmiştir. Bu kapsamda denetimlerin 

etkinleştirilmesi, yetkili kuruluşların iş birliği yapması ve çevre dostu 

üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 
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Ayrıca, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, çevre 

duyarlılığının artırılması, çevre uygulamalarına yönelik özel ve kamu 

kurumlarının rollerinin artırılması gibi hedefler de belirlenmiştir 

(OBYKP, 2013). 

 SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsanların ve tüm canlı varlıkların yaşamsal faaliyetlerini 

sürdürebilmesi açısından çevre önem arz etmektedir. Ancak nüfus 

artışı, kentleşme ve hızlı sanayileşme girişimleri çevreye bırakılan 

atıkların artmasına ve ciddi çevre sorunlarının oluşmasına neden 

olmaktadır. Günümüzde turizm faaliyetlerine yılda yaklaşık bir milyar 

turist katılmakta ve sektör ülkelere önemli miktarda döviz girdisi 

sağlamaktadır. Dolayısıyla ülke ekonomilerinde yüksek işlem ve gelir 

hacmi sağlayan turizm sektörünün gelişmesinde doğal, tarihi ve fiziksel 

kaynaklar önemli rol oynamaktadır. Nitekim turizm sektörü söz konusu 

kaynaklarla iç içe olup bu kaynaklara bağlı olarak gelişme 

göstermektedir. Ancak turizm sektörü, plansız ve kontrolsüz bir 

gelişme gösterdiği takdirde doğal veya yapay çevresel kaynakların 

zarar görmesine neden olabilmektedir. Söz konusu kaynakların tahrip 

olması, tükenmesi turizmin en önemli varlığını ortadan kaldırmakta ve 

bölgenin çekiciliğini azaltmaktadır. Dolayısıyla turizm sektöründen 

kaynaklanan çevresel sorunların önlenmesinde hükümet tarafından 

çıkarılan yasa ve mevzuatlar, yaptırımlar, anlaşmalar, uygulanan etkin 

çevre politikaları önem arz etmektedir. Bu kapsamda Türkiye, çevre 

sorunlarının çözümü amacıyla geçmişten bu yana çok sayıda 

uluslararası sözleşmeye taraf olmuştur. Ulusal düzeyde çevre 
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sorunlarının çözülebilmesi amacıyla farklı ekonomik araçlara 

başvurmuştur. Türkiye özellikle beş yıllık kalkınma planları içerisinde 

ulusal çevre politikası kapsamında birtakım hedefler belirlemiştir. 

1970’li yıllardan itibaren çevre konusunda önemli değişikler 

yapılmasına rağmen ülkede çevre sorunlarının çözümüne yönelik 

bütünsel bir politikanın oluşturulduğu söylemek pek mümkün değildir. 

Sektörde faaliyet gösteren turizm işletmeleri turizmden kaynaklı oluşan 

çevre sorunlarına çözüm olarak sürdürülebilirlik amacıyla birtakım 

uygulamalara yer vermektedir. Bu kapsamda turizm işletmeleri çevre 

yönetimi sistemi uygulamaları ile turizm sektörünün çevreye olan 

olumsuz etkilerini azaltmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte turizmin 

çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmek ve turizmde 

sürekliliği sağlamak için birtakım öneriler getirmek mümkündür. Bu 

kapsamda turizm işletmeleri kaynak kullanımını en alt düzeyde tutmalı, 

yeniden kullanım ve geri dönüşüm ile atıkları azaltmalıdır. Ayrıca su 

ve enerji tasarrufuna yönelik önlemler almalı, çalışanlarını bu konuda 

eğitmelidir. Turizm işletmelerinde ulusal ve uluslararası ölçekte 

çevresel eko-etiketleme (ecolabelling) uygulamalarının yaygınlaştırıl-

ması sağlanmalıdır. Turizm işletmeleri yenilenebilir enerji kaynağı 

kullanımına teşvik edilmelidir. Turizm destinasyonlarındaki 

(arkeolojik, tarihi yapılar) doğal, sosyal ve kültürel kaynaklar koruma-

kullanma dengesi sağlanarak kullanıma açılmalıdır. Hükümet 

programlarında çevrenin korunmasına yönelik uygulanabilir, etkin plan 

ve projelere daha fazla yer verilmelidir. Aşırı tüketimin azaltılmasına 

yönelik uygulamalara geçilmelidir. Turizm işletmelerinde kimyasal 
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kullanımının azaltılmasına yönelik projeler geliştirilmelidir. 

Sürdürülebilirlik ilke ve politikalarından yerel toplum bilgilendirilmeli 

ve onların desteği sağlanmalıdır.  
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GİRİŞ 

KOBİ’ler hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ekonomilerde çok 

önemli bir işleve sahiptir. Bu kadar önemli bir işleve sahip olmalarının 

nedenleri arasında, değişime daha kolay ayak uydurabilmeleri, esnek 

üretim sistemlerine sahip olmaları, büyük işletmelerin taşeron ya da 

tamamlayıcı, destek bölümü olarak faaliyet göstermeleri, rekabet 

gücünün yüksek olması ve yaşanan krizlerde nispeten daha dirençli 

olabilmeleri olarak sıralamak mümkündür. KOBİ’lerin müşterilere 

yakın olması da onları daha özel kılmaktadır. KOBİ’lerin bu özelliği, 

müşterilerinin taleplerini daha iyi anlamasına, doğru ve hızlı cevap 

verebilmelerini sağlamaktadır. Avrupa Birliği (AB) ile uyum 

çalışmaları neticesinde KOBİ’lerin bu ekonomik işlevleri daha da önem 

kazanmış, esnek, hızlı üretim sistemlerine sahip olmaları sebebi ile 

devlet tarafından düşük maliyetli dış kaynak kullanımını yönelik olarak 

destek ve teşvikler sağlanmaktadır. Sağlanan destek ve teşviklerin etkin 

olabilmesi için öncelikli olarak KOBİ’lerin sorunları tespit edilmeye 

çalışılmış, bu sorunların çözümüne yönelik olarak çeşitli kurum ve 

kuruluşlar oluşturulmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, tüm dünya ülkelerinin sanayileşmeye 

dayalı kalkınma stratejisini benimsedikleri görülmektedir. Sanayileşme 

stratejisinin temel dinamiği olarak da büyük ölçekli işletmeler seçilmiş, 

ancak bu durum 1973 yılında yaşanan petrol krizine kadar devam 

etmiştir. Nitekim yaşanan krizi, KOBİ’lerin büyük ölçekli işletmelere 

göre esnek yapıları sayesinde daha az maliyetle atlattıkları görülmüştür. 
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Bu durum KOBİ’lerin öneminin kavranması açısından çok önemli bir 

gelişmedir. 

Avrupa Birliği’nde ise, 2000 yılının Mart ayında Lizbon’da 

gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi tarafından, AB ekonomisinin 

10 yıllık bir çerçevede dünyanın en rekabetçi ekonomisi haline getirme 

kararı alınmış olup, bu hedefe ulaşmada KOBİ’lerin önemine 

değinilmiş ve bu konuda çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. 

Türkiye’de ise KOBİ’lere yönelik çalışmaların gelişmiş ülkelere göre 

çok daha geç başladığı görülmektedir. 1929 Ekonomik Buhranı’yla 

birlikte tüm dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye’de de 

müdahaleci politika benimsenmiştir. 1963 yılında ise ilk Beş Yıllık 

Kalkınma Planının hazırlandığı görülmektedir. İzleyen yıllarda 

hazırlanan planlarda KOBİ’lere yer verildiği görülmekle birlikte, 

planlar içinde belirlenen hedeflere ulaşılamadığı görülmektedir. 1980’li 

yıllardan sonra benimsenen dışa açık büyüme modeliyle birlikte 

KOBİ’lere yönelik çalışmaların ve önemin arttığı izlenmektedir. 

KOBİ’lere yönelik olarak yapılan çalışmalar irdelendiğinde, bu 

çalışmaların KOBİ’lerin sorunlarını gidermede şüphesiz katkısı olduğu 

ancak en önemli sorunlarının başında gelen finansman sorununu 

çözmede yetersiz kaldığı gözlemlenmektedir. Finansman sorunu 

yaşayan bir KOBİ’nin verimliliği ve rekabet gücü çok zayıf olmakta ya 

da hiç olmamaktadır. Küreselleşmenin her geçen gün arttığı 

günümüzde, ülkelerin rekabet güçleri de önemli bir hal almaktadır. 

Buradan hareketle KOBİ’lerin ülke ekonomileri içindeki payları ve 

katkıları her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. 
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Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de KOBİ kavramı, küreselleşen 

KOBİ’lerin hızla artan önemi, dünyada seçilmiş ülke örnekleri ile 

KOBİ’lere yönelik sağlanan devlet teşvikleri hakkında bilgi 

verilmektedir. Çalışmanın izleyen bölümlerinde Türkiye’de uygulanan 

KOBİ’lere yönelik politikalar, sağlanan devlet teşvikleri ele alınmıştır. 

KOBİ’lerin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birisi olan 

finansman sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin bilgi verilmesi 

amaçlanmıştır. 

1. KOBİ KAVRAMI 

KOBİ’ler; “iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık 

net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Türk Lirasını 

aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta 

büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler olarak 

tanımlanmaktadır.” Bu Yönetmeliğe göre KOBİ’ler aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmaktadır (Resmî Gazete, 24/06/2018):  

Tablo 1: Türkiye’deki Yeni KOBİ Tanımı 

KOBİ Tanımı Çalışan Sayısı Yıllık Hasılat veya 
Bilanço Toplamı 

Mikro Ölçekli 
İşletmeler 

10’dan az 3 milyon TL’ye kadar 

Küçük Ölçekli 
İşletmeler 

50’den az 25 milyon TL’ye kadar 

Orta Ölçekli 
İşletmeler 

250’den az 125 milyon TL’ye kadar 

Kaynak: “24.06.2018 Tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
KOBİ’lerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte değişiklik 
yapılmasına dair yönetmelik” 
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• “Mikro işletme: 10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net 

satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 3 milyon lirayı 

aşmayan işletmeler.  

• Küçük işletme: 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net 

satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 25 milyon lirayı 

aşmayan işletmeler. 

• Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az çalışan istihdam eden 

ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 125 milyon 

lirayı aşmayan işletmeler.” 

Ülkelere göre KOBİ tanımları farklılık gösterdiği görülebilmektedir. 

Bu ayrımın sebebi ülkelerin sınıflandırmada temel aldığı özelliklerin 

farklılık göstermesidir. Genel olarak bu özelliklerin çalışan sayısı, 

hizmet verilen sektör, ekonomik parametreler olduğu görülmektedir. 

Fakat daha detaylı olarak incelendiğinde çalışan sayısının en öncelikli 

parametre olduğu" yadsınamaz bir gerçektir. Genel bir tanımlama 

yaparsak çalışan personel sayısının 250 kişinin altında olduğu 

işletmelere KOBİ olarak tanımlanabilmektedir. Ülkemizde ise 

kuruluşlar arasında tanımlamalar farklılık göstermektedir. Her 

kuruluşun ortak noktası çalışan sayısının 250 kişinin altında olmasıdır. 

Bu şartlar altında varılacak sonuç; 250 kişinin altında çalışanı olan 

işletmeler ister yurtiçi, ister yurtdışı olsun KOBİ olarak 

tanımlanabilmektedir (Özüdoğru ve Şahin, 2019: 322). 

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan 1 Ocak 2005 tarihi itibari ile 

yürürlüğe giren, yeni KOBİ tanımlamasında, bağımsızlık kriterine yer 
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verilmiş ve aşağıdaki şekilde açıklanmıştır (European Commission, 

2020): 

 

• “İşletme herhangi bir iştirake/bağlı ortaklığa/bağlı menkul 

kıymete sahip değilse ve diğer bir işletme, konu firmaya iştirak 

etmiyorsa tamamen bağımsızdır.  

•  İşletme, sermayesinin veya oy hakkının %25 ve fazlasına sahip 

olan bir başka işletme olmaması durumunda ve/veya diğer bir 

işletme sermayesinin veya oy hakkının %25 ve fazlasına sahip 

olunmaması durumunda bağımsız işletmedir.” 

 

Avrupa Birliği tarafından yapılan yeni KOBİ tanımında işletme 

tanımına da yer verilmiştir. Buna göre; yasal şekli ne olursa olsun, 

ekonomik faaliyet gösteren her birim işletme olarak tanımlanmıştır. 
 

TABLO 2: Avrupa Birliği KOBİ Tanımı 
 
İşletme Türü İşçi Sayısı Yıllık Ciro Yıllık Bilanço Değeri  

Mikro Ölçekli 
İşletme  

10’dan az  2 milyon Euro ve 

daha az  

2 milyon Euro ve daha az  

Küçük Ölçekli 
İşletme  

50’den az  10 milyon Euro ve 

daha az  

10 milyon Euro ve daha az  

Orta Ölçekli 
İşletme  

250’den az  50 milyon Euro ve 

daha az  

43 milyon Euro ve daha az  

Kaynak: European Commission, “The New SME Definition: User Guide and 

Model Declaration” 

 

Değişen pazar koşullarına uyum sağlamaları, istihdam ve üretime 

pozitif katkı sağlamaları, esnek ve dinamik bir payı sahip olmaları 

KOBİ’lerin en temel özellikleridir. Avrupa Birliğine üye ülkeleri ile 

birliğe aday ülküler tarafından, KOBİ’lerin teşvik edilmesi ve destek 

sağlayıcı önlem tedbirlerinin alınmasına yönelik politikalar 
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geliştirilmekte ve var olan politikaların da daha da geliştirilmesine 

yönelik olarak imkânlar tanınmaktadır. Bu kapsamda Avrupa Birliği-

Türkiye arasında 1999 Aralık ayında Helsinki Zirvesi ile başlayan 

Avrupa Birliğine uyum sürecinde Türkiye’deki KOBİ’lerin rekabet 

güçlerinin geliştirilmesine önemli bir imkân elde etmiştir. 
 

Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) resmi bir KOBİ 

tanımlaması bulunmamaktadır. KOBİ’lerin tanımında kullanılan nicel 

ölçüyü satış tutarı ve işçi sayısı oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda 

işletme ölçeğine göre çalışan sayısı gösterilmektedir (Çelik ve 

Akgemci, 1998:66). 

 

TABLO 3. ABD’de İşletme Ölçeğine Göre Çalışan Sayıları 
 

Ölçek Çalışan Sayısı 
Küçük İşletmeler 1-99 veya 499  

Orta İşletmeler 500-999 veya 500-1.499 

Büyük İşletmeler 1.500 kişiden fazla 
Kaynak: Adnan Çelik, Tahir Akgemci, Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler , Nobel 
Yay., Konya, 1998, s. 66 

 

ABD 'de 1953 yılında Amerikan Kongresi tarafından çıkartılan küçük 

işletme kanununda; “küçük işletmeyi sahipliği ve yönetimi bağımsız 

olan ve faaliyet gösterdiği alanda hakim gücü bulunmayan işletme 

olarak” tanımlamaktadır. Bu tanım bünyesinde dört unsur 

oluşturmaktadır. Bunlar;  

 

• İşletme sahibi ile işletmenin yöneticisi aynı olmaktadır, 

• İşletmeye sermaye koyan ortak ya da ortaklar birkaç kişi ile sınırlı 

kalabilmektedir,  
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• İşletmenin faaliyet gösterdiği bölge yöresel özelliktedir,  

• İşletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki büyük firmalar ile 

karşılaştırıldığında nispeten daha küçük olduğu görülmektedir. 

 

2. KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KOBİ’LERİN ARTAN ÖNEMİ 

Dünyada hızlı bir yeniden yapılandırma ve değişim süreci 

yaşanmaktadır. Bu sürecin unsurları “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve 

Teknoloji” den oluşmaktadır. Küreselleşme ile birlikte KOBİ’ler daha 

da önemli bir hal almıştır. Bugün artık küçük işletme dendiğinde, 

yeterince büyüyememiş, belli ölçeklerde sıkışmış kalmış ve ekonomiye 

kambur olmuş işletme anlaşılmamaktadır. Bu işletmeler, sahip 

oldukları esnek yapılarıyla, değişen pazar şartlarına hızlı bir şekilde 

uyum sağlayabilmekte, aktif, inovatif, fırsatları zamanında görebilen ve 

değerlendiren işletmeler olarak görülmektedir. Günümüzde artık 

KOBİ’ler ülke ekonomilerinin en dinamik işletmeleri olarak, sürdürüle-

bilir kalkınmanın ve büyümenin temel taşlarını oluşturmaktadır 

(Tanyeri, 2013:12). 

2. Dünya savaşı sonrasında geçen 30 yıl boyunca, gelişmiş ülke 

ekonomilerinde, yüksek ücretli işler vasıfsız insan gücü gerektiren 

işlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Gelişen dünya ile birlikte yüksek 

ücretli işler artık bilgi gerektiren işlerde yoğunlaşmaya başlamıştır. 

Sanayi devrimimin getirdiği köklü değişiklikler, beraberinde hızlı bir 

değişim sürecini de getirmiştir. Bununla birlikte, yeni teknolojilerin çok 

hızlı üretim gerçekleştirmesi ve insanların yaşam biçimini etkilemesi, 

bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırmıştır. Yaşanan küreselleş-
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me süreci ile birlikte “pazar kavramı”, ulusal ve yöresel anlamından 

uzaklaşarak “uluslararası pazar” kavramına dönüşmüştür. Artık 

işletmeler uluslararası tüketicilerin tercih ve isteklerine göre yüksek 

kalitede yeni mal ve hizmetler üretmeye başlamıştır. Yaşanan 

dönüşüme ayak uyduramayan sektör ve işletmeler yok olma tehlikesi 

ile karşı karşıya kalmışlardır. Dünyada yaşanan bu gelişmelerin 

yorumlanması “Yeni Ekonomi Düzeni” olarak adlandırılan kavramın 

ortaya çıkmasına neden olmuştur (Çiftçi, 2004:26). 

Yeni dünya düzeninde, yerel ölçekte faaliyet gösteren küçük işletmeler 

hem içeride hem de dışarıda küresel anlamda rekabet etmek zorunda 

kalmışlardır. KOBİ’lerin tıpkı büyük işletmeler gibi üretimde, yeni iş 

oluşturmada ve rekabet edebilmede kendilerini yeniden yapılandırma 

sürecinden geçirmeleri gerekmektedir. Gelişen bilgi teknolojileri veya 

internet teknolojisi yeni kurulan küçük işletmelere ve KOBİ’lere 

rekabet edebilmeleri için güzel fırsatlar sunacağı bir gerçektir (Tanyeri, 

2013:13). 

KOBİ’lerin ekonomik, politik ve sosyal anlamda önem kazanması, 

KOBİ’lerde meydana gelen değişimin sonucudur. KOBİ’ler geçmişte 

iyi yönetilemediklerinden ötürü başarısız olmuş, hep küçük kalmış ve 

ülke ekonomilerinin sırtında adeta bir kambur olarak görülmekte iken 

bu durum artık tamamen değişmiştir. KOBİ’ler artık günümüzde 

esneklikleriyle, değişen koşullara ayak uyduran, talep değişikliklerine 

hızlı cevap veren, fırsatları lehine çevirebilen işletmeler olarak 

görülmektedir (Müftüoğlu, 1989:16). 
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KOBİ’lerin diğer büyük işletmelere göre esnek ve küçük olmaları 

sayesinde ekonominin lokomotifi olarak, ülke ekonomisine büyük bir 

güç katmaktadırlar. Çeşitli sektörlerde KOBİ’lerin çoğalması, 

tekelleşmeyi engellemektedir. KOBİ’lerin varlığı ekonomik sistemin 

daha iyi işlemesi için zorunlu bir hal almaktadır. Uluslararası 

piyasalarda kendi sermayeleri ile üretim yapan KOBİ’ler genellikle 

elde ettikleri karlarını yine kendi işlerine yatırım yaparak 

değerlendirmektedirler. Bu durum KOBİ’lerin tasarruf oranını 

yükseltmekte ve yatırım finansman maliyetine de pozitif katkı 

sağlamaktadır. Böylelikle ekonomideki kaynaklar daha etkin ve rantabl 

kullanılması sağlanmış olmaktadır. İstihdama pozitif katkı sağlayarak, 

gelirlerin ülke geneline dengeli bir şekilde dağılmasında etkin rol 

oynarlar (Çonkar ve Özdemir, 2009:24). 

KOBİ’ler sosyal açıdan da önemli bir işleve sahiptir. İstihdama olan 

katkılarından ötürü, orta sınıf karakteri ve sosyal geçişleri kolaylaştırıcı 

etkin yapıları sayesinde hem geçmişte hem de günümüzde önemli bir 

role sahip olmuşlardır. KOBİ’ler aynı zamanda sosyolojideki “orta sınıf 

teorisinin” önemli bir unsurunu oluşturmaktadır (Müftüoğlu, 1989:19). 

KOBİ’lerin sosyal yaşama olan katkıları, ekonomik hayatın alt yapısını 

oluşmasına neden olmaktadır. KOBİ’lerin faaliyet gösterdikleri 

bölgede, yörenin ihtiyaçlarını dikkate alarak modern üretim 

teknolojileri yerine ara teknoloji kullanmaları hem bölge ekonomisinin 

kalkınmasına hem de çevrenin korunmasına vesile olmaktadır. 

KOBİ’lerin sosyal yaşama katkıları şu şekilde özetlenebilir (Uludağ, 

1996:86): 
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• “Yöresel farklılıkları azaltması: KOBİ’lerin yeni iş oluşturma 

potansiyellerinin yüksekliği ve istihdam için gerekli yatırımın 

büyük işletmelere göre daha düşük olması sayesinde ve tüm 

coğrafi alana yayılmaları nedeniyle, bulundukları bölgelerde 

işsizlik sorununu azaltıcı bir etki sağlamaktadırlar. Büyük 

işletmeler genel olarak büyük şehirlerin çevrelerinde 

yerleşmekteyken, KOBİ’ler kurulma aşamasında sahip oldukları 

sermaye, işyeri büyüklüğü gibi nedenlerle gelişmemiş yörelerde 

de kurulabilmekte bu sayede gelişmemiş olan bu yörelerde 

istihdam artışına katkı sağlayarak hem işsizlik nedeniyle 

toplumsal anlamda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara hem de 

gelişmemiş yörelerden gelişmiş olan büyük şehirlere göçün 

önlenmesine olumlu katkılar sağlayabilmektedirler. 

• Gelir dağılımında adaletin sağlanması: Gelir dağılımında 

adaletin sağlanması sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Güçlü 

bir orta sınıfın ortaya çıkması ancak gelir dağılımında adaletin 

sağlanması ile mümkün olabilmektedir. Orta sınıfın güçlü olması, 

toplumlarda gelir dağılımından kaynaklı sınıflar arasında oluşan 

farklılıkları da azaltmaktadır. KOBİ’ler, adil bir gelir dağılımının 

sağlanmasında, toplam istihdam içerisinde sahip oldukları pay ve 

orta gelir grubunu temsil etmeleri nedeniyle önemli bir etken 

durumundadırlar. 

• Göçün olumsuz etkilerini azaltılması: KOBİ’ler bir taraftan 

bölgesel kalkınmışlık farklarının ortadan kalkması yoluyla göçü 

önleyici etki yaparken, kırsal alandan kentsel alana göç eden 

bireylerin, ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmaları ve 
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üretken hale gelebilmeleri konusunda, organizasyon yapıları, 

emek yoğun üretimleri, iş deneyiminin kazanılmasında sahip 

oldukları rollerle etkili bir çözüm mekanizması olma imkanına 

sahip bulunmaktadırlar. 

• Sosyal dışlanmayı önlemesi: Sosyal dışlanma ve yoksullukla 

mücadelede en önemli araç, istihdamın artırılması ve sosyal 

koruma sisteminin geliştirilmesidir. KOBİ’ler bölgesel anlamda 

dağılımları, yerel olma özellikleri ve orta sınıfı temsil etmeleri 

nedeniyle sosyal dışlanmanın önlenmesinde önemli ölçüde etkili 

olmaktadırlar. KOBİ’ler, sosyal dışlanmaya maruz kalan ya da 

böyle bir risk altında olan bireyleri ve grupları istihdam yoluyla 

ekonomik ve sosyal yaşama katarak, onların durumlarının 

iyileştirilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine katkı 

sağlamakta, böylece toplumda sosyal dışlanma ve yoksulluk 

riskinin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadırlar.” 

KOBİ’ler ülke ekonomilerinde büyük işletmelere göre sayısal anlamda 

üstünlükleri bulunmaktadır. Dünya geneline bakıldığında ekonomilerin 

%95 ile %99’nu KOBİ’lerin oluşturduğu görülmektedir. Gayri safi 

milli hasılaya göre bu oran %30 ile %70 arasında, istihdam tarafında 

%40 ile %80 arasında, yatırımların %30 ile %60 arasında, ihracatın ise 

%10 ile %40’nı oluşturmaktadır. Bu oranlar KOBİ’lerin bir ülke 

ekonomisinde ne kadar önemli bir yer teşkil ettiğinin en önemli 

göstergesidir (Özdemir ve Diğerleri 2006:144). 
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3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KOBİ’LER 

KOBİ’lerin ekonomi ve toplumun kalkınmasındaki üstlendikleri roller, 

ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. KOBİ’lerin esnek yapıları 

küreselleşme süreci ile birlikte dünya genelinde önemini bir kat daha 

artırmıştır. Dünya ülkeleri arasında Almanya, KOBİ alt yapısı en güçlü 

ülkeler arasındadır. KOBİ’lerin güçlü bir yapıya sahip olması, müşteri 

odaklı yönetim anlayışının ve araştırma-geliştirme çalışmalarına 

verilen öneme dayanmaktadır. Almanya’da 2014 yılında KOBİ vasıflı 

işletmelere 160 milyar Euro yatırım yapılırken 2015 yılında bu rakam 

180 milyar Euro’ya yükselmiştir. Türkiye’de ise bu rakam 2013 yılında 

13 miyar Euro iken 2014 yılında %13’lük bir artış göstererek 14 milyar 

Euro’ya yükselmiştir. KOBİ yatırımlarının sürekli artması, pazar 

payının artmasına, ihracatın yükselmesine ve ülke ekonomisinde 

önemli bir konuma gelmesine neden olmaktadır. %99’luk pay ile 

Almanya’daki KOBİ’ler ülke ekonomisinin kalkınmasında en büyük 

aktördür (Aksümer, 2019: 4). 

İngiltere’de ülkede faaliyet gösteren 4,8 milyon adet işletmenin 

%99,9’u KOBİ vasıflı işletmeden oluşmaktadır. İngiltere’deki 

KOBİ’lerin 14 milyon kişiye istihdam sağladığı, toplam cironun 

içerisinde ise %48’lik paya sahip olduğu görülmektedir. Bu ülkede 

KOBİ’lere yönelik olarak devlet müdahalesi minimum seviyededir. 

İngiltere’de iş kurmak isteyen tüm KOBİ’lere bürokratik engellerin 

kaldırılmasına yönelik olarak politikalar uygulanmaktadır. İngiliz 

Hükümeti KOBİ’lere yönelik hibeden ziyade hem kredi piyasasını 
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canlandırmak hem de ucuz finansman sağlamak amacıyla uygun kredi 

imkanları sağlamaktadır (Kosgeb.gov.tr, Erişim Tarihi: 15.05.2020). 

Türkiye’deki KOBİ’lere bakıldığında toplam işletmelerin %99,8’i, 

ücretlerin %55’ni, istihdamın %76’sını toplam cironun %63’nü ve 

yatırımların %53’nü oluşturmaktadır. 2019 yılında KOBİ’ler en çok 

ticaret sektöründe faaliyet gösterdiği görülmektedir. Türkiye’deki 

KOBİ’ler 2019 yılında toplam ihracatın %59’nu oluşturmuştur. 

İhracatın %92’si imalat sanayine yönelik ürünlerden gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de faaliyet gösteren birçok KOBİ öncelikli olarak iç piyasaya 

yönelik üretim yapmakta, iç piyasada yaşanan herhangi bir doygunluk 

olduğunda ihracata yöneldiği görülmektedir. Türkiye’deki birçok 

KOBİ, üretimlerini büyük işletmelerden gelen talepleri karşılamaya 

yönelik olarak gerçekleştirmektedir. Bunun en büyük örneğini otomobil 

sektörü oluşturmaktadır. Türkiye’de otomobil üretimi ve ihracatı 

bilindiği üzere büyük uluslararası firmalar tarafından yapılmaktadır. Bu 

yapı içerisinde KOBİ’ler otomobil üreticilerinin talep etmiş olduğu 

kaliteli mal ve ürün tedariki sağlayan en önemli iş ortağı 

pozisyonundadır. Bu yapı, büyük şirketlerin rekabet ve ihracat gücünün 

artmasına neden olurken aynı zamanda da KOBİ’lerin dış piyasalara 

yönelmeleri için sahip olmaları gereken alt yapının oluşturulmasını 

sağlamaktadır (Aksümer, 2019: 4). 

3.1. Gelişmiş Ülkelerde KOBİ’lere Sağlanan Destekler 

II. Dünya Savaşından sonra ekonomik ve sosyal bakımından KOBİ’ler 

daha önemli bir hal almıştır. KOBİ’lerin özellikle istihdama olan 

katkısından ötürü, hükümetleri bu işletmeleri korumaya yönelik 
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tedbirler almaya yöneltmiştir. II. Dünya Savaşından sonra dünya 

genelinde KOBİ’leri desteklemeye yönelik olarak politikalar 

geliştirilmeye başlanmıştır. 1950 ile 1980 arasındaki geçen otuz yıllık 

süreçte KOBİ destek sistemlerinin kurulmasına ve geliştirilmesine 

yönelik uygulamalara ağırlık verilmiştir. Bugüne gelindiğinde artık 

KOBİ’lere yönelik uygulanan politikalar uluslararası bir nitelik 

kazanmaya başlamıştır. Bu yapı içerisinde gerek ulusal gerekse 

uluslararası seviyede KOBİ destek ve hizmet politikaları yeniden 

yapılandırılmış, KOBİ’lerin iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmesi için 

uygun iş ortamlarının oluşturulması amaçlanmıştır (Cansız, 2008:7). 

Yapılan destek ve geliştirmelerin tamamına yakını kamu kesimi 

tarafından yapılmaktadır. KOBİ’lerin öncelikli olarak finansman, 

teknoloji, eğitim ve danışmanlık talebine yönelik ihtiyaçları 

giderilmeye çalışılmaktadır (Castells, 2005:212). KOBİ’ler tüm 

dünyada ekonomik kalkınma ve istihdama yönelik olarak önemli 

katkılarının olduğu kabul edilir. Küçük işletmeler, büyük işletmelere 

nazaran yeni oluşturulmasında daha fazla katkı sağlamaktadırlar 

(Morris and Brennan, 2000: 126). 

Aşağıda KOBİ’lere yönelik olarak gelişmiş ülkelerde sağlanan 

destekler ve uygulamalar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu 

incelemede OECD’nin 2019 yılında yayınlanan “Small and Medium 

Enterprise Outlook” çalışmasından yararlanılmıştır (OECD, 2019). 

 

 



 

 679 

3.1.1 Almanya 

Almanya’da gerek federal gerekse de eyaletler düzeyinde KOBİ’lere 

sağlanan birçok destek bulunmaktadır. Destekler genellikle tüm 

KOBİ’leri kapsar nitelikte olup zanaatkâr kesimine özgü destek 

programları da mevcuttur. Desteklerin sağlanmasında Federal Devlet 

ve Eyalet yönetimleri ile Meslek Kuruluşları işbirliği halinde çeşitli 

görevler üstlenmektedir. Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan 

Almanya’da KOBİ’lere yönelik olarak sağlanan finansal destekleri 

aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (http://zdh.de, Erişim Tarihi: 

01.09.2020): 

• “Öz sermaye yardımı: İş kurmak isteyen gerçek kişilere, serbest 

meslek sahiplerine ve pazarda üç yılını doldurmamış KOBİ’lere 

verilmektedir. Bu destekten faydalanabilmek için işletmelerin 

veya girişimcilerin müstakil iş kuruyor, bir şirketin bünyesine 

katılıyor veya bir şirketi devralıyor olması gerekmektedir. 

Sermayesi desteği teminat gerektirmemesine rağmen girişimcinin 

kendisinin ve eşinin sorumluluğu vardır. Kredi borcu, iflas 

durumunda öncelikli olarak ödenen borçlar arasında yer almaz; 

tali borç niteliğindedir. 

• Uygun kredi ve teminat koşulları: Almanya’da KOBİ’lere 

sağlanan kredi ve sermaye desteklerinin temel amaçları istihdam 

yaratma, girişimciliği ve şirket devirlerini kolaylaştırma ile 

yenilikçilik ve çevrenin korunmasını teşvik etmektir. Desteklerin 

finansmanında federal ve yerel kaynakların yanı sıra AB 

http://zdh.de/
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fonlarından da yararlanıldığı görülmektedir. Destekler, gelişmiş 

bankacılık sektörü aracılığıyla dağıtılmaktadır.  

• KOBİ’lerin yapacağı yatırımlara yönelik uzun vadeli ve 

uygun faizli yatırım kredisi: Krediler KfW Bank ve NRW 

Banka gibi kamusal nitelikli olan ve sermaye piyasasından da fon 

sağlayan bankalar aracılığıyla verilmektedir. Bu bankalar, 

Hausbank olarak nitelendirilen ticari bankaların KOBi’lere 

sağladığı uygun koşullu kredileri refinanse ederek sisteme dâhil 

olmaktadır. Kredilerin başvuru şartları ve içerikleri KfW veya 

NRW Bank tarafından belirlenmekte ticari bankalar ise 

kullanıcılara bu koşullarda kredi vermektedir. KOBİ’lerin 

kredilerden yararlanabilmesi mali sıkıntı içinde olmamaları 

şartına bağlanmıştır. Krediler genellikle teminat karşılığı 

verilmekte fakat teminat düşük tutulmakta ve ayrıca teminata 

yönelik destekler sağlanmaktadır. 

• KOBİ’lerin gelişimine yönelik olarak destek programları: 
Destek programları ve araçları sayıca fazla olmakla beraber 

devletin KOBİ sektörüne aktardığı fon miktarı çok yüksek 

değildir. KOBİ’lerin finansman kaynakları içinde özsermaye 

%54’lük paya sahipken devlet desteklerinin oranı %11’le 

kısıtlıdır. Bu durumun arkasında, işletmelere sağlanan 

desteklerin, özellikle de hibelerin, AB mevzuatının ve piyasa 

ekonomisinin gereği olan piyasa rekabetçiliğinin önünde bir 

engel teşkil ettiği fikri yatmaktadır. Almanya’da gerek meslek 

odaları gerekse de özel sektör tarafından kurulmuş yaygın ve 

gelişmiş bir danışmanlık ağı bulunmaktadır. Meslek odaları ve 
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özel danışmanlık şirketlerini geliştirmeye yönelik ayrı programlar 

bulunmaktadır. Üyelerine danışmanlık desteği sağlamak meslek 

kuruluşlarının temel fonksiyonlarından biridir. Devlet tarafından 

sağlanan finansman desteği ile odaların bu fonksiyonu ücretsiz 

olarak yerine getirmesi temin edilmektedir. Kamusal nitelikli 

danışmanlık desteklerinin özel sektörle haksız rekabet 

oluşturmamasına özen gösterilmektedir. 

• AR-GE’ye yönelik destekler: Almanya’da KOBİ’lere ve 

zanaatkârlara yönelik hibe desteklerinin temelde yenilikçilik, Ar-

Ge, teknoloji ve istihdam yaratılması gibi alanlara yoğunlaştığı 

görülmektedir. Zanaatkâr işletmeleri, yapıları gereği Ar-Ge ve 

yenilikçiliğe yönelik hibelerden fazla yararlanamamakta istihdam 

ve mesleki eğitime verilen hibelere yönelmektedir.” 

3.1.2. İngiltere 

İngiltere “İş, Yenilik ve Yetenekler Bakanlığı’nın” istatistikî veri elde 

etmek amacıyla hazırladığı tanımlamalara göre çalışan sayısı 1-9 

arasında olan mikro işletmelerin sayısı ise bir milyon civarındadır. 

Genel olarak, devlet politika ve müdahalelerinde mikro ve küçük 

işletmeler ayrı muameleye tabi tutulmayarak KOBİ kapsamında 

değerlendirilmişlerdir. Fakat istisnai durumlarda küçük işletmelere özel 

uygulamalar ile karşılaşmak mümkündür (Doğanay ve Şener, 

2014:109). 
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İngiltere’de KOBİ’lere yönelik olarak devletin müdahalesi minimum 

düzeydedir. KOBİ’lerin iş kurma durumunda devlet tarafından 

bürokrasi azaltılmıştır. İşletmeler sadece veri sicili almakla 

yükümlüdür. Bunun dışında; “iş kurulumunda meslek örgütüne üye 

olmak, vergi yükümlülüğü doğmadan -ki bu süre başlangıçta dokuz 

aydır, gelir-gider beyan etmek, ustalık belgesi edinmek ve katkı payları 

ödemek” gibi yükümlülükler bulunmamaktadır. Fakat işletmelerin 

vergi kaydının yapılması mecburidir. Oluşturulan bilgi sistemlerinden; 

kamu açısından devletin sunduğu hizmetlerin takip edilmesinde, 

işletmeler açısından ise kamu kurumları ile ilgili işlerinin 

kolaylaştırılması yönünde faydalanılmaktadır. İş kurulumu, internet 

üzerinden uygun bir maliyetle yapılabilmektedir (http://capitalfor 

enterprise.gov.uk, Erişim Tarihi: 01.04.2020) 

Bürokrasi, iş kuruluşu gibi konularda gözlemlenen asgari müdahale 

prensibi, küçük işletmelere sağlanan devlet destekleri için de geçerlidir. 

Buna rağmen özellikle son yıllarda küresel düzeyde etkili olan 

durgunluk ve KOBİ finansmanı piyasalarında gözlemlenen eksiklikler 

İngiltere Hükümeti’ni bu piyasalara müdahalede bulunmaya itmiştir. 

Bu çerçevede sunulan devlet destekleri, piyasa başarısızlıklarının 

giderilmesine yönelik olup, piyasada rekabeti bozacak müdahalelerden 

kaçınılmaktadır. Devlet destekleri, aracı kurumlar vasıtasıyla ilgililere 

ulaştırılmaktadır. Devletin bu noktada; politika yapma, denetim ve 

koordinasyon görevi vardır (Doğanay ve Şener, 2014:109). 
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Devletin piyasalara çok fazla doğrudan müdahalede bulunmadığı 

İngiltere’de, mevcut hibe destekleri; eğitim, danışmanlık, AR-GE ve 

yenilikçilik alanlarına yöneliktir. Hibelerden ziyade Hükümet, kredi 

piyasasını canlandırarak küçük işletmelere finansal açıdan destek 

olmayı yeğlemiştir. İngiltere’deki destekler gözlemlendiğinde, genel 

olarak piyasadaki finansal kuruluşları küçük işletmelere kredi ve 

sermaye sağlamaya teşvik eden devlet desteklerinin çokluğu göze 

çarpmaktadır.  

İngiltere’de, KOBİ finansmanı piyasasını canlandıracak adımlar atmak 

kadar bu adımların küçük işletmeler tarafından bilinilirliğinin 

artırılmasının da önemli olduğu görüşü hakimdir. Bu bağlamda, 

devletin resmî sitesi olan “gov.uk” bir tanıtım sitesi olarak da 

kullanılmaktadır. İngiltere’de hükümetin dolaylı ya da doğrudan olarak 

sağladığı desteklerle ilgili bilgiye erişmek ve bu desteklerin büyük 

bölümüyle ilgili işlemleri yapabilmek için bu sitede “Business Link” 

adlı bağlantı kullanılmaktadır. “Business Link” KOBİ’leri mevcut 

sağlanan destekler hakkında bilgilendirip bu desteklerden ne şekilde 

yararlanacakları konusunda yönlendirme yapan bir platformdur. Bunun 

yanında, “LearnDirect” adlı sürekli eğitim ve yetkinlik geliştirme için 

tasarlanmış bir e-öğrenme programı da internet üzerinden 

sunulmaktadır. Ücretli olan bu programın masrafları için hükümet 

tarafından destek sağlanmaktadır (http://www.learndirect.com, Erişim 

Tarihi:10.08.2020). 

 

 

http://www.learndirect.com/
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3.1.3. Belçika 

Belçika’da da gerek ulusal seviyede gerekse Bölgesel Yönetimler 

seviyesinde KOBİ’lere özel bir önem verilmekte olup KOBİ’lerin 

kuruluş ve gelişmelerini destekleyecek değişik mekanizmalar 

bulunmaktadır. Teşvik ve destek mekanizmalarının önemli bir kısmı 

Bölgesel Yönetimler seviyesinde tasarlanıp yürütülmektedir. 

KOBİ’lere teşvik ve destek sağlayan Federal seviyedeki kurumların da 

yakın zamanda Bölge Yönetimlerine devredilmesi planlanmaktadır. 

Bölgesel Yönetimler bazında ise KOBİ’lere teşvik ve destek sağlayan 

çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır. Burada dikkati çeken kuruluşlardan 

birisi Başkent Brüksel Bölgesel Yönetimine bağlı “Impulse”dır. 

“Impulse” bir meslek örgütü olmamakla beraber, Başkent Brüksel 

Bölgesinde faaliyette bulunan KOBİ’lere (bağımsız çalışanlar dahil) 

önemli hizmetler sunan bir platform oluşturmaktadır. Bu platform 

yoluyla KOBİ’ler başta kendilerine değişik kurumlarca sağlanan teşvik 

ve destekler olmak üzere birçok konuda bilgi alabilmektedirler 

(Doğanay ve Şener, 2014:144). 

Bunun dışında, Bölge Yönetimlerince KOBİ’lere destek ve teşvik 

sağlayan kurumlar dört grupta toplanabilir. İlk grupta KOBİ’lere uygun 

koşullarda kredi veren veya işletmelere ortak olarak KOBİ’lere 

özsermaye yoluyla finansman sağlayan kuruluşlar bulunmaktadır. 

İkinci grupta KOBİ’lerin bankalardan aldıkları kredilere garanti veren 

kredi garanti kuruluşları vardır. Üçüncü grupta KOBİ’lerin ihracatını 

ve uluslararasılaşmasını destekleyen kuruluşlar bulunmaktadır. 

Dördüncü grupta ise KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine 
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teşvik ve destek sağlayan Ar-Ge destek kuruluşları vardır. Tüm bu 

kuruluşlar kamu otoritelerinin gözetiminde faaliyette bulunmakta olup 

kaynaklarının önemli bir kısmı Bölgesel Yönetimler tarafından 

sağlanmaktadır (Doğanay ve Şener, 2014:143). 

Belçika’da ayrı bir esnaf ve sanatkâr tanımı yoktur ve bu işletmeler 

mikro işletmeler içinde mütalaa edilmiştir. Ancak, mikro işletmeler 

özellikli olduğundan bunlara sağlanan teşvik ve desteklerin de diğer 

KOBİ’lere sağlanan teşvik ve desteklerden farklı olması gerekmektedir. 

Bu nedenle ilgi alanı mikro işletmelerin desteklenmesi olan kurumlar 

da kurulmuştur. Başkent Brüksel Bölgesindeki “BRUSOC” ile Valonya 

bölgesindeki “SOCAMUT” bu tür kurumlara örnek olarak 

gösterilebilir. Ayrıca, yeni iş kuracak olanlara başlangıç sermayesi 

sağlama konusunda uzmanlaşmış kurumlar da bulunmaktadır. Başkent 

Brüksel Bölgesinde faaliyette bulunan “BRUSTART” bu tür kurumlar 

arasında yer almaktadır. 

KOBİ’lere yönelik (mikro işletmeler dâhil) teşvik ve destekler de çeşitli 

gruplarda toplanabilir. Bu gruplardan ilki; danışmanlık, eğitim, 

fizibilite hazırlama, istihdama katkı, yatırım, ülke dışındaki fuarlar ve 

gezilere katılımın desteklenmesi amacıyla, bu faaliyetlerle ilgili 

harcamaların bir kısmının hibe olarak ödenmesini kapsayan genel 

teşvik ve destek programlarıdır. İkinci grupta KOBİ’lere uygun 

koşullarda (faiz ve vade) verilen kredi destekleri vardır. Bu kredilerin 

en önemli özelliği banka kredilerine göre ikinci öncelikli olmalarıdır. 

Buna göre işletmenin ödeme zorluğuna girmesi durumunda öncelikle 

banka kredileri ödenmektedir. Bu tür krediler yeni iş kuracak olanlara 
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veya bir işletmeyi devralacaklara da belirli koşullarda sağlanmaktadır. 

Böylece, yeni iş kuracaklar veya bir işletme devralacaklar başlangıç 

finansmanına sahip olmaktadırlar. Diğer bir destek ise işletmelerin 

özsermayelerine risk sermayesi yoluyla katkıda bulunulmasıdır. 

Teminat yetersizliği olan KOBİ’lere bankadan kullandıkları krediler 

için garanti verilmesi de bir diğer destek türüdür. 

3.1.4. İtalya 

Resmi bir tanımın olmadığı İtalya’ da devletin finansman yardımlarında 

kullanılmak üzere, Küçük ve Orta Boy İşletmeleri belirlemek üzere 

çeşitli ölçüler geliştirilmiştir. Uygulamada kullanılan en geçerli ölçüler, 

çalışan kişi sayısı ve sabit sermaye yatırım tutarıdır. En çok 250 

işgöreni olan ve sabit sermaye yatırımı olarak 3 Milyar İtalyan Liret’ 

ini aşmayan işletmeler Küçük ve Orta Boy İşletmeler olarak 

tanımlanmaktadır. Nitel ölçü olarak ise, üst yönetimde iş bölümü 

dikkate alınmaktadır. İşletme organizasyonunda profesyonel yönetici 

bulunan işletmeler, büyük boy işletme olarak tanımlanırken, işletme 

sahipliği ve yöneticilik vasıflarını tek elde tutan girişimcilerin 

işletmeleri ise, Küçük ve Orta Boy İşletme olarak kabul görmektedir. 

İtalya’da KOBİ’lere yönelik olarak yapılan destek ve politikaları üç 

başlık altında toplamak mümkündür: 

• KOBİ’lere uygun bir çalışma ortamının oluşturulması, 

• KOBİ’lerin yerel düzeyde faaliyet gösterdiklerin ortamın 

geliştirilmesinin desteklenmesi, 
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• Yerel yetkililere KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik olarak 

gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesi şeklinde sıralamak 

mümkündür. 

İtalyan Hükümeti tarafından KOBİ’lerin iş ortamlarının 

iyileştirilmesine yönelik olarak, bürokrasinin azaltılması ve yeni işyeri 

açılışını özendirmek için bir takım yapısal reform ve programlar 

uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, vergi indirimleri, vergi 

uygulamalarının daha basit hale indirgenmesi, AR-GE’ye yönelik 

eğitim programlarının hazırlanması ve modernizasyon çalışmaları 

şeklinde sıralamak mümkündür. İtalya’da uygulanan destekler: 

• Üretime yönelik yatırımların teşvik edilmesi, 

• Avrupa Birliği dışındaki pazarlara yönelik ihracatın teşvik 

edilmesi, 

• Risk sermayesinin teşviki, 

• Dış ticaret ve ihracata yönelik özel kredi imkânı, 

• Kefalet (teminat) yardımı, 

• Küçük işletmelere yönelik destekler, 

• Mali yardım ve teşvikler şeklinde sıralamak mümkündür. 

3.1.5. Amerika Birleşik Devletleri  

Amerika Birleşik Devletleri’nde KOBİ’lerin gelişimini destekleyen 

temel faktör, kurumsal alt yapının iyi olmasıdır. Bununla birlikte, risk 

sermaye sisteminin gelişmiş olması, iş yeri açma ve kapatmaya yönelik 

olarak maliyetlerin uygun olması, işletme ve yönetim danışmanlığı 

yapan kuruluş sayısının fazla olması, esnek işgücü yapısı ve 

girişimciliği teşvik eden vergi uygulamalarının varlığı etkili olmaktadır. 
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ABD’deki üniversiteler, KOBİ’lerin yeni geliştirdiği ürünlerini 

ticarileştirme kabiliyetlerini artırmaya çalıştığı görülmektedir.  

Tablo 4: ABD’de KOBİ’lere Sağlanan Destekler 

BİLGİ DESTEKLERİ SAĞLAYAN KURULUŞLAR 

• “İşletme kurma ve geliştirme 
eğitimi. 

• Kadınlar, gençler, sakatlar ve eski 
mahkumların kendi işletmelerini 
kurmaları yönünde eğitilmeleri. 

• Bilgi işlem teknolojilerinin 

kullanımı ve internet işletmeciliği, 
• Alacak ve borç yönetimi. - 

Bütçeleme ve finansman. 
• Franchising, risk sermayesi, 

uluslararası ticaret ve işbirliği 
olanakları. 

• Pazar genişletme ve ihracat. 
• Ar-ge, ürün ve süreç geliştirme.” 

• “Birleşik Devletler Küçük 
İşletmeler ve Girişimcilik Kurumu. 

• Küçük ve Orta Boy İşletmeler; 
Girişimcilik Enstitüsü. 

• Küçük İşletme Yönetimi; 
İşletmecilik Enstitüsü, Küçük 
İşletmeciliği Bilgilendirme ve 
Geliştirme Merkezleri. 

• Bilimsel Teknoloji Danışma 
Merkezi. 

• Ulusal Finans ve Muhasebe 

Büroları.  
• Ulusal Kadın İşletmecilik Konseyi. 
• Elektronik Ticaret yardım Merkezi.  
• KOBİ Hukuk Bürosu.” 

FİNANSMAN KOLAYLIKLARI SAĞLAYAN KURULUŞLAR 

• “Ulusal ve yerel fonların kullanımı. 
• Ulusal ve yerel SBA’ların bina, 

arazi, makine ve araç temini 
yönünde finansal destek yardımları. 

• Kadın ve genç girişimciler ile 
sakatlar ve eski mahkumlara uygun 

koşullarda kredi açılması. 
• Kapasitelerini artırmak isteyen 

KOBİ’lere dış kaynak temini. 
• İhracatın teşviki. 
• Doğal afet ve iflaslarda yardım. 
• Yeni ürün ve süreç geliştirme ile 

kaliteye yönelik yatırım ve 
belgelendirmelerin finansmanı.” 

• “Amerikan Kredi Kurumu. 

• Küçük İşletmecilik Yatırım 
Şirketleri. 

• Ulusal ve yerel Küçük İşletmeler 
Finansman Şirketleri. 

• Birleşik Devletler Küçük İşletmeler 
ve Girişimcilik Kurumu. 

• Ulusal ve Yerel Kooperatifler. 

• Küçük İşletme Federasyonları. 
• Uluslararası Küçük İşletmecilik 

Kongresi. 

• USA. İhracatı Geliştirme ve Yardım 
Merkezi.” 

Kaynak: Akgemci, 2011, 62. 

ABD’de KOBİ’lerle ilgili düzenlemeleri gerçekleştiren kuruluşun adı 

“Küçük İşletme İdaresi (SBA)”dir. 1953'te kurulan SBA, tamamen 

küçük işletmelere adanmış kabine düzeyindeki tek federal kurumdur ve 

ülkenin küçük işletmeler için tek gidilecek kaynağı ve sesi olarak 
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danışmanlık, sermaye ve sözleşme uzmanlığı sağlamaktadır. SBA, 

ABD’deki KOBİ’lerin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak 

üç temel hedef belirlemiştir. “Bunlar: 

• KOBİ’lerin sermayeye erişimini sağlamak,  

• Kamu alımlarında KOBİ’lerin payını artırmak, 

• KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak.  

Bu hedeflere ulaşmak için geliştirilen programlar ise şunlardır;  

• Kredi garanti programları, küçük işletme yatırım şirketleri, 

• Kamu alımı programları, 

• Teknoloji programı,  

• İşletme geliştirme programı,  

• Bilgilendirme ve eğitim programıdır.” 

3.1.6. Japonya  

Japonya’da hükümet, sağlamış olduğu teşvik ve destekleri rekabet 

potansiyeli yüksek sektörlere öncelik vermektedir. Bu kapsamda 

KOBİ’ler, ihracat, üretim hatları, teknoloji ve örgütlenme konularında 

desteklenmektedir. Özellikli sektörlerde, vergi muafiyetleri, personel 

eğitimleri, AR-GE çalışmaları ve kredi destekleri sağlanmaktadır.  

Tablo 5: Japonya’da KOBİ’lere Sağlanan Destekler 

FİNANSMAN KOLAYLIKLARI SAĞLAYAN KURULUŞLAR 

• “Dış kaynak temini.  
• Kefalet kredi. 

• Sigorta İşleri ve Diğer Mali Sorunlar 
İçin Kaynak Aktarımı (Bu konuda 
çeşitli kanunlar yürürlükte olup, 
kefalet gösterilmeden, ihtiyaç 
duyulan uygun miktar, devletin Kredi 

Garanti Şirketine başvurularak 

• “Devlet ulusal ve yerel hükümet 
bütçelerinden kaynaklı olmak 
üzere, KOBİ’lere finansal destek 
sağlamakla görevli kılınan; kredi 

birlik ve kooperatifleri, Küçük 
İşletmeler Finansman Şirketi, 
Küçük İşletmeler Yatırım Şirketi, 
Ulusal Finansman Şirketi, vb. özel 
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alınmaktadır. Bu işlemdeki teminat, 
devletin Kredi Garanti Sigorta Şirketi 
tarafından sigortalanmaktadır). 

• Şirketleşen KOBİ’ lerden indirimli 
kurumlar vergisi alınması. 

• Ortak girişim programlarında yer alan 
KOBİ’ lere tercihli vergi ve 
finansman tedbirlerinden yararlanma 

olanağı tanınması.” 

veya kamu finansman kuruluşları 
ile çeşitli ulusal ve yerel 
bankalar.” 

Kaynak: Akgemci, 2011, 62. 

Japonya’da KOBİ’lere yönelik destekleri dört ana başlıkta toplamak 

mümkündür: 

• “KOBİ’lerin yapısal olarak güçlendirilmesi, 

• KOBİ’lerin faaliyetleri sırasında karşılaştıkları olumsuz 

durumların düzeltilmesi, 

• Çok küçük kuruluşlar ile ilgili özel tedbirler alınması,  

• Finansman ve vergi sistemi ile ilgili konuları içeren tedbirler 

alınması.”  

Bu kapsamda KOBİ’lerin daha modern bir yapıya sahip olmalarını 

sağlamak için uygulanan desteklerini aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür: 

• “Yönetim, finans ve teknik bilgi aktarımı danışmanlığı, 

• AR-GE; ürün ve süreç geliştirme, 

• Ortak hammadde satın alınması,  

• Ortak pazarlama olanaklarının geliştirilmesi,  

• Dış kaynak temini, 

• Kredi kefaleti, 

• Şirketleşen KOBİ’lerden indirimli kurumlar vergisi alınması” 
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Yukarıda sıralanan ülke örneklerine bakıldığında, KOBİ’lere yönelik 

olarak sağlanan teşviklerin ülkelerde önemli politikalar arasında olduğu 

görülmektedir. Her ülkenin kendi ekonomi ve yapısına uygun olarak 

politika ve destekler geliştirmektedir. Benzer destek ve programların 

Türkiye’de de kısmın uygulanmaktadır. 

 

3.2. Türkiye’de KOBİ Politikaları ve Destekler 

 

Türkiye’de KOBİ’lerin devlet tarafından desteklenmesi, bu kesimin 

kredi ihtiyaçlarının karşılanması için, 1933 yılında Türkiye Halk 

Bankası’nın kurulması ile başlamıştır. Bunu takiben, bugünkü adıyla 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük Sanayi Sitelerinin ve Organize 

Sanayi Bölgeleri’nin kurulması için, kredi programları uygulamaya 

başlamıştır. 1970’li yıllardan itibaren, KOBİ’ler için teknik destek ve 

eğitim amaçlı yapılanmalar oluşturulmaya başlanmış, 1980’li yıllarda 

bu faaliyet ve hizmetler daha da yaygınlaştırılmıştır. 1990’larda ise 

gerek finans gerekse hizmet ve destekler daha çeşitli hale getirilmiştir 

(Çamkerten, 2001; 101). Bu hizmet ve destekler, günümüzde halen 

devam etmektedir. KOBİ politikalarının oluşturulması ve 

uygulanmasında, birçok kamu kuruluşu ve özel kuruluş görev 

almaktadır. Türkiye’de KOBİ’lere destek sağlayan kurum ve 

kuruluşları beş ana başlık altında toplamak mümkündür (Özdemir, 

2006: 187-190): 

• “Kamu Kurum ve Kuruluşları: KOSGEB, Türkiye Halk 

Bankası, EXIMBANK, Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, Türkiye 

Vakıflar Bankası, KOBI A.Ş., Kredi Garanti Fonu, Sanayi ve 
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Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK, GAP Bölgesi 

Girişim Destekleme ve Yönlendirme Merkezi, Maliye Bakanlığı 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, MPM (Milli Prodüktivite 

Merkezi), Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT, 

TÜIK, İŞKUR.  

• Mesleki Kuruluşlar: Ticaret ve Sanayi Odaları, TOBB, Esnaf 

Kefalet Kooperatifleri, Küçük Sanayi Kooperatifleri.  

• Özel Kuruluşlar: Özel Bankalar, TOSYÖV, MEKSA, Türk 

Pazarlama Vakfı, Teşebbüsü Destekleme Ajansı.  

• Teknik Yardım ve Danışmanlık Hizmetleri Veren Diğer 
Kurum ve Kuruluşlar: Üniversiteler, TESK, İGEME, TSE, 

İKV, İlgili Meslek Kuruluşları, İşçi ve İşveren Kuruluşları.  

• Yurtdışı Destekli Diğer Kurum ve Kuruluşlar: Dünya 

Bankası, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) 

Ankara Bürosu, Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Birliği 

Genel Sekreterliği, Avrupa Küçük İşletmeler Konseyi, Hollanda 

Yönetim İş birliği Programı, Balkan Ülkeleri Ticareti Geliştirme 

Bölge Merkezi. DPT, KOBİ politikalarını belirlerken, Hazine ve 

DTM yatırım ve ihracat teşviklerini, Maliye Bakanlığı ise vergi 

ile ilgili teşvik ve muafiyetleri belirlemektedir.” 

Türkiye’de KOBİ’lere yönelik politikaların genel uygulayıcısı 

KOSGEB’dir. Bu kuruluş, KOBİ’lerin ekonomiye katkılarını artırmak, 

rekabet güçlerini yükseltmek, işletmelerin teknolojik gelişmelere uyum 

sağlamalarını hızlandırmak amacıyla, 20.04.1990 tarihinde 3624 sayılı 

kanun ile kurulmuştur. KOBİ’lere verilen destekler ya bizzat KOSGEB 
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tarafında ya da KOSGEB vasıtasıyla organize edilmektedir (Alkin ve 

Okay, 2008: 65-66). 

3.2.1. KOSGEB Tarafından KOBİ’lere Yönelik Sağlanan 
Destekler 

KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik 

yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek 

ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 3624 sayılı 

Kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur. KOSGEB, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz 

ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir. KOSGEB 

tarafında verilen destekleri Şekil 1’deki gibi dört ana grupta ele almak 

mümkündür. Bu desteklerden önemli olan bazı programları aşağıda 

özetlenmiştir (KOSGEB, 2020): 
Şekil 1: KOSGEB Destek Programları 

 

 
Kaynak: KOSGEB 

 

• “Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı: İşletmelerin/girişim-

cilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir 
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ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi 

veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte 

yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. 

konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek 

sağlamak, 

• Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Yeni bir 

ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet 

düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün 

veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi 

amacıyla hazırlanan projelere destek sağlamak. 

• Kobi Teknolojik Ürün Yatırım (Kobi Teknoyatırım) Destek 
Programı: İşletmelerin Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu 

ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini 

amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve 

ülke ekonomisine katma değer sağlamaktır. 

• Stratejik Ürün Destek Programı: Stratejik ürün yatırımlarının 

desteklenmesi suretiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan 

stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağlamak, üretimde daha 

yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın 

azaltılmasına katkıda bulunmaktır. 

• Kobigel-Kobi Gelişim Destek Programı: Ülkenin ulusal ve 

uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki 

paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve 

sağladıkları katma değerin yükseltilmesini sağlamaktır. 
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• Girişimciliği Geliştirme Destek Programı: Yeni kurulan 

işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma 

oranının arttırılmasına katkı sağlamak ve ulusal plan ve 

programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve 

sürdürülmesini sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. 

• İşletme Geliştirme Destek Programı: Küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma 

düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasite-

lerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını 

temin etmek üzere desteklenmesidir. 

• İşbirliği Destek Programı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün 

geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı 

nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlama amacını 

gütmektedir. KOBİ, KOBİ-Büyük İşletme (En az beş işletmenin 

bir araya gelmesi, orta yüksek teknoloji alanlarında üç, yüksek 

teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projelerde en az 2, 

işletmenin firmanın bir araya gelmesi gerekmektir. Büyük işletme 

ile işbirliği yapılması durumunda, bir işletmenin projede yer 

alması yeterlidir). 

• Uluslararasılaşma Destek Programı: Ülkenin uluslararası 

hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

uluslararası pazara açılmaları ve ihracat kapasitelerinin 

geliştirilmesini sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuştur. 
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• Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı: Ar-Ge ve 

inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik 

ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, 

yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş 

girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası 

kuluçka merkezi kurulmasını desteklemektir. 

• Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (Teknopazar) Destek 

Programı: Uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılarak 

daha dinamik bir yapıya kavuşturulmalarını temin etmek 

amacıyla, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Ar-Ge, yenilik veya 

tasarım projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerine 

veya prototiplerine tanıtım ve pazarlanması için destek 

verilmesidir. 

• Kredi Faiz Destek Programı: KOBİ’lere uygun koşullarda 

finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, 

üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, 

uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması 

amaçlanmıştır. Kredi Faiz Desteğinden yararlanmanın ön koşulu, 

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmak ve KOBİ Beyannamesi 

onaylı olmaktır. Bu şartlara haiz işletmelerden KOSGEB 

tarafından yapılacak sınıflandırmayla işletme türleri belirlenir. 

• Gelişen İşletmeler Pazarı Kobi Destek Programı: Gelişme ve 

büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin, finansmana erişim 

imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul 

Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin 
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desteklenmesidir. Anonim Şirket statüsündeki işletmeler bu 

programa başvurabilmektedirler.” 

 

3.2.2. Türkiye’de KOBİ’lere Finansal Destek Sağlayan Kamu 

Kuruluşları 
 

Değişen ekonomik düzen ile büyük işletmelerin odak olduğu dönemden 

sonra KOBİ’lerin girişimci ruhu geliştirme, ülkelerin rekabet gücünü 

artırma, istihdamın artışındaki rolü ve yenilikçi özellikleriyle 

hazırlanan hükümet politikalarında önemi giderek artmaya başlamıştır. 

KOBİ’lerin önem kazanması gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

görülmeye başlanmış ve ekonominin belkemiği olan bu işletmeler 

günümüzde yenilikçiliğin ve rekabetçiliğin simgesi haline gelmiştir. 

Türkiye ekonomisindeki işletmeler arasında çoğunluğu oluşturan 

KOBİ’ler, kalkınma ve büyümedeki önemli rolleri dolayısıyla birçok 

kuruluş tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de KOBİ’lere finansal 

destek sağlayan en önemli kuruluşlar aşağıda başlıklar halinde 

sıralanmıştır: 
 

• “T. Halk Bankası A.Ş: Halkbank, yatırım-üretim, iç-dış ticaret 

ve bireysel finansman konusundaki kredi çeşitliliği ile her türlü 

talebi, rekabetçi faizlerle karşılayabilecek gücünü muhafaza 

etmektedir. Banka, yurt içi piyasadan sağladığı kaynakların yanı 

sıra Dünya Bankası, AYB, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, 

Fransız Kalkınma Ajansı gibi yurt dışı kuruluşlarla da iş birliği 

yapmaktadır. Türkiye genelindeki ticaret ve sanayi odalarıyla 

yapılan kredi anlaşmaları ile KOBİ’lere, onların temel 

sorunlarına, bölgesel, yerel çıkmazlarına yönelik özel kredi ve 
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ürünleriyle her türlü destek devam etmektedir 

(http://www.halkbank.com.tr, Erişim Tarihi: 01.09.2020). 

• Türk Eximbank: Banka, ihracatçılar başta olmak üzere, 

yurtdışında faaliyet gösteren müteahhit ve yatırımcılara, 

uluslararası nakliyecilere, turizmci ve işletmecilere geniş bir ürün 

sepetiyle hizmet vermektedir. Tük Eximbank kredi 

politikalarında yatırım öncelikli firmalar ile KOBİ’lere öncelik 

vermektedir. Aynı zamanda KOBİ’lerin bir araya gelerek 

kurdukları dış ticaret şirketleri olan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 

(SDTŞ) modelini teşvik etmeye yönelik kredi politikalarına 

devam edilmiştir (http://www.eximbank.com.tr, Erişim 

Tarihi:05.09.2020). 

• T. Vakıflar Bankası T.A.O: Banka KOSGEB ile yaptığı iş 

birliğini hayata geçirerek, KOSGEB veri tabanına kayıtlı, güncel 

KOBİ beyannamesi onaylı işletmelere destek sağlayabilmek 

amacıyla uygun faiz oranı ve vadelerde kredi seçenekleri ve 

avantajlı koşullar sunmuştur. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

(EBRD= European Bank For Reconstruction And Development) 

ile imzaladıkları anlaşma ile Türkiye Tarım İşletmeciliği KOBİ 

Finansman Kredisi (TurAFF) Programı kapsamında KOBİ 

firmalarına finansman imkânı sağlamaktadır (http://www. 

vakifbank.com.tr, Erişim Tarihi: 28.08.2020). 

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.: KOSGEB ile Ziraat Bankası arasında 

yapılan anlaşmaya göre KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Destek 

Programlarından faydalanan işletmelerin finansmanına erişimini 

kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Bu protokol kapsamında AR-GE, 

http://www.halkbank.com.tr/
http://www.eximbank.com.tr/
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İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İş Birliği 

Güç Birliği Destek Programları başta olmak üzere; KOSGEB 

programlarından yararlanan işletmelere banka tarafından faiz 

indirimi sağlanmaktadır. Ziraat Bankasının KOBİ’lere finansal 

destek sağladığı en önemli kanallardan biri tarımsal üretime 

yönelik düşük faizli işletme ve yatırım kredisi 

kullandırabilmesidir (http://www.ziraat.com.tr, Erişim Tarihi: 

01.09.2020). 

• Avrupa Yatırım Bankası (AYB): AYB’ nın öncelikli hedefi, 

AB' nin dengeli gelişimine katkıda bulunmaktır. Bunun yanında, 

Trans- Avrupa ulaşım ve telekomünikasyon ağlarının 

geliştirilmesine, çevrenin korunmasına, enerji kaynaklarının 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve Avrupa sanayinin ve 

KOBİ’ lerin uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılmasına 

yönelik finansman kredisinin sağlanmasına katkıda bulunmak da 

temel hedefleri arasında yer almaktadır. Banka ayrıca AB’ ne üye 

olmayan üçüncü devletlerdeki uygun projelerin kendi yoluyla 

desteklenmesi aracılığı ile Birliğin üye olmayan devletlere 

yönelik iş birliği politikalarının hayata geçirilmesine yardımcı 

olmaktadır (https://www.ab.gov.tr/45638.html, Erişim Tarihi: 

15.09.2020). 

• Kalkınma Ajansları: Türkiye’de kalkınma ajansları; Onuncu 

Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve 2014-2023 

dönemi bölge planlarında yer alan öncelikler doğrultusunda bölge 

içi ve bölge dışı gelişmişlik farklarını en az düzeye indirmek 

üzere araştırma, analiz, bölge planlama, strateji geliştirme, mali 

http://www.ziraat.com.tr/
https://www.ab.gov.tr/45638.html
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destek programları, izleme ve değerlendirme, koordinasyon, 

ulusal ve uluslararası işbirlikleri, eğitim, yatırım destek ve tanıtım 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

• Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF): KGF kuruluşundan bugüne 

kadar işletmelerin en büyük sorunu olan finansmana erişimleri 

için oldukça yüksek tutarlı finansman desteği sağlamış olup, 

devlet desteği ile gittikçe artan meblağlarda ağırlıklı olarak 

KOBİ’lerin finansmana erişimine yönelik destek sağlayan bir 

kuruluştur. KGF; 2002 yılından bu yana sayıca ağırlıklı bankalar 

olmak üzere birçok kurumla protokol imzalamıştır. Bu 

protokoller kapsamında; kurumlar ile KGF arasında kredi 

teminine yönelik kefaletin nasıl ve hangi oranlarda sağlanacağı, 

ücret ve komisyonları, kefalet verilerek temini sağlanan kredinin 

temerrüde düşmesi halinde uygulanacak hükümler yer 

almaktadır. Kurum ağırlıklı olarak KOBİ’lere ve bazı kefalet 

türlerinde KOBİ dışı yararlanıcılara müteselsil kefil olarak 

krediye erişimini sağlamaktadır (http://www.kgf.com.tr, Erişim 

Tarihi:05.09.2020).” 

4. KOBİ’LERİN KARŞILAŞTIKLARI FİNANSAL SORUNLAR 

Genel olarak yapılan çalışmalarda KOBİ’lerin karşılaştığı sorunların 

başında finansal sorunlar en başta gelmektedir. Türkiye’deki 

KOBİ’lerin diğer dünya ülkelerindeki KOBİ’lere göre kredi hacminden 

daha az yararlandığı görülmektedir. Bu durum bankacılık sistemdeki 

kullandırılan toplam kredi hacminin irdelenmesinde bariz bir şekilde 

görülmektedir. Alanında uzman kişiler, KOBİ’lere esnek garanti 

http://www.kgf.com.tr/
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anlaşmaları çatısı altında makul faiz ve vade yapısında kredi verilmesi 

amacıyla kamu, özel ya da yarı özel finans kuruluşlarının 

oluşturulmasını önermektedir. Özellikle sanayi alanında üretim yapan 

KOBİ’lere düşük faiz ve komisyon oranından kredi imkanı sağlanması 

son derece önemlidir. Bu konuda en büyük görev devlete düşmektedir. 

Türkiye’deki özel bankalar tarafından KOBİ’lere sağlanan kredilerin 

faiz oranı reel faizlerin oldukça üzerinde seyir etmektedir (Çetin, 

1996:165). 

Diğer taraftan Türkiye’de yaşanan ekonomik krizler, kamu kesiminin 

yüksek borçlanması, bunun sonucunda oluşan yüksek enflasyon ve 

yükselen faiz oranlarının etkisi sonucu kaynakların erimesine neden 

olmuştur. Bu sebepler Türkiye’de KOBİ’lerin ucuz finansman 

kaynağına erişimini imkânsız hale getirmiştir. Türkiye’deki KOBİ’lerin 

finansal alanda yaşadığı dezavantajları aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (Müftüoğlu, 1989:51): 

• “Finansman konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması,  

• Sermaye piyasasından yeterince yararlanılamaması, 

• Yeni ortak konusunda tereddütler, 

• Oto finansman imkanlarının kısıtlı olması, 

• Kredi temininde yaşanan teminat sorunu, 

• İşletme sahibinin kişisel mal varlığı ile de sorumlu tutulması, 

• Kredi hacminin düşük, kredi maliyetlerinin yüksek olması.” 

Finansal kaynaklara ulaşma konusunda KOBİ’ler büyük işletmeler 

kadar güçlü bir yapı ya da yetkinliğe sahip değildir. Kuruluşların 

başından itibaren ve işletmenin faaliyetini sürdürdüğü zaman zarfından 



 

702 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

bu yana finansmana erişim eksikliği kendisini sürekli hissettirmekte ve 

durum gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Büyük işletmeler ile 

KOBİ’lerin finansman bakımından arasında farklar aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

• KOBİ’lerin Özkaynaklarının yetersiz olması, 

• Yabancı kaynak teminine ulaşımındaki zorluklar, 

• KOBİ’lerin uzman finans yönetimine sahip olamaması ve bu 

konudaki yetersizlikleri şeklinde sıralamak mümkündür. 

Türkiye’deki KOBİ’lerin kuruluş aşamasında koydukları sermaye 

genellikle ya şahsi ya da aile kaynakları tarafından sağlamaktadırlar. Bu 

sebeple, dış kaynak almak için finans kurumlarına yeterince teminat ya 

da güvence sağlayamamaktadırlar (Aypek, 1998:73).  Ayrıca 

işletmenin sahibi aynı zamanda yöneticisi olduğu için finans yönetimi 

konusunda deneyim ve bilgi eksikliği ayrı bir finansal sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, hesaba katılmayan ödemelerin çıkması, 

yüksek kredi maliyetleri, kredi başvurusunda yaşanan bürokrasi, 

yüksek enflasyon oranlarına karşı kendilerini koruyamamaları diğer 

finansal sorunlar olarak sıralamak mümkündür (İslamoğlu, 1992: 9-10). 

Ayrıca yüksek enflasyon dönemlerinde, enflasyon muhasebesi 

uygulayamayan KOBİ’ler, cari karın reel karı aşması sonucu vergi 

yükünü artırmakta, kazanmadığı gelirden vergi ödemek zorunda 

kalmaktadırlar. 

Diğer taraftan, ülkenin genel ekonomik durumu KOBİ’lerin finansal 

sorunlarını olumsuz etkilemektedir. Ülkede yaşanan ekonomik krizler 

KOBİ’lerin varlığını olumsuz etkilemekte bazen de kapanmasına neden 
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olmaktadır. Bankalar ve bağımsız derecelendirme kuruluşları 

tarafından derecelendirmeye tutulan KOBİ’lerin en dikkat edilen 

özelliği işletme sermayesi ve cirosu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Güçlü çalışma sermayesi ve bilanço yapısına sahip KOBİ ile yetersiz 

bilançoya sahip KOBİ’lerin yabancı kaynaklara erişim maliyeti aynı 

düzeyde olmamaktadır. Ticari faaliyetlerini öncelikli olarak 

özkaynakları ile sağlayan KOBİ’ler, zorlandığı ya da yetmediği 

zamanlarda ticari bankalara başvurmaktadırlar. 

KOBİ’lerin finansmanla ilgili yaşadıkları sıkıntıları kredi temin etmede 

yaşanan sorunlar, özsermaye/işletme sermayesi yetersizliğinden 

kaynaklanan sorunlar, sermaye piyasasından fon elde etmede yaşanan 

sorunlar ve finansal yönetimdeki yetersizliklerden kaynaklanan 

sorunlar oluşturmaktadır. Bu sorunlara alternatif finansman teknikle-

rinin yeterince kullanılmamasını da ekleyebiliriz. Aşağıda detaylı bir 

şekilde incelenecektir. 

4.1. Kredi Temininde Yaşanan Sorunlar 

İşletmeler hayatlarını sürdürebilmeleri için ya kendi imkanları ile ya da 

dışarıdan fon sağlamak durumundadırlar. Küçük işletmeler genellikle 

düşük çalışma sermayesi ile kurulduklarından, sonrasında yabancı 

kaynak ihtiyaç duymaktadırlar. KOBİ’lerin büyümesi ve dünyaya 

açılabilmesi için banka kredisi oldukça önemli olmasına rağmen 

Türkiye’de KOBİ’lerin toplam banka kredileri içerisindeki payı 

oldukça düşüktür. Ticari banka ve finans kurumlarınca ekonomik 

açıdan yetersiz görünen KOBİ’ler, tutar, vade, faiz, komisyon ve 

teminat yönünden uygun olmayan koşullar ile karşı karşıya 
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kalmaktadırlar. Bilhassa üretime yönelik faaliyet gösteren KOBİ’ler 

daha başlangıç aşamasında hatalı ya da yetersiz fizibilite ve pazar 

etütleri neticesinde yatırım ve işletme sermayesini doğru olarak 

hesaplayamamaktadırlar. Bu durum işletmenin daha ilk yıllarında 

krediye ihtiyaç duymasına sebep olmaktadır. Yatırım projeleri başarılı 

olsa bile yukarıda izah edilen sebeplerden ötürü kredi temininde 

zorlanmaktadırlar (Sarıaslan, 1994:45). 

KOBİ’lerin sınırlı işletme sermayesine sahip olması, bilanço 

yapılarının düzgün olmaması ya da işletmenin gerçek durumunu 

yansıtamaması nedeni ile bankaların taleplerine cevap verememek-

tedirler. Bu nedenle de finans kurumları da ellerindeki kaynakları daha 

az riskli olarak gördükleri büyük işletmelere kullandırmayı tercih 

etmektedirler. Bankaların taleplerini karşılayabilen KOBİ’ler bu 

seferde olması gerekenden daha yüksek bir faiz oranı ile 

karşılaşmaktadırlar. Bankalar risklerini mümkün olduğunca minimize 

etmeye çalıştıklarından KOBİ’lere verdikleri kredilerde misli ile 

teminat alma yoluna gitmektedirler. Büyük ölçekli işletmeler 

bankalardan kullandıkları kredilerde teminatsız ya da firmanın 

varlıklarını teminat olarak gösterebilirken, KOBİ’ler genellik şahsi mal 

varlıklarını teminat olarak göstermektedirler. İşlerin kötüye gittiği 

dönemlerde de küçük işletme sahipleri tüm mal varlığını kaybetme riski 

ile karşı karşıya kalmaktadır. Ülkemizde çok yaşanan bu durumlardan 

ötürü KOBİ’ler bankalardan kredi alma konusunda genellikle çekimser 

davranmaktadırlar (Müftüoğlu, 1997). 
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KOBİ’lere kullandırılan kredilerin faiz oranın büyük ölçekli işletmelere 

göre daha yüksektir. Bunun sebebi ise, bankalar açısından büyük 

hacimde kredi talep eden büyük işletmelerin kredilendirme maliyetinin 

daha düşük olmasıdır. Nitekim kullandırılacak kredi hacmi arttıkça 

birim TL başına düşen maliyet azalmaktadır. Bu nedenden dolayı, 

bankalar büyük ölçekli işletmelere daha düşük faiz oranında kredi 

kullandırabilmektedirler. Ayrıca piyasada güçlü konumda olan, 

pazarlık gücüne sahip olan ve ticari bankalarca çalışılmak istenen bazı 

büyük işletmelere uygulanan faiz oranları daha da düşük olmaktadır. 

İlaveten ülkemizde bazı işletmeler bir veya birkaç bankayla aynı 

holding bünyesi altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu işletmelerin 

diğer işletmelere göre kredi temininde bir takım avantajlar elde ettikleri 

de yadsınamaz bir gerçektir. Bütün bu faktörler KOBİ’leri kredi 

temininde olumsuz etkilemektedir (Çetin, 2007:67). 

4.2. KOBİ’lerin Özkaynak Yetersizliği 

Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin gelişmiş ülkelere göre düşük 

olması ve buna bağlı olarak da tasarruf eğilimin yetersiz olması 

yatırımlara aktırılacak yeterli sermayenin aktarılmasına engel 

olmaktadır. Bu durum büyüme ve teknolojiye ayak uydurma çabası 

içerisinde olan KOBİ’leri finansman sorunu ile karşı karşıya 

bırakmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de kısa aralıklarla ortaya çıkan 

krizler ülke ekonomisini olumsuz etkilemiş, sermaye oluşumunu 

olumsuz etkiler bırakmıştır (Küçükçolak, 1998:46). 
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İşletmelerin yeterli öz sermaye ve işletme sermayesi ile kurulmaması 

nedeni ile işletmeler zaman içerisinde borçlanma gereksinimi artar. 

Artan borçlanma nedeni ile birlikte bankalara ya da finans kurumlarına 

ödenen yüksek faizlerden ötürü işletmelerin kar marjları daralır. 

Daralan kar marjları nedeni işletmeler elde ettikleri karları yeterince öz 

sermayeye ilave edememesi nedeni ile öz sermaye tutarının düşük 

kalmasına neden olmaktadır. Otofinanman olarak da adlandırılan bu 

yöntemin KOBİ’ler tarafından etkin kullanılamaması, finansman 

sağlama bakımında büyük işletmelere göre olumsuz etkilediği 

görülmektedir. 

4.3. Teşviklerden Yeterince Yararlanılamaması 

Belirli ekonomik faaliyetlerin, diğer faaliyet kollarına göre daha hızlı 

gelişmesini sağlamak amacıyla, devlet tarafından çeşitli uygulamalarla 

verilen maddi ve gayri maddi yardımlar, özendirmeler teşvik olarak 

tanımlanmaktadır. Türkiye’de KOBİ’lere yönelik finansman sistemine 

yönelik teşvik mekanizmasının çok sağlıklı işlemediği ve sistemde 

kullanılacak kaynakların arttırılmasına yönelik projelerin 

geliştirilemediği izlenmektedir. Bununla birlikte imalat sanayi 

dışındaki sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik desteklerin 

çok kısıtlı olduğu izlenmektedir. Devlet bankalarının ciddi görev 

zararları vermeleri, etkin bir teşvik politikasının uygulanamamasının 

nedenlerinden biridir (Çetin, 2007: 68). 
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4.4. Sermaye Piyasasından Fon Elde Etmede Yaşanan Sorunlar 

İşletmelerin bir diğer finansman sağlama yöntemi sermaye piyasaları 

yoluyladır. İşletmelerini büyütmek ve daha uygun finansman 

kaynakları bulabilmek için girişimcilerin, halka açılma yöntemini 

kullandıkları izlenmektedir. Halka açılma yöntemi ile finansman 

sağlanabilmesi, söz konusu yöntemin avantajlarının ve dezavantajla-

rının iyi bir şekilde analiz edilmesine bağlıdır. 

Özkaynakları yetersiz seviyede olan ve kredi temin etmede sorunlar 

yaşayan KOBİ’ler için sermaye piyasası aracılığı ile fon temin etmek, 

önemli bir finansman alternatifidir. KOBİ’lerin, tahvil, hisse senedi, 

finansman bonosu, kar-zarar ortaklığı belgesi gibi ürünler aracılığı ile 

sermaye piyasalarından kaynak sağlamaları mümkündür (Alptekin, 

2007). Fon sağlamak bu kadar KOBİ’ler için önemli iken, sermaye 

piyasası ürünlerinden yeterince yararlanamamaktadırlar. Bunun başlıca 

nedenleri (Erkan vd., 2001): 

• Küçük ölçekli ve aile-şahıs şirketi olmaları nedeni ile yönetimi 

kaybetme korkusu taşımaları, 

• Halka açılma maliyetinin yüksek olması, 

• Yetersiz organizasyon ve muhasebe sistemine sahip olmaları, 

• KOBİ’lerin kayıt dışı işlemlerinin yüksek olması şeklinde 

sıralanabilir. 

KOBİ’lerin halka açılma esnasında katlanmak durumda oldukları, 

reklam giderleri, bağımsız denetim şirketlerine ödenen ücretler, ilan ve 

duyuru giderleri, hisse senedi basım maliyeti, satış komisyonu vs gibi 
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giderlerin yüksek bir yekûn tutması sermaye piyasası araçlarından uzak 

kalmalarına neden olmaktadır. Bunun dışında yukarıda da belirtildiği 

gibi sağlıklı ve düzenli bir muhasebe kayıt sisteminin olmayışı ayrıca, 

bazı işletmelerin kayıt dışı kalarak vergi ödemeden kaçınmak 

istemeleri, bu durumun mali tablolarını da olumsuz etkilemesi, 

KOBİ’lerin sermaye piyasasına girmelerini engelleyen olumsuz 

etkenlerdir (Kutlu ve Demirci, 2007:192). OBİ’lerin genellikle şahıs 

veya aile şirketleri oluşu ve yönetim hakimiyetini kaybetme  

Türkiye’de KOBİ’lerin sermaye piyasalarından yararlanma 

olanaklarının kısıtlı olması arz yönlü ve talep yönlü sorunlar olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Sermaye piyasası gereklerinden olan mali 

yükümlülükler ve hesap-kayıt düzeni, vb. güçlükler, kamuyu 

bilgilendirme ve gerekli raporların hazırlanması konusundaki donanım 

eksiklikleri, ülkesel ya da bölgesel bazda tanıma/imaj sorunları arz 

yönlü sorunlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda, KOBİ’lerin bir 

takım kamu düzenlemelerinden kaçınmak amacıyla küçük ölçekte 

kalmak istemeleri, kar paylaşımı ve yönetimin kaybı gibi endişeleri, bu 

işletmelerin sermaye piyasalarından yeterince yararlanamamalarına 

sebep olmaktadır. Öte yandan talep yönlü sorunlar arasında, KOBİ 

hisselerinin yüksek risk taşıması, kar marjlarının düşük olması veya kar 

dağıtamayacak olmaları, likiditelerinin düşük olması gibi sorunlar yer 

almaktadır (Yüksel, 2005:9). 
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4.5. Ekonomi Politikaları ve Yaşan Krizlerin Olumsuz Etkileri 

İşletme sermayeleri düşük kolan KOBİ’ler, istikrarın olmadığı 

ekonomik ve siyasi ortamlarda önemli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 

Türkiye ve benzeri diğer gelişmekte olan ülkelerde zaman zaman 

yüksek enflasyon nedeni ile reel faizler yüksek seyir göstermektedir. 

Spekülatif sermaye hareketi bu tarz ekonomilere girerek faiz 

arbitrajından yaralanmaktadırlar. Bu durum ulusal para aşırı 

değerlenmesine ve ihracatında düşmesine neden olmaktadır. Bu tarz 

spekülatif para hareketlerinin arttığı piyasalarda, ekonomi daha kırılgan 

hale gelmekte, en ufak bir sorunda ağır krizlerle karşı karşıya 

kalınabilmektedir. Bunun en büyük örnekleri olan 1994, 2001, 2008 ve 

2018 finansal krizlerinin Türkiye ekonomisine çok büyük zararlar 

vermiştir. 

Kriz ve enflasyonun olduğu dönemlerde KOBİ’lerin özkaynakları daha 

da erimektedir. Üretimde kullanılan genel girdiler (enerji, işçi ve 

personel maaşları vs) peşin olarak satın alınmakta, bununla birlikte 

üretilen mal ve hizmetler vadeli olarak satılmaktadır. Ekonomik 

istikrarsızlığın olduğu dönemlerde vadeli verilen malların 

tahsilatlarında sorunlar yaşanmakta, aynı zamanda üretim maliyetleri 

de artmaktadır. Bu durumda işletmelerin finansman ihtiyacı da 

artmaktadır. Finansman ihtiyaçlarının büyük bir kısmını banka kredileri 

şeklinde karşılayan KOBİ’ler faiz oranlarındaki hareketlilikten büyük 

işletmelere göre daha fazla etkilenmektedir. Faiz oranlarındaki 

değişiklikler, KOBİ’lerin finansman sorunları üzerinde önemli etkiye 

sahiptir (Zengin, 2007:2). 
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4.6. Finansal Yönetimdeki Yetersizlikten Kaynaklanan Sorunlar 

Modern finansman tekniklerinin yeterince takip edilmemesi ve yetersiz 

finansman bilgisi KOBİ’lerin bir başka sorunlarındadır. Birçok 

KOBİ’nin finansman bölümünün olmayışı, muhasebeye bakan 

personelin aynı zamanda finansman ile uğraşması, KOBİ yönetici ya da 

sahiplerinin finansman yönetimi konusunda yetersiz olmaları ve finans 

konusunda uzman kişileri çalıştırmamaları sorunlarını daha da 

derinleştirmektedir. KOBİ sahip ya da yöneticileri genellikle teknik 

bilgiye sahip olup, muhasebe ve finansman konusunda çok daha az bilgi 

ve tecrübeye sahiptirler. Yetkin ellerde yönetilemeyen finans bölümü, 

uygun kredi değerlendirmesinin yapılamamasına ve alternatif 

finansman modellerini kullanılmaması ya da ulaşılamamasına neden 

olmaktadır. 

5. KOBİ’LERİN KARŞILAŞTIKLARI FİNANSAL 
SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

KOBİ’lerin finansal sorunlarının çözümüne yönelik olarak uzun vadeli, 

kalıcı, verimliliği artırmaya yönelik olarak politikaların oluşturulması, 

geliştirilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Dünya ve Türkiye’de 

bu işletmeler özellikle devlet tarafından desteklenmekte ve teşvik 

edilmektedir. KOBİ’lerin kredi temininde yaşadığı sorunların aşılması, 

kredi raporlamalarına yönelik standartların oluşturulması, teknolojik alt 

yapılarının geliştirilmesi, şeffaflığın sağlanması, vergi ve bürokratik 

engellerin azaltılması için gerek devlet gerekse özel sektör 

kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışması zorunluluk haline gelmiştir. 
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Küçük işletmeler finansman sorununun çözümüne yönelik olarak en 

çok başvurdukları yöntemler; öz kaynak tüketimi, banka kredisi ve 

sermaye piyasalarından yararlanma şeklinde sıralamak mümkündür. 

KOBİ’lerin finansman sorunu yönelik olarak banka kredilerinden daha 

fazla yararlanmaları yönünde çalışmalara ağırlık verilmelidir. 

Kullanılan bu kredilerde bazı yasal yükümlülükler muaf tutularak, vergi 

ve fon istisnaları ile kaynak maliyeti uygun hale getirilmelidir. Bazı 

kamu bankalarında görülen bu muafiyetlerin genişletilerek özel 

bankalarda da uygulanmasının önü açılmalıdır. Merkez Bankası 

tarafından büyük işletmelere yönelik olarak kullandırılan düşük faizli 

reeskont kredilerinin kapsamı genişletilerek KOBİ’lerin de rahat bir 

şekilde kullanımı sağlanmalıdır. Yine Merkez Bankasının KOBİ’lere 

bankalar aracılığı ile düşük faizli kredi olanağı sağlaması 

gerekmektedir. Finansman olanakları dışında devletin KOBİ’lere 

hazine arazilerinin kullanımı ve teknoloji ithalatında kolaylıklar 

tanımalıdır. İhracata yönelik teşvikler artırılmalı, kayıt dışı ekonominin 

ortadan kaldırılmasına yönelik topyekün mücadele başlatılmalıdır. 

Finansman yönetimi konusunda yetersiz kalan KOBİ’lere 

üniversitelerle ile iş birliği sağlayarak bu konudaki bilgi eksikliklerinin 

giderilmesine yönelik eğitimler verilmelidir. 

Üniversiteler ve akademik çevrelerde KOBİ’lerin finansal sorunlarının 

giderilmesine yönelik olarak yapılan tüm çalışma sonuçlarının KOBİ 

sahip ve yöneticilerine ulaştırılacak sistemlerin oluşturulması 

sağlanmalıdır. Bununla birlikte, yabancı kaynaklı projelerde küçük 

işletmelere ağırlık verilmesi ile bu işletmelerin dünya standartlarını 
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yakalamaları sürecini hızlandıracaktır. Yukarıda anlatılanlara ek olarak 

KOBİ’lerin finansal sorunlarına çözüm olması adına aşağıda birtakım 

önerilerde bulunulmuştur (Akgemci, 2011: 68): 

• “KOBİ İşletmelerinin genel olarak karşılaştıkları sorunlara 

bakıldığında, bu sorunların bir kısmının işletme içinden, bir 

kısmının ise işletme dışından kaynaklandığını görmekteyiz. 

İşletme içinden kaynaklanan sorunların çoğu, işletmelerde finans 

departmanın olmaması ve yönetim kademesinde bulunan işletme 

sahibinin finansman konusunda yeterli bilgi birikimine sahip 

olmamasından kaynaklanmaktadır. KOBİ’lerin kendi 

içyapılarından kaynaklanan sorunları çözmek, kendi 

inisiyatifinde olup, KOBİ’lerin bu sorunları belirleme ve çözüm 

yoluna gitmeleri gerekmektedir. 

• Finansman yönünden KOBİ’lerin yaşamış olduğu en önemli 

problem, kuruluş sermayesi ve artan işletme sermayesi 

ihtiyacıdır. Yeterli öz kaynaktan yoksun olarak faaliyete başlayan 

işletmeler hem faaliyetlerini sürdürmede hem de yeni yatırımlara 

girme konularında çeşitli olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar. 

Dolayısıyla KOBİ yöneticilerinin faaliyet aşamasında 

karşılaşabilecekleri riskleri minimize etmek için kuruluş 

sürecinde gerekli olan fizibilite etütlerini (özellikle finansal 

etütleri) iyi yapmaları ve alternatif finansman kaynaklarını 

araştırarak hareket etmeleri kendilerine daha başlangıç 

aşamasında bir üstünlük sağlayacaktır. 
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• KOBİ’lerin ekonomideki yapı ve işleyişlerini sürdürebilmeleri 

için, gerekli olan mali ve teknik yardımların devlet tarafından 

sağlanması gerekmektedir. KOBİ’lere düşük faizli ve uzun vadeli 

kredi imkânlarının sağlanması, bürokrasinin ve diğer zorlukların 

minimize edilmesi gerekmektedir. 

• KOSGEB’in KOBİ’lere sunduğu destek ve hizmetler imalat 

sanayi işletmeleri ile sınırlıdır. KOSGEB destek bütçesi de 

gelişmiş ülkelere göre son derece düşüktür. KOSGEB’in hizmet 

ağı genişletilmeli ve bütçesi de artırılmalıdır. 

• Kredi kullanan işletme sayısı, işletme başına kullandırılan kredi 

miktarı, kredilerin vadesi, faiz oranı vb. kriterlere göre Halk 

Bankasının kredileri yetersizdir. Halk Bankasının KOBİ’lere 

verdiği kredilerde şartlar iyileştirilmelidir. Özel bankalar 

tarafından sunulan KOBİ kredisi adı altındaki kredilerin faiz 

oranları kamu bankalarına göre son derece yüksek olup, ayrıca 

hayat sigortası ve dosya masrafları adı altında alınan komisyonlar 

kredi maliyetinin daha da artmasına neden olmaktadır. Bu konuda 

yasal düzenlemeler yaparak özel bankaların da rekabetçi ve daha 

makul faiz oranları ve masraflarla rekabete ayak uydurması 

sağlanmalıdır.  

• KOBİ’ler ağır teminat şartlarından dolayı kredi almada büyük 

sıkıntılar çekmektedirler. Banka kredilerinde teminat 

problemlerinin giderilmesi için faaliyet gösteren kredi garanti 

kuruluşlarının sayıları artırılmalıdır. Son dönemde Kredi Garanti 

Fonu (KGF) tarafından sağlanan teminatlarla özellikle KOBİ ve 



 

714 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

ihracatçı firmalara sağlanan kredilerin kapsamı ve finansman 

tutarı artırılmalıdır. 

• KOBİ’lerin finansman ihtiyacının giderilmesi için KGF benzeri 

yapıların artırılması, KOBİ’lerin krediye erişiminde hem teminat 

hem de uygun faizli kredi imkanına kavuşmasını sağlayacaktır. 

• KOBİ’lerin özkaynak ve banka kredisi finansmanı harici 

finansman yöntemlerini çok fazla kullanamamaktadırlar. 

Buradan hareketle leasing nispeten kullanlan bir finansal araç 

iken, factoring, forfaiting, barter ve risk sermayesi gibi alternatif 

finansman yöntemlerinin daha yaygın kullanılmasına yönelik 

gerek KOSGEB gerekse Ticaret ve Sanayi Odaları vasıtasıyla 

bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.  

• Avrupa Yatırım Bankası’nın verdiği kredilerden ve Avrupa 

Birliği fonlarından yararlanmaları için küçük ve orta 

büyüklükteki işletmeler bu konularda yönlendirilmeli ve 

bilgilendirilmelidir. KOBİ’lerin finansal yönetimdeki yetersizlik-

lerinin paralelinde KOBİ’leri finansman hakkında bilgilendirecek 

ve modern finansman tekniklerinin kullanımı konusunda 

yönlendirecek eğitim programları düzenlenmelidir. 

• KOBİ’lerin sermaye piyasası ile ciddi anlamda bir bağının 

olmadığı görülmektedir. Sermaye piyasasına giriş koşullarının 

birtakım sorumluluklar getirmesi ve işletme sahiplerinin bu 

konudaki isteksizliği böyle bir sonucun ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bu konuda işletmelerin bu piyasaya çekilmelerine 

yönelik yeterli faaliyet ve imkânların da olmaması ayrıca önemli 

bir etkendir. KOBİ’lerin bu piyasaya çekilebilmesi ve uzun 
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vadede sermaye piyasası ile bölgesel pazarlardan yararlanma 

koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Koşulların sağlanacağı 

sürece kadar, KOBİ’ler kendi aralarında örgütlenerek yatırım 

şirketleri kurmaları, bu şirketler aracılığıyla tahvil ve hisse senedi 

ihracı ile sermaye piyasasından yararlanmaları düşünülebilir. Bu 

sayede KOBİ’lere alternatif finansal araçlar sunulmuş olacaktır. 

• Basel uygulamaları, KOBİ sahip ve yöneticilerinin rahatlıkla 

anlayabileceği yalın ifadelerle donatılmış metinlere dönüştürül-

meli ve önemi vurgulanarak KOBİ’lere ulaştırılmalıdır. Yeni 

düzenlemelere göre mali verilerini şekillendirmeyen KOBİ’lerin 

ilerleyen dönemlerde finansal kaynaklara ulaşımının daha 

güçleşeceği unutulmamalıdır.” 

6. SONUÇ 

Günümüzde KOBİ’ler ülke ekonomilerinin vazgeçilmez ana unsurları 

haline gelmişlerdir. Değişim ve yeniliklere kısa zamanda adapte 

olabilmeleri, esnek üretim sistemlerine sahip olmaları sebebiyle 

sanayileşme sürecinin temelini oluşturmaktadırlar. Bugün büyük 

işletmelerin geçmişlerine baktığımızda hemen hemen hepsinin KOBİ 

nitelikli olarak iş hayatına başladıkları, zaman içerisinde kendilerini 

yenileyerek ve geliştirerek bugünkü büyüklüğe ulaştıkları 

görülmektedir. KOBİ’ler çok rahatlıkla yeni üretim tekniklerine ve 

pazarlama stratejilerine uyarlayabilecek esnekliğe sahip işletmelerdir. 

Küreselleşme süreci ile birlikte Basel kriterlerinin uygulamaya 

başlanması önemli bir gelişme fırsatı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Uygulamaya geçen bu kriterler ile KOBİ’ler artık kurumsallaşma 
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yönünde alt yapılarını hazırlamak zorundadırlar. Alt yapılarını yeni 

dünya düzenine göre şekillendiren KOBİ’ler ancak bu sayede ucuz 

finansman imkânı ve rekabet gücüne erişebilecektir. 

Ekonomilerin sağlıklı bir yapıda olabilmesi için, bünyesinde 

barındırdığı tüm etkenlerle birlikte değerlendirilmesi ve toplu çözüm 

yolunun bulunması gerekmektedir. Bu yaklaşım, başarıyı beraberinde 

getirecektir. Bu nedenle KOBİ’lerin finansal sorunlarını irdelenirken 

dış kaynaklı sorunlara ilave olarak iç bünyelerinden kaynaklı 

sorunlarında göz önünde bulundurulması gerekmektedir. KOBİ’ler bu 

yaklaşım tarzı ile hareket ederek, kendisinden kaynaklanan sorunları 

tespit etmeli ve gerekli tedbirleri alma yoluna gitmelidir. Kendi iç 

sorunlarını minimuma indirgeyen KOBİ’lerin dışarıdan kaynaklanan 

sorunlarla karşılaştıklarında daha az zarar göreceği aşikârdır. Sorunlarla 

dolu bir işletmede, piyasa ne kadar iyi olursa olsun faaliyetlerine 

sağlıklı bir şekilde devam etmesi pek olası bir durum değildir. Bu arada 

devletin dış problemleri gidermesi ve KOBİ’lere uygun bir faaliyet 

ortamları oluşturmaya çalışması gerektiğini ifade etmeye de gerek 

yoktur. 

Üretimin geri plana atılarak sadece rant elde ederek ekonomik güce 

kavuşmak pek mümkün değildir. Ülke ekonomileri içerisinde 

istihdamda önemli bir konuma ve işleve sahip KOBİ’lerin gelecek 

dönemlerde katma değerlerinin daha da artırılacağı politikalar 

geliştirilmesi ve uygulanması zorunluluktur. Türkiye’nin Avrupa 

Birliği giriş sürecinde bile Birlik tarafından sağlanan uzun vadeli 

kaynak temin etmesi mümkündür. Bu kaynakların KOBİ’lerin 
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kullanıma sunulması için bir takım bürokrasinin yerine getirilmesi 

gerekmektedir. 

KOBİ’lerin finansal sorunlarını ülkelerin genel ekonomik yapılarından 

ayrı düşünmemek gereklidir. Enflasyon oranlarının yüksek olduğu, sık 

sık ekonomik krizlerin yaşandığı bir ekonomide, küçük işletmelerin 

uygun faiz oranı ile kredi imkanına kavuşması olanaksızdır. Genel 

ekonomik yapının düzelmesi, KOBİ’lerin önünü açacaktır. İhracat bir 

ülkenin büyümesi ve gelişmesi için en önemli faktördür. Bu bağlamda 

KOBİ’lerin uluslararası rekabet ayak uydurmaları ve ihracata 

yönelmeleri hem ülke hem de kendileri için büyük bir avantaj 

sağlayacaktır. 

KOBİ’lerin üretim, pazarlama, dış ticaret ve finansman vb sorun 

yaşadıkları diğer tüm sorunlarla ile ilgili bilgiye ulaşabilecekleri bir 

sistemin oluşturulup, geliştirilmesi en öncelikli sorun olarak tespit 

edilmiştir. KOSGEB’in internet aracılığıyla ve diğer araçlarla 

yapmakta olduğu bilgilendirme çalışmalarının kapsamı daha da 

genişletilip, daha fazla KOBİ’ye ulaştırılması sağlanmalıdır. Bu 

bağlamda KOBİ’lerin modern yönetim tekniklerini ve bilgi 

teknolojilerine sahip olmaları teşvik edilmelidir. 
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GİRİŞ 

Kadın; coğrafya, din, tarih, sosyal gelişmişlik düzeyi, ırk vb. ayrımları 

çok da fark etmeksizin çağlar boyu çeşitli ayrımcılıklara maruz kalmış 

ve bu doğrultuda farklı alanlarda birçok sorunla yüz yüze gelmiştir. 

Bazı görüşler kadının yaşadığı sorunların kökenini dünya görüşü ya da 

dini pratiklerin baskılayıcılarına, ekonomik seviyenin düşüklüğüne, 

eğitim düzeyinin yetersizliğine, yaşanılan ülkenin gelişmemiş olması 

gibi bir takım kalıp yargılarla açıklamaya çalışır. Oysa sanılanın aksine 

kadına yönelik sorun yaşamasına sebebiyet veren tek bir inanç/görüş 

yoktur. Her türlü inanç/görüş/düşünce mensubu kadını haklarından 

mahrum bırakacak girişimlerde bulunarak sorun yaşamasına neden 

olabilir. Yine sanılanın tersi olarak yüksek ekonomik seviyede yaşayan 

bireyler de kadınların “sorun”u olan şeyleri normalleştirebilir hatta 

teşvik edebilir. Eğitim düzeyi açısından ele aldığımızda sadece eğitim 

düzeyi düşük insanlar kadınların sorun yaşamasına sebebiyet vermez. 

Örneğin basına yansıyan şiddet olayları ya da çeşitli araştırmalar 

incelendiğinde şiddete maruz bırakılan kadına; söz konusu bu fiili 

gerçekleştiren kişinin mesleğinin bir doktor, bir polis, bir öğretmen, 

rütbeli bir asker gibi meslekler olabildiği görülmektedir. Kadın 

sorunları ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan belki de en çok kabul 

göreni toplumun kalkınmışlık ya da refah düzeyi ile ilgili olan ön 

kabuldür. Çoğu kişi sadece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

kadına yönelik sınırlandırıcı bir tutum içinde olduğunu düşünür. Ancak 

2020 Türkiye’sinde sıklıkla gündeme gelen ve tartışma konusu olan 

İstanbul Sözleşmesi (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
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Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi) bunun böyle olmadığının bir kanıtı niteliğindedir. Bu 

sözleşme Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İsviçre, İspanya, Birleşik 

Krallık gibi ülkelerin de imzaladığı uluslararası bir sözleşme olup 

şiddet başlığı altında sözleşmeye dair bilgi verilmiştir. 

Sanayi devrimiyle birlikte kadın; işgücü piyasası dışında “sorunsallaş-

tırılması”, istihdama dahil olması halinde de “ayrıştırılması” ile 

anılmaya başlanmıştır (Ingold ve Etherington, 2013). Ancak bu 

durumun kadın sorunlarının yalnızca sanayi devrimi ile başladığı 

veyahut sadece istihdam alanıyla sınırlı kaldığı anlamına 

gelmemektedir. Kadına cinsiyeti dolayısıyla tarihsel süreçte yaşatılan 

sorunlar hep var olmuştur. Kitabın bu bölümünde toplumsal cinsiyet 

kavramı üzerinde durulacak olup kadınların toplumsal cinsiyet 

eşitsizlikleri referanslı olarak sıklıkla sorun yaşadıkları alanlar olarak 

karşımıza çıkan sağlık (kısırlık, menopoz, kadın sünneti) şiddet, 

mizojini, yoksulluk ve istihdam, eğitim alanları ele alınacaktır.  

1. Toplumsal Cinsiyet 

Doğanın birçok alanında çeşitli eşitsizliklerle karşılaşmak mümkündür.  

İnsanlığı cinsiyet bakımından ele aldığımızda ise (cinsel yönelim 

faktörü göz ardı edilerek yalnızca cinsiyet bağlamında ele aldığımız 

takdirde) kadın ve erkeklerden oluşur. Cinsiyet temelli eşitsizlikler de 

elbetteki bu iki cinsiyet arasında meydana gelecektir. Cinsiyet ve 

cinsiyetin toplumsal algılanışı birbirinden farklı şeyleri ifade 

etmektedir. Sex yani biyolojik, cinsiyet erkek ya da kadın olmayı tarif 
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eden bir kavram olup gender olarak da bilinen toplumsal cinsiyet, 

fiziksel anlamda cinsiyetin ötesinde toplumun biyolojik cinsiyete 

yönelik yüklediği roller, beklentiler ve sorumluluklardır (Şahin, 2019).   

Doğduğumuz andan itibaren bize verilen isimlerden oynanılan 

oyuncaklara, eve gidiş-geliş saatlerinden renklere, ev içi ev dışı 

faaliyetlerden duygulara varana dek alanda toplumsal cinsiyet izlerini 

görebiliriz. Erkek olmanın ve kadın olmanın gerektirdiği roller 

ebeynlerimizden başlamak üzere tüm toplumca bize öğretilir (Demir, 

2020). Ülkemizden örnek verecek olursak kız çocuklara Duygu, Narin 

gibi isimler verilirken erkek çocuklara Yiğit, Mert gibi isimler verilir ki 

bu durum bile çocukların büyüyüp bir yetişkin olduğunda onları nasıl 

bir rol ve sorumluluk silsilesi beklediğinin göstergesidir. Kadın 

duygusal olmalıdır, narin olmalıdır, nazik olmalıdır. Erkekse yiğit ve 

mert bir tavır sergilemelidir. Kız çocuklar bebeklerle oynamalı, çay 

kahve setleriyle misafircilik oyununu tercih etmelidir. Erkek çocuklar 

arabalarla oynamalı, askerleri/silahları ile savaş oyunları kurmalıdır. 

Kızlar pembe tonlarındaki soft renkleri erkekler ise mavi gibi keskin 

renkleri tercih etmelidir. Kadınlar ev dışında da çalışıyor olup olmaması 

fark etmeksizin mutlaka ev içinde çalışmalı, erkekler yalnızca ev dışı 

faaliyetleri sürdürmelidir. Saat kısıtlamaları, izin alma, hesap verme 

gibi konular yalnızca kadınları bağlayan şeyler olmalı. Kadın sınırsız 

bir şekilde duygusal erkekse net ve katı olmak zorundadır. Öyle ya 

“erkekler ağlamaz”! Bu kısımda ülkemizde genel olarak görülen, 

kanıksanmış,  kadın ve erkek için normalleştirilmiş bir takım toplumsal 

cinsiyet rollerine örnekler verdik. Buraya kadar verilen örnekler esasen 
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sadece kadınları edilgen bir yapıya bürümesi açısından değil öte yandan 

erkeğin insan oluşunu da görmezden gelen bir bakış açısı sergiliyor 

olması dolayısıyla da problematiktir. Bahsi geçen bu toplumsal cinsiyet 

normları kültürel orijinden peyda olur ve aslında kadına ve erkeğe sırf 

cinsiyeti yüzünden yüklenen farklı rol ve sorumluluklar esasen her iki 

tarafı da olumsuz etkilemektedir. Ancak elbetteki kadınlar ortaya çıkan 

bu rol dağıtımı neticesinde daha çok ve daha çeşitli ayrımcılıklara 

maruz kalmaktadır. Örneğin bir kadının şiddet görmeyi, bazı haklardan 

mahrum bırakılmayı, çeşitli alanlarda ayrımcılık görmeyi hatta 

öldürülmeyi hak ettiğini beyan eden görüşler vardır. Oysa ki bahsi 

geçen şeyler suçtur. Gerek insan hakları bağlamında gerekse ceza 

hukuku sınırlarında değerlendirilebilecek bu gibi faaliyetler suç 

olmasına karşılık mağduru kadınlar faili erkekler olduğunda kabul 

görebiliyor. Örneğin aldatan bir erkektense aldatan bir kadın 

öldürülmeyi daha çok hak eder. Oysa ki aldatmak her iki cinsiyet için 

de yanlış, öldürmek her iki durumda da suçtur. Toplumsal cinsiyet 

kurallarına riayet eden bir bakış açısıyla yaklaşıldığında kadınların suç 

mağduru olma ihtimalinin yüksek olduğu çıkarımını yapmak yanlış 

olmayacaktır. Öyle ki Taha Akyol da kaleme aldığı bir köşe yazısında; 

Durkheim’in sosyolojik bakış açısı bağlamında 1800’lü yıllarda 

durdurulamaz bir biçimde artış gösteren suç verilerini analiz ederken 

“anomi” olarak nitelendirdiği kuralsızlıklardan en çok kadınların ve 

çocukların zarar gördüğünü belirtmiştir (Akyol, 2018).  
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2. Kadın Sorunları 

2.1. Sağlık Kaynaklı Sorunlar 

Kadınların tıbbi anlamda yaşadığı çeşitli sağlık sorunları vardır. Ancak 

kitabın bu kısmında tıbbi kökenli yaşanan sorunların psiko-sosyal 

boyutlara ulaşan bir sorun haline dönüşümü ele alınacaktır. Bu 

bağlamda kısırlık, menopoz, kürtaj ve kadın sünneti konuları değerlen-

dirilecektir. Kürtaj da kadın sorunları bağlamında bahsedilebilecek bir 

konu olabilirdi. Ancak bu konu başlı başına tartışılması gereken etik bir 

ikilem içerdiği için burada ele alınmamıştır. 

a. Kısırlık (İnfertilite) 

Ailenin en önemli sosyal işlevlerinden birinin soyun devamı olduğu 

bilinmektedir. Çocuk sahibi olmak ayrıcalık ve itibar sağlayan 

psikolojik ve sosyal değer boyutları olan bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Sexton, Byrd, O’Donohue ve Jacobs, 2010). Bu açıdan 

çocuk sahibi olamamanın her iki cinsiyet açısından yalnızca psikolojik 

değil toplumsal açıdan da baskı unsuru oluşturan bir sorun olduğu 

malumdur. Ancak bu baskının elbette ki kadını daha sık bir şekilde 

hedef aldığını hatta yaşanan tıbbi sorunun kadına kesilen bir fatura 

mahiyeti taşıdığını söylemek yanlış olmaz.  

Toplumsal açıdan kadınına yüklenen birincil görev olan annelik 

statüsüne ulaşamamak özellikle geleneksel kültürel normların hakim 

olduğu toplumlarda daha ağır bir tabloyu gündeme getirmektedir 

(Karaca ve Ünsal, 2012).  Erkek kaynaklı kısırlık sorunu örtbas 

edilmeye çalışılırken kadına kısırlık tanısı konulduğunda “kuruyan 
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ağaç”, “verimsiz toprak” vb. gibi yakıştırmalar ile kadınlar damgalan-

maktadır (Koçyiğit, 2012). Kadının yaşadığı tıbbi kökenli bu sorun, 

sosyo-kültürel yapının etkisiyle kadının terk edilmesi, şiddete 

uğraması, dışlanması, baskı görmesi, aşağılanması gibi çeşitli sorunlara 

dönüşmektedir. Öyle ki bu sorunu yaşayan kadınların boşanma tehdidi 

ile karşı karşıya kalması, aldatılması, bazı bölgelerde yasa dışı kuma 

evlilikleri, hakaret nefret söylemlerine maruz kalmaları olasıdır. 

b. Menopoz  

Kadınlarda menopoz veya klimakterik dönem olarak adlandırılan bu 

evre, kadın yaşamının doğurgan evresinin sonuna gelindiğinin habercisi 

olan hormonal bir değişim dönemidir.Yaşanan bu hormonal değişim 

beraberinde bir takım psiko-sosyal sorunları da birlikte getirmektedir. 

Menopozun yaşanması biyolojik olarak izah edilebilen ve dışarıdan bir 

müdahale olmaksızın gerçekleşen doğal bir süreçtir. Ancak bu doğal 

tıbbi olayın bir kadın sorunu olarak ele alınmasını gerekli kılan kişin 

sosyal ya da psikolojik boyutlarının varlığıdır.Robinson’a göre (1996), 

menopozla bağdaştırılan çeşitli sorunlar ile bu dönemdeki kadınların  

gösterdiği psikopatolojik belirtiler büyük ölçüde kültür kaynaklıdır. 

Özellikle geleneksel ataerkil toplum yapılarında doğurganlığa sahip 

olmak önemli bir unsurdur. Ve bu özelliği kaybeden kadınlar maruz 

kalacakları baskı ve dışlanma sebebiyle psikolojik sıkıntılarla yüz yüze 

gelebilmektedir. Menopozun bir kadın için derin bir sorun olarak 

algılanıp algılanmaması genel olarak kadının içinde yaşadığı toplumun 

kültürüne bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. 
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c. Kadın Sünneti 

Erkeklerin sünnet oluşu dinsel bir ritüel olarak bilinen ve alışılagelmiş   

tıbbi ve inançsal bir faaliyettir.  Ancak kadın sünneti erkek sünneti 

kadar fikir sahibi olunan bir konu olmasa da kadınların bazı 

coğrafyalarda sıklıkla yaşadığı sorunlardan biridir. (Büken, 2019) 

Tıbbi terminolojide kadın genital mutilasyonu olarak da bilinen bu 

işlem yalnızca tıbbi bir işlem değildir. Öyle ki tıbbi herhangi bir tıbbi 

gerekçe olmaksızın genellikle kız çocuklarına uygulanan bir eylemdir. 

Bu olayı sosyokültürel açıdan yorumlayacak olursak cinsiyetler 

arasında var olan eşitsizliği cinsellik boyutuyla yansıtan, kızların ve 

kadınların insan haklarının ihlal eden bir faaliyettir ki bu şekliyle 

uluslararası alanda da tanınmaktadır. Kadın sünneti yukarıda belirtildiği 

üzere genelde küçük kız çocuklarına uygulandığından, aynı zamanda 

bir çocuk hakkı ihlalidir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kadın sünneti; 

kadın cinsel organının kısmen veya tamamen çıkarılmasını veya tıbbi 

olmayan nedenlerle kadın genital organlarının başka şekilde 

yaralanmasını içeren tüm prosedürleri kapsar (WHO,2012). Bu işlem; 

klitoridektom (klitoris bölgesinin kesilip koparılması), eksizyon 

(klitorisin klitoris ile labya minora bölgesinin kesilip koparılması), 

infibülasyon (vajina yapısının küçültülerek değiştirilmesi); diğer 

şekillerde sağlanabilir (WHO,2012). Yount ve Carrera (2006)’ye göre 

yapılan bu müdahale; bekaretin korunması ve kanıtlanması, kadının 

temizlenmesi, kadının gerçek bir kadın olabilmesi, kadının cinsel 

faaliyetlerini ve cinsel isteğini azaltarak kadının farklı kişilerle cinsel 

birliktelik yaşamasını engellemek, kadının statüsünü arttırmak ve 
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infertiliteyi önlemek gibi amaçlarla gerçekleştirilmektedir ki sayılan bu 

sebeplerin bilimsel bir referansı yoktur ve kaynağını sosyokültürel 

inançlardan almaktadır. Sayılan bu gerekçeler göz önüne alındığında 

yapılan bu müdahalenin; hangi şekillerde sağlanırsa sağlansın kadını 

damgalayıcı, kadının cinsel yaşantısını yok sayan ve erkeklere daha 

kaliteli cinsel hayat imkanı sunan bir uygulama olduğu anlaşılabilir. 

Psikolojik birçok etkinin yanında, steril olmayan ortamlarda 

gerçekleştirildiği bilinen  bu işleme maruz kalan kadınların çeşitli sağlık 

sorunları yaşaması da kaçınılmazdır. Ülkemizde bu uygulamaya 

rastlanmasa da dünya üzerinde bu sorunla karşılaşan ve hayatını 

kaybeden birçok kadın olduğu bilinmektedir. Resmi bir istatistiğe 

ulaşmak zor olsa da Birleşmiş Milletler (BM) yaklaşık 200 milyon kız 

çocuğunun/kadının şu anda çeşitli tekniklerle sünnet edilmiş olarak 

veya genital sakatlama yaşamış bir şekilde hayatını sürdürdüğünü 

tahmin ediyor (Ontiveros, 2019). 

2.2. Şiddet 

Şiddet; nedenleri, türü ve içeriği, sonuçları bakımından farklı 

perspektiflerden bakılabilecek bir olgudur. Fiziki bir izi bulunup 

bulunmadığına bakılmaksızın varlığı halinde zarar veren(ler)in ve zarar 

gören(ler)in bulunduğu olumsuz bir süreçtir. Bu açıdan bakıldığında 

türü her ne olursa olsun şiddet bir “zorlama” eylemidir (Özerkmen, 

2012). Şiddet denildiğinde yaygın olarak fiziksel şiddeti düşünmek sığ 

bir bakış açısıdır. Fiziksel şiddet ile birlikte sözel/psikolojik şiddet, 

cinsel şiddet ve ekonomik şiddet de kadınların maruz bırakıldığı şiddet 

türlerindendir. Kayıtlara çok fazla geçmese de kadına yönelik şiddetin 
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birçok ülkede sıklıkla karşılaşılan bir sorun olduğunu söylemek 

mümkündür (Atman, 2003). Kadınlar bahsi geçen şiddet türlerinden 

yalnızca birine, birden fazlasına ya da hepsini birden maruz 

bırakılabilir. Bir çok boyutu olan ve hala kanayan bir yara olarak 

mevcudiyetini sürdüren çocuk gelinler örneğini düşünelim. Çocuk gelin 

olarak bir evlilik birliği kuran bir kadın, çocuk yaşta psikolojik ve cinsel 

şiddete maruz bırakılmıştır. Buna muhtemeldir ki fiziksel ve ekonomik 

şiddet de eşlik eder.  

Şiddetin türü, uygulanış ve algılanış şekli bireye, zamana, topluma, 

kültüre bağlı olarak değişim göstermektedir. Kadınlara yönelen fiziksel 

erkek şiddetinin yönünün kadınların hayatını kaybedecek boyuta 

ulaşmasına diğer bir haliyle kadın cinayetlerine ve kadına yönelik cinsel 

istismar olaylarına evrildiği görülmektedir (Bitmez,2019). Güncelliğini 

asla yitirmeyen bir kadın sorunu olarak karşılaştığımız şiddeti çözme 

çabaları yıllardır süregelmiştir.  Kadına yönelik şiddete dair çözüm 

arayışları sayesinde görülmeyen, yok sayılan, önemsenmeyen bu sorun 

için önemli adımlar atılmıştır. Günay, Aksoy ve Bener (2016)’in 

aktarımıyla kadına yönelik şiddet ile mücadele kapsamında alınan 

ulusal ve uluslararası bazı önlemler şu şekildedir: 
 

1. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 

(CEDAW): Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilip 1986 

yılında yürürlüğe girmiştir. 

2.Birleşmiş Milletler Dünya Kadın Konferansları ve Pekin 

Deklarasyonu: Konferansa dahil olan ülkelerin taahhüt verme 

zorunluluğu hasebiyle 1995 yılında kadınlar için toplanan bu 
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dördüncü konferans farklı bir yerdedir. Bu bağlamda Türkiye; 

zorunlu eğitim, kadın okur yazarlığı, anne-çocuk sağlığı gibi 

alanlarda iyileştirmelere yapacağına dair taahhütte bulunmuştur.  

3. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 

Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 

(İstanbul Sözleşmesi): Türkiye ile birlikte 25 ülke tarafından 11 

Mayıs 2011’de İstanbul'da imzalanmış olup bu sebeple İstanbul 

Sözleşmesi olarak da anılmaktadır. Türkiye bu sözleşmeye 

herhangi bir çekince koymaksızın kabul eden ilk ülkedir. 

Sözleşme yasal bağlayıcılığı olan ve uluslararası bir kapsamda 

bulunan bir özellik taşır ve bu açıdan kadına yönelik şiddet 

alanında bir ilktir. 

4. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun: 1998 yılında 

sağlanan bu ulusal düzenleme ile “Aile içi şiddet” kavramı ilk kez 

yasalarımızca da tanınır hale gelmiş ve bu yasa şiddete karşı 

önemli bir güvence sağlayan bir adım olarak hukuk sistemimize 

dahil olmuştur.  

5. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun: 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Şiddetle mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici 

tedbirlerin alınıp uygulanmasını kapsayan önemli ulusal düzeyde 

bir kanundur. 

Burada yer alan bu düzenlemelerin genel olarak toplum hayatının tüm 

alanlarında kadın erkek eşitliğini yakalayabilmek için, kadın ve erkek 

için öngörülen toplumsal cinsiyet rollerine dayalı tüm ayrımcılıklarla 
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mücadele ederek bu eşitsizliğin sonlandırmayı ve kadına yönelik şiddeti 

önlemeyi amaçladığını söylemek mümkündür. 

2.3. Mizojini 

Mizojini kadın düşmanlığı, kadın ve erkeklerin kadına yönelik aşırı 

nefretidir. Mizojini sosyal bir problemdir. Toplumsal cinsiyetin doğal 

bir sonucu olarak kadına yönelik değersizleştirici aşağılayıcı söylem, 

çeşitli önyargılar, damgalamalar mizojini kapsamına dahildir. 

Mizojini, toplumsal baskı ve erkek hegemonyası ile birleşince 

kadınların araçsallaştırılması, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi, 

yaşadığı şiddeti ve öldürülmeyi hak ettiğine dair düşüncelerin 

yaygınlaşması kaçınılmazdır (Baydar, 2013). Tüm bunlardan 

anlaşılacağı üzere mizojini, geleneksel ataerkil toplum zihniyetinin 

ürünü olarak karşımıza çıkmakta; kadının yaşadığı sorunlara haklı 

temellendirmeler yapmaya zemin hazırlamaktadır.  

2.4. İstihdam ve Kadın Yoksulluğu 

Yoksulluk ve istihdam birbirleriyle bağlantılı kavramlardır. Ayrıca 

bilinmelidir ki yoksulluk ağır bir yüktür. Bu yük cinsiyet ayrımcılığıyla 

bir araya gelince yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile birleşince kadın 

açısından daha da ağırlaşır.  Literatürde yoksulluğa ve istihdam 

sistemlerine dair çeşitli açıklamalar getirilmiş olup bu kısımda 

kadınların sırf kadın oluşundan kaynaklı yaşadığı sorunlar ele alacaklar. 

Toplumsal cinsiyet kurallarının kadına yüklediği aile içi sorumluluklar 

kadının istihdam yaşantısına dahil olmasını zorlaştırmakta; kadının ev 
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içi emeği yok sayılmaktadır. Bir şekilde çalışma hayatına dahil olan 

kadınlar da sırf kadın olmaları gerekçesiyle istihdam alanında sıkıntılar 

yaşamakta olup bununla birlikte yoksulluk riskleri artmaktadır. Çocuk 

sahibi olmak, yalnız yaşamak, evli olmak gibi faktörler kadınlar için 

istihdam edilmede karşılaşabileceği riskleri arasında sayılabilir. Oysa 

ki hayatın tabii akışı sürecinde erkekler de doğal olarak bu süreçleri 

yaşayabilmektedir. Ancak yine toplumsal cinsiyet normlarının 

yüklediği sorumluluklar dolayısıyla erkekler bu faktörlerden dolayı işe 

alınmama, iş kaybı, düşük ücretle çalıştırılma gibi istihdam sorunlarıyla 

karşılaşmamaktadır.  

Kadının; istihdam alanlarından dışlanması, evlilik/hamilelik/yalnız 

yaşama gibi özel hayatındaki gelişmeler gerekçe gösterilerek iş kaybı 

yaşaması, kadın olması nedeniyle erkeklere oranla düşük ücretlerle 

istihdam edilmesi gibi hususlar kadının hem istihdam alanı dışında 

kalmasına hem de yoksullukla mücadele etmek zorunda kalmasına 

neden olabilmektedir. Alanyazında konuyla ilgili olarak yoksulluğun 

kadınlaşması ya da yoksulluğun feminizasyonu terimleri yer 

almaktadır. 

Duyan (2010)’a göre yoksulluğun kadınlaşması ile ilgili çalışmalar 

incelendiğinde dünya çapında bazı hususlarda ortaktır:  

➢ Kadının istihdam hayatına dahil olma oranının düşüklüğü. 

➢ Kadının eğitimine dair eksiklikler. 

➢  Ev dışında çalışan kadının geleneksel rollerinin de sert bir 

şekilde devam etmesi. 
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➢ Çocuk bakımına yönelik politikaların sınırlı kalması. 

➢ İstihdam edilen kadının düşük ücretlerle çalışmak durumunda 

kalması ve ücret eşitsizliğinin giderilmesini sağlayabilecek 

politikaların yeterince var olmaması. 

2.5. Eğitim  

Eğitim; gelişmenin, kalkınmanın, sürdürülebilirliğin göstergelerinden 

sayılmaktadır. Doğduğumuz andan itibaren yaşam boyu süren bir 

süreçtir. Ancak formal eğitime katılım noktasında da bir çok alanda 

olduğu gibi kadın ve erkek arasında dünya çapında bir eşitsizlik 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kadınların eğitim alanında 

problem yaşaması istihdam sorunları ve yoksulluk yaşama riskini 

arttırmakta, sağlık sorunlarına daha sık yakalanmalarına ve tedaviye 

erişimde sıkıntı yaşamasına sebep olabilmektedir. Kadınların, psiko-

sosyal bir ihtiyaç olarak nitelendirilebilecek olan eğitime erişememesi 

aynı zamanda temel insan insan haklarından biri olan eğitim hakkından 

da mahrum kalmaları ile eşdeğer bir süreçtir.  

Çoban (2006) araştırmasında kadın ve erkek arasında yaşanan 

eşitsizliklerin eğitimin tüm kademesinde alenen görüldüğünü ve 

niceliksel olarak çoğunluğun kadınlardan oluşmasına rağmen, okul 

öncesi, ilköğretim, lise ve yükseköğretim kademelerinde erkekler kadar 

eğitime erişemediği sonucuna varmıştır. 

Eğitim yaşantısı sağlıklı ilerleyen kadınların daha güçlü olması ve 

mevzubahis eşitsizliklerden daha az hasar alması muhtemeldir. Öyle ki 



736 FARKLI BOYUTLARIYLA SOSYAL PROBLEMLER SOSYAL POLİTİKALAR 
EKSENİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 

kadınların eğitim görme süreçlerinde daha uzun süre yer alması; aile 

sağlığının korunmasına, bebek ve çocuk ölümlerinin azalmasına, mikro 

boyutta kendisinin ve ailesinin makro boyutta toplumun refahını 

arttırmasına olanak sağlayacaktır (Seven, ve Engin,2007).  

SONUÇ 

Toplumsal cinsiyet… Bir diğer deyişle cinsiyetin toplumsallaşması. 

Doğduğumuz andan itibaren bize verilen isimlerden oynanılan 

oyuncaklara, eve gidiş-geliş saatlerinden renklere, ev içi ev dışı 

faaliyetlerden duygulara varana dek alanda toplumsal cinsiyet izlerini 

görebiliriz. Örnek verecek olursak toplumumuzda kız çocuklara 

Duygu, Narin gibi isimler verilirken erkek çocuklara Yiğit, Mert gibi 

isimler verilir ki bu durum bile çocukların büyüyüp bir yetişkin 

olduğunda onları nasıl bir rol ve sorumluluk silsilesi beklediğinin 

göstergesidir. Kadın duygusal olmalıdır, narin olmalıdır, nazik 

olmalıdır. Erkekse yiğit ve mert bir tavır sergilemelidir. Kız çocuklar 

bebeklerle oynamalı, çay kahve setleriyle misafircilik oyununu tercih 

etmelidir. Kadınlar ev dışında da çalışıyor olup olmaması fark 

etmeksizin mutlaka ev içinde çalışmalı, erkekler yalnızca ev dışı 

faaliyetleri sürdürmelidir. Kadın sınırsız bir şekilde duygusal erkekse 

net ve katı olmak zorundadır. Toplumsal cinsiyet sadece kadınları 

edilgen bir yapıya bürümez aynı zamanda erkeğin insan oluşunu da 

görmezden gelen bir bakış açısı sergiliyor olması dolayısıyla da 

problematiktir. Ancak elbette ki kadınlar ortaya çıkan bu rol dağıtımı 

neticesinde daha çok ve daha çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu bölümde 

kadınların toplumsal cinsiyet bağlamında yaşadıkları sorunları 
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sınırlandırarak ele aldık. Ancak kadınların yaşadıkları sorunlar bunlarla 

sınırlı değildir. Kadının yalnızca cinsiyetinin kadın oluşundan 

kaynaklanan daha nice sorunlar vardır. Diliyoruz ki kadınlar güçsüz 

oldukları, muhtaç oldukları, mağdur edildikleri vurgusu ile değil; 

başarılı, güçlü, sağlam duruşlarıyla temsil edilsin ve cinsiyet ayrımı 

gözetmeksizin “insana yalnızca insan olarak bakılan bir dünya” 

hayalimiz gerçek olsun. 
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