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G İ R İ Ş  

Türkiye’nin gündemine 60’lı yıllardan itibaren giren ve hem siyasal hem de 

toplumsal açıdan hedefe ulaşılabilmesi (üye olmak) için neredeyse topyekun 

seferberlik ilan edilen, 1987 yılındaki tam üyelik başvurusu, 11-12 Aralık 

1999’da Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında 

Türkiye'nin aday ülke statüsüne kabul edilmesi, 17 Aralık 2004’te müzakere için 

gün alınması, 3 Ekim 2005 tarihinde Müzakere Çerçeve Belgesinin imzalanması 

biçiminde uzayıp giden AB’ye dahil olma sürecinde, Türkiye-AB ilişkilerinin ana 

perspektifini tam üyelik oluşturmuş ve ilişkilerde sağlanan ilerlemenin itici gücü 

bu hedef olmuştur. Türkiye-AB ilişkisini Oyan1 dört döneme ayırmaktadır: 

• Başvuru ve geçiş dönemini içeren ilk dönem (1960’lar), 

• Katma protokolün imzalandığı ve yürürlüğe girdiği ikinci dönem 

(1970’ler), 

• 1980 darbesiyle ilişkilerin buzdolabına konduğu üçüncü dönem, 

• 1987’de tam üyelik başvurusunun yapılmasıyla başlayan, bu uğurda 

erkenden girilen Gümrük Birliği ilişkisini (1996) içeren ve 1999 

sonrasında ivmelenen dördüncü dönem. 

Tüm bu dönemler boyunca, bir yandan da Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Dünya Bankası’nın (DB) politikaları eşliğinde, Türkiye’nin ekonomik, siyasal ve 

toplumsal yapısı bir biçimde AB’ye “uydurulmaya” çalışılmış ya da en azından 

buna “heves edilmiştir”.  

Bugün, Türkiye’de her kesimin kendine göre bir AB betimlemesi 

bulunmaktadır. Üyelik perspektifi, liberal siyasal yaklaşımlarca, ekonomik 

kalkınma açısından olduğu kadar toplumsal açıdan da ilerlemenin ve gelişmenin 

dinamosu olarak görülmekteyken, sol siyasetlerin önemli bir bölümü tarafından 

da Türkiye’nin demokratik gelişiminin önünü açacak bir süreç olarak 

                                                

1 “AB-Türkiye İlişkileri Yeniden Tanımlanıyor”, Birgün, 28 Haziran 2005. 
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değerlendirilmektedir. Bu açıdan, AB’ye üyelik hedefi bir anlamda Türkiye’nin 

“modernleşme” çabasının doğal bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Daha güçlü 

bir ekonomi, daha fazla demokrasi, hukukun üstünlüğü, daha çok insan hakları 

şeklinde ortaya konan “Avrupalı değerler”, Türkiye’de değişimi harekete geçiren 

itici güç olarak değerlendirilmektedir.  

Altan’a2 göre AB’ye üyelik, yöneticilerden çok yönetilenlerin sorunudur, 

çünkü mesele bu ülkede AB standartlarında yaşayıp yaşamamaktır. Bu yaklaşım 

biçimine göre, AB düzeyinde yaşayanların tamamının belirli bir yaşam 

standardına sahip olduğu iddiası bulunmaktadır.  

AB mali takvimi dikkate alınarak 2007-2013 yıllarını kapsayacak şekilde 7 

yıllık olarak hazırlanmış olan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda da benzer bir görüş 

sergilenmektedir:  

“Katılım süreci, ülkemizin gelişmesinin hızlandığı ve hem ülke içinde hem de AB 
ortalamalarına göre gelişmişlik farklılıklarının azaldığı kapsamlı bir yenilenme ve reform 
sürecinin yaşanacağı bir dönem olarak değerlendirilecektir. Bu sürecin sonunda, AB’nin 
ekonomik ve sosyal standartlarına yakınsama sağlanmış olacak; üyelik süreci, ülkemizin 
ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamında köklü dönüşümlere yol açarken, demokrasi, hukuk 
devleti, insan hakları, sağlık, gıda güvenliği, tüketici hakları, rekabet kuralları, kurumsal 
iyileşme ve çevrenin korunması gibi bir çok alanda AB norm ve standartlarına ulaşılması, 
halkımızın yaşam kalitesini yükseltecektir” (Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2006: 11). 

Oysa gerçekte durum böyle midir? Homojen, sınıfsal farklılığın gelir 

dağılımı adaletiyle azaltıldığı; herkesin işi, konutu, sağlık güvencesi, belirli bir 

eğitim düzeyinin olduğu tek bir Avrupa’dan söz edebilmek mümkün müdür? Tek 

bir Avrupa’dan söz edebilmek olası değil ise, o halde bahsedilen hangi Avrupa 

dır? Bahsedilen standart hangi standarttır?  

Bu soruların yanıtlarını bulabilmenin yolu öncelikle AB’nin nasıl bir 

yapılanma olduğunun, hangi koşulların etkisiyle oluştuğunun ve süreç içinde nasıl 

bir gelişim seyri izlediğinin ortaya konulmasından geçmektedir. Birliğin 

“kimliğinin” deşifre edilerek ortaya konulması, AB’ye üyelik konusundaki 

konumlanışı/konumlanışları berraklaştırmada yararlı olacaktır. 

                                                

2 “AB Süreci Fiilen Durdu”, Birgün, 18 Kasım 2006. 
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AB süreci, hem yapının kendisi, hem oluşturulan kurumları hem de 

uygulanan politikaları ile kuruluşundan itibaren pek çok tartışmanın odağında yer 

almıştır. AB sürecinin tarihsel kökenleri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 

ABD’nin Sovyetler Birliği ile sürdürdüğü Soğuk Savaş sürecinde, kapitalist 

dünyanın sosyalist bloktan algıladığı siyasi-iktisadi tehdit algısında aranmalıdır. 

AB, İkinci Dünya Savaşı sonrasının yeni siyasal hegemonu olan ABD’nin 

önderliğinde ve desteğinde bir siyasal iktidar ve ittifak alanı olarak ortaya 

çıkmıştır (Köse ve Öncü, 2006: 54-55). Bu yeni siyasal iktidar ve ittifak alanı, bir 

yandan Avrupa’yı savaş sonrası dönemde kârlı bir yatırım alanı olarak gören 

ABD’nin Marshall Planı ile ekonomisini canlandırmaya ve dışa açmaya 

çabalarken; diğer yandan hem ABD hem de Japonya gibi rakipler karşısında 

sermayesini korumak ve güçlendirmek için ortak bir pazar oluşturmaya 

çalışmıştır. Dolayısıyla AB’yi güdüleyen temel unsur ekonomik çıkardır. Avrupa 

sermayesinin büyük rakipleriyle başa çıkabilmek için, öncelikle kömür ve çelik 

alanında oluşturdukları ortak pazar, ilerleyen yıllarda daha geniş ve daha derin bir 

ekonomik ve siyasal birliğin temellerini atmıştır. 

Avrupa’da yaşanan bu kapitalist yeniden yapılanma süreci aynı zamanda 

sosyal politikanın gelişmeye ve yaygınlaşmaya başladığı dönem olarak da 

değerlendirilebilir. Sosyal politikanın gelişim süreci, hem kapitalist üretim 

ilişkileri içinde işçi sınıfının yürüttüğü mücadele hem de Ekim Devrimi 

sonrasında sosyalizmin kapitalizme alternatif bir sistem olarak ortaya çıkması ve 

güçlenerek yayılmaya başlaması ile kapitalist sistemi daha “tedirgin” eder hale 

gelmesi ve bu tedirginlik nedeniyle de sosyal politikaları sistemin devamı için bir 

taviz biçiminde uygulamasıyla ilişkilendirilebilir. Kapitalizmin ilk geliştiği 

coğrafya olan Avrupa’da, sosyal politika olarak tanımlanabilecek düzenlemelerin 

gelişimi kapitalizmin kendine özgü mantığı içinde biçimlenmiştir. 

Nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, kapitalist sistem, sosyal 

politikaları temel felsefesi olan liberal ekonomi anlayışına karşın, karşı karşıya 

bulunduğu tehdit ve dönemsel gereksinimler doğrultusunda yüzyıla yakın bir 

dönem uygulamak zorunda kalmıştır. Ancak, özellikle 80’li yıllara gelindiğinde, 

kapitalist sistemi sosyal politikaları uygulamaya zorlayan koşullar önemli ölçüde 
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ortadan kalkmış durumdadır. Bu durum hem birikim rejimindeki dönüşüm hem de 

kapitalist sistemi tedirgin eden sosyalist blokun dağılması nedeniyle ortaya 

çıkmıştır. “Böylece kapitalist sistem aslına rücu ederek liberal özüne 

kavuşmuştur” (Akkaya, 2004a). Söz konusu süreç AB denilen kurumsal yapıyı 

oluşturan ülkelerin büyük çoğunluğunca da deneyimlenmiştir.  

Günümüzde 27’ye ulaşmış üye sayısıyla AB’yi, merkez ve çevre Avrupa 

olarak tanımlamak olanak dahilindedir. Çünkü, aslında AB kendi içinde homojen 

bir yapıya sahip değildir. AB’yi şekillendiren üye ülkeler arasında son derece 

önemli farklılıklar bulunmaktadır. Herkesin malumudur ki, AB’nin itici gücü 

Almanya-Fransa eksenidir, buna bir de İngiltere eklendiğinde 3 üyeli çekirdek bir 

AB ortaya çıkmaktadır. Kuzey ve Güney Avrupalı ülkeler birinci çevreyi, Orta ve 

Doğu Avrupa ülkelerinden oluşan 10 üye ikinci çevreyi, Romanya ve Bulgaristan 

ise üçüncü çevreyi oluşturmaktadır (Yavi ve Yavi, 2004: 20). Almanya-Fransa-

İngiltere ekseninin “Çekirdek Avrupa” ya da “İki Vitesli Avrupa” olarak da 

adlandırılan projesine göre, bir bölüm Avrupa ülkesi kendi aralarında daha ileri 

bir entegrasyon3 (bütünleşme) düzeyine ulaşırken, İspanya, Portekiz, Yunanistan 

gibi ekonomik olarak daha geri durumda bulunan ülkeler4 bu bütünleşmeye ancak 

daha ileri bir gelişme düzeyine ulaştıklarında katılabileceklerdi. 

Demek ki, çok katmanlı bir AB ile karşı karşıyayız. AB’nin son üç yıldaki 

genişleme sürecinde, Birliğe dahil olan 12 üye ülkenin ekonomik ve toplumsal 

gelişmişlikleri dikkate alındığında, çok katmanlı yapının varlığı daha berrak bir 

biçimde görülebilir. Üye devletlerin Gayrisafi Milli Hasılası (GSMH) 

değerlendirildiğinde, ülkeler arasındaki farkın ne denli büyük olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Gerçi ortalama gelir, gelir dağılımı ve yaşam kalitesi dikkate 

                                                

3 Entegrasyon kavramını en iyi karşılayan Türkçe sözcüğün bütünleşme olduğu düşünülmektedir. 
Ancak, Türkiye ve AB’ye aday diğer ülkeler ele alındığında bir bütünleşmeden değil uyumdan 
söz etmek gerekmektedir. Zira, iki parça kendi özünü koruyarak bütünleşir, burada ise bir uyum 
durumu söz konusudur (“Murat Çakır ile AB ve Türkiye Üzerine Konuştuk-Söyleşi, 07.12.2004, 
http//www.sendika.org) (Erişim tarihi: 28.03.2005). 
4 Bu üç ülke üye oldukları dönemde Birliğin “Üçüncü Dünya” ülkeleri olarak anılmaktaydı. AB 
Çalışma Grubu, (2005), “AB’nin İktisadi Temelleri ve Emekçiler”, Türkiye Sosyalist İktisat 
Kongresi 2005 Bildirileri, Nazım Kitaplığı, İstanbul, s. 209. 
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alınmaksızın kişi başına ortalama GSMH ve bunun büyümesinin zengin ülkelerde 

ne anlama geldiği pek açık olmasa da (Therborn, 2005: 191), Lüksemburg’ta kişi 

başı GSMH 61.610 dolar iken, Portekiz’de 19.240 dolar, Polonya’da ise 12.730 

dolardır.5 Ülkelerin salt GSMH’lerinin karşılaştırılması sonucunda dahi çevre ve 

çevrenin çevresi şeklinde tanımlanabilecek bir yapıdan söz edebilmek 

mümkündür. 

Kapitalist sistemi sosyal politikaları uygulamaya zorlayan koşulların önemli 

oranda ortadan kalkmasıyla birlikte, yüzyıla yakın bir süre uygulanmış olan 

sosyal politikalar özelde AB olmak üzere, tüm dünyada, birer birer terk edilmeye 

başlamıştır. Bu yeni dönemde, AB tarafından benimsenmiş olan neo-liberal 

politikalar doğrultusunda, üye ülkelerde özelleştirmeler, kamu hizmetlerinin 

piyasalaştırılması, çalışma yaşamının esnekleştirilmesi gibi düzenlemeler yaşama 

geçirilmeye başlamıştır. Bu uygulamalar ile birlikte, başta emekçiler olmak üzere 

Avrupa toplumunun sermaye dışı tüm kesimlerinin iş, çalışma saatleri, ücret, 

sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık gibi birçok alandaki kazanılmış hakları geriye 

götürülmektedir. Kazanılmış hakları geriye götürülen emekçiler Almanya’da, 

Hollanda’da, Fransa’da ve diğer Avrupa ülkelerinde tepkilerini ortaya 

koymaktadır.  

Öte yandan AB, benimsemiş olduğu neo-liberal politikaları yalnızca üye 

ülkelerde uygulamakla kalmamakta; Birliğe üye olmak isteyen ülkelere de bu 

yönde düzenlemeler yapmalarını, üyeliğe koşul olarak dayatmaktadır. Aslında, 

AB’nin bu yöndeki dönüştürücü etkisinin, üyelik sürecindeki ülkelerde üyelere 

göre çok daha etkili olduğu da söylenebilir. Böylece AB’nin gerek benimsemiş 

olduğu ekonomik politikalarla, gerekse bu politikaları diğer çevre ülkelere 

yaygınlaştırma işlevi ile kapitalist sistemin diğer kurumları olan IMF ve DB’den 

hiç de farklı olmadığı açıkça görülmektedir (Müftüoğlu, 2004).  

                                                

5 http://internationaltrade.suite101.com/article.cfm/richest_european_union_countries (Erişim 
tarihi: 18.04.2007). 
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Avrupa karşısında konumlanış açısından Türkiye’deki mevcut yaklaşımları 

değerlendirdiğimizde şöyle bir tablo ile karşılaşmaktayız: Bir tarafta, kayıtsız 

şartsız AB’ye üyeliğe her koşulda evet diyenler ile AB’ye karşı olanlar. Ancak 

Birlik yanlıları ile birlik karşıtları karşılaştırıldığında, her iki taraf için de 

kristalize olmuş, homojen bir değerlendirme ortaya koymak mümkün değildir. 

Sağ’ın liberal kanadının, AB üyeliğine “kayıtsız koşulsuz evet” demesine karşın, 

milliyetçi kanat, milliyetçi ve muhafazakar değerlendirmelerle üyeliğe itiraz 

etmektedir. Sol’da ise AB yanlısı siyaseti savunanların bir kısmı, belirli 

koşulların gerçekleşmesi koşuluyla, yani AB süreci dolayımıyla gündeme gelen 

kısmi çözümler (demokrasi, insan hakları vb.) nedeniyle “koşullu evet” 

demekteyken; karşı olanlar görüşlerini farklı gerekçelere dayandırmakta; bir 

kısmı ulusalcı saiklerle, diğerleri ise kapitalist bir örgüt olması nedeniyle AB’ye 

“hayır” demektedir. 

AB’ye katılım konusunda farklı düzeylerde yürütülen tartışmalar başka 

çalışmalara kaynaklık etmektedir ve etmeyi de sürdürecektir.6 Ancak, sonuç 

itibarıyla, çeşitli konularda ve derecelerde farklılıklar bulunmasına karşın, 

“evetçilerin” genel olarak ortaklaştığı noktalar, AB’ye eklemlenme ile 

Türkiye’nin kimi sosyal sorunlarının çözümleneceği, çalışanların sosyal 

haklarında iyileşme sağlanacağı, gelir adaletsizliğinin giderileceği, toplumun 

büyük çoğunluğunun yaşanabilir bir gelir elde edebileceği ve genel olarak 

toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasının mümkün olacağıdır. Tüm bu 

sorunların giderilmesiyle birlikte, daha çağdaş, katılımcı ve demokratik bir 

topluma doğru yol almanın AB’ye üyelikten geçtiğine dair çok güçlü bir 

toplumsal beklenti ortaya çıkmıştır.  

                                                

6 Sol’un AB’ye bakışı konusunda incelenebilecek çeşitli çalışmalar vardır. Bunlardan bir tanesi 
Gülalp, H., (2004), “Sol, Avrupa Birliği’ne Nasıl Bakmalı?”, Birikim, Sayı: 181, s. 14-18. 
Birikim Dergisinin pek çok sayısında sol ve AB ilişkisi üzerine pek çok değerlendirme 
bulunabilir. Daha ayrıntılı okumalar için: Birikim dergisinin Nisan 2002, sayı 156; Kasım 2004, 
sayı: 187; Mayıs 2004, sayı: 181, Şubat 2005 sayı 190; Aralık 2005, sayı 200. Ayrıca bu konuda 
çok sayıda görüşün birarada bulunabileceği bir diğer kaynak: Avrupa Birliği ve Sosyalistler 
Akıntıya Karşı, Derleyenler: Sibel Özbudun, Temel Demirer, Ütopya Yayınları, 2000. 
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Bu bakış açısını somutlayan bir durum olarak, Türkiye’de özellikle sol 

aydınlar arasında bir eğilim artık düzenli, işleyen bir kapitalizme razı olmaktır. 

AB ve programları ülkemizde sermaye tarafından kabul edilmektedir çünkü AB 

küresel kapitalizmin kurallarıyla işlemektedir. Türkiye sermayesinin AB’ye 

eklemleniyor olması sermaye lehine tutarlı bir davranış biçimi olarak 

değerlendirilebilir fakat, emekçi sınıflar ve sol aydınların rasyonel bir kapitalizme 

razı olmaları ancak daha ileri bir sol tahayyülün ortadan kalkmış olmasıyla 

ilişkilendirilebilir. Dünya çapında solun itibar kaybetmesi ve sosyalist sistemdeki 

çöküş vb. ile ilişkilendirildiğinde solun güç kaybetmiş olması, Türkiye solunun 

AB’ye olan yakınlaşmasını açıklayan bir durum olarak değerlendirilebilir. Bu 

nedenle, Birliğin “kimliğinin” ortaya konulması, AB’ye üyelik konusundaki farklı 

konumlanışları ya da konumlanışların niteliğinin belirlenmesi açısından da yararlı 

olacaktır.  

Türkiye’nin AB’ye adaylık sürecine ilişkin olarak yürütülen tartışmaların 

ezici çoğunluğunda AB’ye olumlu anlamlar atfedilerek, AB’ye üyeliğin 

“ilerletici”, “olumlu” bir potansiyel yaratabileceği iddia edilmektedir. Bu bakış 

açısına göre, Brüksel’in Türkiye’nin politikalarını ilerlemeci bir zeminde 

etkilemesi için bir fırsat vardır. AB, demokratik reformların yapılmasını ve yasal 

reformların parlamentodan geçmesini sağlayabilir. Bu anlamda yalnızca Türkiye 

değil, Avrupa da yol ayrımındadır: Ya demokrasinin gelişmesine yardımcı olacak 

ya da tarihin yanlış bir yerinde durarak, Türkiye’nin köktendinciliğe ya da 

faşizme savrulmasına göz yumacaktır (Çam, 2005). Bu durum, AB konusunda 

baştan kabul edilmiş bir söylem olan “ilerletici AB” biçimindeki söylemlerin 

gelişmesine ve pekişmesine katkıda bulunmaktadır. 

Günümüzde, AB ile ilgili mevcut literatür incelendiğinde, AB-Türkiye 

ilişkisinin kronolojisi ve seyrine; AB’nin kurumsal yapılanışı, örgütlenişi ve 

işleyişine; AB politikaları ile bu politikaların üye ülkelere vaat ettiklerine; AB’ye 

kabul edilmesiyle Türkiye’nin özellikle ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan nasıl 

bir gelişme kaydedeceğine dair, pek çok çalışmaya rastlamak olasıdır. AB 

konusunda çalışmalar nicelik olarak fazla olmasına karşın, çeşitlilik konusunda 

aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Zira, AB’ye yönelik çalışmalar sayıca çok 
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olmasına karşın, bunların arasındaki eleştirel çalışmaların azlığı dikkat çekicidir. 

Çalışmaların önemli bir kesimi AB’yi ve AB’ye üyeliği olumlayan bir söylem 

birliği içindeyken, buna karşıt bir konumlanış geliştirenlerin sayısı hayli azdır. 

AB’ye üyelik, Türkiye’deki olası değişimin hem nedeni hem sonucu olarak 

değerlendirilmiştir. Yani Türkiye’deki “olumlu” değişimi yaratan neden AB’nin 

kendisi olduğu kadar, değişimin sonucu da AB’ye üyelik ile ilişkilendirilmiştir. 

Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin “AB yolculuğu” hem uzun hem de 

yorucudur. “Yolculuk sırasında” gerçekleşenler, yapılması gerekenler, 

müzakereler, pazarlıklar, “tavizler” vb.nin tamamı “çıkılan yolculuğa” dahildir; 

ancak, hem genel siyasal tercihler açısından hem de geniş toplumsal kesimlerce 

“yol”da ve “yolculuk”ta yaşananlarla değil, daha çok yolun sonunda Türkiye’yi 

bekleyen hedef ile ilgilenilmiştir.  

Toplumlar bir değişim süreci içine girdiğinde sıklıkla bu değişikliklerin 

bireyleri, toplumsal kesimleri nasıl etkileyeceği, sonucun kazanç mı, kayıp mı 

olacağı sorulur. Benzer biçimde, ulus devletlerde veya uluslararası ilişkilerde de 

pek çok karar, toplumsal çöküş korkusu veya toplumsal yükseliş umudu ile 

motive edilir (Nieminen, 1995). Türkiye’nin AB ile ilişkisi de benzer bir 

motivasyona sahiptir. Türkiye, yarım yüzyıla yaklaşan bir süredir, AB’ye 

alınmayı beklemektedir. Beklentiler açısından bir değerlendirme yapıldığında, 

ideolojik farklılık gözetmeksizin neredeyse tüm toplumsal sınıfların AB’den ortak 

beklentisinin “gelişme”, “kalkınma”, “refah” şeklinde kendini göstermesi, AB’yi 

değerlendirme açısından sınıfsal bir farklılığın olmadığı biçiminde bir algı 

yaratmıştır. Oysa, çıkarları taban tabana zıt olan toplumsal kesimlerin ortak bir 

AB paydasında birleşmesi aslında olanak dışı iken, AB’nin, beklentiler üzerinde 

ciddi bir etki gücüne sahip olduğu ve toplumsal düzeyde bir rıza üretebildiği; AB 

tarafından uyum süresince istenen pek çok düzenlemenin IMF ve DB tarafından 

uygulanması istenen politikalar dizisi ile koşut olmasına karşın, bu küresel 

kurumların politikalarına karşı gösterilen toplumsal direncin, aynı amaca hizmet 

ediyor olsalar bile, AB politikalarına karşı gösterilmemesinden anlaşılabilir. AB 

üyeliği doğrultusundaki uyum sürecinde liberal değişim politika ve 

uygulamalarına karşı tavır göstermesi beklenen toplumsal kesimlerin (emekçi 
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sınıflar, sendikalar vb.) bütünleşmiş sermaye güçlerinin öncülüğünde AB 

üyeliğine rıza göstermesi ve hatta onay vermesi genel siyaset açısından da 

tartışılması gereken bir olgudur. IMF/DB gözetimindeki neo-liberal modele 

eleştirel bakmak ile onun arkasındaki temel siyasi/ekonomik güç olan ABD ve 

AB’nin Türkiye politikalarıyla uyuşmak açıklanabilir bir çelişki midir?7 Bu 

konuda kullanılan yöntem, sermayenin tüm iletişim olanaklarını kullanarak eksik 

ve yanlış bilgilendirmeye dayalı bir hegemonya kurarak, toplumun sermaye 

çıkarlarına göre biçimlendirilmesini ve sermayenin çıkarlarını toplumun kendi 

çıkarlarıymışçasına tanımlamasını sağlamak olmuştur. Boratav’ın (2005a) 

deyişiyle, “sermayenin hegemonik bir projesi olan AB sürecine savrulup 

gidilmiştir”. 

AB’nin tüm toplumsal sınıflar tarafından aynı biçimde algılanması, tüm 

toplumsal katmanlar için aynı şeyi ifade etmesi, herhangi bir ayrım 

gözetilmeksizin tüm toplumsal sınıflar için aynı beklentileri karşılayacak bir 

kurum olarak değerlendirilebilmesi mümkün müdür? Çalışmada, bu algılama 

biçiminden yola çıkılarak;  

• Birlik nedir?  

• Nasıl bir işleyişe sahiptir?  

• Sınıflar karşısındaki konumlanışı nasıldır?  

• AB’nin sosyal politikaları nedir? Bu sosyal politikaların oluşma 

süreçlerinde; 

• Nasıl bir karar mekanizması bulunmaktadır? 

• Hangi aktörler etkindir? 

• Ne tür bir karar süreci bulunmaktadır? 

                                                

7 Oğuz Oyan, “Körü Körüne AB’cilik”, Birgün, 8 Kasım 2006. 
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• Hangi metinler aracılığıyla, nasıl bir uygulama şekli ortaya 

çıkmaktadır? 

şeklindeki sorular eleştirel bir açıdan yanıtlanmaya çalışılmıştır. Böylece, 

özellikle ücretli çalışanlar, sosyal yardım alanlar ve işsizlerin oluşturduğu sınıfın 

ekonomik ve toplumsal açıdan karşılaştığı olumsuz sonuçların etkilerini 

azaltmaya yönelik sosyal politika alanında yaşanan ciddi tahribat ile sosyal 

devletin, AB’ye üyelik serüveni içinde nasıl bir seyir izleyeceği sorusuna da yanıt 

aranmıştır.  

Bu temel amaç çerçevesinde yanıt aranırken inceleme aracı olarak sosyal 

politika kavramı kullanılacaktır. AB sosyal politikasının niteliği ortaya 

konulduktan sonra, sosyal politika alanındaki değişim değerlendirilecek, 

arkasından, bu politikanın Türkiye’nin sosyal politika alanını nasıl etkilediğine 

odaklanılarak, böyle bir politikanın Türkiye’de yarattığı etkinin, “Türkiye’de 

sosyal devletin geleceği nasıl olacaktır?” sorusu için nasıl bir yanıt ürettiği 

incelenecektir. 

Bir sermaye birliği olarak AB, ekonomik ve siyasal alanlarda kendi içsel 

dinamikleri uyarınca bir rota izlemektedir. Kendi içinde de ciddi tartışmalar, 

gerilimler barındıran Birliğin oluşum ve değişim seyri, Birliğe üye olma 

konusunda yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükleri bulunan Türkiye’nin 

ekonomik, siyasal ve toplumsal düzeninde dönüşüme neden 

olmuştur/olmaktadır/olacaktır. Üyelik sürecinde, diğer aday ülkeler gibi, 

Türkiye’nin de yerine getirmesi zorunlu olan yasal değişiklikler bulunmaktadır. 

AB’nin “acquis communautaire” olarak adlandırılan “müktesebatının” öncelikli 

olarak “tercüme edilmesi” gerekmektedir. AB Müktesebatı, AB hukuk sistemidir 

ve yaklaşık yüz yirmi bin sayfadan oluşmaktadır.8 Binlerce sayfadan oluşan söz 

konusu mevzuat incelendiğinde, yalnızca yürürlükte olan direktiflerin sayısının 

bini bulduğu görülmektedir (Toshkov, 2006). Bu yükümlülüklerden kaynaklanan 

düzenlemeler toplumsal formasyonda da bir dönüşüme neden olacaktır. Avrupa 

                                                

8 http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=37&l=1 (Erişim tarihi: 24.09.2007). 
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ile ilgili yapılan tartışmalarda, devleti, mücadeleye tabi sermaye ilişkisinin politik 

bir formu olmaktan ziyade, sabit kurumsal ilişkiler seti olarak somutlaştırma gibi 

bir tehlike bulunmaktadır. Oysa Avrupa bütünleşme süreci, küresel sermaye 

ilişkilerinin uzamsal olarak yeniden bileşimini içermektedir (Taylor ve Mathers, 

2002: 40). Bu nedenle, devletin yasal politik üstyapısında meydana gelecek 

dönüşümün toplumsal sınıfları (ancak bu çalışma kapsamında emekçi sınıfları) 

nasıl etkileyeceğinin incelenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.  

AB’ye üyeliğin ne anlama geldiği, AB’ye üyeliğin gündelik yaşamımızda 

etkileri şimdiden görülmeye başlanan düzenlemeler ile bunların yarattığı somut 

sonuçlara ilişkin göstergeler incelenerek mümkün olabilir. Bu nedenle, AB’deki 

sosyal politikaların niteliğini ve nasıl bir seyir izlediğini değerlendirebilmek için;  

• AB’nin birincil hukuk kaynağı olan antlaşmalar, buna dayanarak 

kurumları tarafından türetilen direktifler, kararlar vb. ile yayımlanan 

metinlerden sosyal politikaya ilişkin hedeflerin incelenmesi ve 

çözümlenmesi, 

• AB’ye üyeliğin, Türkiye’ye ne tür düzenlemeleri ve yasal uygulamaları 

dayattığının irdelenmesi, 

• Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde uzun süre egemen olan ve 

günümüzde de bir tür revizyonla varlığını devam ettiren refah devletinin 

kurumsal yapısına ilişkin bir kuramsal tartışma yürütülmesi,  

• Tekil ülkelerdeki refah programlarının AB düzeyine bir yansıması olarak 

değerlendirilebilecek olan Avrupa Sosyal Modeli hakkında bir 

değerlendirme yapılması gerekmektedir. 

Çalışmada, AB sürecinde, sermaye-emek ilişkisinin iddia edilenin aksine 

emek aleyhine olumsuz etkilendiği; piyasanın etkinliğinin artması sonucunda 

toplumsal eşitsizliğin derinleştiği; toplumsal refahın yaratılması için uygulanması 

gereken sosyal politikaların da giderek daha çok piyasaya terk edildiği 

gösterilmeye çalışılmıştır.  
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Türkiye’de sosyal devletin ve emekçi sınıfların dünya çapında yaşanan 

liberalleşme eğiliminin etkilerinden AB’ye uyum sürecinde oluşturacağı 

politikalarla korunabileceği, toplumsal adalet ve refaha “Sosyal Avrupa” olarak 

adlandırılan modele uyarak ulaşabileceği şeklindeki yaklaşımın tersine, AB’ye 

uyum sürecinin, Türkiye’de uygulanmakta olan sosyal politikaların niteliğini de 

değiştireceği; Türkiye’nin AB’ye uyum sürecine uygun politikaları tercih etmesi 

sonucunda, bu sürecin de zorlamasıyla mevcut sosyal politikalarını daha fazla 

piyasa koşullarına terk etmek zorunda kalacağı ortaya konulmuştur. AB kuruluşu 

ve tarihsel süreci, neo-liberal politikaların uygulanması, AB-Türkiye ilişkisi 

başlıklarında AB düzeyinde sosyal politikalar ile bu politikaların ana hedefi 

olarak değerlendirilen istihdam (çalışma yaşamı) politikalarında ortaya çıkacak 

dönüşüme odaklanacak olan çalışmada; Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde 

benimsemek durumunda kalacağı neo-liberal düzenleme tarzının, mevcut sosyal 

politikaları dahi gerileteceği ve neo-liberal anlayışa uygun bir toplumsal yapının 

yerleşmesine ve pekişmesine katkı sağlayacağına dair bir görüş ortaya konularak, 

çeşitli göstergeler üzerinden kanıtlanmaya çalışılmıştır. Yani çalışma, AB 

sürecinin, emek ve emeğin kazanımları açısından ilerletici bir referans çerçevesi 

ortaya koymayacağı meselesine odaklanmıştır. 

Siyasal düzeyde, demokrasi ve insan hakları gibi kriterler, belirli ölçülerde 

yasalarda yer almaya başlamış ve kısmi olarak uygulamaya konulmuş olmakla 

birlikte, tezin sorunsalı olmadığı için tartışılmamıştır.  

Tezde, hakim söylemlerin ötesine geçilerek, emek yanlısı eleştirel bir 

çözümleme yapılmaya çalışılacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için ise öncelikle 

AB’yi ortaya çıkaran tarihsel ve toplumsal ilişkiler ile süreçler değerlendirilecek, 

daha sonra, bu kurumsal yapı tarafından biçimlendirilen sosyal politikaların 

niteliği ortaya konulacaktır. Böylece de, AB ile üyelik süreci içinde bulunan 

Türkiye’nin sosyal politikalarının bundan ne şekilde etkileneceğine ilişkin bir 

değerlendirmeye varılmış olacaktır.  

Bu amacı gerçekleştirmeye dönük olarak tezin yöntemi nitel araştırma 

olarak belirlenmiştir. Nitel veri toplama yöntemi olarak doküman analizinin 
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kullanıldığı tezde, çalışılan konunun gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlenmesi yöntemi benimsenmiştir. 

Konu üç bölüm olarak olarak sunulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde, 

refah devleti ve refah devletinin gerilemesi/tasfiyesi kavramsal olarak irdelenmiş 

ve bu konudaki yaklaşımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde, AB’nin kuruşu ve 

ilerleyişi ile bu ilerleyişte refah devletinin nasıl bir değişim geçirdiğine işaret 

edilerek, bu değişimin AB’deki sosyal politikalar üzerindeki etkisi incelenmiş ve 

sosyal politikalarda ortaya çıkan değişimin sonuçları ampirik veriler ışığında 

değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, AB’nin sosyal politika karar 

mekanizmaları, aktörleri, karar süreçleri ve uygulamaları ile AB-Türkiye 

ilişkisinin seyri ve bu süreçte AB’nin sosyal politikasının Türkiye’de sosyal 

politikalara yansımaları işlenmiştir. Bu bölümde, AB’ye üyeliğin ne anlama 

geldiği AB süreciyle birlikte hızla değişim içine giren sosyal politika 

uygulamalarıyla değerlendirilmiştir.  
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 B İ R İ NC İ  B Ö L ÜM :  

K A P İ T A L İ S T  T O P L UM DA  

R E F A H  D E V L E T İ  

T A R T I ŞM A L A R I  

Refah devletini açıklamaya yönelik çalışmalarda iki bakış açısının 

varlığından söz edilebilir. Daha dar bir bakış açısını benimseyenler refah devletini 

gelir transferleri aracılığıyla sosyal iyileştirmenin geleneksel alanından görür. 

Daha geniş bir bakış açısından ise sorular sıklıkla ekonomi politiğe göre kurulur 

ve ilgi devletin ekonominin yönetiminde ve örgütlenmesindeki daha geniş rolüne 

odaklanmıştır. Bu yüzden daha geniş bakış açısından istihdam, ücretler sorunu ve 

bütün makroekonomik yönetim refah devleti kompleksinin bütünleşmiş 

bileşenleri olarak ele alınır (aktaran Kara, 2004: 4). 

Kapitalist üretime özgü devlet biçimlerinden biri olarak karşımıza çıkan ve 

en genel özelliği, gelişmiş kapitalist dünyadaki ülkelerin İkinci Dünya 

Savaşı’ndan itibaren sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık alanında kamusal 

sorumluluk yüklenmesi ve sosyal hizmetlere büyük bir pay ayırması olarak 

tanımlanabilecek olan refah devletinin kavram olarak ima ettikleri, kökeni ve 

gelişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar ile bu kuramsal yaklaşımların temeli olan 

sanayileşme, ekonomik gelişme, kapitalizm veya işçi sınıfının politik güç ve 

hareketinin refah devletlerinin oluşmasında ve gelişimindeki açıklayıcı işlevleri 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kuramsal inceleme aynı zamanda refah 

devleti-sosyal politika ilişkisini de ele alarak sosyal politika alanındaki 

anlayışların ortaya konulmasına da olanak sağlayacaktır. 

1 . 1  R e f a h  D e v l e t i n i n  K ö k e n i  v e  
G e l i ş i m i  Ü z e r i n e  K u r a m s a l  
Y a k l a ş ı m l a r  

1930’lu yıllarda geliştirilen, ama esas olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra uygulamaya konulan Keynesyen iktisat anlayışı ve bu anlayış çerçevesinde 
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nitelik değiştiren devlet, düzenleyici mekanizmalar olarak gündeme gelmişti. 

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra kabaca otuz yılı (Trente Glorieuses- 

Muhteşem Otuz Yıl) (Wallace, 2005: 46) kapsayan ve birçok kişi tarafından 

“altın çağ” olarak nitelendirilen zaman dilimi, Prabhat Patnaik tarafından 

kapitalizmin istisnai ve “sapmalı” bir dönemi olarak tanımlanmaktadır.9 

Boratav’a (2006) göre, belli bir düzenleme biçimine, hangi tarihlerde ve ne türden 

bir güzergah izlenerek ulaşıldığı büyük önem taşır. “Altın çağ” olarak anılan 

“geçmiş”e de, farklı sınıfların, farklı biçimlerde katıldığı belli bir tarihsel süreç 

sonunda ve belli bir sınıflararası uzlaşmayı temsil ederek ulaşılmıştı.  

Bazılarına göre refah devletinin kurumsallaşması emek hareketinin politik 

kolunun bir zaferini göstermekteydi. Bu yaklaşımı benimsemeyenlere göre ise bu 

durum, politik olmaktan çok teknolojik olarak belirlenmiş endüstriyel ve 

ekonomik ilerlemenin bir sonucuydu. Bir başka grup tarafından refah devleti, 

kapitalizmin toplumsal ve politik örgütlenmesinin ayırt edici yeni bir forma 

dönüşmesi, diğerleri içinse kapitalist gelişmenin ileri bir aşaması olarak 

nitelenmekteydi. Tüm bu görüşler evrensel olarak paylaşılıp kabul görmese de, 

Sol’da yer alanlardan bir kısmı, refah devletinin yükselişinin, sermayenin yeniden 

üretim maliyetlerinde indirime neden olmasının, işçi sınıfının dönüştürücü 

enerjisini tükettiği konusunda daima ısrarcı olmuştur (Pierson, 2006: 2). 

Esping-Andersen (2006: 35-36) de, Patnaik gibi, refah devleti olarak 

adlandırılan şeyin, her ne kadar onunla başlamasa da, köklerinin on dokuzuncu 

yüzyılın toplumsal reformizmi içinde bulunduğunu belirterek, refah devletinin 

30’lar ve 60’lar arasında ortaya çıkan özgül bir tarihsel yapı olduğunu 

belirtmektedir. Bu özgül yapı, yalnızca toplumsal hastalıkları hafifleten ve 

riskleri yeniden dağıtan bir yapı değil, aynı zamanda devlet ve yurttaş arasındaki 

sosyal sözleşmeyi yeniden yazmayı vaat eden bir yapıdır. Dolayısıyla, bugünden 

refah devletini anlamaya çalışırken, refah devletinin tarihsel anlamda özel bir 

                                                

9 Aktaran Boratav, http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/Yazilar-Uye/BorMar06.pdf (Erişim 
tarihi: 31.05.2006). 
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nüfus dağılımı ile tarihsel anlamda özel bir risk yapısının gereksinimlerini 

karşılamak üzere inşa edildiğini hatırlamak durumunda olduğumuzu belirtir.  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında geliştiği bilinen ve 70’li yılların sonlarına 

doğru krize giren ve çözülmeye başlayan refah devleti güçlü bir tarihsel 

uzlaşma10 dönemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu uzlaşma döneminde, refah 

devletinin temel yapısı üçlü bir ayağa dayanıyordu: İşçi sınıfı, sermaye sınıfı ve 

siyasal elitleri/bürokratik örgütü ile aracılık eden bir dolayım olarak devletin 

kendisi. Uzlaşmayı yaratan da, bu üçlünün çıkarlarının belirli bir noktada 

buluşuyor olmasıydı. Öngen’e (2001: 33) göre, sınıfsal uzlaşmaya dayanan refah 

devletinin sosyalizasyon formları, ekonomik alanda sendikal örgütlenmeyi, toplu 

sözleşme düzenini ve endüstriyel demokrasiyi içeren korporatizm, siyasal alanda 

ise parlamenter rejimin kurum ve araçlarını içeren temsili demokrasi idi. Söz 

konusu dönemde, ücretler emek verimini yakından izlemiş; özel tüketim aynı 

tempoyla artmış; genişleyen refah devleti kurumları, “sosyal ücret”in yani, 

emekçi sınıflara dönük kamu hizmetlerinin de belirgin biçimde büyümesine yol 

açmıştır. Hayat standartlarındaki hızlı artışlar, sendikalaşma oranları bakımından, 

tarihi rekorların kırılması ile eş anlı olmuştur. Stephens’a (aktaran Bonoli, 2000: 

10) göre, emek örgütlenmesinin düzeyi ve sosyalist partilerin gücü, savaş sonrası 

dönemde refah devletlerinin gelişimini etkileyen önemli unsurlardandır. Sermaye 

ve örgütlü emek arasındaki uzlaşma, emeğin ve sosyalist partilerin gücüne göre 

değişmiştir. Bu da politik ekonominin karakterinin farklılaşması sonucunu 

doğurmuş, kimi ülkeler korporatist dayanışmacı bir kalıba doğru giderken 

diğerleri demokratik sosyalizme doğru ilerlemiştir. 

                                                

10 Bilsay Kuruç, refah devletinin işletilebilmesi için bir modüs vivendi’nin gerektiğini, bunun da 
ortak bir gündemde buluşmak, bir yol haritasında ve onun gündeminde buluşmak anlamına 
geldiğini belirtir. Ona göre, refah devletinde bütün sınıflar mutabıktır, işin temeli de 
mutabakattır. “Modüs Vivendi” : Çatışma halinde olan ve kesin bir anlaşma yapılıncaya kadar 
mevcut duruma katlanmayı kabul eden tarafların aralarında kararlaştırdıkları geçici anlaşma 
Kaynak: Meydan Larousse, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, 8. Cilt, s.863 aktaran Bilsay Kuruç, 
2004, “Refah Devletinin Bugünkü Sorunları ve Türkiye Deneyimi”, 
http://www.sdd.org.tr/bilsaykuruc(2).htm (Erişim tarihi: 02.04.2008).  
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Bu dönemde işçi sınıfı ve sendikalarla olan uzlaşmanın pek çok nedeni 

bulunmaktaydı (Panitch’ten aktaran Gough, 1979: 70):  

1- Savaş zamanında sendikalarla yapılmak zorunda kalınan işbirliği ve 

sözlerden, savaş sonrası zamanda artık geriye dönmek kolay olmayacaktı. 

Başlayan sürecin önünü kesmek zordu. 

2- Savaş zamanında amaçlanan tam istihdam ve geniş çaplı planlama 

faaliyetleri sonucunda elde edilen olumlu getiriler ve bunun sonucunda da 

işçi sınıfının güvenlik ve yaşam standardının yükselmesi insanların 

beklentilerini artırmıştı. 

3- Sovyet ekonomisinde işçi sınıfı ile yapılan işbirliği sonucunda alınan 

mesafe, savaş sonrası dönemde işçi sınıfına yönelik olumlu bir bakış 

açısını getirmişti. 

4- Son olarak, savaş sonrası işçi sınıfı partilerinin seçimlerde kazandığı 

büyük destek bu süreci kaçınılmaz hale getirmişti. 

Keynesyen devlet bürokrasisi ile işçi ve işveren sendikaları önderliğinde 

örgütlenen korporatist uzlaşmanın maddi arka planını Fordizm oluşturmuştur. 

Belirli bir üretim modeli ile belirli bir tüketim modelini uygun bir devlet 

müdahalesi aracılığıyla uyumlu hale getiren bir kapitalist gelişme aşaması olarak 

Fordizm, teknolojik ve örgütsel açılardan kitlesel-standart mallar üretmek üzere 

tasarlanmış, genellikle yarı vasıflı ya da vasıfsız iş gücünün Taylorist yöntemlerle 

kontrol edildiği montaj hattı esasına göre işleyen, büyük ölçekli sanayi 

işletmelerine dayanıyordu. Bu tür bir üretim sürecine uygun olan tüketim kalıpları 

ise hem refah devletinin yüksek ücret politikası ve sosyal güvenlik harcamaları 

hem de tüketim kültürünü öne çıkaran ideolojik-kültürel yapılarla 

oluşturuluyordu. Sermaye ile emek arasındaki bu uzlaşma sayesinde, giderek 

genişleyen üretim-tüketim sarmalının yarattığı refah, işçi sınıfının yanı sıra diğer 

bağımlı sınıfları da kapsıyordu. Bu yapı, tüm vatandaşları toplumsal adalet ve 

refah ilkesi bazında içermeye çalışan; farklı sınıf ve katmanlar arasında çatışmayı 

değil, uzlaşmayı vurgulayan tek uluslu hegemonik projeye zemin hazırladı 

(Özkazanç, 1997: 22). 
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“Tek uluslu hegemonya stratejisi”, geniş toplum kesimlerinin onayına 

dayanan hegemonya tarzı yani sınıf egemenliğinin meşruiyet biçimi demektir. 

Burada toplum esasen türdeş bir bütün oluşturmaz. Başka bir deyişle, sınıfsal 

eşitsizlikler yanında sınıf içi eşitsizlikler de varlığını korur; ancak tek uluslu 

hegemonya stratejisinde farklı toplum kesimleri, uygulanan ekonomik ve sosyal 

politikaların az çok kendi özgül çıkarlarını da temsil ettiğine inan(dırıl)dığı için 

bunları onaylar-en azından ciddi karşı çıkışlarda bulunmaz- dolayısıyla, kendini 

toplumun genel ortak çıkarlarının savunucusu olarak sunan egemen sınıfların 

politikalarına onay verir. Oysa, “iki uluslu hegemonya stratejileri”nde, toplumun 

yalnızca stratejik öneme sahip belirli bölümlerinin desteğini kazanmaya çalışan, 

dolayısıyla sınırlı bir hegemonyaya sahip uzlaşma stratejileri geçerlidir (Jessop, 

1990: 212). Kapitalist bir toplumsal formasyonda devlet, kısa dönemde 

sermayenin çıkarını ve sınıfsal taleplerini feda edebilir ancak, bunu uzun bir 

dönem ve sürekli olarak yapmaz. Sermaye ile devlet arasında hep bir asimetri 

bulunmaktadır. Devlet bir yandan bu asimetrinin çok açılmamasını sağlamaya 

yönelik önlemler alır ama öte taraftan asimetrinin ortadan kalkmasına da izin 

vermez. Çünkü asimetrinin ortadan kalkması, geniş toplum kesimlerinin devlete 

verdiği rızanın da ortadan kalkması anlamına gelir. 

Devlet ile sermaye arasındaki asimetrenin oldukça belirgin olduğu bu 

dönemde, gerek pasta büyüdüğü ve pastadan çeşitli toplum kesimlerinin almakta 

olduğu pay büyüdüğü sürece refah artışı, yani maddi tatmin (rızanın ödün 

mekanizmaları), gerekse ekonomik ve siyasal taleplerin ortaya konmasını 

mümkün kılan kurum ve mekanizmalar eliyle toplumsal katılma (en azından 

katılım yanılsaması) sağlanıyor, dolayısıyla geniş yığınlarda psikolojik tatmin 

(rızanın ödül mekanizmaları) gerçekleşiyordu (Öngen, 2001: 33).  

Dolayısıyla, refah devleti anlayışı içinde kapitalist sistemin özüne yönelik 

bir müdahale söz konusu değildi. Sistem yine kapitalistti ve kapitalist bir sermaye 

birikimi söz konusuydu. Bu sistem içinde üretim araçlarının mülkiyeti 

değişmiyor, fakat gelirin yeniden bölüşümünde, sermayenin gereksinimleri 

çerçevesinde, devletin emekten yana müdahalesi devreye giriyordu. Ancak bu 

müdahale biçiminde bile sınıfsal eşitsizliklerinin azaltılması ya da kaynakların 
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işçi sınıfı lehine yeniden dağıtılması doğrudan hedeflenmemişti.  

Ücretlilerin yaşam koşullarında inkar edilemez kazanımlar olmasına karşın, 

refah devletinin kurumsal yapısı emek ve sermaye arasındaki bölüşümde hiçbir 

değişiklik yapmamıştır. Offe (2000: 73), “yeniden bölüşümün bu devasa 

makinesinin (refah devleti), dikey değil, yatay yönde çalıştığını belirtir. Bu 

durum, refah rejimlerinin gelişmesine yönelik olarak yapılan pek çok araştırmada 

da ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu araştırmalarda, mevcut refah sistemlerinin, 

kaynakları dikey olarak (yani, burjuvaziden, küçük burjuvaziye veya işçi sınıfına) 

dağıtmak yerine yatay olarak dağıttığı (yani, işçi sınıfı içinde) ortaya konulmuştur 

(Lavalette ve Pratt, 1997: 75).  

1.1 .1  Refah  Dev le t i  Tanım la r ı  

Moreno ve Palier (2005: 145), refah devletini “Avrupa icadı” olarak 

tanımlamaktadır. Bonoli ve diğerleri (2000: 8) de benzer bir bakış açısıyla, 

Avrupa kıtasının dünyaya üç şey “armağan” ettiğini belirtir:  

1. Endüstriyel kapitalizm, 

2. Rekabetçi piyasa, 

3. Refah devleti. 

Bonoli ve diğerlerine göre, söz konusu armağanların ilk ikisi her yerde 

“muzaffer” konumda olmasına karşın, sonuncusu yeniden yapılanmaya, revizyona 

ve kısıtlamaya tabidir. Benzer bir yorum Thernborn (2005: 204) tarafından da 

şöyle ortaya konulmuştur: 

“Modern Avrupa toplumlarının başlıca iki özelliği olan endüstriyel sınıf modeli ile 
gelişmiş sosyal devlet, şimdilerde Avrupa’nın kolektif kimliğinin gurur kaynağı değildir. 
Her ikisinin de temeli hem içteki hem de uluslararası düzeydeki büyük güçler tarafından 
oyulmaktadır”.  

Peki günümüzde Thernborn’un ifadesiyle “temeli oyulan” ve yeniden 

yapılanmaya tabi tutularak bir değişim içine girdiği düşünülen refah devleti 

kavramı nasıl tanımlanmıştır?  

Literatürde sıklıkla başvurulan tanımlardan birinde refah devleti, piyasa 

güçlerinin işleyişini en az üç yönde değiştirmek için siyasi iktidarın politika ve 
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idari teşkilat aracılığıyla bilinçli bir şekilde kullandığı devlet olarak tarif 

edilmektedir. Bunlardan birincisi, kişilere ve ailelere, sahip oldukları mülklerin 

değerine bakılmaksızın, asgari bir gelirin garanti edilmesidir. İkincisi, ortaya 

çıktıklarında bireysel ve ailesel krizler yaratması mümkün olan bazı toplumsal 

beklenmedik olayları (hastalık, yaşlılık, işsizlik vb.) karşılayabilecek güce 

kavuşturmak suretiyle güvensizlik alanını daraltmaktır. Nihayet üçüncüsü, bütün 

vatandaşlara mevki veya sınıf ayrımı gözetmeksizin, üzerinde anlaşılmış belli bir 

dizi toplumsal hizmetin mevcut en iyi standartlarda verilmesini sağlamaktır.11 

Briggs (2000: 18), ilk ve ikinci amacın “sosyal hizmet devleti” olarak 

tanımlanabilecek yapı ile gerçekleştirilebilmesinin olası olduğunu, ancak üçüncü 

hedefin, sosyal hizmet devletinin hedeflerinden öteye geçmekle sağlanabileceğini 

belirtir. Bu üçüncü amaç, eski “minimum” düşüncesinin yerine “optimum” 

düşüncesini getirmiştir.  

Bir diğer tanım ise Kleinman (2002: 2) tarafından The Encyclopaedia 

Britannica’dan aktarılandır: Devletin, vatandaşlarının ekonomik ve sosyal 

refahını korumak ve sürdürmek için anahtar bir rol üstlendiği yönetim kavramı. 

Bu kavram, fırsat eşitliği, toplumsal zenginliğin adil dağılımı, iyi bir yaşam için 

gerekli asgari koşulları sağlayamayacaklara karşı kamusal sorumluluk gibi ilkeler 

üzerine kurulmuştur. Refah devleti, müdahaleci, düzenleyici ve geliri yeniden 

dağıtıcıdır. Müdahalecidir; çünkü, piyasa başarısızlıkları üzerine harekete geçer 

ve doğan sorunların giderilmesine yönelik olarak önlemler alır, düzenlemeler 

yapar. Düzenleyicidir; çünkü, iş piyasalarındaki düşük ücretlerin işçileri sefalete 

düşürmemesi için asgari bir ücret belirler, sosyal güvenlik ve sosyal yardım 

hizmetlerini üstlenir. Gelirin yeniden dağıtıcısıdır; çünkü, vergi ve diğer 

                                                

11 Refah devleti konusunda Briggs tarafından yapılan ve refah devleti literatüründe en yaygın 
biçimde kullanılan bu tanıma ben ilk kez Susanne MacGregor tarafından yazılan bir makalede 
rastladım. Ancak, daha sonraki okumalarımda, hem tanımın yapıldığı birincil kaynakta (Asa 
Briggs, 2000, “The Welfare State in Historical Perspective”, The Welfare State Reader, (Edited 
by, Christopher Pierson, Francis G. Castles, Polity Pres, s.: 18-31) hem de refah devletini anlatan 
neredeyse tüm kitaplarda bu tanımın kullanıldığını gördüm. Burada, kendi çevirimi, söz konusu 
kaynaklardakilerle karşılaştırmak suretiyle kullandım. Asa Briggs’den aktaran Susanne 
MacGregor, (1999), “Welfare, Neo-Liberalism and New Paternalism: Three Ways for Social 
Policy in Late Capitalist Societies”, Capital and Class, Issue 67, 91-118. 
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politikalar ve transfer harcamalarıyla gelirin paylaşımına müdahalede 

bulunulmadığında, sınıflar arasında gelir dengesizliklerinin, dolayısıyla 

huzursuzluklar çıkacağının farkındadır.12  

Refah devletinin özünü somutlaştıran bu özellikler sonucunda, bir yandan, 

çalışanların yaşam ve çalışma koşullarının niteliğinin artırılması hedeflenirken; 

öte yandan, çalışmayanların, yoksulların, hastaların, işsizlerin, güçsüzlerin, 

özürlülerin desteklenmesi de düşünülmektedir. Böyle bakıldığında ise refah 

devletinin bu tür işlevlerinin tüm kamu tarafından desteklenir nitelikte olduğu çok 

açıktır. Peki refah devleti neden bu işlevlerle kendini yükümlü kılmıştır? Bunu 

anlayabilmek için refah devletinin ortaya çıkışını, gelişimini ve dönüşümünü 

açıklamak üzere geliştirilen yaklaşım biçimlerini ortaya koymak ve devletin 

neden kendini “refah”ın üretimi ile yükümlü kıldığını açığa çıkarmak gerekir. 

Yani, burada asıl olarak üzerinde durulacak soru, bir devletin ne zaman refah 

devleti olarak tanımlanabileceğidir. 

Refah devleti kavramının İngilizce’ye ilk kez 1941 yılında York 

Başpiskoposu William Temple tarafından getirilmiş olduğuna dair yaygın bir 

kanaat bulunmaktadır. Kavram, Temple tarafından, savaş zamanının Nazi 

Almanya’sındaki “Güç Devleti” (“Power State”)nin karşıtı olmak üzere savaş 

sonrası birleşik yeniden yapılanmanın devletini karşılamak üzere “Refah Devleti” 

olarak kullanılmıştır (Pierson, 2006: 106). 1942 yılında Beveridge tarafından 

hazırlanan Sosyal Sigorta Raporu’nda bu kavram benimsenmiş ve devletin 

“beşikten mezara kadar” bireyin refahından sorumlu olduğu ileri sürülmüştür.  

1930’lardaki sosyal demokrat Weimar Cumhuriyeti’ne yönelik olarak sağ 

kanat eleştirilerde, Alman anayasasının devlete, siyasal ve ekonomik açıdan pek 

çok sosyal sorumluluk yüklemesinin olumsuz olarak değerlendirilmesi nedeniyle 

bir “küfür” olarak kullanılan Wohlfahrtsstaat kavramı, 1948 yılında en 

mükemmel biçimine ulaşmıştır. Ancak bu tarihten yaklaşık otuz yıl sonra tarihin 

                                                

12 Süleyman Özdemir, “Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Görevler Üzerine Bir İnceleme”, 
http://www.sosyalsiyaset.com/documents/refah_devleti_ustlendigi_gorvlr.htm (Erişim tarihi: 
04.01.2008). 
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tekerleği yeniden dönmüş; 80’li yıllarla ve Yeni Sağ’ın yükselmesiyle birlikte 

refah devleti, bir kez daha, düşük üretkenlikten ailelerin parçalanmasına kadar 

bütün çağdaş “illetlerin” sorumlusu ilan edilmiştir (Kleinman, 2002: 2). 

1.1 .2  Refah  Dev le t in in  Kök en i  ve  Doğuşu  

Kökenleri on dokuzuncu yüzyılda olmasına karşın modern anlamda refah 

devletinin ortaya çıkışı, yirminci yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir. Bu 

dönemden önce de, çeşitli refah hizmetleri var olmakla birlikte, sanayileşmenin 

etkisi, nüfus artışı ve nüfusun sosyal kompozisyonunun değişimi, ulus devletlerin 

büyümesi, demokratikleşme ve politik vatandaşlığın ortaya çıkışı, sınıf 

mücadeleleri, sistem olarak kapitalizmin gelişimi vb. dinamiklerin bütünü, bugün 

anladığımız anlamda bir refah devletinin ortaya çıkmasına belirli ölçülerde neden 

olan unsurlardır. 

Ekonomik ilişkiler, toplumsal ve politik amaçlara yönelik olarak tüm insan 

toplumlarında işlemiştir ve buna bağlı olarak çeşitli hizmetlerin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır.  

Pierson (2006: 109), ulusal refah devletlerinin kesin olarak oluşumuna dair 

tanım yapmakta ciddi bir zorluk olmasına karşın, kamu hizmetlerinin 

yayılmasını/genişlemesini refah devletinin eşiği olarak değerlendirmenin 

mümkün olduğunu belirterek, refah devletinin kökenini; i) sosyal sigortanın ilk 

başlangıcı, ii) vatandaşlığın yayılması ve kamusal refahta zenginlik ve iii) sosyal 

harcamaların büyümesi olmak üzere üç kriter seti üzerine yerleştirmiştir. 

1.1 .3  Refah  Dev le t in in  Ge l iş imi  

Briggs (2000: 25), on dokuzuncu yüzyıldaki refah anlayışından yirminci 

yüzyıla geçişte, refah tarihini belirleyen beş unsur olduğunu belirtir:  

i) Yoksulluğa yönelik tutumlardaki temel dönüşüm, on dokuzuncu 

yüzyılın yoksul yasalarının, artık modern toplumlarda uygulanabilir 

olmayışı,  

ii) “Sosyal açıdan beklenmedik olayların” ayrıntılı biçimde 

incelenmesinin, dikkatleri özel sosyal politika ihtiyacına 
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yöneltmesi,  

iii) İşsizlik ve refah siyasaları arasındaki yakın ilişki,  

iv) Pazar kapitalizminin kendi içinde refah felsefesi ve uygulamalarının 

gelişmesi, 

v) Refah yasalarının içeriği ve tonu hakkında işçi sınıfı baskısının 

etkisi. 

Refah devletinin tarihsel açıdan değerlendirilmesinde üç noktanın varlığının 

vurgulanması gerekmektedir. Bunlar, piyasa mekanizması veya piyasa güçleri, 

sanayileşme sonucunda hayatımıza giren çeşitli sosyal açıdan beklenmedik 

olaylar (hastalık, iş kazası, işsizlik vb. gibi) ile politika ve idare aracılığıyla 

örgütlü gücün kullanılması düşüncesidir (Briggs, 2000: 19). Briggs, bu unsurların 

ağırlığının yalnızca dönemsel olarak değil, ülkeden ülkeye de farklılaşabileceğini 

belirtmektedir.  

Gough (1979: 32-33) da, kapitalizmin bağımsız dinamiğinin refah 

devletinin materyalist bir analizi için başlangıç noktası olduğunu belirterek, 

kapitalist üretim tarzındaki refah devletini açıklamak üzere geliştirdiği teorik 

çerçevede, devlet ve ekonomi arasındaki “yapısal” ilişkiye odaklanmıştır. Gough, 

sermaye birikiminin yönünün sürekli olarak, sosyal politika alanında yeni 

“gereksinimler” veya “gereklilikler” üretmekte olduğunu; ancak gereksinim 

denildiğinde elbette insanın “gerçek” gereksinimlerinin değil, o dönem için 

kapitalist üretim tarzının gerekliliklerinin anlaşılması gerektiğini hatırlatır. 

Kapitalist üretim tarzında, proleterleşme ve sosyal güvenlik gereksiniminin 

artması, teknolojik değişim ve çalışma koşulları, işbölümü ve eğitimin gelişmesi 

ile kentleşme olmak üzere dört önemli eğilimin refah devletini geliştiren unsurlar 

olduğunu ortaya koymuştur. 

İşlevselci yaklaşım olarak tanımlanabilecek yaklaşım biçimi refah devletini, 

on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıldan günümüze kadar olan süreçte Batılı 

ülkelerde görülen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmelere koşut olarak ortaya 

çıkan gereksinimlere bir yanıt olarak görür. Bu yaklaşım biçiminde modern refah 
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devleti genel olarak ekonomik yapıdaki endüstrileşme ve kapitalistleşme ile 

siyasal yapıdaki demokratik gelişmelere bağlanmaktadır. Pierson (2006: 17-18) 

da, benzer bir biçimde endüstrileşme ile refah devleti arasındaki ilişkinin 

varlığını, endüstrileşme tezinin en büyük destekçisi olan Wilensky’nin erken 

dönem çalışmalarından örneklerle ortaya koymuştur. Wilensky, ekonomik 

düzeyin, refah devletinin gelişmesinin kökenindeki neden olduğunu belirtir ve 

refah devletinin endüstriyel toplumların gelişmesiyle ortaya çıkan gereksinimlerin 

ürünü olduğunu söyler. Refah devleti endüstrileşme mantığının bir ürünüdür. 

Marksist yaklaşım açısından ise refah devleti kapitalist gelişmenin bir ürünü 

olarak görülür ve ortaya çıkışı kapitalizmin sorunları, sınıf mücadelesi ve 

ekonomik krizlere bağlanır. Bu nedenle refah politikaları da özel mülkiyet 

yapısını değiştirmeden işçi sınıfını sistemle bütünleştirmek amacını taşıyan 

politikalar olarak değerlendirilir. Lee ve Baran’a (1988: 100) göre, refah devletini 

açıklamaya yönelik Marksist kökenli yaklaşımda, refah devleti, kapitalist sistemin 

gelişim sürecinin bir parçası olarak görülür ve altı kavram çerçevesinde ele alınır: 

Devletin rolü, emeğin ve kapitalist toplumsal ilişkilerin yeniden üretimi, sosyal 

kontrol, ideoloji, meşruiyet ve sınıf çatışması. 

Bu yaklaşıma göre, refah devletinin oluşumunu ve gelişimini anlayabilmek 

kapitalizmin dönemsel gereksinimleri sonucu, piyasanın gerekliliklerine yanıt 

verip vermediğine ya da piyasanın artan etkinliği sonucunda ortaya çıkan risklere, 

yani piyasaya konu olan, ancak piyasa tarafından karşılanamayan insani 

gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığına; ayrıca, bunların, kapitalist toplumsal 

formasyonda mevcut olan sınıfsal çatışmaların yarattığı toplumsal mücadelenin 

sonucu olarak ortaya çıkıp çıkmadığına yanıt vermek gerekmektedir.  

Marx’ın devlet üzerine yazdıklarından hareketle Marksistlerin bir kısmının, 

“temel olarak sermaye sınıfının kontrol mekanizması”, bir kısmının “sosyalist 

ilkeleri kapitalizmin kalbine götürecek ‘Truva Atı’”, bazılarınınsa, “piyasa 

temelli toplumsal ve ekonomik düzen için gerekli desteği sağlayan bir araç” 

(Pierson, 1999: 175) olarak gördüğü ve değerlendirdiği refah devleti, Marksist 

tarihsel materyalist yöntemde “sosyal bütünlük” meselesi ile ilişkilendirilir. 

Sosyal bütünlük her bir üretim tarzının yalnızca ekonomik ilişkilerle 
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şekillendirilemeyeceği, fakat en geniş anlamıyla, toplumsal ilişkilerle de 

biçimleneceği anlamını taşır ve bu yönüyle kavram, refah hizmetleri ve sosyal 

politika gibi toplumsal kurumlar ve pratiklere de vurgu yapar. Bu kurum ve 

pratikler, toplumdaki hakim üretim tarzı ile ilişkilidir ve o üretim tarzı tarafından 

biçimlendirilir. Dolayısıyla, her bir üretim tarzında o tarza özgü ideolojiler, 

sosyal kurumlar ve sosyal pratikler üretilir ve yeniden üretilir. 

Marksistlere göre kapitalizmde devlet toplumsal ilişkilerin yeniden 

üretilmesine müdahale eder, ancak,  

i) Kapitalist piyasa ekonomisinin mantığını zayıflatacak biçimde 

müdahale etmez veya  

ii) Kapitalist sınıfın uzun dönemli çıkarlarına karşı hareket etmez. 

Kapitalist üretim tarzındaki devletin kurumsal formu ne olursa 

olsun (örneğin sosyal demokrat güçler iktidarda olsa bile) özde 

“kapitalist” bir devlet olarak kalır. Marx’a göre, çalışan, emeğiyle 

geçinen büyük kitlelerin “gerçek” refahını güvence altına almak ve 

onların “gerçek” gereksinimlerine eklemlemek kapitalist 

ekonominin yapısıyla uyuşmaz (aktaran Pierson, 2006: 14). 

Marksistler açısından refah devleti, bir yandan kapitalizmin ortaya çıkardığı 

olumsuz koşullardan etkilenenleri korumaya dönük önlemler alıp uygularken, öte 

yandan da, aynı kişileri kapitalizmin gereksinimleri doğrultusunda kontrol etme 

işleviyle yükümlenmiştir. Aslında birbiriyle çelişik olan söz konusu işlevler refah 

devletinin çelişkili doğasını anlamak açısından son derece yararlıdır. Çünkü 

Gough’a (1979: 11) göre, refah devletinin bizatihi kendisi çelişiktir. Refah 

devleti, çelişkili birliği içinde pozitif ve negatif özellikleri birarada barındırır. 

Refah devleti, kaçınılmaz olarak kapitalist toplumun çelişkilerini yani, üretim 

güçleri ile üretim ilişkileri arasındaki çelişkiyi yansıtır. Gough, refah devletinin, 

bir yandan sosyal refahı geliştirme eğilimi taşıyarak bireylerin güçlerini 

geliştirmeye yardımcı olduğunu ve piyasa güçlerinin üzerinde toplumsal bir 

kontrol kullandığını; öte yandan da, insanları denetleme ve baskı altına alma, 

onları kapitalist ekonominin gerekliliklerine uyarlama aracı olarak da işlev 
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görmekte olduğunu belirtir. Bunun çelişkili bir süreç yarattığını, ancak, söz 

konusu çelişkinin kökeninde de kapitalist üretim tarzının bulunduğunu söyler.  

Bir devletin ne zaman ve nasıl refah devleti olarak adlandırıldığı aslında 

refahın toplumsal bağlamı ve onun içinden çıktığı toplumsal üretim tarzı ile 

yapısal bir ilişki içindedir. Kapitalist toplumsal formasyonda devlet, üretim 

süreçlerinden ve üretim güçlerinden bağımsız işgöremez, işlev yüklenemez. 

Dolayısıyla yukarıda aktarılan tüm yaklaşım biçimleri refah devletinin oluşumu 

ve gelişimine; doğasına ve kökenlerine dair açıklamalara girişmiş olmakla 

birlikte; asıl olarak onun sınıfsal niteliği ve içinden çıktığı üretim tarzı ile olan 

ilişkisini ortaya koymaktır. Bu nedenle, refah devletinin bugün neden geri 

çekilmekte olduğunu ve bugün ve gelecekte kapitalist devlet formunun refah 

yerine nasıl bir tanımla anılacağı da yine üretim tarzının gereklilikleriyle birlikte 

değerlendirilmelidir. 

Refah devletinin oluşumunu ve gelişimini açıklamaya yönelik olarak 

yıllardır çok sayıda çalışma yapılmış, çeşitli kuramsal yaklaşımlar geliştirilmiştir. 

Ancak, refah devletini analiz etmeye yönelik çalışmalarda tek ve tutarlı bir 

kuramın ortaya çıkmamış olması, karşılaşılaşılan temel güçlüklerden biridir. Bu 

güçlüğü yaratan temel neden ise farklı değerlendirme ölçütlerinin ve birbirinden 

farklı uygulamalara olanak sağlayan yapıların olmasındandır. Devletlerin kendine 

özgü ekonomik, tarihsel ve toplumsal yapıları farklı refah devletlerinin ortaya 

çıkmasına olanak tanımıştır. Farklı tiplerde refah devletlerinin varlığı, refah 

devletlerinde farklılığı yaratan tanımlayıcı nedenleri anlamak gibi karmaşık bir 

görevle de karşı karşıya olduğumuzu gösterir (Esping-Andersen, 2000: 154). 

Refah devletlerini sınıflandırmaya yönelik analizlerin bazısında refah 

devletlerinin kökenini ve gelişimini, toplumsal yapı ve sınıf politikasının rolü 

üzerinden değerlendiren tarihsel perspektif kullanılırken; kimilerinde ideal-tipik 

sınıflandırmalarla refah devleti rejimleri veya refah modelleri sınıflandırması 

geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Refah devletlerine ilişkin karşılaştırmalı analizlerin ilk dalgası 

farklılıklardan çok benzerliklere vurgu yapan ve başat açıklayıcı model olan 

uyum/yakınsamaydı: Burada, refah devletleri endüstrileşme mantığı ile 
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açıklanıyordu. Daha yakın zamanlarda odak, benzerliklerden farklılıklara doğru 

kaydı. Bazı çalışmalarda, refah devletinin oluşumu ve gelişimine yönelik 

açıklamalarda sınıf politikasının rolü ve önemi ile toplumsal yapının 

incelenebilmesi için tarihsel perspektif kullanılırken; bazı yazarlar, refah 

modellerini veya refah devleti rejimlerini ideal tipik sınıflandırmalar 

doğrultusunda açıklayabilmek için sınıflandırmalar geliştirmiştir. Abrahamson 

tarafından (aktaran Kleinman, 2002: 28) “refah modelleme işi”, çıkış noktası 

olarak refah devletlerinin farklı rejimler etrafında kümelenmiş olduğunu 

belirlemekteydi.  

Gerçekten de refah devleti, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, tüm gelişmiş 

kapitalist ekonomilerde görülen ortak bir model olarak ortaya çıkmış olsa da, 

devletin sosyo-ekonomik yaşama müdahalesi, söz konusu ülkelerdeki toplumsal 

sınıfların, sınıf ittifaklarının tarihsel gelişimindeki farklılık nedeniyle kendi 

içinde çeşitlenmiştir (Eren, 2005: 20). Söz konusu farklılıklar da refah devleti 

modellerinde ortaya çıkan farklılıkları açıklamak için kullanılmaktadır.  

Değerlendirmesinde, piyasanın rolü, sosyal politikanın bir sosyal kontrol 

aracı olarak görülmesi ve sosyal politikaların içinden çıktığı toplumlara bağlı 

olması ile o sistemlerin önceliklerini yansıtma olarak sıralanabilecek üç konu 

dışarıda bırakıldığından, bu nedenle de, eksik ve başarısız olarak 

değerlendirilebilecek olmasına karşın, Kleinman (2002: 28-29) günümüzde 

kullanılan karşılaştırmalı yaklaşımların aslında Tittmuss tarafından geliştirilen 

üçlü sınıflandırmaya dayandığını belirtir. İngiliz geleneğinin bir temsilcisi olan 

Tittmuss üç tür refah modelinden söz etmektedir: 

i- Kalıntı Refah Modelinde, muhtaç durumdakilere yardım ve 

hizmetlerin sağlanmasında devletin piyasaya müdahalesi 

sınırlıdır; ancak, piyasa ve ailenin başarısız olduğu 

durumlarda, gereksinimlerin geçici bir süreyle devlet 

tarafından karşılanması söz konusudur. Bu modelde refahın 

sağlanmasındaki işbölümünde ağırlık devlette değil piyasa ve 

ailededir. Yararlanma ölçütü ise muhtaçlıktır. 
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ii- Endüstriyel Başarı-Performans Modelinde, sosyal sigorta ilkesi 

hakimdir. Toplumsal gereksinimler, çalışma performansı ve 

üretkenlik ölçüsünde karşılanmaktadır. Bu model, hak etme, 

kazanılmış statü farklılıkları, çalışma performansı ve verimlilik 

temeline dayalı olarak toplumsal gereksinimlerin 

karşılanmasında refah kurumlarına önemli bir rol vermektedir. 

Yararlanma ölçütü bireyin katkısı ve verimliliktir. 

iii- Kurumsal-Yeniden Bölüşümcü Modelde ise, sosyal refah 

topluma en fazla entegre olmuş kurum olarak görülür ve 

gereksinim ilkesi doğrultusunda, piyasa dışında, evrenselci bir 

hizmet sunar. Bunu gerçekleştirmek için devlet, yeniden 

bölüşümcü sosyal politikalar uygulayarak, evrensel hakları 

güvence altına alır ve bütün vatandaşlara kamu hizmetleri 

sağlayarak piyasanın geliri paylaştırmasına müdahale eder. 

Yararlanma ölçütü vatandaşlıktır. 

Bir başka sınıflandırma, endüstrileşme mantığından çok piyasa ekonomisi 

mantığını vurgulayan Therborn tarafından yapılmıştır. Therborn kapitalist pazarın 

başatlığının devlet kurumlarının gerekliliğini ortadan kaldırmayıp, refah devleti 

müdahalelerine dönük yeni talepler yarattığını belirtir. Dikkati, tüm gelişmiş ve 

sanayileşmiş toplumların zorunlu olarak almak zorunda oldukları biçim olarak 

değerlendirdiği refah devletlerinin modern “evrenselliğine” çeken Therborn, 

piyasanın, insanın kendini yeniden üretimini güvenceye almasındaki 

başarısızlığının, böylesi bir evrenselliğin oluşumunu gerektirdiğini belirtir ve 

piyasaların devleti gerektirdiği konusunda ısrar eder. Piyasaların insanın emek 

gücünün yeniden üretiminde başarısız olması nedeniyle, ya özel sunuma (aile 

aracılığıyla) ya da kamusal sunuma (devletin eğitim ve sağlık hizmetleri 

aracılığıyla) bağlı kalmak zorundadır. Therborn’a göre, kendini yeniden 

üretmenin temel gerekleri “kamu malı” olarak tanımlamaktadır ve refahın 

kamusal sunumu piyasaya bağımlı toplumların yapısal bir gerekliliğidir.  

Bu nedenle varlığından çok, refah devletinin biçimi ve içeriği piyasaya 

bağımlı toplumlarda politik bir mesele olarak tanımlanmaktadır. Çünkü, refah 
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devletinin biçimini belirleyen çatışma halindeki toplumsal güçlerdir. Therborn 

sınıf güçlerinin çatışan çıkarların refah devletinin ideal tiplerini “proleter” refah 

devleti ve “burjuva” refah devleti olarak kavramsallaştırmıştır (Therborn’dan 

aktaran Pierson, 2006: 20-21). 

Tablo 1 Therborn’un Refah Devleti Sınıflandırması 

“Proleter” Refah Devleti “Burjuva” Refah Devleti 

1. Refah devleti düzenlemeleri işçilerin 
belirli bir yaşam düzeyini güvence altına 
alır. 

1. Refah devleti düzenlemeleri sermaye 
birikiminin gereksinimleri ve çalışmaya 
teşvik vb. ile uyumludur. 

2. Çalışma hakkı, işyerinde güvenlik 
hakkı, boş zaman hakkı vb. 

2. Öncelikle, vasıflı, hazır, disiplinli ve 
sağlıklı iş gücünün sunumu 

3. Yasalara dayalı kamusal sosyal sigorta 
ve kamusal gelir yardımı; işçilerce kontrol 
edilmesi (bu gerçekleşmiyorsa, ikinci 
seçenek devletin kontrol etmesi) 

3. İşverenlerin ya da ikinci seçenek olarak 
devletin yönettiği sınırlı (ihtiyari) bir 
sosyal sunum sistemidir. 

4. Ölçütün sosyal vatandaşlık değil sınıf 
temelli olduğu geniş kapsamlı bir koruma 

4. Evrensel bir sunum değil, muhtaçlık 
temelinde sunum söz konusudur. 

5. Refah devletini yeniden bölüşümcü 
finansman yöntemi 

5. Refah devleti sigorta ilkesiyle finanse 
edilir. 

Kaynak: Pierson (2006: 22). 

Refah devletlerini, refah rejimlerini13 sınıflandırmaya dönük çalışmalar 

içinde en çok benimsenen ve yaygın kullanılanı Esping-Andersen tarafından 

yapılan olmuştur. Tittmuss tarafından yapılan sınıflandırmaya çok benzer olan 

                                                

13 Refah rejimi, daha tanıdık bir kavram olan refah devleti kavramının eksikliklerinden yola 
çıkarak, daha kapsamlı bir yaklaşım ortaya koymak üzere geliştirilmiştir. Refah devleti 
kavramından yola çıkan yaklaşımlar, insanların hayatlarında karşılaşabilecekleri risklerle baş 
etmelerini sağlayacak mekanizmaların merkezine devleti yerleştirmektedir. Refah rejiminden söz 
eden yaklaşımlar ise, kurallı ve formel devlet müdahalesinin yanı sıra, hem piyasa ilişkilerinin 
hem de kişisel ve enformel nitelikli aile, cemaat, komşuluk gibi ilişkilerin, işsizlik, hastalık, 
yaşlılık gibi durumlarda bireyin hayatını idame ettirmesini sağlamaktaki rollerini dikkate 
almaktadır. Ayşe Buğra, “Kriz ve Geleneksel Refah Rejimi”, 
http://eski.bianet.org/diger/tartisma1916.htm (Erişim tarihi: 02.04.2008). 
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Esping-Andersen’in analizinde; Kleinman (2002: 30), pazarın evrensel ve 

hegemonik olduğu kapitalist toplumda işçilerin metalaşmış ve işçinin maddi 

refahının tamamen emeğini satmasına bağlı olduğunun ortaya konulduğunu 

belirtir. Fakat modernleşme sürecinde yurttaşlığın gelişmesiyle, yani modern 

toplumsal hakların ortaya çıkışıyla birlikte, meta statüsünün gevşemesi ve 

metalaşmanın sınırlanması (decommodification)14nın da bir hizmetin hak olarak 

değerlendirilmeye başladığını; ancak o zaman kişinin yaşamını piyasaya 

dayanmaksızın sağlayabileceğini belirtmektedir. Bu nedenle metalaşmanın 

sınırlanması tüm refah devletlerinin değişen derecelerde olmak üzere ortak 

özelliğidir. Esping-Andersen, ikinci olarak, refah devletlerinin toplumsal 

tabakalaşmadaki rolüne vurgu yapmakta ve sosyal politikaların kaçınılmaz olarak 

eşitlik ve yeniden dağıtıma götürdüğüne ilişkin naif görüşün geçerli olmadığını 

iddia etmektedir. Ona göre daha çok her bir refah devleti tipi özel bir tür 

tabakalaşmaya neden olmaktadır (aktaran Kleinman, 2002: 31). Esping-Andersen, 

metanın sınırlanması ve tabakalaşmaya dayanan bu kavramsal çerçeveyle refah 

rejimlerinin çeşitli uluslararası varyasyonlarını analiz etmiştir. 

Sosyal hakların kurumsallaşması ve temel gereksinimlerin piyasa dışına 

çıkarılması gibi ölçütlere dayanan snıflandırmasında Esping-Andersen, sadece 

erken dönem “endüstrileşme mantığını” kırmakla kalmayıp, refah devletlerinin 

işçi sınıfının politik gücünün artışıyla arasında doğrudan ilişki kuran mantığa da 

karşı çıkmaktadır ve her ülkede refah devletlerinin farklı biçimlerde ve farklı 

nedenlerle ortaya çıktığını öne sürmektedir (Kleinman, 2002: 32). 

Esping-Andersen (2000: 161-162) tarafından sosyal haklar ve refah devleti 

tabakalaşmasının çeşitli varyantlarına ilişkin yapılan araştırmada devlet, piyasa ve 

aile arasında niteliksel olarak farklı düzenlemeler bulunmuştur. Bu nedenle, refah 

devletleri arasındaki farklılıkların düzçizgisel olarak dağılmadığını, rejim 

biçimleri olarak kümelendiğini bulduklarından bahsetmektedir. Kümelerden biri 

                                                

14 Başta sosyal hizmetler olmak üzere, yani yaşam kalitesini belirleyen şeyin esası literatürde ‘de 
commodification’ denen, yani bunların piyasa alanında bırakılmasına katiyen cevaz vermeyen bir 
anlayıştır (Kuruç, 2004). 
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“Liberal Refah Devleti”dir. Bu modelde, gereksinim tespitine dayalı sosyal 

yardımlar, mütevazı evrensel transferler ve sosyal güvenlik planları 

bulunmaktadır ve refah yaklaşımı en muhtaç kesimlere yöneliktir (Esping-

Andersen 2006: 45). Bu türde bir yaklaşım, toplumu bir tarafta özel sektör 

aracılığıyla yeterli güvenceyi edinebilen kendi kendine yeterli yurttaş çoğunluğu 

ile azınlık durumundaki bağımlı refah devleti “müşterilerini” onlar ve biz 

şeklinde böler.15 

Bu modelde sözü edilen sosyal yardım, sosyal sigortadan nitelik olarak çok 

farklıdır. İhtiyaç tespitine dayalı sosyal yardımda sosyal dışlama ve sosyal 

bölünme artmaktadır. Ayrıca, bu modelin eleştirilebilecek bir başka noktası da, 

sosyal yardımın pahalı ve yönetiminin karmaşık olmasıdır (Kleinman, 2002: 16). 

Bu modelin örneği olan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve 

Avustralya bulunmaktadır (Esping-Andersen 2000: 162). 

Liberal rejimlerde devletin sosyo-ekonomik yaşama müdahalesinde devletin 

üstlendiği rol piyasa mekanizmalarının yerini almak biçiminde değil, gelir 

dağılımında, piyasa mekanizmalarının egemenliğini hakim kılmak şeklindedir. 

Devletin, sosyal yardım ilkesi çerçevesinde sadece toplumun en alt gelir 

gruplarına ya da sosyal sigorta kapsamında asgari gereksinimlerin karşılanmasına 

yönelik olarak sunduğu hizmetler, orta ve üst gelir düzeyindeki grupları, sosyal 

güvenlik ve sosyal hizmet gereksinimlerini özel sektörden sağlamaya teşvik 

etmektedir (Eren, 2005: 23). 

Bu refah rejimi kümesinde yer alan ülkelerde sunulan sosyal güvenlik ve 

sosyal hizmetlerin toplumsal eşitlik üzerindeki etkileri incelendiğinde, 

müdahalenin, farklı gelir grupları arasındaki ekonomik eşitsizlikleri ortadan 

kaldırmaya yönelik değil, piyasa mekanizması çerçevesinde yaratılan ekonomik 

eşitsizlikleri güçlendirmeye yöneliktir. Sosyal güvenlik hizmetlerinin niteliği ve 

faydalanma koşulları bir yanda devlete bağımlı bir düşük gelir grubu, diğer yanda 

                                                

15 Günümüzde bu azınlık ile çoğunluk yer değiştirmiştir durumda gibi görünüyor. Kendine yeten 
vatandaşların sayısı günden güne azalırken, yoksullaşanların ve bağımlıların sayısı artmaktadır. 
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ise sosyal güvenlik gereksinimlerini özel sigortalar aracılığıyla sağlayan orta ve 

üst gelir gruplarının oluşmasını sağlamaktadır. Bu durum, toplumdaki ekonomik 

eşitsizliklerin yeniden üretilmesine neden olmaktadır (Eren, 2005: 23). 

İkinci rejim tipi kümesinde “Muhafazakar-Korporatist Refah Rejimleri” 

bulunmaktadır. Bu kümede bulunan ülkeler arasında ise Avusturya, Fransa, 

Almanya ve İtalya vardır. Bu modelde, riskler statü üyeliğine göre gruplandırılır. 

Mesleki farklılaşma iki nedenle korporatizmin en tipik ifadesidir. Birincisi, 

profesyonel statü çoğunlukla benzer risk profillerini kapsar; ikincisi de, meslekler 

dışa kapalı bir sosyal grup oluşturma ve kolektif eylem olanaklarının temel 

kaynağıdır. Dışa kapalı grubun bütünlüğünü sağlamak ve korporatist dayanışmayı 

azamileştirmek için bu tip programlar çoğunlukla zorunlu üyeliğe 

dayandırılmıştır. Korporatist rejimler aynı zamanda Kilise ve geleneksel aile 

ilişkileri tarafından da biçimlendirilir. “Subsidiarity”16 ilkesi burada da karşımıza 

                                                

16 Subsidiarity, (Subsidiarity Principle)(Yetki İkamesi)(Yerellik ilkesi): Maastricht Antlaşması ile 
gündeme gelen bu sözcük Latince askeri terminolojide cephe arkasındaki yedek kuvvetler 
anlamına gelen subsidium’dan türemiştir ve sözcüğün Türkçe karşılığı konusunda henüz bir 
anlaşma sağlanmamışa benzemektedir (Ömer Bozkurt, “Maastricht Antlaşması ve Avrupa 
Bütünleşmesi, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 26), Sayı: 1 Mart 1993’ten ayrı bası s.: 23). 
Maastricht Antlaşması’nı Türkçe’ye çeviren İKV uzmanlarından Baydarol bunu yetki ikamesi 
olarak çevirmiştir. Yetki ikamesi ilkesinin amacı, vatandaşa en yakın (en yararına olacak) 
kararın, Topluluk düzeyinde girişilecek faaliyetin, yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki olanaklar 
açısından, yerinde olup olmadığı sürekli şekilde denetlenerek alınmasını sağlamaktır. Daha açık 
bir dille, bu ilke uyarınca Avrupa Birliği, ancak kendi girişimi yerel, bölgesel veya ulusal 
girişimden daha etkin olacaksa harekete geçer (http://www.ikv.org.tr/sozluk2.php?ID=1239). 
Maastricht Antlaşması ile Roma Antlaşması’na eklenen “3b maddesi” ile kabul edilen ilke, 
Topluluğun karar alma yetkisini üye devletlerin karar alma yetkileri lehine daraltmakta, en basit 
anlamda kararların vatandaşa en yakın idari kademe tarafından alınmasını ifade etmektedir 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/a27000.htm). Ömer Bozkurt ise burada bir yetki ikamesi, 
bir substitution olayından çok, o düzlemde daha etkili olur gerekçesiyle düzenleme yetkisinin bir 
başka düzleme yüklendiğini gördüğünü; yani ikame edilenin yetki değil, karar alma ya da 
yönetim düzlemi olduğunu belirterek, terimin yetki paylaşımı ilkesi olabileceğini söyler. 
1980’lerden sonra hayatımıza giren pek çok kavram gibi (saydamlık, hesapverebilirlik, 
yönetişim, yönetime katılım vb.) bu kavramın da doğrudan anlamında bir sorun yokmuş gibi 
görünmesine karşın, Ayman Güler’e göre, yerellik, yerelleşmenin tersine, yukarıdan aşağıya bir 
yetki devri sürecini değil; yetkileri önce en alt kademeye bırakma, bu kademenin taşıyamadığını 
bir üste çekme biçiminde bir yapılanma süreci olarak resmedilmektedir. Bunun anlamı da neo-
liberal devletin, yönetişimci iktidar yapısını, anılan ilke üzerine kurmasıdır 
http://www.zmo.org.tr/odamiz/devlette_reform.php (Erişim tarihi: 16.06.2006). Canatan (2001) 
ise kökeni Latince olan bu sözcüğün köküyle ve anlamıyla Türkçe tam karşılığının bulunma 
olanağı bulunmamakla birlikte, yerellik olarak kullanılmasının uygun olduğundan bahseder ve 
AB’nin işleyiş ilkeleri arasında yer alan sözkonusu ilkenin AB ile üye devletlerin ortak eylem 
alanlarında eylem önceliğini üye devletlere veren ve AB’nin sadece “üye devletlerin yeterli 
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çıkar: Devlet, ancak ailenin kapasitesi kendi aile üyelerine “hizmet vermeye” 

yetmediği zamanlarda müdahale eder (Esping-Andersen, 2000: 162; 2006: 45). 

Üçüncü ve açıkça en küçük olan rejim kümesinde ise evrenselcilik ilkesi ve 

sosyal haklarda metalaşmanın sınırlanmasının orta sınıflara da uzandığı “Sosyal 

Demokratik Rejim” tipidir. Bu rejim tipinde sosyal demokrasi açık biçimde 

sosyal reformların ardındaki başat güçtür. Devlet ve pazar arasındaki ve işçi sınıfı 

ile orta sınıf arasındaki ikiliğin tolere edilmesinden ziyade, asgari gereksinimlerin 

karşılanmasındaki bir eşitliğin değil, yüksek standartlarda bir eşitliğin 

sağlanmasını uğraş edinen bir refah devleti tipidir (Esping-Andersen, 2000: 163). 

Evrenselci olan bu yaklaşım, iyi ya da kötü, toplumdaki tüm kişisel risklerin bir 

şemsiye altına alınması fikri üzerine kuruludur ve “halkın” dayanışması 

kavrayışını içerir. İskandinav ülkelerinde görülen bu sosyal demokratik rejim 

tipinde, devlet tarafından sunulan sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlerden tüm 

bireyler vatandaşlık hakkı kapsamında yararlanır. Bu rejimlerde, toplumun tüm 

kesitlerini içeren tek bir sosyal güvenlik mekanizması bulunmaktadır ve 

vatandaşların hepsi görece eşit haklardan yararlanmaktadır. Bu rejim tipinde, 

sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler içerik, nitelik ve kapsam bakımından çok 

güçlüdür (Eren, 2005: 23) 

Bu sınıflandırma üç nedenden dolayı çok benimsenmiştir: 1) Refah 

devletleriyle ilgili yapılan çalışmalarda sınıflandırmada genellikle sosyal refah 

harcamaları dikkate alınmıştır. Ancak bu sınıflandırma, harcamayı, refahın tek 

kriteri olmaktan çıkarıp, onun yerine daha sosyolojik bir kavram olan 

metalaşmanın sınırlanması etkisini koyduğundan dolayı önemlidir. 2) Refah 

devleti sadece hizmetler ve transferlerden daha fazla bir şeydir ve sosyal 

hizmetlerin muhtelif kalıpları ayırt edici emek pazarı oluşumlarının öncülleridir. 

Esping-Andersen, sınıflamasını sosyolojik bir kavram olan metanın sınırlanması 

gibi bir ölçüte dayandırarak toplumsal gereksinimlerin piyasa dışı kurumlardan 

(devlet gibi) sağlanmasını analiz etmiştir. 3) Son olarak da, sosyal ve ekonomik 

                                                                                                                                     

olarak düzenleyemeyeceği ve dolayısıyla AB’nin daha iyi düzenleyebileceği” alanlarda 
müdahalede bulunmasını öngören bir ilke olduğunu belirtir. 
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eşitsizliğe yönelik sonuçlar için ayırt edici/seçici refah rejimlerinin sınıfsal 

kökenleri arasında bağlantı kurulmasına olanak tanır (Pierson ve Castles, 2000: 4-

5).  

Leibfried (2000: 190-206) refah devletlerini kapsam bakımından ve sosyal 

politika rejimlerine göre sınıflandırmıştır. Sosyal politika rejimlerine göre yaptığı 

sınıflandırmada Esping-Andersen ve Tittmuss’un modellerini birbiriyle 

tamamlamanın yararlı olacağını düşünür ve dört farklı sosyal politika rejimini, 

dört “refah kapitalizmi dünyası” olarak tanımlar. Leibfried, Tittmuss tarafından 

yapılan sınıflandırmadaki farklı sosyal politika stratejilerini (evrensel-kalıntı), 

farklı özneler (devlet-piyasa-aile), farklı nesneler (tüm toplum-yoksul insanlar), 

hedefler (yeniden bölüşüm) ayrıntıları da içerecek biçimde Esping-Andersen’in 

refah rejimlerine eklemler ancak, onun sınıflandırmasında olmadığı şeklinde 

eleştirileri hesaba katarak dördüncü bir rejim ekler ve “Latin çevresi” ülkelerinde 

görüldüğünü düşündüğü modelin adına da “tam oluşmamış refah devleti” der. Bu 

sınıflandırma da şöyledir: 

• Modern refah devleti (İskandinav modeli): İstihdam yaratıcıdır. Sosyal 

hakların başında çalışma gelmektedir. Kapsamlı refah devletidir. 

Kurumsallaşmış sosyal vatandaşlık kavramıyla desteklenir. Tipik 

örnekleri, İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’dır. 

• Kurumsal refah devleti (Bismarck modeli): Temel özelliği, tam 

büyümedir. İstihdam yaratıcı değildir. Ancak, istihdam yokluğunda ilk 

başvurulacak telafi edicidir. Sosyal haklar sosyal güvenlikle ilişkilidir. 

Çalışanın performansına bağlıdır. Kurumsallaşmış sosyal vatandaşlık 

kavramıyla desteklenir. Tipik örnekleri, Almanya ve Avusturya’dır. 

• Kalıntı refah devleti (Anglo-Sakson modeli): Kurumsal refah devletinde 

olduğu gibi, temel özelliği tam büyümedir. İstihdam yaratıcı ya da 

istihdam yokluğunda ilk başvurulacak telafi edici değil, en son 

başvurulacak telafi merciidir. Sosyal haklar gelir transferine bağlıdır. 

Yani, en kötü durumda olana gereksinim tespitine dayalı gelir transferi 

yapma stratejisi hakimdir. Bazı insanları bazı risklere karşı koruduğundan 
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kapsam olarak kısmi refah devletidir. Sosyal vatandaşlık desteği yoktur. 

Temel gelirle ilgili olarak, “normal” refah devleti sisteminin gelişmesini 

destekleyebilir. Tipik örnekleri, ABD, Yeni Zelanda, İngiltere ve 

Avustralya’dır. 

• Tam oluşmamış refah devleti: Yasal, kurumsal ve sosyal uygulamaların 

gelişmemişliği en tipik özelliğidir. Yarı kurumsallaşmış refah devletidir. 

Tarım kesimi ağırlıklı olduğundan, tam istihdam geleneği yoktur. 

Parçalanmış refah devletidir. Temel gelirle ilgili olarak, “normal” refah 

devleti sisteminin gelişmesini destekleyebilir. Tipik örnekler, İspanya, 

Portekiz, Yunanistan, kısmen İtalya, daha az oranda Fransa ve İrlanda’dır. 

Kleinman (2002: 28-37) de, günümüzde bir “Avrupa Refah Devletinin” 

olmadığını, var olanın AB içindeki on beş farklı17 refah devleti olduğunu 

belirterek, bu devletler arasında hem benzerlikler hem de farklılıklar bulunduğunu 

vurgulamıştır Ardından da, Leibfried tarafından geliştirilen sınıflandırmaya çok 

benzer bir biçimde Avrupa’da dört refah devleti tipi bulunduğunu ortaya 

koymuştur:  

1- Muhafazakar-Korporatist Refah Devleti: Almanya, Fransa, İtalya, 

Belçika ve Hollanda’nın örneklerini oluşturduğu bu refah devleti tipinde 

Bismarkçı bir gelenek hakimdir ve güçlü devlet yöneticidir. Katkılı sosyal sigorta 

modelin kalbidir. Finansman işçi ve işveren katkısıyla ve vergilerle sağlanır. Bu 

sistemde, statü, mesleki ve gelir farklılıkları işsizlik, hastalık ve yaşlılık yardımı 

kalıplarıyla yeniden üretilmektedir. Yeniden bölüşüm ise sosyal politikaların 

amacı olarak çok az vurgulanmaktadır. Bu durumun oluşmasında Katolik sosyal 

öğretinin etkileri bulunmaktadır ve refah düzenlemeleri subsidiarity ilkesine göre 

gerçekleştirilmektedir. Subsidiarity ilkesinde dayanışma hiyerarşik olarak 

düzenlenmiştir. Dayanışmanın temel kaynağı ailedir, ikincil olarak toplum ve en 

son olarak devletin sorumluluğu gelmektedir. Aile ve toplumun gereksinimleri 

                                                

17 Kleinman tarafından yazılan kitabın tarihi 2002’dir. O yıllarda AB’ye üye olan devlet sayısı 
15’ti. 
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karşılamadaki yokluğu veya yetersizliği durumlarında bu işlev devlet tarafından 

üstlenilmektedir. Genel olarak model, organik, hiyerarşik ve entegrasyoncu bir 

toplum görüşünü yansıtır ve destekler, bu toplumda aile, kilise ve refahın mesleki 

formları devlet tarafından desteklenir/tamamlanır, onun yerini almaz. Fakat 

1970’lerle birlikte Fransa ve Almanya gibi ülkelerde işsizliğin artması ile 

güvencesiz çalışma biçimleri ve diğer sosyal dışlama türleri başat eğilim olmaya 

başlamıştır. 

2- Sosyal Demokratik Refah Devleti: Bu refah devleti tipinde evrenselcilik 

ve sosyal haklarda metanın sınırlanması yeni orta sınıflara doğru genişlemiştir. 

Sosyal hizmetler yüksek düzeyde sağlanmaktadır. Çalışma ve refahın çok 

yakından ilişkili olduğu bu modelde tam istihdam garantisi bulunmaktadır.  

3- Akdeniz Modeli: Merkez-çevre kavramları Avrupa’yı tanımlamak için 

kullanılır kavramlar olmuştur. Bu refah devleti tipi embriyonik ve ilkel bir refah 

devleti türüdür ve zaman içinde gelişecekleri varsayılmaktadır. İspanya, 

Yunanistan, Portekiz ve bir dereceye kadar da İtalya gelişmemiş/eksik refah 

devleti tipi olarak karakterize edilmektedir. Leibfied’in hipotezine göre bu 

ülkelerin çoğunun anayasalarında modern refah devletine ilişkin güçlü sözler 

verilmişken, bu anayasal taahhütler yasal, kurumsal veya sosyal uygulamalarla 

garanti edilmemiştir/desteklenmemiştir ve bu yüzden de refah devletleri yarı 

kurumsallaşmıştır. Bu refah devleti tipinin özelliği, gelirin sağlanması açısından 

yalnızca yüksek oranda parçalanmış olması değil, aynı zamanda içsel bir 

kutuplaşmanın da var olmasıdır. Hiperkorumalı bir grubun yanında pek çok 

sayıda, hiç korunmayan, enformel sektör çalışanları ve düzensiz çalışanlar 

bulunmaktadır. Burada da aile çok önemli bir kurumdur ve “sosyal temizlik yeri” 

olarak hareket etmektedir (aktaran Kleinman, 2002: 49). Refah sektöründe devlet 

etkinliklerinin derecesi çok düşüktür ve refah devleti klientalist ve kısmidir. Bu 

da politik yozlaşmayı beraberinde getirmiştir (Kleinman, 2002: 50). 

4- Anglosakson Model: Sadece Britanya’da görülen bu model, melez bir 

özelliğe sahiptir. Evrenselci Beveridge modeliyle kurulmuş, pratikte ise katkılı 

yardımların gerçek değeri düşmüş, yardımlar ise azaltılmış durumdadır. Bu 

modelde, nüfusun büyük bölümü çeşitli biçimlerdeki sosyal yardımlara bağımlı 
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hale gelmiş, yoksulluk ve sosyal dışlanma hızla artmış durumdadır (Kleinman, 

2002: 52-54).  

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, farklı refah devleti modelleri ya 

da refah rejimlerini asıl olarak ayrıdedici kılan, yöneldikleri hedef veya 

öncelikleridir. Örneğin, kalıntı veya liberal refah devleti modeli/rejiminin 

önceliği ekonomik büyümedir. Muhafazakar korporatist refah devleti/modeli ise 

sosyal istikrarı sağlamaya yönelmiştir. Sosyal demokrat model/rejim ise 

yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sosyal eşitsizliğin en aza indirilmesini 

öncelik olarak belirlemiştir (Goodin ve diğerleri, 2000: 173). Ancak elbette, refah 

devletleri/modelleri/rejimlerinin değerlendirilmesi ideal tipik örnekler üzerinden 

değil de, performansları üzerinden yapıldığında, yukarıda örneklenen önceliklerin 

yerine getirilip getirilmediği anlaşılabilir. Dolayısıyla, refah devletleri 

yargılanırken, “ne söylediklerine değil, ne yaptıklarına bakmak” gerekir (Goodin 

ve diğerleri 2000: 183). Refah devletlerinin “piyasanın temel kaynak dağıtım 

mekanizması olarak işlev gördüğü toplumlarda” (Yalman, 2007: 654), yani 

kapitalist toplumlarda kişilerin ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun kalmaları 

olasığı karşısında gerekli önlemleri alması, sosyal politika araçlarını devreye 

sokması gerekmektedir. İşte bu nedenle, refah devletlerinin yaptıklarını 

uygulamaya konan sosyal politikalarla değerlendirmek olasıdır. 

Gough (1979: 11-13) refah devleti için “Kapitalist bir hile mi yoksa işçi 

sınıfının bir zaferi midir?” diye sorar. Sol’dan yönelen eleştirilerde refah devleti 

genellikle, serbest piyasa ekonomisinin sertliklerini hafifleten bir mekanizma ve 

kapitalist sistemin bir baskı aracı olduğu, sermaye birikimini kolaylaştırmaya 

yöneldiği ve bu nedenle de, emeğin kısa süreli gereksinimlerini karşılıyor gibi 

görünse de, aslında sermayenin uzun erimli çıkarlarına hizmet ettiği şeklinde 

yorumlanmaktadır. Gerçekten de, refah devletinin konumlanışına bakıldığında, bu 

eleştirilerin doğru olduğu görülmektedir. Zira, refah devleti anlayışı içinde 

kapitalist sistemin özüne yönelik bir müdahale söz konusu değildir, sistem yine 

kapitalisttir ve dolayısıyla, devlet müdahaleleri sonucunda üretim araçlarının 

mülkiyeti değişmemektedir. Ancak gelirin yeniden bölüşümünde, sermayenin 

gereksinimleri çerçevesinde, devletin emekten yana müdahalesi devrededir. Bu 
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müdahale biçiminde bile sınıfsal eşitsizliklerinin azaltılması ya da kaynakların 

işçi sınıfı lehine yeniden dağıtılması doğrudan hedeflenmemiştir ama yine Gough 

(1979: 11) tarafından da belirtildiği gibi, refah devleti çelişkilidir. Kaçınılmaz 

olarak kapitalist toplumun çelişkilerini yani üretim güçleri ile üretim ilişkileri 

arasındaki çelişkiyi yansıtır. Refah devleti çelişkili birliği içinde pozitif ve negatif 

özellikleri bir arada barındırır. 

Kapitalist üretim tarzında refah devleti, her ne kadar, kapitalist sisteminin 

devamını güvence altına almak ve sermayenin gereksinimlerini karşılamak üzere 

hareket ediyor; sosyal politika aracılığıyla kapitalist sistemin daha etkin ve daha 

kabul edilebilir olmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiriyor olsa da, 

sınırsız piyasa iktidarının karşısında sosyal refahı geliştirme eğiliminin 

diriltilmesi veya ortaya çıkarılması gerekmektedir.  

1 . 2  R e f a h  D e v l e t i n i n  
D e ğ i ş i m i / D ö n ü ş üm ü :  
K e y n e s y e n  R e f a h  
D e v l e t i n d e n - S c h u m p e t e r c i  
Ç a l ı ş m a  R e f a h  ( W o r k f a r e ) 18 
D e v l e t i n e   

Sanayileşme ve modernleşme ile refah devleti ilişkisi; sanayileşme 

bağlamında yurttaşlık/vatandaşlık haklarının gelişmesinin refah devletinin 

gelişimine etkisi; sosyal demokrasi ile refah devleti ilişkisi, sınıf mücadeleleri, 

politik ekonomi ve refah devleti; kamusal seçim teorisi, toplumsal kontrol olarak 

refah devleti, feminist yaklaşımlar ve anti ırkçılık bağlamında refah devleti; refah 

                                                

18 Workfarism: Çalışma-refah biçiminde Türkçe’ye çevrilebilecek kavram, Fordizme özgü olan 
Keynesyen refah (welfare) kavramını ikame etmek üzere kullanılmaktadır. Kavram, refah 
yardımı alanların iş gücüne dahil olmasını sağlamaya dönük olarak ahlaki, siyasi ve ekonomik 
yönlendirmelerle yaratılan arzu aracılığıyla ve uzlaşma desteğiyle yönlendirmeye dönük politika 
demetidir. Bir başka ifadeyle kamusal refah programlarının ve yardımlarının 
piyasalaştırılmasıdır. Bu kavram, sermayenin Fordizmin krizi ve sonrasında yeniden yapılanma 
için bir önceki birikim rejiminin kurumsal yapısına dönük saldırılarından sonra ortaya koymaya 
çalıştığı deneyimleridir. Post-Fordist birikime özgüdür. Buğra ve Keyder, workfare’i refah 
devletinden (welfare) farklı olarak “çalışma devleti”, refaha değil, çalışmaya vurgu yapan 
önlemler olarak tanımlamaktadır. Ayşe Buğra, Çağlar Keyder, (2006), Sosyal Politika Yazıları, 
İletişim Yayınları, İstanbul. 
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devletinin “yeşil” eleştirisi vb. şeklinde uzayıp giden çok çeşitli bir yaklaşımlar 

yelpazesi içinde değerlendirilen refah devletinin bugünlerde “geri çekildiği” 

tartışılmaktadır. Refah devletinin ortaya çıkışını ve gelişimini anlamaya yönelik 

çabalar aslında bir taraftan da, günümüzde refah devletlerinin neden geri 

çekildiğini, daraldığını, küçüldüğünü anlamaya çalışan yaklaşımları da 

içermektedir. Belirli bir tarihsel konjonktürün devlet biçimi olarak anılsa da, 

günümüzde devletin refah uygulamalarından ve sosyal politikalardan neden 

vazgeçtiğini anlamaya dönük yaklaşımlar ve değerlendirmeler son zamanlarda 

sıkça yapılmaktadır. Tezin bu bölümünde, 1970’lerden itibaren krize giren 

kapitalist sistem ve bunun refah devletine yönelik belirleyici etkisi ve yansımaları 

değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Pierson (2006: 105) tarafından başlangıcı 1880, doğuşu da 1880 ile 1914 

olarak tarihlenen refah devletinin büyüme çağı 1920 ile 1975 arasındaki döneme 

denk gelmektedir. Bugünlerde ise 1945-1975 arası dönemi altın çağ olarak 

tanımlanan refah devleti ve onun “refah”a odaklanmış politikalarının “piyasa”ya 

yöneldiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani refah devletinin, dolayısıyla, onun toplum 

ve politikayla olan ilişkisini inceleyen sosyal politikanın “kriz”inden söz 

ediyoruz. 70’li yıllarda yaşanmaya başlanan bu dönemin, şiddetini artırarak 

devam ettiğine tanık oluyoruz.  

Kleinman, Avrupa refah devletleri üzerine yazdığı kitabının19 bir 

bölümünde, refah devletlerinin krizine ilişkin değerlendirmesinde, bölüm 

başlığını, “Kriz mi? Ne Krizi?” koyarak, aslında ortada ileri sürüldüğü gibi bir 

krizin varlığından söz edilemeyeceğini iddia etmektedir. 70’lerin ortasından 

itibaren bir krizin yaşanmasının olası olmadığını, çünkü “kriz” sözcüğünün “bir 

dönüm noktası” ya da “karar anı” anlamına geldiğini; uzun süreli bir süreç 

olmadığını belirtir. Ancak, söz konusu süreç, pek çok kuramcı tarafından çeşitli 

kavramlar etrafında örülen tartışmalarda hep kriz dönemi olarak adlandırılmıştır: 

O’Connor mali krizden, Rose ve Peters “aşırı devlet” krizinden, Habermas 

                                                

19 Kleinman M, (2002), “Crisis? What Crisis? Continuity and Change in European Welfare 
States”, A European Welfare State? European Union Social Policy in Context, Palgrave.  
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meşruiyet krizinden, Crozier liberal demokrasinin krizinden söz etmektedir 

(Kuhnle, 1999). Boratav20 ise krizleri, ''sermayenin rövanş aldığı'' dönemeçler 

olarak tanımlamaktadır. O halde, bir süredir bizimle birlikte olan refah devletinin 

krizinin nasıl ortaya çıktığı ve ne tür etkiler yarattığını, sermayenin bu dönemdeki 

rövanşının niteliklerini değerlendirmek gerekmektedir.  

1945-75 arasında “Altın Çağ” olarak tanımlanan refah kapitalizmi, 70’lerin 

sonundan itibaren Moreno ve Palier’in (2005: 145) deyimiyle “Gümüş Çağ”a 

evrildi. Kapitalizmin krize girdiği ve sermaye birikiminin koşullarının değişmeye 

başladığı bu yıllardan itibaren, birikim rejimi, düzenleme tarzı ve toplumsallaşma 

tarzı paradigması da değişmeye başlamıştır. 1980’lerde merkez kapitalist 

ülkelerde yaşanan ekonomik ve politik krizler nedeniyle, düzenleme tarzı ve 

birikim rejiminde ortaya çıkan değişim refah devletini de dönüştürmeye başlamış, 

bunun sonucunda da, pek çok ülkede yaygın bir yeniden yapılanma sürecini 

zorunlu kılmıştır. Bu yeniden yapılanma süreci, politik müdahaleleri de 

beraberinde getirmiştir (Gottdiener ve Komninos, 1989:3).  

Söz konusu dönemde, refah devletinin geri çekilmesine neden olan en genel 

unsurlar küreselleşmenin etkisi, bir varsayım olarak kamunun artık, vergi artışı ve 

refahın geliştirilmesini finanse etmek için sosyal katkıyı tolere edemeyeceği 

söylemi, refah döngüsü ikilemi21, politika yapıcılara hakim olan neo-liberal 

hegemonya nedeniyle önceliğin refah müdahalesi yerine piyasa serbestisine 

bırakılması, sosyalist blokun çözülmesi ile işçi sınıfının örgütlü gücü olan 

sendikaların zayıflaması/zayıflatılmasıdır (Bonoli, 2000: 2). 

Kapitalizm, 70’li yıllardan itibaren krizini aşmaya, kendisini restore 

etmeye; ekonomik, siyasal ve toplumsal iktidarını yeniden üretmeye dönük 

politikalar oluşturarak bunu uygulamaya koyulmuştur. Kriz karşısında 

                                                

20 Korkut Boratav, “Emekçinin Son Yirmi Beş Yılı”, Cumhuriyet, 06.08.2003. 
21 Bunun anlamı, hükümetler iki taraftan kendiliğinden ve çelişkili bir şekilde baskı altına 
alınmaktadır. Bir yandan yaşlı nüfusun artan istekleri, eğitim isteği sosyal harcamaların artmasını 
gerektirirken öte yandan küreselleşme ve neo-liberalizm ile vergi isyanı bunların kontrol altına 
alınmasını/kısılmasını gerektirmektedir. 
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benimsenen neo-liberal politikalar talep yönlü ekonomi politikalarını ve Fordist 

üretim sistemini krizin temel nedeni olarak görmüştür (Müftüoğlu, 2004b). Bu 

çok boyutlu yeniden yapılanma sürecinin en önemli sonuçları da, kurumsal 

planlamanın ve toplumsal refah programlarının sorgulanması olmuştur. Bu 

süreçte devlet, sermaye-emek ilişkilerinde tarafsız bir güçmüş gibi görünmeyi bir 

tarafa bırakarak, yasal, siyasal, ideolojik açılardan sermaye çıkarlarına doğru 

çubuğu bükmüştür. Çünkü, kapitalist toplumda devlet, sınıf karakteri nedeniyle, 

sermaye ile olan organik ilişkisi sonucunda sermaye birikimini sağlamaya dönük 

ve o gerekliliklere uygun biçimde hareket eder. Neo-liberalizmin krizden çıkış 

önerileri de bu bağlamda olmuştur. Müftüoğlu (2004b) bu önerileri şöyle 

özetlemektedir: Devlet ekonomiye müdahaleden vazgeçmeli, liberalizmin laissez 

faire ilkesi, yani serbest piyasa anlayışı tekrar geçerli olmalıdır; sermaye 

üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli, devlet harcamaları yeniden bölüşümcü ve 

sosyal ücreti artırıcı olmaktan çıkarılıp, sermayeyi teşvik edici bir yapıya 

sokulmalıdır. 

Refah devletinin gerilemesinin arkasında yatan bir diğer önemli unsur ise 

benimsenen yeni politikalar sonucu, sınıflar arasında daha önceki dönemde 

geçerli olan “rıza” ve “uzlaşma”ya dayalı güç ilişkilerinin artık kapitalist sistemin 

devamı için gerekli olmamasıdır. Toplumsal sınıflar arasındaki dengenin sermaye 

lehine bozulması, sermayenin uzlaşıya dayanan tavrını sürdürmesi için ortada bir 

neden kalmadığına işaret eder. Yani artık sermayenin uzlaşıdan yarar ummasını 

gerektiren bir durum söz konusu değildir. Bu uzlaşıya gereksinimi kalmayan 

sermaye, değişen koşullarda uzlaşının sürmesinden artık yarar sağlamamaktadır. 

Dolayısıyla bu uzlaşının çözülmesi taraflardan sermayenin lehine, işçi sınıfının 

ise aleyhine olmuştur. Ancak burada altı çizilmesi gereken nokta, sermayenin 

uzlaşıdan kolaylıkla vazgeçmesine neden olan unsurlardan biri de, refah 

devletinin gelişiminde son derece önemli bir rol oynayan işçi sınıfının ve onun 

örgütlü gücü olan sendikaların yaşadığı güç kaybıdır/zayıflamadır. Kapitalist 

sistemin bu yeni döneminde, işçi sınıfının kendi içinde değişmiş ve siyasal 

gücünün zayıflamış olması, sermayenin tavrını belirleyen bir başka unsur 

olmuştur. 
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Toplumun devlete ve refaha bağlı halinden yani evrensel haklardan, görev 

ve sorumluluk düşüncesine doğru bir kayış söz konusu olmuştur (Lewis ve 

diğerleri, 2001: 3). Bu yerinden oynama/çözülme, küresel düzeyde ve Avrupa 

düzeyindeki ilişkilerde Jessop’un adlandırdığı biçimde “Keynesyen refah 

devletinden Schumpeterian çalışma rejimine” (Jessop, 2002) bir değişimi ifade 

etmektedir.  

Süreç, kapitalist devletin yapısal dönüşümüne ve temel stratejik yeniden 

yönlendirmesine sahne olmaktadır ve bu modelde, Keynesyen refah devletinin 

tersine, tam istihdam politikası, uluslararası rekabetin tercihleri doğrultusunda 

ortadan kaldırılırken, yeniden bölüşümü sağlayan refah kazanımları ve sosyal 

politika, pazarın gereksinimleri doğrultusunda yeniden düzenlemektedir. Bir 

geçiş formu olarak değerlendirilebilecek “Schumpeterci Çalışma-Refah 

Devletinin” esneklik ve rekabet olmak üzere iki temel ölçütü bulunmaktadır. Bu 

geçiş döneminde, esnekliği ve girişimciliği teşvik etmeye yönelmiş olan devlet, 

işsizleşen ve yoksullaşan kesimlerle değil, daha çok sermayenin gereksinimleriyle 

ilgilenir durumdadır (Jessop, 2002). Dolayısıyla, Keynesyen dönemde sosyal 

politikalar toplumsal gereksinimlerin karşılanmasına aracılık ederken, bu 

dönemde daha çok piyasanın gereksinimlerine yönelmiş durumdadır. Sönmez 

(2005: 10), sosyal işlevlerinden arındırılmış devlette, bir bütün olarak topluma 

değil, tüketici-müşterilere hizmet satmayı amaçlayan ve kamu hizmet alanını 

ticari alana dönüştüren ve özelleştiren bir anlayış yerleşmektedir demektedir. 

Jessop’ın (2002) süreç olarak bahsettiği bu dönüşüm evresinde, seçici 

ekonomi siyasaları setinin, yenilik ve rekabete odaklanarak, arz yönlü ekonomi 

politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunması; seçici sosyal siyasalar setinde 

ise ekonomi siyasalarının artması ve etkinlik kazanması nedeniyle, sosyal 

politikaların bastırılması ile toplumsal ücretin azalması yönünde baskı ve refah 

kazanımlarına yönelik bir saldırı söz konusu olmuştur. Jessop, devletin bu 

işlevleri yerine getirmesi için neo-liberalizmi uyarlama veya geliştirme stratejileri 

kullanabileceğini ve bu stratejilerin de, neo-liberalizm, neo-statizm, neo-

korporatizm ve neo-komüniteriyanizm olarak farklılaştığını belirtir. 
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Tablo 2 Jessop Tarafından Ortaya Konulan, Devletin Yeni İşlevlerine 

Yönelik Uyarlama ve Geliştirme Stratejilerinin Uygulama Biçimleri 

Neo-liberalizm Neo-statizm Neo-korporatizm Neo-
komüniteriyanizm 

Serbestleştirme Devlet kontrolünün 
yerini düzenlenmiş 
rekabetin alması 

Düzenlemenin 
ademi 
merkezileştirilmesi 

Serbest rekabetin 
sınırlandırılması 

Kuralsızlaştırma Yukarıdan aşağıya 
(merkezi) planın yerini 
ulusal stratejilere 
rehberliğin alması 

Özel/kamu ve diğer 
hissedarların 
genişlemesi 

3. sektörün rolünün 
güçlendirilmesi 

Özelleştirme Özel ve kamu sektörünün 
performansının 
kontrolünün 
gerçekleştirilmesi 

Özel-kamu 
ortaklığının 
rolünün 
genişlemesi 

Sosyal ekonominin 
genişletilmesi 

Kamu sektöründe 
pazarın 
etkilileştirilmesi 

Rekabet ve işbirliğinin 
yeniden dengelenmesi 

  

 Sosyal yatırımları finanse 
etmek için yüksek 
vergilendirme 

Toplumsal birlik ve 
kullanım değerine 
vurgunun artması 

 

Doğrudan 
vergilerin 
azaltılması 

Devletin rehberliğinde 
özel-kamu işbirliğinin 
sağlanmaya çalışılması 

 Serbest ticaret değil, 
adil ticaret/ “küresel 
düşün yerel davran” 
ilkesinin 
benimsenmesi 

Uluslararasılaşma Yeni kolektif kaynakların 
rolünün genişlemesi 

 Vergilerin yeniden 
yönlendirilmesi 

Jessop (2002) Schumpeterci Çalışma-Refah Devleti’nin saf bir formu 

olmadığını, birçok biçimi bulunduğunu belirtmektedir. Uyarlama ve geliştirme 

stratejileri, farklı politik örgütlenme düzeylerinde kombine olarak 

bulunabilmektedir. Örneğin, AB’de tüm bu stratejilerin birarada görülebilmesi 

mümkündür ve ayrıca, AB ülkelerinin her birinde farklı stratejiler 

uygulanmaktadır (Jessop, 1989: 283). 

Wood (2001: 97) da süreci değerlendirirken, benzer bir biçimde, bütün 

gelişmiş kapitalist ülkelerde gerçekleşen, kapitalizmin yeniden 

yapılandırılmasının esas parçasını, rekabetçilik uğruna farklı türdeki toplumsal 

destekleri ortadan kaldırma çabalarının oluşturduğunu belirtmektedir. Devletin 

yeni işlevi, refah devleti dönemindeki iyileştirici işlevlerinden geri çekilmesi, 

bunun yerine, sermayenin çıkarları doğrultusunda ekonominin yeniden 

yapılandırılması konusundaki rolünün giderek aktifleşmesidir. Böylece 

devletlerin sosyal programlardaki rolü azalsa da, devletin faaliyetleri başka 
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alanlarda artmıştır: Vergi gelirleriyle banka kurtarmak, işçi direnişlerini 

bastırmak, büyük boyutlu altyapı projelerine yatırım yapmak gibi. 

Jessop’ın da belirttiği üzere, devletin işlevlerinin yeniden tanımlanarak, 

bunların yerine getirilmesinin uyarlama aracı olarak geliştirilen neo-liberalizmin 

hüküm sürmeye başladığı bu dönemde, artık refah devletinin yerini piyasalar 

almaya başlamıştır. Bu dönemi karakterize eden başlıca özellikler, emek 

pazarında esnekleşme ve güvencesizliğin artması, kronik işsizlik, bunların 

sonucunda da artan eşitsizliktir. Son yıllarda, özellikle Avrupa’daki sosyal 

demokrat hükümetler tarafından uygulanmaya konulan yeni paternalizm 

yaklaşımında ise refah devleti ile neo-liberalizmin harmanlanmasıyla, toplumsal 

uyumu sağlamaya yönelik, iyi işleyen bir ekonomi amaçlanmaktadır (MacGregor, 

1999: 94-110). 

Bu dönemde devletin önündeki engellerden en önemlisi, emek ve emeğin 

yeniden üretimine dönük refah düzenlemelerinin, neo-liberal politikalar 

aracılığıyla ortadan kaldırılmasıdır. Ayrıca, detaylı emek yasalarının, çevresel 

standartların, gelişmiş vergi sistemlerinin, asgari ücret düzeyinin ve tüm bu 

yasaların uygulanmasını izleyen temel birimlerin ortadan kalktığı görülmektedir. 

Hirsch, bu yeni dönemi “Otoriteryen Devletçilik” olarak adlandırır. Yeni 

dönemde, sosyal hizmetlerin özelleştirilmesi, metalaştırılması ve kontrol edilmesi 

ile eğitim ve bakım sistemlerinde seçici siyasaların yoğunlaşması, baskıcı ve 

disipline edici sosyal yardım operasyonlarının gerçekleştirilmesi (Bonefeld, 1993: 

61) söz konusu olmuştur. 

Ayrıca devlet, kuralsızlaştırma politikalarıyla, sermayenin emek gücü ile 

pazarlığını kolaylaştırmıştır. Emek piyasası tamamen korumasız, hiçbir yasal 

düzenlemeye tabi olmayan mülksüz emekçiler tarafından doldurulmaya 

başlanmıştır (Beşeli, 2001: 25). Kuralsızlaştırma politikaları sonucu, sermaye 

emek gücünün ucuz olduğu ülkelere ve bölgelere hiçbir engelle karşılaşmaksızın 

girip çıkma özgürlüğüne ve tehdit gücüne sahip olurken, aynı devlet, emeği ulusal 

sınırlara hapsetmek ile işlevlendirilmiştir. Ayrıca, devletler serbest ticaret 

anlaşmaları yaparak, ulusal düzenleme tarzının gücünü değersizleştirmektedir. 

Bunun anlamı, üretimdeki yasaların, gümrüklerin vb. ortadan kaldırılmış 
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olmasıdır. Ulusal devletler tarafından, yabancı yatırımı ülkeye çekmek için 

geliştirilen politikalar emek gücünün ucuzlatılmasından başka bir anlama 

gelmemektedir (Rupert, 2002). 

Öte yandan bu yeniden yapılanma döneminde, refah politikalarda da bir 

dönüşüm söz konusudur. Aslında bu dönüşümün kavramsal ifadesini Esping-

Andersen’in refah rejimi tanımlamasında bulmak olasıdır. Esping-Andersen 

(2006: 35) refah devletlerine ilişkin araştırmalarda, bazılarının refah 

devletlerinden, bazılarının refah rejimlerinden, bazılarının ise yalnızca sosyal 

politikalardan sanki aynı şeymiş gibi bahsettiklerini belirterek, genellikle bir 

kavramsal karışıklığın yaşanmakta olduğunu söyler ve buna itiraz eder. 

Toplumsal riske işaret eden bir çeşit kolektif siyasi eylem mevcut ise burada 

sosyal politikadan bahsedilebileceğini, ancak, refah devletinin sosyal 

politikalardan daha fazla bir şey, özgün bir tarihsel yapı olduğunu belirtir. Refah 

devleti, aile ve piyasa ile birlikte, sosyal riskleri kontrol eden üç kaynaktan biridir 

(2006: 34). Refah rejimini ise, refahın devlet, piyasa ve aile arasında karşılıklı 

bağımlılık içinde ve birleşik bir şekilde üretilme ve paylaştırılma yöntemi olarak 

tanımlamaktadır (2006: 37).  

Bu kavramın kullanımı aslında refah devleti ve sosyal politika konusundaki 

bir dönüşüme işaret etmektedir. Kapitalizmin yeniden yapılanma aşamasında, 

yeni sosyal politikaların gündeme gelmesi de kaçınılmazdır. Bundan sonraki 

bölümde refah devletinin somut görünümü olan sosyal politika ve refah devletinin 

dönüşümüyle birlikte sosyal politika uygulamalarında ortaya çıkan dönüşüm 

üzerinde durulacaktır. 

1 . 3  R e f a h ı n  S o m u t  G ö r ü n ü m ü  
O l a r a k  S o s y a l  P o l i t i k a   

Refah devleti, en genel anlamıyla bireylerin gereksinimlerinin karşılanması 

konusunda asgari standartları sağlamak amacına yönelmiştir ve bunun için de adil 

bir gelir dağılımını sağlamak, sosyal güvenlik hizmeti vermek, tam istihdam 

koşullarını gerçekleştirmeye dönük çalışma yapmakla yükümlenmiştir. Refah 

devleti, tüm bu sorumlulukları yerine getirebilmek için çeşitli sosyal politika 
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araçlarını kullanır. Sosyal politika, kaynaklar üzerindeki yetki kullanımı ya da 

toplumu belirli biçimde şekillendirmek üzere ekonomik sistemi veya bireysel 

davranışları etkilemek üzere tasarlanmış devlet müdahalesi anlamına gelir 

(Kleinman, 2002: 1). Esping-Andersen (2006: 39) tarafından ise toplumsal 

risklerin kamusal idaresi olarak tanımlanmaktadır sosyal politika. Ona göre bazı 

riskler sabittir, bazıları ise tarihin akışı ile ortaya çıkar ve kaybolur.  

Özuğurlu (2003: 61) tarafından, tanımı zor ancak tasviri mümkün bir 

disiplin olarak adlandırılan sosyal politika,  

“…..odağına Talas’ın terimleriyle “sıklet merkezine” ücretli istihdamı alarak, emeğin 
fiziki ve kültürel yeniden üretimi çerçevesinde aile, piyasa ve devlet arasında gerçekleşen 
karşılıklı ilişkileri siyasi otorite ve kamu örgütlenmesi zemininde kavrayan disiplindir. Bu 
genel betimlemenin işaret ettiği belli başlı alanları belirtmek gerekirse, bunlar; sosyal 
güvenlik, işçi sendikaları ve toplu sözleşme düzeni, emeği koruyucu/güçlendirici iş 
yasaları, sosyal yardımlar, asgari ücret, kamusal sağlık, eğitim, konut ve ulaşım 
hizmetleridir.” 

Başka bir bakış açısından ise (Buğra ve Keyder, 2006: 7-9) Avrupa’da on 

altıncı yüzyıldan itibaren siyasi karar alıcıların gündemine giren sosyal 

politikanın temel sorunlarının; yoksulluk ve sosyal dışlanma, yaygın eğitim, 

hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi durumlarda bireyi desteklemeye yönelik sosyal 

güvenlik önlemleri ile çalışma hayatının düzenlenmesi şeklinde dört başlıkta yer 

aldığı belirtilmektedir. 1945 sonrası dönemde fabrikalar işlerken ve insanlar hayat 

boyu sürdürecekleri işlerde çalışırken, gerek patronlar gerek de refah devletleri, 

cömert bir sosyal güvenlik platformunun oluşmasını kabullenmişlerdi. Eğitim 

bedavaydı, sağlık harcamalarının çoğunu devlet karşılıyordu, emekli maaşları 

güvenliydi, işsizlik sigortası da iyi işliyordu. Ancak 1970’li yıllardan itibaren 

“büyü” bozuldu. Sosyal politika alanında köklü değişimler yaşanmaya başlandı. 

Bugün, dünyanın her yerinde sosyal politikanın konusu olan alanların tümünde 

ciddi bir kriz yaşanmaktadır. Çalışma yaşamı, sağlık, sosyal güvenlik ve bunlara 

ilişkin harcamalar siyasal mücadelenin sürdürüldüğü temel alanlar olarak dikkati 

çekmektedir. 

Refah hizmetlerinin doğası ve türünü (biçimi/şekli) politik değerlerimize ve 

yargılarımıza göre değerlendiririz. Çünkü sosyal politika özsel olarak politik bir 

etkinliktir. Dolayısıyla sosyal politikaya dair her bir bakış açısı birbirinden farklı 
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önermelere sahiptir. Örneğin, Marksizm, insan gereksinimlerinin karşılandığı 

modern bir toplumun kurulmasını önerirken ve öncelerken; neo-liberaller, kendi 

isteklerini piyasa mekanizması aracılığıyla gideren özgür bireylere vurgu 

yapmakta; sosyal demokrasi ise yukarıdaki iki unsuru biraraya getirecek olan 

“sosyal pazarı” işletmeye çalışmaktadır.  

Kleinman’e (2002: 3) göre, sosyal politika devlet müdahalesi anlamına gelir 

ve bu müdahale, özellikle, düzenleme, finans veya teşvik ve doğrudan hizmet 

sunumu olmak üzere bir ya da birden çok biçimde gerçekleşebilmektedir. Geniş 

anlamda bakıldığında, sosyal politika, başlangıcındaki gibi sadece işçilerle değil, 

toplumun tüm üyeleriyle ilişkilidir. Bu anlamda sosyal politika amaçları ve 

hedefleri; bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan mekanizmalar ya da 

aktiviteler; sonuçları ya da etkileri açısından tanımlanabilir. Sosyal politikanın 

yöneldiği amaçlar şöyle gruplanabilir: 

• Gelirdeki aksamalara karşılık risk yönetimi ve sigorta, 

• Yaşam döngüsü içinde yeniden dağıtım, 

• Haneler arasında yeniden dağıtım: 

 -Zenginden yoksula, 

 -Sermayeden emeğe, 

 -Aile olmayanlardan ailelere, 

• Piyasanın sağlayamadığı kamu mallarını sağlama, 

• Refah arzı eksikliği ile sonuçlanacak dışsallıkları düzeltme, 

• Toplum için değerli/yararlı malları temin etme, 

• Devleti güçlendiren harcamalar, 

• Gruplar arası sosyal barışı veya uyumu güçledirme. 

Bu sosyal politika hedeflerini gerçekleştirebilmek için devlet; 

i) Zaman içinde ya da gruplar veya bölgeler arasında gelirin yeniden 

dağıtılması için gerçekleştirilen mali politikalar ile (vergilendirme 

ve kamu harcamaları), 

ii) Asgari standartları koyan veya refah mallarının teminini özel sektör 
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ya da kâr amacı gütmeyen kurumlara bırakan düzenlemeler 

yoluyla, 

iii) Doğrudan hizmet sunumu yoluyla olmak üzere üç biçimde 

müdahale eder (Kleinman, 2002: 3). 

Marksist yaklaşım açısından ise sosyal politikanın ortaya çıkışını ve 

işlevlerini anlayabilmek için Marx’ın on dokuzuncu yüzyıldaki “On Saatlik 

Çalışma Yasası”na dair bakış açısından hareket etmek gerekiyor.  

Marx, “On Saat Yasası”nın, işçinin sömürülmeye karşı mücadelesi olmakla 

birlikte, sermayenin uzun dönemli çıkarına hizmet eden ve iş gücünün daha çok 

sömürülmesine olanak tanıyan bir yasa olduğunu belirtir. Her bir tekil kapitalistin 

kısa erimli ekonomik çıkarları, uzun dönemli kolektif çıkarları ile çelişir. İşçiler 

kendi çıkarları için mücadele ederken, kapitalist sosyal ilişkileri güçlendirir ve 

uzun erimli sermaye birikimine doğrudan olmayan bir biçimde yardım eder. Bu 

yaklaşım, bu yüzyılın refah politikalarına da uyarlanabilir. Gerçek şudur ki, işçi 

sınıfı hem sermayenin bir unsurudur hem de kendi yaşam standartlarını ve 

gereksinimlerini genişletmek için mücadele eden insanlığın yaşayan sınıfıdır 

(aktaran Gough, 1979: 56). Dolayısıyla, işçi sınıfına yapılacak olan yardımlar 

uzun vadede sermayenin ve kapitalist toplumsal ilişkilerin güçlenmesine yardımcı 

olacaktır.  

Marksist sosyal politika analizindeki merkezi noktalara bakıldığında, 

öncelikle, bu politikaların kapitalist üretim tarzının ayrılmaz parçası olan ve 

kapitalist toplumsal ilişkilerin yeniden üretiminden sorumlu olan devletin 

politikaları olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, sosyal politikalar, kapitalizm 

tarafından üretilen sosyal koşulların sonuçlarıyla ilişkilidir. Ayrıca, sosyal 

politikalar, emeğin yeniden üretimi alanında, kapitalizmin yapı ve işlevleri 

tarafından yaratılan sorunlara yanıt olarak gelişmiştir (Lavalette ve Pratt, 1997: 

63).  

Nasıl ve niçin sosyal politikalar kapitalizm tarafından üretilen sorunlara 

yanıt olarak geliştirilmiştir? Devletler aktif olarak ekonomik siyasaların 

(makroekonomik planlamadan, doğrudan endüstriyel yatırımlara kadar), 
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“kamusal” siyasaların (örneğin ulaşım altyapısı sağlamak) ve kendi nüfusu 

üzerinde kontrol sağlamayı hedefleyen “kanun ve düzen” stratejilerinin içinde 

aktif olarak yer alır. Sosyal politikalar bunların her biriyle yakından ilişkilidir.  

Kapitalizmin gelişmesi/yayılması, çok sayıda insanın sefalet koşullarında 

çalışması ve yaşaması gibi bir sonuç doğurmuş olduğundan ve bu sürecin 

yarattığı toplumsal sorunlar sistemin kendisine yönelik bir tehdit 

oluşturduğundan, bu tehdidi önlemek üzere toplumsal politikaların uygulamaya 

konulması gerekmektedir. Bununla birlikte, toplumsal refahın gelişimini yalnızca 

sistemin ya da sermayenin gereksinimleri ile açıklamak yeterli değildir. Lavalette 

ve Pratt (1997: 66) sosyal mevzuat ve refah kurumlarının oluşumunun birbiriyle 

rekabet halindeki dört baskı unsurunun sonucu olduğunu belirtir:  

i. Birinci baskı unsuru “sistemin yapısal gereksinimleri“ olarak 

kavranabilir. Kapitalizm sağlıklı işçilere gereksinim duyar ve 

daha sonra çalışabilecek olanlar ve onların gereksinimleriyle 

de ilgilenir. Zaten bu yüzden bir sigorta rejimi 

oluşturulmuştur. 

ii. Bireysel veya politik etkinliklerin etkisini ortaya koyan 

baskılar. 

iii. Kolektif işçi sınıfı etkinliği: İşçi sınıfı kötü yaşam koşullarını 

ortadan kaldırmak için savaşmak zorunda kalmıştır. Bu 

konuda “tarihten gizlenen” pek çok örnek bulunmaktadır Bu 

kavgalar/mücadeleler sosyal politika tarihinde kimi zaman 

değersizleştirilmeye çalışılsa da aslında sosyal politikaların 

oluşumunda çok önemlidir (Örneğin, kira grevleri). 

iv. Son olarak, kapitalist sistem bireyleri kişisizleştirmekte ve 

yabancılaştırmaktadır. Sosyal politikalar işçi sınıfına sistem 

içinde bir söz söyleme etkisi yaratmıştır. Bu nedenle, sosyal 

politikalar kapitalist toplumlarda meşrulaştırma sürecinde bir 

rol oynamaktadır. Bu konuda Lord Hailsham “siz insanlar 

için reform yapmazsanız onlar size devrim yapar” demiştir 

(Lavalette ve Pratt, 1997: 68). 
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Kapitalist sistemde sosyal politikanın öncelikli olarak yöneldiği yer emek 

gücünün yeniden üretimi ve toplumda çalışmayan grupların 

bakımını/devamlılığını sağlamak konusundaki etkinliklerle ilgilidir. Bundan 

dolayı, sosyal politikaların ve refah hizmetlerinin gelişimi ve yayılması, 

kapitalizm tarafından üretilen sosyal koşullar, sorunlar ve bunların sonuçlarıyla 

bağlantılıdır. Gough (1979: 44-45) da, Lavalette ve Pratt (1997: 68) gibi, refah 

devletini, kapitalist toplumda kapitalizmin sağlıklı emek gücü gereksinimini 

karşılamak, emek gücünün yeniden üretimini gerçekleştirmek ve çalışmayan 

nüfusa bakmak için devlet gücünün kullanımı olarak karakterize etmek 

gerektiğini belirtmiştir. 

Gough’a (1979: 44-45) göre, modern devletin refah etkinlikleri, emek 

gücünün yeniden üretimi ve çalışamayanların bakımı olmak üzere ikiye ayrılır. 

Emek gücünün yeniden üretimi, tüm insan toplulukları için gereklidir. Kapitalizm 

koşullarında ise iki mekanizma bunun devamını mümkün kılar: İlki, işçi, 

emeğiyle bir maaş veya ücret alır ve bununla yiyecek, konut, giyim, ulaşım, 

rekreasyon vb. tüketim maddeleriyle hizmetleri satın alır. İkincisi, aile içinde, 

evin hanımı tarafından kullanım değeri setleri oluşturulur: Alışveriş, yemek 

yapımı, temizlik vb. Bu hizmetler olmaksızın, pazardan satın alınan maddelerin 

tüketimi zor veya olanaksızdır. Modern devlet bu sürece pek çok açıdan müdahale 

etmektedir: 

i) Tüketim maddelerine harcanacak olan mevcut paranın miktarı vergi 

ve sosyal güvenlik sistemleriyle değişir.  

ii) Satın alınanların kullanım değerinin doğası devlet tarafından 

düzenlenebilir.  

iii) Kimi mal ve hizmetler herkes veya bazıları için sübvanse edilebilir 

(Konut veya bazı yiyecekler).  

iv) Devlet çeşitli formlarda doğrudan kullanım değeri olan hizmetleri 

sağlar, indirimli veya ücretsiz sağlık hizmeti gibi, kolektif olarak 

üretilen sosyal hizmetler gibi.  
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Tüm bu yollarla refah devleti, artan oranda, kapitalist toplumda tüketim 

kalıplarının düzeyini ve dağıtımını kontrol eder. Elbette 1800’lerin ihtiyacı olan 

emek gücüyle günümüzdeki arasında fark vardır. Bu fark nedeniyle de emek 

gücünün yeniden üretimini gerekli kılacak olan hizmet kalıpları da farklılaşmıştır. 

Sosyal hizmetler, eğitim, sosyal çalışma insan gücü programları bu özel amaca 

yöneliktir. Aile yardımları, sigorta yardımları, konut politikaları ve sağlık 

hizmetleri niteliksel yönlerdir. Ayrıca bu yeniden üretim yalnızca günlük değil, 

aynı zamanda çocukların bakımı ve sosyalizasyonu da içeren nesillerarası yeniden 

üretimdir, zira çocuk, gelecek neslin iş gücüdür. 

Hızla değişen çağdaş kapitalizmde, üretken kapasite, değişen işbölümü gibi 

değişen gereksinimlere uyum sağlamak durumundadır. Ancak bu tek başına 

yeterli değildir. Refah devleti, ikinci olarak, toplumda çalışmayan gruplara da 

bakmak, onlara da hizmet etmek zorundadır. Tüm toplumlarda, (aslında sınıflı 

toplumların ihtiyacı olmayan) çocuklar, yaşlılar, hastalar, özürlüler gibi kendi 

yaşamlarını karşılamak için çalışamayanlar da bulunur. Bu nedenle, tüm 

toplumlar, toplumsal ürünün bir kısmını doğrudan üretenlerden, bu üretemeyen 

gruplara transfer etme mekanizmalarını da geliştirmek zorundadır. Aile ve 

akrabalık ilişkileri bu transferde kilit rol oynar. Fakat bu daha çok devletin çeşitli 

önlemleriyle sağlanır ve düzenlenir. Bu da, bugünün refah devletinin ikinci 

önemli etkinlik alanını oluşturur. Emeklilik ve diğer sosyal güvenlik yardımları, 

bu grupların satın alma gücüne transfer edilir. Bu ikinci rol, birinciden kesin 

olarak ayrılamaz elbette. Çünkü çocuklar üretken olmayan gruptur ama 

gelecekteki çalışan nüfusu oluşturacaktır, bu yüzden de onların bakımı 

zorunluluktur. İkinci olarak pek çok çalışmayan grup hâlâ potansiyel olarak emek 

gücünün parçasıdır (hastalar ve işsizler) zira Marksist terminolojide bunlar yedek 

iş gücü ordusu olarak tanımlanır. 

Marksist yaklaşım açısından sosyal politikalar geliştirilmesi kapitalist 

sistemin yapısal gereksinimleri, sınıf içi bölünmeler, sınıflar arası çelişkiler ve 

meşrulaştırma süreci şeklinde özetlenebilecek karmaşık ve çelişkili mücadele 

sürecinin bir ürünüdür. Bu nedenle, kapitalizmin krizi ve bunun kapitalist 

sistemde ortaya çıkardığı değişim, sosyal politikanın da dönüşümünde etkili ve 

belirleyici olmuştur. 
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Genel bir değerlendirme yapıldığında, merkez kapitalist ülkelerde sosyal 

politika; refah devleti, neo-liberal ve neo-paternalist olmak üzere üç farklı 

yönelim taşımaktadır. Bunlara ilişkin kavram ve kuram setleri, açıklayıcı ve 

ideolojik açıdan işlev görür. Gelişmiş kapitalist toplumlarda, kimi zaman çelişkili 

olsa bile insan gereksinimlerinin karşılanması ile toplumsal kontrolün sağlanması 

anlamına gelen sosyal politika yaklaşımı, yukarıda sözü edilen üç farklı anlayışla 

tanımlanabilir (MacGregor, 1999: 92). MacGregor (1999: 96), ülkelerin, bir 

evreden diğerine geçişinin düzçizgisel bir karakter taşımadığını, ayrıca, ülkelerin 

bir evreden diğerine geçmesi gibi zorunluluk olmadığını ifade etmekle birlikte, 

özellikle Avrupa’da refah devletinden neo-liberalizme oradan da neo-

paternalizme bir evrim olduğundan söz eder. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı’nı 

izleyen üç on yıl boyunca, Avrupa refah sisteminin beklenmedik ölçüde bir 

ekonomik büyüme ve toplumsal denge sağladığını, ancak bu dönemin, yetmişli 

yılların ortasında, uluslararası ekonomik kriz nedeniyle bitmiş olduğunu ifade 

etmektedir. 

Esas olarak sosyal politika, günümüzün egemen ideolojisi ve sistemi olan 

neo-liberalizm çerçevesinde varlık bulmakta ve anlam kazanmaktadır. Bu 

çerçevede bir tanım getirildiğinde ise sosyal politika, daha çok zorunlu koşullarda 

ve alt düzeyde ortaya çıkan ve ancak toplumsal onarım olarak nitelendirilebilecek 

bir politika anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sosyal politika neo-liberalizm 

çerçevesinde “dar açılı ve piyasa yönelimli” (Koray, 2007: 453) bir karakter 

kazanmıştır. Sosyal politika, piyasanın işleyişinden ileri gelen külfetleri olduğu 

kadar nimetleri de toplumun tamamına dengeli, düzenli ve uzlaşmaya dayalı 

biçimde paylaştırmayı amaç edinmiştir. Refah devleti döneminde bu paylaştırma 

sürecine, emek ile sermaye arasındaki ilişkileri düzenlemekte göreli olarak 

“tarafsız” olarak katılmış olan devletin müdahalesinin söz konusu olması kadar, 

sermaye karşısında ciddi bir güç oluşturmuş olan işçi sınıfı ve sendikalarının 

müdahalesi de söz konusuydu. Toplumsal alanın piyasaya terk edilmesinde ve bu 

değişim sürecinin yaşanmasında, işçi sınıfının politik arenanın dışında kalmasının 

da son derece önemli bir yeri vardır.  

Abrahamson’a (aktaran Kleinman, 2002: 32) göre, Avrupa refah sistemleri, 
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evrensel ve eşitlikçi olmaktan çok, daha dualist veya tabakalı bir sistem olarak 

değerlendirilebilecek özel bir modele-korporatist modele- doğru değişim içine 

girmiştir. Bu değişim, sosyal politika alanında tek başına olan devletin bu 

niteliğinin de değişmeye başladığını, artık sosyal refahı sağlamada karma bir 

yapının ortaya çıktığını göstermektedir. Bu yeni yaklaşım biçimine göre, uzun bir 

süre tek başına sosyal refah gereksinimlerini karşılamaya çalışan devletlerin, 

sosyal refah hizmetleri de dahil olmak üzere, her tür hizmetin gerçekleştirilmesi 

ve sunulmasında başarısız görülmesi nedeniyle, hizmetlerin sunulmasında yeni 

arayışlar ortaya çıkmış, refah devletinin sorumluluk sınırlarının yeniden gözden 

geçirilmesi gerektiğine ilişkin hakim anlayış gibi hususlar “refah karması”nın 

doğmasında temel etmen olmuştur. 

Refah literatüründe, “refah karması” (welfare mix), “refah çoğulculuğu” 

(welfare pluralism), “refah üçgeni” (welfare triangle), “refah devletinin ötesi” 

(beyond the welfare state) vb. kavramlarla, sosyal refah hizmetlerinin sunumunda 

gittikçe artan bir paya sahip olan çeşitli refah sağlayıcılar betimlenmeye 

çalışılmaktadır. Bu durumu ifade etmek üzere en yaygın olarak kullanılan kavram 

ise “refah karması”dır ve bu yapının temel unsurlarını, devlet, piyasa ve sivil 

toplum oluşturmaktadır. Bu durum, özel sektör ve sivil toplumun devlete, sosyal 

refah sağlamada yardımcı olmaya başlamasını ifade etmektedir. Bu üç unsurun 

biraraya gelmesi Abrahamson’a göre, “refah üçgenini” oluşturur. Zira, neo-liberal 

politikaların hedefinde bulunan, aslında devletin “devlet” olarak kendisi değil, 

“refaha” olanak sağlayan “sosyal” işlevleridir. Bu işlevlerden arındığı ölçüde 

devletin kendisiyle sorun bulunmamaktadır. Tüm küreselleşme sürecinin, 

“devletin küçülmesi” argümanının temelinde yatan, devletin sosyal işlevlerinden 

arınarak küçülmesidir. Devlet, bir yandan sosyal işlevlerinden vazgeçerek 

küçülmekteyken, öte yandan devletin boşalttığı alanı sermayeye yani piyasaya 

açması gerekmektedir. Yani, özelleştirmeler yolu ile son derece kârlı olarak 

görülen toplumsal alanların piyasaya devredilmesi söz konusudur. İşte refah 

karması olarak anılan kavram bu durumu anlatmaktadır. Bu durum refah 

devletinin sınıflandırılmasına ilişkin yaklaşımlarda da çok açık biçimde kendini 

göstermektedir. Özellikle son dönemlerde, refah devleti tartışmalarında yaygın bir 
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şekilde değerlendirmeye tabi tutulan Esping-Andersen’in yaklaşımında, refah 

hizmetlerinin sunumunda, devlet dışındaki aktörlere de yer veriliyor olması, bu 

değişimi gösteren çarpıcı örneklerdir.  

Kişilerin hayatlarında karşılaşabilecekleri risklerle baş etmelerini 

sağlayacak mekanizmaların merkezinde refah devleti yer almaktadır. Oysa, bu 

yaklaşım biçimine göre refah devletinin merkeziliğinin ortadan kalkması, bunun 

yerine, refah hizmetlerinin sunumunda devlete alternatif kurumlar olarak 

öncelikle piyasanın veya kimi zaman da, diğer gönüllü kurumların ve ailenin 

gösteriliyor olması ciddi bir dönüşümü göstermektedir. Söz konusu dönüşüm, 

refah devletinin yerine getirdiği sorumlulukları piyasa aktörleri ve sivil toplum 

örgütleriyle paylaşması esasına dayanmaktadır. Bu, sorunlu bir durum yaratır, 

çünkü, piyasa denilen mekanizmanın toplumsal sorunları çözmede “kârsız” bir 

yönelim taşıması eşyanın tabiatına aykırıdır. Ayrıca, güçlü bir devlet 

mekanizması olmaksızın, refah hizmetlerinin standart ve sürekli nasıl 

sağlanacağına ilişkin soruların yanıtlanması zorunluluğu bulunmaktadır.  

Günümüzde, devletin üstün olduğu bir refah karışımından, sivil toplum 

örgütlerinin merkeze yerleştirildiği bir refah karışımına doğru değişim 

yaşanmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin doğmasının temel nedenlerinden en 

önemlisi, devletin, halkın tüm toplumsal gereksinimlerini yeterince 

karşılayamaması söylemidir. Refah devletinin dönüşümüyle birlikte, son yıllarda, 

sosyal hizmetlerin sunumunda piyasa ve sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin 

ciddi biçimde arttığı görülmektedir. Sosyal hizmet sunumunun 

piyasalaştırılmasının anlamı çok açıktır: Kâr elde etmek. Oysa söz konusu 

hizmetlerin doğası ile kâr kavramının hiçbir biçimde yan yana bulunamayacağı 

ortadadır. Bundan sonraki bölümde, kıta Avrupasında yaygın olarak görülen 

ancak 70’li yıllardan itibaren bir tasfiye süreci yaşayan refah devleti ve onun 

somut görünümü olan sosyal politikaların, AB’ye üye ülkelerde, AB dolayımıyla 

nasıl bir değişim süreci içine girdiği ve sosyal politika uygulamalarında ortaya 

çıkan niteliksel değişim ampirik veriler ışığında değerlendirilecektir.  
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 İ K İ NC İ  B Ö L ÜM :  A V R U P A  

B İ R L İ Ğ İ ’ N D E  R E F A H :  

S Ü R E K L İ L İ K  M İ ?  D E Ğ İ Ş İM  

M İ ?  

Politika yapımı süreci düşünüldüğünde “normal olarak” bir devlet ile bu 

devletin politikayı formüle etmesi ve uygulaması akla gelir. Ulusal sosyal 

politika, üç sosyal işlevle karakterize edilebilir: 

1. Sosyal politika, ulusun “üretim kapasitesini” geliştirmeyi desteklemektir. 

Bu durum modern devletlerde, devletin en erken sosyal müdahalelerinden 

biri olan eğitim sisteminin geliştirilmesinde açıkça görülebilir. Buradaki 

amaç, genç insanları, üretkenlik kapasitelerini geliştirmeye yöneltmek ve 

onları emek piyasasının gerekleri doğrultusunda geliştirmektir. 

2. Toplumun, fiziksel ve toplumsal açıdan “yeniden üretilmesini” 

desteklemek, örneğin, sağlık ve bakım sistemlerini geliştirmek, çocukların 

sağlıklarını izlemek ve korunmasını sağlamaktır. 

3. Bugün üretken olanların, gelecek yaşamlarında toplumsal 

gereksinimlerinin karşılanacağının bir işareti olarak, üretken olmayan 

vatandaşların (yaşlılar, özürlüler gibi) gereksinimlerini, sosyal sistemin 

“dayanışma ve meşruiyetini” sürdürmek amacıyla karşılanmasını 

sağlamaktır (Manning, 2006).  

Ancak, bunların hiçbiri AB düzeyinde açık biçimde görülemez. AB bir 

devlet olmadığından dolayı, AB’de özellikle sosyal politika yapım sürecinin nasıl 

anlaşılabileceği biçiminde bir soruya, bu soru da bizi, AB’nin doğası ve ekonomi 

politiği konusunda devam eden tartışmaya götürür (Kleinman, 2002: 103). 

Delhey’e (aktaran Manning, 2006) göre, AB’nin sosyal politikasının; 

i. Dağıtım (bölgesel politika ve fonlar),  

ii. Düzenleme (kurumsal uyarlama ve kapasite artırma), 
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iii. Etkinlik (ekonomik yakınlaşma ve entegrasyon) olmak üzere üç temel 

“mantığı” bulunur. 

AB’nin sosyal politikasını düşünmek, niyetlerle/kazanımlar, 

etkinlikle/sonuçlar ya da girdilerle/çıktılar arasındaki ayrıştırmayı gerektirir. 

AB’ye üyelik açısından yaklaşıldığında, bu üç alanda da farklı sınırlılıklar vardır. 

Örneğin, dağıtım söz konusu olduğunda, bütçenin yoksul ülkelere gitmesi, eski 

üye ülkelerin itirazına yol açmaktadır. Buna karşın, yeni üye ülkelerin, AB’nin 

düzenleyici çerçevesinde emilmesi daha az sınırlılık yaratır. Ekonomik verimlilik 

açısından düşünüldüğünde, fonların AB üyeleri arasında transferi gerekmektedir, 

ancak, gerek finansal gerekse kültürel açıdan olsun, maliyet daha çok yeni 

üyededir. Buradan da anlaşılacağı üzere, AB’nin sosyal politikası bir ulus devlet 

perspektifiyle yaklaşılan sosyal politikadan oldukça farklıdır. Avrupa’da, AB 

çatısı altında ekonomik ve hatta politik bir bütünleşme süreci gerçekleşmektedir. 

Peki tüm bunlar olurken, söz konusu ekonomik ve politik entegrasyonun 

toplumsal yönü ne durumdadır?  

AB sosyal politikası ile üye devletlerin sosyal politikası arasındaki ilişki 

karmaşıktır. 1957’deki kuruluşta, sosyal politikaya “minör” ilgi gösterilmişti. 

Ancak o günden sonra sosyal boyut önem kazandı. AB projesinin motoru 

ekonomik entegrasyondu; sosyal boyut da, ekonomik entegrasyonun sonucu veya 

zorunlu sosyal gereklilikler olarak değerlendiriliyordu. “Ekonomik projeyi” işler 

kılmak için yakın zamanlarda sosyal politika; 

i. Yalnızca direktif sayılarının artması ile değil, aynı zamanda, Avrupa 

Toplulukları Adalet Divanı’nın kararları sonucunda sosyal mevzuatın 

artışı nedeniyle, 

ii. 1980’lerde Avrupa entegrasyonunda, sosyal olanın ekonomik olan kadar 

önemli olduğunun bir politik gereksinim olarak algılanması nedeniyle 

politik aktörlerin, iş çevrelerinin, işçilerin ve vatandaşların desteğini 

elinde tutmak için (Kleinman, 2002: 82), 

iii. Sosyal olan bazı durumlarda ulusal ve ulus-üstü çıkarlar arasında 

çekişmelerden biri olduğu için önem kazandı. 
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Birliğin kuruluş yıllarında üzerinde çok durulmayan ve “minör” ilgi 

gösterilen toplumsal konulara yönelik ilginin niteliğiyle ilgilenmek önemli 

olmakla birlikte, asıl olarak nedenini ortaya çıkarmak da o kadar önemlidir. 

Kleinman (2002: 83), AB’de sosyal politikanın tarihini “iyi niyetlerden, yüksek 

ilkelerden ve çok az eylemden biri” olarak tanımlamaktadır. Yani bize ait bir 

söyleyişle, sosyal politika alanında “çok laf, az iş” geçerli gibi görünmektedir. Bu 

bölümde, üzerinde çok laf edilmekle birlikte, hem az iş üretilen hem de üretilen 

işlerin, sıfatı sosyal olsa da, kimin yararına olduğu konusunda kuşkular bulunan 

AB sosyal politikasının niteliğine ilişkin sorulara yanıt bulunmaya çalışılacaktır. 

Öncelikle, şu ayrıma dikkat etmek gerekiyor: AB’nin sosyal politikası ile 

Avrupa refah devletlerinin sosyal politikaları aynı anlama gelmez. Avrupa ve 

sosyal politika ilişkisi üzerine yapılan bu değerlendirme “Avrupa” ve “sosyal 

politika”nın açık kavramlar olduğu kabulüne karşı çıkma üzerine dayanmaktadır. 

Çünkü Avrupa açık bir coğrafi bütünlük veya kültürel ve politik kurumlar seti 

değildir. Sosyal politika için de benzeri geçerlidir. Yani, ilişkiler, süreçler veya 

uygulamalar, ulusal hükümetlerin kurumsal çerçevelerinin ve politikalarının 

ötesine geçememektedir. Bu nedenle, bir kez daha vurgulamak gerekir ki, 

Avrupa’nın sosyal politikası ile AB’nin sosyal politika yaklaşımı aynı anlama 

gelmez. 

Zira, ilki Avrupa işçi sınıfının mücadelesi sonucunda, AB’ye üye ülkelerde 

bugün de karşılaştığımız politikayı ifade ederken, diğeri, AB’nin kurumsal yapısı 

içinde, daha çok sermaye örgütlerinin etkisiyle biçimlenen ve yukarıdan aşağıya 

alınan kararlarla, üye ülkelerde uygulanması istenen/dayatılan politikalardır. Bu 

gerçeğin gözardı edilmesi, kimi zaman çeşitli yanılsamalara neden olmaktadır. M. 

Albert’in (aktaran, Cox, 2001: ix) “Capitalisme Contre Capitalisme” kitabında 

belirttiği gibi, Avrupa, küresel rekabetçi, saldırgan Anglo-Amerikan kapitalizmi 

ile daha sosyal yönelimi olan ve korporatist kurumlar aracılığıyla yönetilen 

“Rhineland” ve “Alpine” tarzı kapitalizm arasında bir yerde bulunduğundan, 

Avrupa kapitalizmi sosyal politikaya daha yatkın değildir. Çünkü kapitalizm her 

yerde kapitalizmdir. Üzerinde bir baskı, kendisini frenleyecek bir güç görmedikçe 

aslına uygun olarak kâr oranlarını artırmak, sömürü oranını yükseltmek, kâr 
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oranlarının kapsam ve konusunu genişletmek için her şeyi yapar (Akkaya, 2005). 

1980’li yıllardan itibaren, dünyada dramatik değişimler meydana gelmiştir. 

Dünya bir taraftan sosyalizmin çöküşüne, öte yandan ekonomik ve politik açıdan 

liberalizmin “zaferine” tanık olmuştur. Bu yıllar, küresel neo-liberalizmin 

yeniden yapılanma süreci olarak kendini gösterirken, dünya ölçeğinde yaşanan bu 

yeniden yapılanma süreci, AB’nin bütünleşme ve gelişme dinamiklerini de 

derinden etkilemiştir. Ekonomik küreselleşmeye yanıt olarak, AB çapında, 

rekabet edebilirlik bayrağı altında, deregülasyon, özelleştirme ve esnekleştirme, 

entegrasyon söyleminin anahtar kavramları olmuş ve olmaya devam etmektedir.  

Bugün, AB yapılanmasını belirleyen temel- Türkiye’de de olduğu gibi- 

siyaset ve ekonomiyi birbirinden kopararak, ekonomiyi toplumsal müdahalenin 

dışında bırakan küresel kapitalizmdir. Bu sistemde siyaset, IMF, DB vb. ulus-üstü 

kurumlar tarafından belirlenen neo-liberal ekonomi programlarının 

uygulanmasına indirgenmektedir (Yeniden Devrim, 2006: 35). Amin’e (2006: 

106) göre, “Avrupa Projesi, liberal bataklığa batmış” durumdadır ve tüm Avrupa 

devletlerinin liberalizmin tezlerine teslim olması; İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 

ABD karşısında, ekonomik ve teknolojik geriliğini alteden AB’nin bugünlerde, 

Amerikan kumandası altındaki bir Kuzey Atlantik projesi olması anlamını 

taşımaktadır. Bu liberal teslimiyetin temel nedenlerinden biri, 1989’dan sonra, 

Avrupa tarihini bir buçuk yüzyıl boyunca damgalamış olan Sovyet tehdidinin ve 

1980’lere kadar, sermayeyi, işçi sınıfları tarafından ifade edilen sosyal adalet 

taleplerine uyarlanmaya zorlayan tarihsel uzlaşmanın ortadan kalkmış olmasıdır. 

Uzlaşmanın ortadan kalkması, politikalarında toplumsal “içerme” konusuna çokça 

vurgu yapılmasına karşın, AB politikalarının, sermayenin lehine bir değişiklik 

göstermesine yol açmıştır. Sosyal gündem, düzenleme tarzı olarak “sermaye 

yönelimli esneklik” yönünde etkisi olan neo-liberal ekonomi politikaları 

tarafından yok edilmiştir (Gray, 2005).  

Bundan sonraki bölüm, AB’nin kurumsal yapısının nasıl şekillendiği; bu 

yapının, kendisine üye olan ülkelerin ekonomik ve sosyal politikalarını nasıl, 

hangi aktörler aracılığıyla ve ne tür karar mekanizmalarını devreye sokarak 
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biçimlendirdiğine ilişkin bir değerlendirmeden oluşacaktır. Ayrıca sözkonusu 

politikaların uygulamaya nasıl yansıdığına ilişkin ampirik veriler sunulacaktır. 

2 . 1  A v r u p a  B i r l i ğ i ’ n i n  K u r u l u ş  
M a n t ı ğ ı ,  K u r u l u ş t a  S o s y a l  
P o l i t i k a  v e  A v r u p a  S o s y a l  
M o d e l i  

AB konusundaki metinlere bakıldığında, rekabet, ekonomik ve parasal 

birlik, ortak tarım politikası gibi konularda pek çok teknik ayrıntıyla 

karşılaşılmasına karşın, Birliğin karar alma süreçlerinde çıkar gruplarının rolü, 

alınan kararların kimlere ne tür yarar/zarar getirdiği vb. konuların bu metinlerde 

genellikle ihmal edildiği ya da görmezden gelindiği görülmektedir. Ancak, ihmal 

edilen bu konular, AB’nin ekonomisinin anlaşılması ve bütüncül bir analiz 

yapılabilmesi açısından temel öneme sahiptir (Carchedi, 2001: 1). Bu nedenle, 

AB konusunda sürdürülen tartışmaların teknik ayrıntılar içinde boğulmaması ve 

spekülatif değerlendirmelerin ötesine geçilebilmesi için, Birliğin nasıl bir 

zeminde ortaya çıktığı ve gelişme sürecinde ne tür dinamiklerin söz konusu 

olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir (Türkay, 2003: 16). Avrupa’nın 

ekonomik bir birlik olarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, ortaya 

çıkan ekonomi politikalarının, dolayısıyla da sosyal politikaların kimi, ne şekilde 

etkileyeceği konusunda da berraklık sağlayacaktır. Bu durum, AB kurumsal 

yapısının sosyal politika anlayışının ortaya konulmasına da yardımcı olacaktır. 

Çünkü, sonuç olarak AB’nin ortak bir sosyal politika alanından söz edilememekle 

birlikte, ekonomi politikalarının sosyal politika üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. 

Bugün itibarıyla 27 devletten oluşan ve genişleme politikasıyla önümüzdeki 

yıllarda 29 devleti birden kapsamayı hedefleyen, 500 milyona yaklaşan nüfusu ile 

Avrupa kıtasının büyük bir bölümünü kuşatan bölgesel bir güç olan AB’nin neden 

ve nasıl kurulduğu sorusuna yanıt arandığında, kökeninin İkinci Dünya Savaşı 

yıllarının sonlarına gittiği görülmektedir. 1947 yılında Birleşmiş Milletler’in 

(BM) bölgesel bir örgütü olarak kurulan Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun 

birincil amacı, Avrupa’nın ekonomik olarak yeniden kuruluşunu (inşasını) 

desteklemek ve Avrupa’daki bütün devletler arasındaki işbirliğini güçlendirmek 

olmuştur. 
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O konjonktürde, ABD’nin baskın bir gücü bulunmaktadır. İkinci Dünya 

Savaşı’nın bitimiyle birlikte, ABD kendi çıkarlarına uygun bir Avrupa 

hedeflemiştir. Avrupa’nın düzenli ve istikrarlı işleyen bir sisteme kavuşması, 

dolayısıyla ekonomik bütünleşmesi, Amerika’nın önderliği altında kurulmuştur. 

Bu sürecin başlamasının arkasında yatan temel neden, kapitalist sistem içindeki 

potansiyel gerilimlere karşı, ileriye dönük olarak, Avrupa sermayesinin ve 

dolayısıyla ulus devletlerinin, bir güç ve çekim merkezi oluşturma kaygısıdır 

(Türkay, 2004: 195). Bu süreç, hem ABD’deki hem de Avrupa’daki yönetici 

elitin genel çıkarlarını tatmin etmiş olması nedeniyle memnuniyetle karşılanmıştır 

(Carchedi, 2001:10). Ancak daha sonra, ABD ve Avrupa arasında güçlü çıkar 

çatışmaları ortaya çıkmıştır. 

Avrupa’nın bütünleşme sürecini; 

• Avrupa devletlerinin, kendilerini dünya pazarlarında koruyacak denli 

yeterli olmaması, 

• Ekonomik korunmacılıktan kaçınma isteği, 

• Komünist partilerin ve Sovyetlerin yayılmasını kontrol altına alma isteği, 

• Özellikle Fransa’nın, Alman yayılmacılığını kontrol altına alma isteği 

başlatmıştır.  

Bu dört nokta AB’nin doğuşunun gerisindeki güdüyü göstermektedir (Carchedi, 

2001: 8-9). 

Avrupa bütünleşme süreci, “üretimin toplumsal koşullarının ve sömürü 

ilişkilerinin yeniden örgütlenişi (reorganizasyonu)” ile ortaya çıkan politik 

formların mekansal biraraya gelişini temsil eder. Avrupa bütünleşmesi, 

Keynesyen düzenlemenin ulusal formlarının krizi nedeniyle ortaya çıkmıştır ve 

ulusal politik süreçlerin radikal olarak dönüşümüne yol açmıştır. Bu süreç sıklıkla 

ulus devleti marjinalleştiren küreselleşme süreci açısından sunuluyor olsa da, 

aslında ulusal devletleri küresel sermayenin mantığına göre yeniden 

yapılandırmayı içermektedir. AB’nin gelişmesi, ulus devletin krizine veya 
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marjinalleşmesine değil, liberal devletin güçlenmesine ve giderek ulus-ötesi 

düzeyde etkinleştirilmesine işaret etmektedir (Taylor ve Mathers, 2002: 41). 

AB’nin gelişmesi nihai olarak liberal devletin “kurtarılması”dır: Ulusal düzeyde, 

paranın saltanatını ve hukuk düzenini yeniden empoze etmeyi zorlayan ulus-ötesi 

bir yapılanma ki bu, ulusal devletlerin, politik manevra alanını ulusal düzeyde 

örgütleyen biçimlerden ve sosyal refah yönetiminin “istikrarsızlaştırıcı” 

etkisinden kaçmasını sağlayacak şekilde egemenliğin ulus-ötesi düzeyde 

toplanmasını, yeniden bileşimini ve güçlenmesini içerir. İşte bu yüzden Avrupa 

bütünleşmesi, Avrupa sermaye ilişkisinin neo-liberal yeniden yapılanması 

tarafından oluşturulan bir biçimidir (Milward’dan aktaran Taylor ve Mathers, 

2002). 

Avrupa bütünleşmesinin mantığı, devlet biçiminin yönetsel ve düzenleyici 

işlevlerini kurumsal olarak ayırma girişimidir: Bunun anlamı, ulusal düzeyde işçi 

sınıfının elde ettiği yönetsel kazanımlarını yok saymak için, sermaye ilişkisinin 

teknik ve ekonomik yeniden yapılanmasını Avrupa düzeyine taşıyan bir 

değişimdir (Taylor ve Mathers, 2002: 41-42). 

Bu nedenle AB, özünde politik bir federalizm değil, ekonomik bir 

bütünleşme (birlik) projesidir (Gray, 2005); kapitalist ve emperyalist öze sahip bu 

proje, doğası gereği yeni bağımlılık ilişkileri yaratmıştır. Bu nedenle, AB 

sorununu kapitalizmin dayandığı mantık ve mekanizmalarla ilişkilendirmeden 

yapılacak olan değerlendirmeler “yapay” olmaktan başka bir anlam taşımayacak; 

kapitalizmin tarihsel ve toplumsal bir sistem olarak içinde barındırdığı eşitsiz ve 

bileşik gelişme dinamiğinin işleyişi içinde, AB’nin ve Türkiye’nin dünya 

genelinde nerede durduğu akılda tutulmadan yapılacak değerlendirmeler de eksik 

olacaktır (Türkay, 2003: 20). 

AB, tüm kararların, tek başına “kârlılık” temelinde alınması kuralına 

dayalı olan kapitalist küreselleşmenin motorlarından biridir. Dünya Ticaret 

Örgütü (DTÖ) bunu, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (General Agreement on 

Trade in Services-GATS) aracılığıyla, küresel düzeyde gerçekleştirmeye 

çalışmaktadır. Bu anlaşma, sağlık, konut, su, çöp yönetimi ve diğer temel 

hizmetleri içeren 160 hizmet sektörünü kapsamaktadır ve AB, hizmet ticaretinin 



 72 

dünya çapında serbestleştirilmesini ve küresel pazarın önündeki tüm engellerin 

kaldırılmasını istemektedir.22  

Bugün AB, küresel rekabet mücadelesinde, neo-liberal uygulamalarla, 

kendine avantaj sağlamaya çalışan bir birliği ifade etmektedir. Ortak bir siyasal 

kimlik, dünya sahnesinde güçlü bir Avrupa ve istikrarlı bir avro, Avrupa 

halklarının desteği ile ilerleyen bir bütünleşme süreci gibi hedefler için “küresel 

ekonomik rekabet gücü” olma yönelimi, AB’nin temel doktrini haline gelmiştir 

(Sanlı, 2005: 33). Küreselleşmeyle birlikte, bütün dünya açık bir pazar haline 

geldiğinden, pazarların düzenlenmesi gereksinimi eskisinden de büyüktür. 

Rekabet ve fırsat eşitliği ancak bu konularda sıkı kurallar konur ve 

uygulanabilirse korunabileceğinden; Avrupa burjuvazisi için AB’nin en önemli 

işlevi, kurulduğundaki gibi pazar yaratmak değil, pazarı düzene sokmaktır 

(Eroğul, 2004). 

AB, tek pazarı ve parasal birliği ile birlikte bugün küreselleşme sürecinin 

Avrupa’daki somut politik ifadesidir. Başlangıçtaki kuruluş ilkesi ne olursa olsun, 

şimdilerde AB’yi güdüleyen itici güç, uluslarararası kapitalist ekonominin üç 

merkezinden biri -ABD, Japonya ve AB-olarak hegemonyasını kurmaktır. Hedefi, 

bu küresel üçgenin Avrupa köşesini güçlendirmek, “Avrupalı” ulus-ötesi şirketler 

için güçlü bir vatan yaratmaktır (Wahl, 2002). Kuşkusuz, bu analitik yaklaşım, 

AB’nin sosyal açıdan yaratacağı sonuçları anlamamızı da kolaylaştıracaktır. 

AB’nin Misyon Bildirisi’nde (Mission Statement)23, “AB’nin amacı, adil ve 

dayanışma içinde bir toplum olarak, barış, demokrasi, hukuk ve insan haklarına 

bağlı kalarak bu değerleri dünya çapında geliştirmektir” denilmektedir. Bildiride 

vurgulanan kavramlar barış, demokrasi, dayanışma, insan hakları ve Avrupa 

uygarlığı değerlerini dünya çapında geçerli kılmadır. Ayrıca, tüm bunların adil ve 

                                                

22 “What’s Wrong with the European Union?”, http://struggle.ws/wsm/pamphlets/eu/index.html 
(Erişim tarihi: 04.10.2006). 
23“Mission Statement for the European Union” 
http://www.cor.europa.eu/document/activities/alde_pland_EU_mission_statement.pdf (Erişim 
tarihi: 13.06.2007). 
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dayanışma içinde gerçekleştirileceğine dair bir vurgu da yapılmaktadır. Bu 

yaklaşımı benimseyen ve buna uygun hareket edenlere göre, Kıta Avrupası’ndaki 

kapitalizmin en belirgin özelliği toplumsal boyuta sahip olmasıdır. Çoğu zaman 

yanılsamalara da neden olan bu boyut, yani, kapsayıcı bir refah sisteminin olması, 

yüksek oranda kurumsallaşmış ve siyasallaşmış olan endüstri ilişkileri, 

Avrupa’nın kapitalist dünyada bir tür “sosyal” toplum modeli olarak 

değerlendirilmesine yol açmıştır. 

Öte yandan, Avrupa’nın sosyal bir model olmadığı, tersine kapitalist ve 

emperyalist bir örgütlenme olduğu ve bu emperyalist özün yeni bir bağımlılık 

ilişkisi yarattığına ilişkin değerlendirmeleri içeren karşıt bir değerlendirme de 

mevcuttur. Wahl (2004) tarafından AB, bugün Avrupa’da neo-liberal toplumsal 

ve ekonomik modeli kurumsallaştıran başlıca araç olarak nitelendirilerek AB’nin, 

diğer bölgesel ve ulus-ötesi kurumlar gibi yeni güçler dengesi üzerinde inşa 

edildiği belirtilmiştir. AB sürecini, sürecin emekçi sınıflar açısından ekonomik ve 

toplumsal etkilerini, toplumsal açıdan değerlendirmeye tabi tutanlar bu iki görüş 

etrafında tartışmaktadır.  

Bonefeld (2002) ise AB bütünleşmesine ilişkin değerlendirmelerde, işçi 

sınıfının hiç görülmediğini, yani AB’de, konunun işçi sınıfı hiç “yok”muş gibi ele 

alındığını belirtir. Bu “yokmuş” şeklindeki değerlendirmenin nedeni, Avrupa işçi 

sınıfının, Avrupa’nın mimarları tarafından “unutulmasından” değil, tersine, 

emeğin konumlanışı ve Avrupa bütünleşmesinin gerekirliklerine 

uyarlanabilirliğinin verili bir durum olarak ele alınması anlamına gelmesindendir. 

Buna benzer bir görüş Özuğurlu (2007) tarafından da desteklenmektedir. O da, 

emek boyutunun, AB kurumsal oluşumu içinde en az düzenlenen alanlardan biri 

olduğunu; görüngüdeki bu ikincilliğin, gerçeklikteki merkeziliğin bir kanıtı 

olduğunu belirterek, Marx’ın “sermaye açısından, işçi bütün yaşamı boyunca iş 

gücünden başka bir şey değildir, ancak bir beygir gibi işe koşulduğu zamanlarda 

görünür olur” uyarısını anımsatmaktadır. 

Bonefeld’e göre, AB, emekçi sınıflar açısından değerlendirildiğinde, 

AB’nin ilk temelini atan antlaşma olan Roma Antlaşması, Keynesyen bir içeriğe 

bile sahip değildir, tersine neo-liberaldir. Moss (aktaran, Bonefeld, 2002) ise AB 
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projesinin, Avrupa’nın merkez sol partileri tarafından, komünizme karşı pazar 

ekonomisini savunmanın bir yolu olarak geliştirildiğini belirtir. Avrupa projesinin 

yayılmacı, genişleyici doğası, Avrupa ve ABD arasındaki emperyalistler arası 

rekabet, üye devletler arasındaki emperyalistler arası rekabet ve işbirliği, Avrupa 

işçi sınıflarının bağımlı bir ekonomik faktör olarak “ehlileştirilmesine” 

(domestication) bağlıdır. 

Avrupa entegrasyonunun dinamikleri üzerine tartışan ve ana akım 

entegrasyon kuramlarına karşı bir duruş olarak alternatif bir yaklaşım ortaya 

koyan diğer bir kuramcı olan van Apeldoorn kendi kuramsal yaklaşımını “Neo-

Gramsciyen Ulus-ötesicilik” olarak adlandırmakta, Avrupa entegrasyon 

sürecinde, özellikle büyük iş çevrelerinin rolüne vurgu yaparak, Avrupa 

düzeyindeki ulus-ötesi burjuvazinin iki rakip fraksiyonu ile bunu 

ilişkilendirmektedir. Avrupa entegrasyonunu ya da Avrupa’nın yeniden 

yapılandırılmasını anlayabilmek için, onu daha geniş bir bağlam içine 

yerleştirmek gerektiğini; yani dünya ölçeğinde genel kapitalist değişim göz önüne 

alınarak, Avrupa’nın yeniden yapılanmasının önemli ölçüde, küresel kapitalist 

yeniden yapılanma süreci tarafından şekillendirilmiş olduğunu belirtmektedir. 

Avrupa entegrasyon sürecinin, üye ülkelerin çıkarları tarafından değil, 

devletlerden bağımsız, ulus-ötesi bir mantıkla işleyen ulus-ötesi kurum ve 

aktörler ile ulus-ötesi bir sermaye sınıfı tarafından güdülendiğini belirten van 

Apeldoorn (2002: 1-34), Avrupa entegrasyon sürecinde, neo-merkantilizmden 

neo-liberalizme bir geçişin söz konusu olduğunu belirterek, bunu “Avrupa ulus-

ötesi sermaye sınıfının elit platformu” olarak adlandırdığı ERT24 ile 

ilişkilendirmektedir. Buna göre, AB’de, bir yandan sermaye kuruluşlarının 

“geleneksel” politik etkinliği olan lobicilik ve sektörel birlikler yoluyla çıkarların 

temsil edilmesinin yanı sıra, daha yüksek bir politik aracılık da söz konusudur. 

Bu yüksek form daha çok “genel sermaye çıkarlarına” eklemlenmiş ve ulusötesi 

sermayenin daha uzun erimli ve kapsayıcı çıkarlarına hizmet etmektedir. İleride 

daha ayrıntılı olarak değerlendirilecek olan ERT, gündem belirleme ve politikayı 

                                                

24 ERT (European Roundtable of Industrialists): Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası.  
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şekillendirme ile söz konusu politikaların ideolojik çerçevesini oluşturmada kritik 

öneme sahiptir. 

Sınıfsal olmayan bir bakış açısıyla AB’nin değerlendirilmesi, pek çok 

noktanın gözden kaçırılmasına ve değerlendirmeye alınmamasına yol açabilir. 

Daha önce de belirtildiği üzere, kapitalist üretim ilişkileri gereği, ekonomik bir 

bütünleşme olan AB’yi, kapitalizmin dayandığı mantık ve mekanizmalarla 

ilişkilendirmeden yapılacak değerlendirmeler eksik olacak, toplumsal bir sistem 

olarak kapitalizmin içinde barındırdığı eşitsizliklerin anlaşılmamasına ya da 

gözden kaçırılmasına neden olacaktır. Bu nedenle, Türkiye açısından, sosyal 

politikaların yöneldiği emekçi sınıfların söz konusu üyelikten nasıl etkileneceğine 

ilişkin değerlendirmenin sınıfsal bir nitelik taşıması gerektiği düşünülmektedir. 

Dünyada 1970’li yıllarda başlayan ve 80’lerden sonra etkisi daha çok 

hissedilmeye başlayan neo-liberal politikalar, temelde, devlet-piyasa ilişkisini 

yeniden düzenlemeyi hedeflemektedir. Ekonomik bir entegrasyon projesi olarak 

AB’yi, dünyadaki bu gelişmelerden bağımsız bir şekilde değerlendirmek olası 

değildir. Birlik, emek ile sermaye arasındaki bölüşüm ilişkilerinin yeniden 

düzenlenmesi konusunda kendi yaklaşımını ortaya koymaktadır. Yani, kuruluşu 

toplumsal değil ekonomik bir temele dayanan AB’nin, genişleme sürecine de 

ekonomik temel hakim olmuş, sosyal politika hiçbir zaman temel hedef 

olmamıştır. 80’li yılların başında, Avrupa’da, neo-liberal politikalar, refah 

programlarına karşı ideolojik savunma aşamasındayken, yani hâlâ ilk 

aşamasındayken, özellikle 80’li yıllardan sonra, Avrupa’da daha derin bir neo-

liberal yeniden yapılanma süreci yaşanmaya başlamıştır (van Apeldoorn, 2002: 

67). Kuruluşu ekonomik motivasyona dayalı olan ve ilerleyen yıllarda da, 

yönelimini neo-liberalizm olarak belirlemiş olan AB’nin, sosyal bir özü olduğunu 

ileri sürmek, bu sosyal özün sosyal bir model ile ortaya konulduğunu ve 

uygulandığını ileri sürmek ne kadar gerçekçidir? Bu bölümde bu sorunun yanıtı 

bulunmaya çalışılacaktır. 
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AB, daima, toplumsal olarak içerici politikaları yalnızca Avrupa’da değil, 

aynı zamanda dünyanın geri kalanında da kurduğu ilişkilerle devam ettiren bir 

birlik olduğu imajını projelendirmekten hoşlanmıştır (EuroMemorandum25 2007: 

29). Bu bölümde soru şudur: Yalnızca Avrupa ülkelerinin halkları için değil, 

dünyanın geri kalanına da örnek oluşturduğu düşünülen ve ileri sürülen “Sosyal 

Avrupa”, “Emeğin Avrupası”, “Avrupa Sosyal Modeli” gibi çeşitli isimler altında 

karşılaştığımız bir modelin varlığından söz edilebilir mi? Bu konuda çeşitli 

görüşler bulunmaktadır. Örneğin, AB’nin İstihdam ve Sosyal İşler Komiseri olan 

Anna Diamantopoulou, 2003 yılında, İngiliz İşçi Partisi’nin düzenlediği bir 

konferansta, Sosyal Avrupa Modeli olarak adlandırılan şeyin bir mit mi, yoksa 

gerçek mi olduğuna dair saptamalarda bulunuyor ve şöyle diyor: “Çoğu bunun 

(Avrupa Sosyal Modelini kastediyor) gerçekten bir ‘model’ olmadığını ileri sürer, 

kimi için sadece ‘sosyal’ değildir ve aslında ‘Avrupalı’ da değildir. Fakat 

bunların hiçbiri, Avrupa Sosyal Modelinin bir mit olduğu anlamına gelmez”.26 

Bayan Diamantopoulou’ya göre, her ne kadar işler Brüksel’de yaratılmasa da; 

emeklilik ve sosyal güvenlik sunumu Brüksel’den sağlanmıyor; refahın, sağlığın 

ve sosyal güvenliğin tasarımı ve sunumu ulusal devletler tarafından yapılıyor olsa 

da; Avrupa Sosyal Modeli mit değildir, gerçektir ve Avrupa düzeyinde de 

kurumsallaşmıştır. AB düzeyi ile tanımlanabilecek, hatta anahatları AB 

politikaları tarafından çizilen ve her geçen gün daha liberal yönelimli ABD ile 

arasındaki makası çalışanlar lehine açtığı iddia edilen sosyal bir Avrupa ya da 

Avrupa Sosyal Modeli mevcuttur. Öyle midir? 

Kavram olarak Sosyal Avrupa, AB söylemine, Delors’un AB Komisyonu 

başkanlığı döneminde girmiştir. Sosyal Avrupa, Birlik çapında elde edilen 

kazanımların aşağıdan yukarı doğru standardizasyonunu içermek üzere verilmiş 

bir “söz”dü (Hyman, 2005: 6-7). Hyman’a göre AB, ulusal düzeyde işçi haklarını 

ortadan kaldırmaya yönelen dışsal baskılara karşı, üye devletlerdeki mevcut 

                                                

25 Üç yüzü aşkın Avrupalı iktisat bilimcisi tarafından desteklenen ve her yıl Avrupa’nın 
ekonomik ve politik gelişmelerinin kamuoyu ile paylaşıldığı rapor.  
26http://ec.europa.eu/employment_social/speeches/2003/ad290903_en.pdfdiamantopolous (Erişim 
tarihi: 18.04.2008). 
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sosyal düzenlemelerin mimarisini “kolektif olarak savunan” potansiyel bir 

mekanizma olarak görülmekteydi.  

1994 yılında yayımlanan “Sosyal Politika Hakkında Beyaz Kitap”ta (COM 

(94) 333)27 AB Komisyonu, Avrupa Sosyal Modelini merkezi kavram olarak ele 

almıştır. Buna göre, Avrupa Sosyal Modeli, demokrasi ve insan hakları, özgür 

toplu pazarlık, pazar ekonomisi, herkes için fırsat eşitliği değerleriyle birlikte, 

sosyal refah ve dayanışma olarak tanımlanmıştır. Söz konusu kitapta, Avrupa 

Sosyal Modeli olarak adlandırılan ve emeklilik, sağlık, işsizlik ile diğer alanlarda 

vatandaşlara sağladığı güçlü sosyal koruma önlemleriyle hayranlık uyandıran 

model, Erdoğdu’ya (2005a: 1) göre, AB’nin sosyal modeli değildir. Yazara göre, 

Avrupa Sosyal Modeli, Batı Avrupa ülkelerinde ulusal düzeylerde 

gerçekleştiğinden, her ülkenin kendi koşullarına göre farklı niteliklere sahip 

olmuştur. Zira sosyal olarak adlandırılan ve deneyimlenen, göreli olarak, daha 

geniş kapsamlı ve cömert sosyal güvenlik politikaları, gelir dağılımının daha 

eşitlikçi olması, kamu hizmetlerinin varlığı vb. uygulamalar AB tarafından değil, 

tekil olarak Avrupa ülkelerinin halkları tarafından yaratılmıştır. Dolayısıyla, 

sosyal sıfatını, AB’yi oluşturan ülkelerin refah sistemlerini tanımlamak için 

kullanmak mümkün iken aynı şeyin AB düzeyinde ileri sürülmesi olanaklı 

değildir.  

Özuğurlu’ya (2007) göre, AB’nin kurumsal yapısı, modern devlet-tipi bir 

ulus-üstü oluşumu ve sınıflar mücadelesi arenası anlamına gelen tipik bir politik 

toplumu ifade etmediğinden ve halkların iradesini dışlayan seçkinci nitelikteki bir 

düzenleyici aygıt olduğundan dolayı, Avrupa halkları tarafından yaratılan Avrupa 

Sosyal Modeli geriletilebildiği ölçüde AB’nin kurumsal oluşumu mesafe almıştır. 

                                                

27 Commission of the European Communities (1994), European Social Policy- A Way Forward 
For the Union, A White Paper, http://aei.pitt.edu/1118/01/social-policy-white-paper-COM-94-
333-part_B.pdf. 23.05.2006 Beyaz Kitap (White Paper), belirli bir alanda Birliğin hareketine 
dair tekliflerden oluşur. Bir konuda farklı tarafların düşüncelerini tartışmak üzere resmi olmayan 
dokümanlar olan Yeşil Kitaplardan (Green Papers) sonra, belirli bir politika alanındaki resmi 
görüşlerin biraraya getirildiği dokümanlardır. 
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Bu nedenle, AB modeli, özünde, Avrupa Sosyal Modelinin yadsınmasının bir 

ürünüdür. 

Kleinman de (2002: 97), sosyal modelin, AB’nin bir ürünü değil, üye 

devletlere ait bir kavram olduğu vurgusunu yaparak, “tek” bir Avrupa Sosyal 

Modelinden bahsetmenin mümkün olmadığını dile getirir. Daha önce de 

belirtildiği gibi, Avrupa’da en az üç ya da dört “sosyal model”den bahsetmek 

mümkündür: Anglosakson, korporatist, sosyal demokrat ve Akdeniz. Bazılarına 

göre, bu sınıflandırma bile çok fazla basitleştiricidir, gerçekte, refah sistemlerinin 

farklılığı dört model ile sınırlanamaz. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine doğru 

genişleme bu çeşitliliği artırmıştır.  

Beyaz Kitabın yayımlanmasından sekiz sene sonra, AB’nin diğer bir organı 

olan Avrupa Konseyi’nin, 2002 Mart’ında, Barselona’da gerçekleştirilen 

toplantısında benimsenen Avrupa Sosyal Modelinin tanımı ise şöyleydi28: 

“Avrupa Sosyal Modeli, iyi bir ekonomik performansa, yüksek düzeyde bir sosyal 

korumaya, eğitim ve sosyal diyaloğa dayalıdır”. Bu tanım, tüm üye ülkelerdeki 

sosyal modelin iki temel ögesine vurgu yapmaktadır: Sosyal diyalog geleneği ve 

yaşamın risklerine karşı yüksek düzeyde bir sosyal koruma ile bunların 

sağlanabilmesi için gerekli olan yüksek düzeyde bir ekonomik performansın 

varlığı. Konsey, aktif bir refah devletinin, insanları çalışmaya teşvik etmesi 

gerekliliğini vurgularken, istihdamın sosyal dışlanmaya karşı en büyük güvence 

olduğunu belirtiyordu. 

İyi bir ekonomik performansla, toplumsal bütünleşmenin birlikteliğinin 

gerekliliği, aslında AB’nin kuruluşundan itibaren geçerli olan, ekonomik açıdan 

gelişmenin, toplumsal gelişmeyi de beraberinde getireceğine dair yaygın 

anlayıştan hiç farklı değildir. Yeni felsefe olarak sunulan ekonomik ve sosyal 

politika arasındaki dengenin korunmasındaki zorunluluğa dayalı yaklaşım, 

aslında başlangıçtan beri varlığını sürdüren anlayıştır. Sosyal politikanın 

                                                

28 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/71025.pdf (Erişim 
tarihi: 30.04.2007). 
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geleceğine ilişkin bir değerlendirme raporunda, AB’nin oluşumundan bu yana, 

sosyal politikanın daima ekonomi politikalarının gerisinde kaldığı ve Lizbon 

Stratejisinin belki de en önemli kazanımlarından birinin, bunların eşit ilerleyişine 

önayak olmaya çalışması olduğu iddia edilmiştir. Aynı rapor, bugün Avrupa 

Parlamentosu (AP) ve ETUC’un önemli meselelerinden birinin, ekonomi ve 

sosyal politikalar arasında bozulmuş olan denge olduğunu belirtmiştir.29 

2002 yılının Mart ayında toplanan Konsey’in, Avrupa Sosyal Modeline 

ilişkin yaklaşımı yetersiz olarak değerlendirilmiş olmalı ki, bundan üç yıl sonra, 

22-23 Mart 2005 tarihli Avrupa Birliği Konseyi İlkbahar Zirvesi Brüksel’de 

toplanmadan önce, kendilerini Avrupa’nın reform liderleri olarak tanımlayan ve 

içlerinde, Türkiye’den de bir ismin yer aldığı bir grup sanayici ve işadamı 

Konsey’e açık bir mektup yazarak, “Avrupa’yı Yine Sosyalleştirin!”çağrısında 

bulundu30. Avrupa içinde ve dışında pek çok kesim tarafından tartışılmakta olan 

Avrupa Sosyal Modeli, akademik çevrelerde, sendikalarda, iş çevrelerinde ve 

geniş toplumsal kesimlerde kendi meşreplerine uygun bir biçimde 

tartışılmaktaydı elbette. Örneğin yukarıda sözünü ettiğim bir grup sanayici 

Konsey’den ısrarla, Avrupa’nın “yine sosyalleştirilmesini” istiyor ve bunun nasıl 

gerçekleştirileceğine ilişkin reçeteyi de sunuyordu Konsey’e. Buna göre,  

“……..Avrupa’nın liderlerine sesleniyor ve diyoruz ki, üstün geleneklerimiz olan özgür 
düşünce, yenilikçilik, ekonomik başarı ve gerçek sosyal adaleti tekrar inşa etmek için kat 
be kat çaba harcayın. Bu doğrultuda Avrupa Sosyal Modelinin üç temel kavram etrafında 
tekrar canlandırılmasını öneriyoruz ki, bu kavramlar, doğru anlaşıldıkları ve açıklandıkları 
takdirde geçerli, etkin ve tüm tarafları kapsayacak bir reform stratejisi oluşturacaktır. Bu 
üç kavram: içerme, sürdürülebilirlik ve fırsat kavramlarıdır”. 

Avrupalı sanayicilerin, AB Konseyi’nden gerçekleştirilmesini istediği 

Avrupa Sosyal Modeli, içerme, sürdürülebilirlik ve fırsat kavramlarının üzerine 

oturmalıydı. Modelin öngördükleri ise iş tatmini ve istihdam yaratılması 

                                                

29 Report of the High Level Group on the Future of Social policy in an Enlarged European Union, 
s.: 5, http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2004/jun/hlg-social-elarg-en.pdf 
(Erişim tarihi: 4.1.2006). 
30 “Avrupa Birliği Konseyine Açık Mektup, Avrupa’nın Reform Liderlerinin Avrupa 
Konseyi’nden Talebi: Avrupa’yı Yine Sosyalleştirin!”, 
http://www.elegans.com.tr/haberdetay.asp?varLang=T&yazar=3&varSayiCode=3 (Erişim tarihi: 
03.03.2008). 
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açısından çok pahalıya mal olan “işin korunması” kavramının yerine, “istihdamın 

korunması” kavramının getirilmesi; yani bir vatandaş işten çıkarıldığı zaman 

makul bir süre içinde yeni istihdam fırsatları bulabileceğinden emin olması; 

sosyal sigorta sistemlerinde “reform” yapılması; vergi yükünün azaltılması; 

Avrupa’nın küresel rekabet gücünü sürdürebilmek üzere, “geçmişin ölmekte olan 

sanayilerine cömertçe sübvansiyon dağıtma işine” son verip, rekabet için fırsat 

yaratılmasıydı. 

Avrupa Komisyonu, Avrupa sosyal mevzuatı konusunda sosyal ortaklara 

danışmakla yükümlü kılınmış olduğundan, ETUC bu meselenin Avrupa 

düzeyinde önemli muhataplardan birisidir. Sosyal koruma, toplumsal cinsiyet 

eşitliği, göç politikaları, çalışma süresi direktifi, özürlülük, sağlık ve güvenlik 

gibi konuları içeren sosyal politikaları izlenmekte31 olan ETUC, tıpkı, Komisyon, 

Konsey ve Avrupa sermayesi gibi, küreselleşme çağında, Sosyal Avrupa’nın 

dünyanın diğer ülkeleri için çok önemli bir model oluşturduğunu düşünmektedir.  

Esas olarak Avrupa çapında bir sendikal örgütlenme fikri 1945 sonrası 

Marshall planı günlerine dek uzanmaktadır. Sendikal dünyada ortak bir Avrupa 

projesinin inşasının “demokrasi ve sosyal haklar” ile özdeşleştirilmesi, bu 

dönemde esas olarak güçlü komünist Avrupa sendikalarına karşı temsil gücü 

kazanma derdinde olan sosyal demokrat ve Hristiyan demokrat sendikaların öz 

ideolojisini oluşturdu ve bu sendikalar, 1973 yılında ETUC’u kurdular. Komünist 

sendikalar ise 80-90’lı yılların politik yalıtılmış ortamının belirlediği koşullar 

altında tedricen ETUC ile uyumlulaştılar (Çidamlı, 2004).  

Sermaye çevresinden bir grup tarafından dile getirilen sosyal model 

kavrayışı ile Avrupa’da, emeği temsil eden örgüt olarak ETUC’un Sosyal 

Avrupa’ya bakışı arasında, aslında çok derin bir ayrışmanın olmadığını, ETUC’un 

sosyal modeli nasıl algıladığına ilişkin şu değerlendirmeyle görmek mümkündür: 

Yüksek sosyal standartlar, yenilik, üretkenlik/verimlilik ve sürdürülebilir büyüme 

                                                

31 http://www.etuc.org/r/19 (Erişim tarihi: 15.04.2008). 
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için en temel uyarandır. ETUC, Sosyal Avrupa’nın beş temel özelliğini ise şöyle 

tanımlamaktadır: 

i. Örgütlenme özgürlüğü ve grev hakkını da içeren temel sosyal haklar, 

ii. Sosyal koruma ve gelirin yeniden bölüşüm önlemleri, 

iii. Sosyal diyalog ve işçilere danışılması, 

iv. Sosyal ve istihdama ilişkin regülasyon, 

v. Tam istihdam, genel çıkar hizmetleri32, ekonomik ve sosyal uyumu 

sağlamak için devletin sorumluluğu.33 

Aslında görülmektedir ki, Avrupa sermayesi ile çıkarlarının ona karşıt 

olması gereken ETUC arasında, önemli oranda bir söylem birliği oluşmuş 

durumdadır. Yani çıkarları birbirine taban tabana zıt olması gereken iki örgüt 

aynı dili kullanır olmuştur. Bu dil aslında şizofrendir.34 Zira, esneklikle 

güvencenin, özelleştirme ile sosyal hakların yan yana kullanılabilmesi ancak bir 

şizofreni durumunda mümkün olabilir.  

AB’nin kurumsal bütünlüğü içinde bakıldığında, Konsey ve Komisyon 

tarafından dile getirilen sosyal model yaklaşımı ile sermaye ve emeğin üst 

örgütlerinin tezleri arasındaki koşutluk ve uyum dikkat çekicidir. Farklı çıkarları 

temsil eden sermaye ve Avrupa’daki emek örgütlerinin temsilcisi olan ETUC, 

aralarında kurulan sosyal diyalog sürecine yakışır şekilde, sosyal modele tam bir 

uyum içinde yaklaşmaktadır. AB sosyal politikası aslında Avrupa sermayesinin 

etki alanı içindedir. Bu nedenle de, AB’nin kurumsal yapısı tarafından 

tasarlanmış olan sosyal politika yaklaşımı, Avrupalı sanayicilerin talep ettiği 

                                                

32 Kamu hizmetleri yerine, AB terminolojisinde “genel çıkar hizmetleri” ve “genel ekonomik 
çıkar hizmetleri” kullanılmaktadır.  
33  http://www.etuc.org/r/816 (Erişim tarihi: 15.04.2008). 
34 Bu terimi ekonomist Mustafa Sönmez AB’nin İlerleme Raporları için kullanmıştı. Ben de, 
benzer bir amaç için ondan ödünç alarak burada kullandım. Söz konusu makale için bakınız 
Mustafa Sönmez, (2007), “İlerleme Raporu: AB'nin Referansı IMF”, 
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=14058 (Erişim tarihi: 06.12.2007). 
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“sosyalleştirilmiş Avrupa” ile büyük ölçüde benzerlikler taşımaktadır. Avrupa 

sermayesinin lobi etkinlikleri aracılığıyla, Avrupa kurumları ve karar alma 

süreçleri üzerindeki etkisi ve bu etkiyle ortaya çıkan politikaların niteliği bundan 

sonraki bölümde ortaya konulacaktır. 

2 . 2  A B  K u r u m l a r ı  Ü z e r i n d e k i  
G i z l i  ( A ç ı k )  E l :  A v r u p a  
S e r m a y e s i  v e  L o b i  G r u p l a r ı   

Carchedi’ye (2001: 2) göre, Avrupa bütünleşmesinin bilinçli inşasında, 

emek her zaman vardır ama hesaba dahi katılmayacak ve nötralize edilecek bir 

düşman olarak. Bunun sonucu olarak da, Avrupa kurumları, Komisyon, 

Parlamento ve Bakanlar Kurulu, anti demokratik ve anti sosyalist özellikler 

gösterir. AB’nin nasıl işlediğini öğrenmek için karar alma süreçlerine bakmak 

gerekmektedir. Böylelikle, ortaya çıkan kararlar ile yasal metinlerin ne tür bir 

politik tercihe işaret ettiği gösterilmiş olacaktır.  

Esasen, AB’de karar alma mekanizması hayli karmaşık, bir dizi teknik 

ayrıntıdan oluşmakla birlikte, benim de benimsediğim görüş, karar alma ve 

politika yapma sürecinin arkasında bulunan ve politika oluşturma süreçlerini çok 

önemli ölçüde belirleyen Avrupa sermayesinin bu süreçteki rolünü ortaya koyan 

yaklaşımdır. Bu bölümde, öncelikle teknik olarak AB’nin karar mekanizmasından 

bahsedilecek, sonrasında ise Avrupa sermayesinin politika yapımı konusunda 

etkileri üzerinde durulacaktır. 

AB’de, karar alma konusunda, “Danışma” (Consultation Procedure), 

“İşbirliği” (Cooperation Procedure) ve “Ortak Karar” (Co-Decision Procedure) 

olmak üzere üç tür yöntem bulunur. Danışma yöntemi, en yaygın olarak 

benimsenmiş karar alma türüdür. Komisyon mevzuatı önerir ve Konsey bunu 

benimseyip benimsememe gücüne sahiptir. Öneri, bir komiserin sorumluluğunda, 

bir bölüm tarafından hazırlanır. Taslak önce Komisyon’a bütün olarak gider ve 

basit çoğunluk tarafından benimsenir. Komisyon önerisi daha sonra Konsey’e 

gönderilir, Konsey diğer organlara danışılıp danışılmayacağına karar verir. AP’ye 

politik olarak önemli önlemler için danışılmak zorunludur (mecburi danışma) ama 
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Konsey, Parlamento’nun görüşünü diğer alanlarda da sorabilir (seçeneğe bağlı 

danışma/opsiyonel danışma). Parlamento’nun görüşü daha sonra hem Konsey’e 

hem de Komisyon’a gönderilir, ancak, Konsey, Parlamento’nun görüşünü hesaba 

katmak zorunda değildir (Carchedi, 2001: 25). Bu süreç içinde, Avrupa 

Ekonomik ve Sosyal Komitesi (European Economic and Social Commitee-

ECOSOC-)’nin görüşü alınabilir ama Konsey açısından bu görüş bağlayıcı 

değildir. Parlamento ve ECOSOC’a danışıldıktan sonra, Komisyon, başlangıç 

taslağını değiştirir. Taslak, özel çalışma grupları tarafından tartışılır ve sonra da, 

eski diplomatlardan oluşan Daimi Temsilciler Komitesi tarafından tartışılır. Daha 

sonra sözkonsu taslak ya Konsey tarafından benimsenir ve kanunlaşır ya da 

reddedilir. Reddedilmesi durumunda, Konsey, taslağı, yalnızca oybirliği ile 

değiştirebilir. Bu, nadiren olan bir durumdur. Kabulden sonra, son metin tüm 

resmi dillerde basılır ve AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanır. Birlik ile ulusal 

kanunların uyuşmaması durumunda (çelişmesi durumunda), Birlik hukuku 

(kanunlar) “üstün” olarak görülmek zorundadır. Bu usulün kapsadığı alanlar, 

cezai konularda polis ve yargı işbirliği, anlaşmaların revizyonu, cinsiyet, ırksal ya 

da etnik köken, din veya siyasi görüş, engellilik, yaş ya da cinsel tercihe dayalı 

ayrımcılık, AB vatandaşlığı, tarım, vize, sığınma, göç gibi kişilerin serbest 

dolaşımı ile ilgili politikalar, rekabet kuralları, vergi düzenlenmeleri ve ekonomi 

politikalarıdır.  

İşbirliği Yöntemi: Danışma yönteminde, orijinal Roma Antlaşması’na göre, 

Parlamento’nun gücü pratik olarak hiç yoktur. Ancak bu güç, yıllar içinde 

artmıştır. Daha sonraki antlaşmalar, Parlamento’nun gücünü genişletmiştir ki, 

şimdi kanunlar reddedilmekte ve değiştirilebilmektedir. Daha özel olarak, iki 

çeşit yöntem bulunmaktadır. İşbirliği yönteminde, süreç, Parlamento’nun teklifte 

değişiklik isteme olanağının olmaması dışında, danışma yönteminde olduğu gibi 

işler: Parlamento teklifi ya kabul eder ya da reddeder. Kabul (“uygun bulma”), 

oyların mutlak çoğunluğunu gerektirir. Bu yöntemin kapsadığı alanlar arasında 

ulaştırma, Avrupa Merkez Bankası (AMB)’nın belirli görevleri, yapısal fonlar ve 

uyum fonları, Avrupa Parlamentosu seçim prosedürleri, belirli uluslararası 

anlaşmalar ile yeni üye ülkelerin kabulü bulunmaktadır (İKV, 2003: 118).  
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Ortak Karar Yöntemi: Bu yöntemde, Parlamento ve Konsey, yasama 

yetkisini paylaşır. Komisyon yasa teklifini iki kuruma da gönderir. Bu iki kurum 

da teklifi sırasıyla iki kez okur ve tartışır. Eğer üzerinde mutabakata varılamazsa, 

teklif, Konsey ve Parlamento’dan eşit sayıda temsilciden oluşan “Uzlaştırma 

Komitesi”ne gider. Bu komitenin toplantılarına, Komisyon temsilcileri de katılır 

ve tartışmalara katkıda bulunur. Komite, teklif üzerinde anlaştığında, metin yasa 

olarak kabul edilmek üzere üçüncü bir okuma için Konsey’e ve Parlamento’ya 

gönderilir. Bu yöntemde, hem Parlamento hem de Konsey veto hakkına sahiptir. 

Bu yöntem, istihdam, iç pazar, kişilerin serbest dolaşımı, tüketici güvenliği, 

eğitim, kültür, sağlık, gümrüklerde işbirliği, araştırma, çevre ve Trans-Avrupa 

ağlarıyla ilgili alanlarda uygulanır (Carchedi, 2001: 25-27).  

Üç karar alma yönteminin hepsinde de, teklif Komisyon tarafından 

gönderilir. Bu üç yöntemin karşılaştırmasından görülmektedir ki, AB’nin gücü ne 

kadar büyürse, karar alma süreci de o kadar karmaşıklaşmaktadır (Carchedi, 

2001:28). Karar alma süreci değerlendirildiğinde, yetkileri arttırılmaya çalışılan 

seçilmişlerden oluşan Parlamento’nun gücünün sınırlı olduğu görülür. Üye 

ülkelerden Birliğe güç devri yapılmaktadır ancak, bu güç, Birlik düzeyinde 

devirden önce, ulusal parlamentoların söz konusu alanlarda yasama gücü 

olmasına karşın, Avrupa Parlamentosu dışındaki kurumlar tarafından 

kullanılmaktadır. Yani, bir anlamda seçilmişlerin ve seçmenleri tarafından 

denetlenebilenlerin değil de, atanmışların egemenlik kullanması söz konusudur 

(Sanlı, 2005: 44). Dolayısıyla, ulusal hükümetler tarafından, AB’nin güçlü ancak 

hesap vermeyen kurumlarına daha çok işlevin transfer edilmesi, AB içindeki güç 

ilişkilerinin gerçek doğasının gizlenmesi anlamına gelmektedir. Bu rastlantısal bir 

durum değildir, çünkü, gücün sınırlı transferinin artması, Parlamento’nun, gücünü 

uygulaması konusunda daha çok karmaşanın ortaya çıkması demektir. 

AB düzeyinde alınan kararların sınıfsal çıkar açısından 

değerlendirilebilmesi için, karar alma mekanizmalarında, sermayenin etkinliğinin 

derecesi ile emeğin bu süreçteki yerinin karşılaştırılması gerekmektedir. Genel 

olarak kabul edilen durum, AB Konseyi’nin ulusal çıkarları (yani bir ulusun 

çıkarlarını), Komisyon’un ise ulus-üstü çıkarları (yani Avrupa’nın çıkarlarını) 
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temsil ettiğidir. Ancak gerçekten durum bu mudur? AB Konseyi elbette ulusal 

çıkarları ifade etmektedir, fakat bu, bir bütün olarak ulusun çıkarlarını ifade ettiği 

anlamına gelmez. Her bir ülke için, bakanlar tarafından temsil edilen çıkarlar, o 

ülkenin tüm sınıflarının ve gruplarının çıkarları olarak değerlendirilmekle 

birlikte, söz konusu çıkarlar son kertede, o ülkenin emeği ile yapılan müzakereler 

sonucu, ülkenin sermayesi tarafından formüle edilen çıkarlardır. Dolayısıyla, artık 

bunlar, bir ulusun farklılaşmamış, homojen çıkarları olarak değerlendirilemez 

(Carchedi, 2001:30). 

Komisyon ise, bu ulusal çıkarlar arasında aracılık yapmakta; son kertede, 

eğer teklifler büyük sermayenin çıkarlarını önceliyorsa, bunları sunmaktadır. Bu 

durum, sanki Komisyon kendisini ulusal çıkarlardan ayırmışçasına ve “Avrupa” 

çıkarlarına hizmet ediyormuşçasına gizlenmiştir. Oysa, AB Konseyi ile 

Komisyon, hem kendi lobileri aracılığıyla hareket eden ulusal sınıflar ve 

grupların hem de ulusötesi sermaye lobilerinin etkisine maruzdur (Carchedi, 

2001: 30). 

Wagenknecht (2007), siyaseti ve yönelimi öncelikle büyük sermayenin 

lobilerince biçimlendirilen AB’nin, insanların çoğunluğunun çıkarlarıyla derin bir 

çelişki içinde olduğunu; Roma Antlaşmalarının imzalanmasından bu yana geçen 

yarım yüzyıllık zamanda uygulanan politikalarla, sosyal alandaki kazanımların 

yerle bir edildiğini, bundan kazançlı çıkanların ise pazarlarını genişleten, yeni 

sektörler fetheden Avrupalı tekeller olduğunu belirtmektir. Bu konuda, Avrupa 

düzeyinde, oligopol sermayeyi temsil eden en etkili çıkar grupları ise ERT, 

UNICE35 ve CEEP’tir36. 

                                                

35 UNICE (Union des Industries de la Communauté Européenne -Union of Industrial and 
Employers Confederation): Avrupa Sanayi ve İşverenler Konfederasyonu. UNICE, 23 Ocak 
2007’den itibaren adını “BusinessEurope”(The Confederation of European Business-Avrupa İş 
Konfederasyonu) olarak değiştirmiştir. Bu değişikliğin nedenini de Avrupa’nın kalbinde iş 
yaratıp büyüme sağlayarak, Avrupa halkına refah sağlamak olarak belirtmiştir. Ancak metin 
içinde UNICE olarak kullanılmaya devam edilecektir. 
http://www.unice.org/content/default.asp?PageID=476 (Erişim tarihi: 13.03.2007). 
36 CEEP (European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General 
Economic Interest): Avrupa Kamu İştirakli Yatırımlar ve Genel Ekonomik İşler Merkezi. 
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AB’nin temel birkaç özelliğini açıklamak, oligopol sermaye ile AB 

arasındaki ilişkinin niteliğine dair bazı ipuçları verebilecek türdendir: AB’ye 

doğru atılan ilk adım olan AKÇT, Fransız ve Alman kömür ve çelik sermayesini, 

yani oligopol sermayenin çıkarlarını güçlendirmek için kurulmuştur. AET de, 

Avrupa oligopollerinin potansiyel üretimlerini emmek için yeterli büyüklükte bir 

pazar yaratmak üzere doğmuştur. Yani en başından beri, Avrupa bütünleşmesi 

ilke olarak, hem Avrupa içinde hem de dışında yer alan diğer sınıflara ve daha 

küçük sermayeye karşı, Avrupa’nın büyük şirketlerinin çıkarlarına hizmet 

etmektedir. Sermayenin, özellikle de büyük sermayenin, Birliğin kurumlarının 

doğası ve işleyişi konusunda güçlü bir etkiye sahip olmasının nedeni basittir: Çok 

etkili lobi grupları ağı bu ilişkiye aracılık etmektedir. Konsey ve Komisyon 

üyeleri, bu ağlardan gelen mesajları almaya oldukça “yatkındır”. Çeşitli lobi 

gruplarının, AB Konseyi ve Komisyon’un dışında, AB’nin temel organlarından 

bir diğeri olan Parlamento ile de ilişkileri bulunmaktadır. 

AB entegrasyon süreci ve AB’nin mevcut yapısı Ruggie tarafından “ilk 

postmodern politik form” olarak tanımlanmıştır (aktaran van Apeldoorn, 2002: 

42). Bu postmodern formda politik kurallar, bölgesel hükümetlerden ulusal 

hükümetlere, oradan da, ulus-üstü düzeye ulaşan bir yapıya sahiptir. Bu düzen 

hiyerarşik olmamakla birlikte, özellikle 90’lardan sonra, AB’de “çok düzeyli 

yönetişimin” varlığı üzerine bir literatür oluşmaya başlamıştır.  

Kleinman (2002: 103), AB’yi saf (pure) bir “antlaşmalar toplamı” ve 

bağımsız ulus devletler tarafından yapılan “pazarlık çıktıları seti” olarak 

değerlendirmenin mümkün olup olmadığını sorgular ve buna, AB’nin bir taraftan 

devletler arasındaki ilişki olarak değerlendirilebilecek bir uluslararası örgüt; öte 

yandan, mükemmel olmayan ve belirsiz bir biçimde de olsa, oluşmakta olan bir 

yönetim biçimi, bir “yarı devlet/devlet benzeri” (quasi-state) olarak 

tanımlanabileceği şeklinde yanıt verir. 

Aslında, Avrupa entegrasyon sürecini bir politika oluşturma ve piyasayı 

derinleştirme süreci olarak tanımlamak hiç yanlış olmaz. Öncelikle, Avrupa Tek 

Senedi ve Maastricht Antlaşması, piyasayı derinleştirme sürecinin en önemli 

kurucu parçalarıdır. İkinci olarak da, daha az açık ve belirgin olan durum, ulus-
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üstü, ulusal ve ulus-altı düzeyde karar alma süreçlerini yaratan “çok düzeyli bir 

yönetişim sistemi”nin ortaya çıkmış olmasıdır.  

Bu sistem, tek pazar, serbest ticaret alanı ve kurumlar setinin oluşturduğu 

biricik örnektir. AB’yi, normlar, kurallar, prosedürler ve anlayışlar kompleksi 

olarak görmek ne kadar doğru ise onu, AB kurumlarının ve üye ülkelerin 

mücadele ettiği “sabit pasta” olarak düşünmek o denli yanlıştır. Daha çok ulusal, 

ulus-üstü, bölgesel ve yerel düzeylerin hepsinin birden içerildiği bir çok düzeyli 

yönetişim söz konusudur. Devam eden Avrupa entegrasyon sürecinde, açık uçlu 

ve belirsiz bir yönetim biçimi oluşmaktadır (Kleinman, 2002: 104). Bu yönetim 

biçimi, bir ulusal devletin pek çok işlevini yerine getiriyor olmakla birlikte, 

egemen bir devletin gücüne sahip durumda değildir.  

Özuğurlu (2007) da, AB’nin kurumsal oluşumunun ve içerdiği toplumsal 

ilişkilerin siyasal düzlemdeki bir örgütlenmesi, bir anlamda modern ulus-devlet 

örgütlenmesinin ulus-üstü ölçekteki bir benzeri olmadığını, böyle olmadığı için 

de, AB oluşumunun, tıpkı modern ulus-devlet örgütlenmesi gibi sınıflar 

mücadelesi arenası olmak gibi bir özelliğe de sahip olmadığını belirtmektedir. 

Ona göre, AB’nin kurum olarak en belirgin karakteristiği, düzenleyici bir ulus-

üstü yönetişim aygıtı olmasıdır. Neo-liberal yönetişim aygıtının ulus-üstü 

mekanlarında sınıflar mücadelesinin mevzilerini bulmak ya da o mevzileri 

oluşturmak olası değildir. 

Avrupa yönetişiminin araştırılması ve incelenmesi, AB içindeki geniş bir 

politik mücadeleye de işaret etmektedir. Bu mücadele ise çıkar grupları ile 

politika yapma süreçlerini birbiriyle ilişkilendirmektedir (van Apeldoorn, 2002: 

42). Çıkar gruplarının söylemleri ve pratikleri, kendi çıkarlarına ait bilgileri de 

içerdiğinden, söz konusu pratikler bize sınıfsal farklılıkların bilgisini de 

vermektedir. 

AB düzeyinde ortaya çıkan politikaların nasıl oluşturulduğunu ve kimin 

yararına olduğunu anlayabilmek için, AB düzeyinde hangi toplumsal grupların 

veya sınıfların (hatta sınıf fraksiyonlarının) başat ve hegemonik olduğunu 

belirlemek gerekmektedir. Van Apeldoorn (2002: 47), tarihsel materyalist bir 
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perspektifle, çatışan sınıfların güçlerinin, yani sermaye ve emek arasındaki iktidar 

ilişkisinin ve sermaye sınıfının fraksiyonları arasındaki güç ilişkilerinin 

incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. Ona göre AB, Avrupa’nın en büyük ulus-

ötesi şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin oluşturduğu, yeni 

oluşmakta olan ulus-ötesi sermaye sınıfı tarafından, birincil referans çerçevesi 

olarak alınan ve söz konusu sınıfın, kendini bu bölgenin sosyo-ekonomik 

yönetişimini etkileyecek biçimde örgütlediği bir politik arena olarak 

kavramsallaştırılmalıdır. 

AB’de, bir yandan sermaye örgütlerinin “geleneksel” politik etkinliği olan 

lobicilik ve sektörel birliktelik yoluyla çıkarların temsil edilmesinin yanında, bir 

de daha yüksek bir politik ajanlık (aracılık) söz konusudur. Bu yüksek form, daha 

çok “genel sermaye çıkarına” eklemlenmiş ve sermayenin daha uzun erimli ve 

kapsayıcı çıkarlarına hizmet etmektedir (van Apeldoorn, 2002: 1-10). 

Söz konusu sermaye grupları içinde en etkili olan ERT, 1983 yılında Volvo, 

Philips ve Fiat’ın patronları tarafından kurulmuştur. “Sanayinin kaptanı” olan 45 

üyesi bulunmaktadır, yani ulus-ötesi şirket olarak anılan en önemli Avrupa 

oligopollerinin CEO37’larından oluşan 45 üyesi vardır.38 Dünya çapında üç 

milyon işçileri bulunmaktadır. Rekabet, eğitim, vergilendirme, altyapı, emeklilik 

reformu, rekabet edebilirlik gibi çeşitli çıkar alanlarını kapsayan onlarca çalışma 

grubu39 bulunan ERT, 1980’den bu yana oluşan tüm önemli reformların ve AB 

içinde, neo-liberal politikaların kurumsallaşmasının arkasındaki itici güçtür 

(Carchedi, 2001: 31). 

Avrupa’nın en büyük ulus-ötesi sanayi şirketlerinin üyelerinden oluşan 

ERT, daha fazla politik bir rol benimseyerek, devlete ve diğer sınıflara karşı, 

kendi orta ve uzun erimli çıkarlarını tartışmakta, Avrupa yönetişimini etkileme 

yollarını arayan genel bir “politik” strateji üzerinde çalışmaktadır. ERT, 

                                                

37  CEO (Chief Executive Officer): Bir şirketteki en yüksek düzeydeki yönetici. 
38  http://www.ert.be/origins.aspx (Erişim tarihi: 06.04.2006). 
39 Çalışma gruplarının tamamı için http://www.ert.be/working_groups.aspx adresine bakılabilir. 
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Avrupa’nın ulus-ötesi sermaye sınıfının yeni hegemonya projesinin formüle 

edilmesinde ve Avrupa düzeninin geleceği üzerindeki mücadelede de aracı rolü 

oynamaktadır. 

ERT’nin, 88-92 yılları arasındaki başkanı olan Dekker şöyle diyor: 

“Yuvarlak Masa’yı bir lobi grubundan daha çok, politikaları şekillendirmeye 

yardım eden (bir örgüt) olarak değerlendiriyorum. Yuvarlak Masa’nın Brüksel ile 

ilişkisi çok güçlü bir işbirliğidir. Bu işbirliği, politikaların ve direktiflerin 

geliştirilmesinden öte, genellikle, çok daha önceki aşamalarda başlayan bir 

diyalogtur” (van Apeldoorn, 2002: 83). ERT’nin stratejik rolü analitik olarak, 

1. Lobicilik etkinlikleri, 

2. Politikacılara ve kanun yapıcılara, daha sonra uygulamak üzere fikir ve 

vizyon vermek, yani gündem oluşturmak, 

3. Söylem üretimi ya da ideolojik güç düzeyi 

olmak üzere üç düzeye ayrılabilir. Bunun anlamı, ERT’nin, lobicilik etkinlikleri 

ve gündem oluşturmanın ötesinde, önemli ölçüde söylem üretme gücüne de sahip 

olmasıdır. İdeoloji, tikel bir grup veya sınıfın politik dünya görüşü anlamına 

gelmektedir. Sınıf ideolojisi ise kolektif bilinci ifade eder. Bu nedenle, herhangi 

bir ideolojik pratiğin içeriği, o aktörün angaje olduğu sosyal konum tarafından 

biçimlenir. Herhangi bir ideoloji, hiçbir zaman, maddi koşulların basit ve 

otomatik bir yansıması olmamasına karşın, örneğin, Shell’in CEO’su veya 

herhangi bir şirketin düşük vasıflı bir çalışanı olmanın, dünya görüşü 

oluşturmakta veya ideolojik konumlanışta bir farklılık yaratması çok doğaldır. Bu 

bağlamda, ERT’nin söylem üretimini en iyi açıklayabilecek kavram “rekabet 

edebilirliktir”. Bu söylem üretimi, kendiliğinden oluşma anlamına gelmez, daha 

çok mevcut söylemin parçalarının yeniden eklemlenmesi aracılığıyla 

dönüştürülmesi, o parçaların anlamlarının “değiştirilmesi”, yani kavramlara yeni 

anlamlar yüklenmesidir (van Apeldoorn, 2002: 112-113). 

ERT’yi kuranlardan biri, zamanın Avrupa Komisyonu Başkan 

Yardımcılarından ve sanayi işlerinden sorumlu olan Davignon ile Volvo’nun 
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CEO’su Gylnhammer’dır.40 Bu durum, Komisyon ile iş çevrelerinin elele vererek 

ERT’yi kurduğunu ortaya koymaktadır. ERT’nin ulusal kompozisyonuna 

bakıldığında, “üç büyükler” -Almanya, Fransa ve İngiltere- üyelerin neredeyse 

yarısını oluşturmakta; İtalya’dan üç, İspanya’dan iki, Belçika ve Hollanda’dan da 

dört üye bulunmaktadır (van Apeldoorn, 2002: 95). AB içinde daima karşılaşılan 

ve kendi içinde çeşitli karşıtlıklar barındıran “çekirdek ve çevre” ayrımı burada 

da kendisini göstermektedir. 

Yapısal ve örgütsel özellikleri yukarıda sıralanan ERT’ye daha kuramsal 

açıdan yaklaşıldığında, bir lobi grubu veya dernek olmanın çok ötesinde, Avrupa 

ulus-ötesi sermayesinin elit bir örgütü olduğu görülür. Van Apeldoorn (2002) 

tarafından gerçekleştirilen ve ERT’nin kurumsal ve sınıfsal oluşumunun bütün 

ayrıntılarıyla anlatıldığı araştırmada, ERT’nin politik gücünün, ulus-ötesi 

sermayenin yapısal gücü ile doğrudan ilişkili olduğu belirtilmektedir. Holman 

(2001: 171) ise Avrupa’nın ulus-ötesi şirketlerinin, Avrupa Komisyonu ve AB’de 

ortaya çıkan “çok düzeyli yönetişim sistemi” üzerinde önemli bir politik etkiye 

sahip olduğunu; hızla artan deregülasyon, esnekleşme ve metalaşma dünyasında, 

ulus-ötesi şirketlerin görüşlerinin, Birlik kurumları, hükümetler ve ekonomik 

çıkarların mobilize edilmesinde ayrıcalıklı ve öncü bir rol oynadığını 

belirtmektedir. Holman’a göre, politika planlayıcı ve gündem belirleyici gruplar 

içinde ERT, açık bir biçimde, “primus inter pares”tir.41  

Holman (2001: 172), AB’nin artan oranda, Yeni Troyka Politikası (New 

Trias Policy) olarak adlandırılabilecek bir yönetime sahip olduğunu; bu yönetim 

biçiminde, örgütlü sermaye ile yakın işbirliği olan Komisyon, Bakanlar Konseyi 

ve piyasa güçlerinin serbest dolaşımını garanti altına alan Avrupa Toplulukları 

Adalet Divanı’nın söz sahibi olduğunu iddia etmektedir. Bu bağlamda, ERT ile 

Komisyon arasındaki ilişkinin, en iyi biçimde “simetrik olarak karşılıklı 

                                                

40 http://www.ert.be/origins.aspx (Erişim tarihi: 06.04.2006). 
41 Latince, “Eşitler arasında birinci” anlamına gelmektedir. Kamu Yönetimi Sözlüğü, 1998, 
(Editörler: Ömer Bozkurt, Turgay Ergun, Seriye Sezen), TODAİE, Yayın No: 283, Ankara, s. 
208. 
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bağımlılık” olarak tanımlanabileceğini; bu simetrik ilişkilenme tarzında, ERT ile 

Komisyon’un kendi amaçlarını gerçekleştirebilmek için birbirine gereksinim 

duyduğunu belirtmektedir. Komisyon, ERT’ye muhtaçtır çünkü, kendi 

pozisyonunu üye devletler karşısında güçlendirmek için ERT’nin güçlü üyelerini 

kullanmaktadır. Diğer yandan ERT de, Komisyon’a, Avrupa düzeyinde yürütme 

yetkisi ve kanun yapıcı gücü olması nedeniyle, politikaların başlatılması ve 

kapasitelerinin geliştirilmesi açısından gereksinim duymaktadır. 

“AB Hükümeti” olarak adlandırılabilecek olan Komisyon ile Avrupa’nın 

önde gelen şirket yöneticileri arasında stratejik bir ilişki bulunmaktadır. 

Komisyon’un inisiyatif hakkı olmasına karşın (ki bu yüzden önemli ölçüde AB 

gündemini şekillendirir) politika oluşturması, Bakanlar Konseyi’nin karar alma 

gücüne bağlıdır. Bunun da anlamı, güçlü toplumsal grupların desteğini almasının, 

Komisyon açısından son derece önemli olduğudur. 

Ayrıca, genel olarak AB politikalarının demokratik olmayan yapısı, 

demokratik hesap verme ve meşrulaştırma talebinin olmaması, Komisyon’un 

herhangi bir meşrulaştırmaya gerek duymaksızın, “sermayenin güdüsüne” 

uymasını kolaylaştırmaktadır. Bir yandan demokrasi açığının varlığı, diğer 

yandan ulus-ötesi sermayenin artan hakimiyeti ile onun yeni liberal projesi, 

madalyonun iki yüzünü oluşturmaktadır (van Apeldoorn, 2002: 49). 

Komisyon’a doğrudan ulaşabilme gücüne; Avrupa Komisyonu’nun 

komiserlerine doğrudan giderek onlarla konuşabilme olanağına sahip olan 

ERT’nin etkinliklerinin, lobicilik ve çıkar temsilini çok aşan bir boyuta ulaşmış 

olduğu açıkça görülmektedir. AB Komisyonu üzerinde böylesine önemli bir 

nüfuz etme gücüne sahip olan ERT, AB düzeyinde sermayenin genel çıkarlarının 

sağlanması ve korunması konusunda daha stratejik bir rol üstlenmektedir. 

ERT’nin uzun erimli ve stratejik yönelimi, sermaye sınıfının “genel” 

çıkarına hizmet ettiği biçiminde formüle edilebilir. ERT, Avrupa’nın önde gelen 

kapitalistlerinin biraraya gelerek kendi genel çıkarlarını (emeğe ve devlete karşı) 

yansıtmakta ve bunları çok derin ve kapsayıcı bir stratejiyle genel halk çıkarlarına 
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hizmet ediyormuşçasına söz konusu çıkarlara eklemlemektedir (van Apeldoorn, 

2002: 106). 

ERT, ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde politik olarak karar vericilere, 

görüşlerini, raporlar, durum raporları, yüzyüze tartışmalar yoluyla açıklamaktadır. 

ERT, düzenli olarak AB organları (kurumları) için lobi dokümanları üretmektedir. 

Carchedi (2001:32-33) tarafından, ERT’nin, dolayısıyla Avrupa sermayesinin etki 

alanlarını göstermeye yönelik bazı örnekler verilmiştir: Örneğin, neo-liberal 

söylemle uygunluk içinde olan Maastricht Antlaşması ile Ekonomik ve Parasal 

Birlik (EPB) konusunda, 1985 gibi çok erken bir tarihte ERT, İç Pazarın “tek 

para” ile tamamlanması gerektiğini tartışmıştır. Avrupa Para Birliği (APB) 

(European Monetary Union-EMU), hazırlanan bir raporla ERT’nin isteği olmayı 

sürdürmüştür. APB, sermaye açısından önemlidir. Çünkü, APB, piyasaya uyumun 

sorumluluğunu rekabetçi emek piyasalarına yükler. Emek piyasalarının 

Avrupa’nın parasal koşullarına uyum sağlaması üye devletlerin yükümlülüğü 

altındadır. Böylece, yetki ikamesi hiyerarşik olarak yapılanmıştır; en üstte AMB 

tarafından teknokratik olarak düzenlenen parasal ilişkiler yer alırken, en altta üye 

devlet tarafından emeğin yönetimi bulunur (Bonefeld, 2005: 8). Buna karşın, 

APB’nin temelini oluşturan asıl çalışma ERT tarafından yapılmamış, Avrupa 

Parasal Birlik Derneği (AMUE)42 tarafından gerçekleştirilmiştir. AMUE 1987 

yılında, her biri ERT’de temsil edilen 5 ulus-ötesi şirket tarafından kurulmuştur. 

Avrupa Komisyon’u AMUE’yi, hem finansal açıdan desteklemekte hem de 

parasal sorunlar konusunda danışma hizmeti vermektedir.  

Yıllarca Avrupa Parlamentosu’nda çalıştıktan sonra AB üzerine eleştirel bir 

kitap yazan, şirketlerin Brüksel’de bir “lobici ordusu”na sahip olduklarını ve 

Komisyon kapılarının onlara daima açık olduğunu belirten McGriffen de, bu 

lobiler içinde en güçlüsünün ERT olduğunu ve Maastricht Antlaşması’nın da, 

ERT tarafından yazılan bir doküman temel alınarak hazırlanmış olduğunu belirtir 

(McGriffen ve Lewis, 2006). 

                                                

42 AMUE (Association for the Monetary Union of Europe): Avrupa Parasal Birlik Derneği. 
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Trans-Avrupa ağları, hızlı tren bağlantılarının kurulması, havaalanlarının 

genişletilmesi gibi büyük çaplı yatırım planları ilk olarak ERT’nin 1994 

raporunda teklif edilmiştir. ERT’nin bir diğer etki alanı da istihdam, rekabet ve 

büyüme konusundaki politikalardır. 1993 güzünde, ERT, bir “Kriz Raporu” 

yayımlamış, 1993 yılının Aralık ayında ise Delors, Beyaz Kitabını yayımlamıştır. 

ERT ve Komisyon’un yakın işbirliği ile hazırlanmış olan bu iki rapor, 

deregülasyon, esnek emek piyasası, ulaştırma alt yapısı yatırımlarına çağrı vb. 

konularında dikkat çekici biçimde kesişmektedir. 

Aralık 1997’de, Lüksemburg Avrupa Konseyi Zirvesi’nden bir süre önce, 

ERT bir mektup yayımlamıştı ve bu zamanlama elbette rastlantısal değildi. Bu 

Zirve sırasında, Komisyon’un “kapsayıcı bir eylem planı” (Agenda 2000) üye 

ülkeler tarafından kabul edildi. ERT’nin mektubu ile Lüksemburg’da alınan karar 

arasında doğrudan bir ilişki kurulmamakla birlikte, ERT, Komisyon’un eylem 

planının desteklenmesinde bir orkestra şefliği vazifesi görmüştür (Holman, 2001: 

176). 

1999 tarihinde yayımlanan ERT raporu, özellikle, AB’nin genişleme 

stratejisi ve Avrupa sermaye çevrelerinin rolüne odaklanmıştı. Özellikle sosyalist 

blokun yıkılışından itibaren ERT, eski Doğu bloku ülkelerine yönelik çok sayıda 

rapor hazırlamıştır. Bu raporların temel konusu, söz konusu ülkelere yönelik 

doğrudan yabancı yatırımdır. AB’nin genişlemesi ve doğrudan yabancı yatırım 

konusunda, Komisyon ve ERT’nin görüşleri arasındaki yakınlaşma ve 

senkronizasyon dikkat çekicidir (Holman, 2001: 175). O tarihlerde, henüz AB’ye 

aday olan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, ERT’nin görüşleri ve Komisyon’un 

önerileri doğrultusunda; ekonomilerini, piyasanın istekleri doğrultusunda, 

“başarılı bir biçimde dönüştürmeye” çalışmışlar; yasal yapılarını da “acquis 

communitaire”in gerekirliklerine uyarlayabilme konusunda önemli mesafeler 

katetmişlerdir. Söz konusu süreçte Avrupa sermayesi, iç pazarın genişlemesi 

nedeniyle kârlarını arttırırken, aday ülkelerdeki neo-liberal yapılanma 

özelleştirme, esnekleştirme ve deregülasyon politikaları ile derinleşmektedir 

(Holman, 2001: 183). 
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Bu nokta, özellikle AB’nin, Doğu’ya doğru genişleme sürecinde ortaya 

çıkan tablo ile birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanmaktadır. Örneğin, 

genişlemeyle birlikte, doğrudan yabancı yatırımın (DYY), Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerine pek çok avantaj sağlayacağı öne sürülmüştür ama gerçek buna uygun 

olmamıştır.  

UNCTAD43 tarafından gerçekleştirilen DYY ile ilgili bir araştırmada, DYY 

için en ideal kombinasyonun, düşük emek maliyeti, göreli olarak işçiler arasında 

yüksek beceri düzeyi, sosyal güvenlik harcamalarında makroekonomik istikrar 

olduğu belirtilmiş, özellikle kamu sektörünün en “çekici” bölümlerinin 

özelleştirilmesi, aday ülkelerin “reytingini” artırmıştır (Holman, 2001: 181-182). 

Avrupalı şirketler, söz konusu ülkelerde, “etkin” olmayan kamu yönetimi ve 

yetersiz düzenleyici çerçeve; düşük personel becerisi ve çalışma davranışı; yerel 

sunucuların rekabet edememesi ve zayıf altyapı ile “demode toplumsal tutumlar” 

gibi çeşitli “engellerle” karşılaşmış; ancak, ülkelerin bu engelleri ortadan 

kaldırmasıyla, başta Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere tüm 

Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, “sermaye dostu” ülkeler olarak DYY akınına 

uğramıştır (Holman, 2001: 176). Aşağıdaki tablo bu yönelimi açıkça ortaya 

koymaktadır. 

                                                

43 United Nations Conference on Trade and Development: Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Konferansı. 
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Tablo 3 Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde DYY Stoku  

Ev sahibi ekonomi  1990  1995  1996  1997 

Bulgaristan   4  337  446  943 

Çek Cumhuriyeti  59  5.923  7.061  6.763 

Estonya                 -  736  886  1.148 

Macaristan   648  11.919  14.690  15.882 

Letonya                -  511  679  901 

Litvanya   -  495  647  1.041 

Polonya              109  7.843  11.463  16.463 

Romanya   -  978  1.243  2.467 

Slovakya   81  950  1.109  1.293 

Kaynak: UNCTAD (1998), (O. Holman, (2001), “The Enlargement of the European Union 
Towards Central and Eastern Europe: The Role of Supranational and Transnational Actors”, 
Social Forces in the Making of the New Europe, The Restructuring of European Social 
Relations in the Global Economy, Eds.: Andreas Bieler, Adam David Morton, Palgrave, New 
York, s. 181. 

Daha sonraki yıllarda da, ERT tarafından hazırlanan mektuplar ve lobi 

dokümanları, AB zirvelerini şekillendirmeye devam etmiştir. Örneğin, 2002 

Barselona Zirvesi öncesinde, Şubat 2002’de hazırlanan “Barselona Avrupa 

Konseyine ERT’den Mesaj”da (ERT, 2002), elektrik ve gaz piyasalarındaki 

serbestleştirmeye karşı devam eden dirençten ve emeklilik reformunda da çok az 

gelişme kaydedildiğinden şikayet edilmiş; 15-16 Mart 2002 tarihinde 

gerçekleştirilen Barselona Avrupa Konseyi Başkanlık Kararlarında ise “Avrupa 

Konseyi, emeklilik sisteminin reforme edilmesinin hızlandırılmasını ister”, 

“Konsey ve Parlamento’yu elektrik ve gazın piyasaya açılması konusunda askıda 

olan kararların olabildiğince erken alınmasını zorlar” denilmektedir.44 Bu 

durum, ERT ile Avrupa kurumları arasındaki “görüşbirliğini” ve “stratejik 

ortaklığı” gözler önüne sermektedir. 

33 Avrupa ülkesinden, 39 işveren örgütünün katılımıyla oluşan; 12.5 trilyon 

avroluk toplam ciro ve 106 milyon kişilik istihdama sahip, 20 milyondan fazla 

                                                

44 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/71025.pdf (Erişim 
tarihi: 04.12.2006). 
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küçük, orta ve büyük ölçekli şirket ile kendisini “Avrupa özel sektörünün sesi” 

olarak adlandıran UNICE ise bir diğer önemli işveren örgütüdür. ERT, 

kendisinden daha önce kurulmuş olan UNICE’nin etkin bir biçimde çalışmadığını 

düşündüğünden yeni bir örgüt olarak kurulmuştu (van Apeldoorn, 2002: 86). 

Görev ve öncelikleri arasında, AB’ye üye ülkelerin iç pazarlarını serbestleştirme, 

emek pazarının işleyişini düzeltme, uluslararası ticari yatırımları teşvik etme vb. 

bulunan örgüte, Türkiye’den, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 

ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’nun üyeliği 

bulunmaktadır.45 UNICE, AB’nin küresel rekabet gücünün yetersiz kaldığını 

belirterek, daha yalın mevzuat, daha az bürokrasi, daha hafif vergi ve sosyal 

kesinti yükü, daha ucuz üretim için daha liberal piyasalar talep etmektedir.  

UNICE, ERT’den sonra, AB içindeki en etkin ve etkili lobi mekanizmasıdır. 

UNICE’nin gücü yalnızca Brüksel’de yürüttüğü lobi faaliyetlerinden 

kaynaklanmamakta, bu güçlü örgüte üye olan işveren örgütlerinin benzer 

mesajları, kendi ulusal hükümetlerine sürekli tekrarlıyor olmasından da 

kaynaklanmaktadır.46 TÜSİAD’ın Brüksel temsilcisi Bahadır Kaleağası47, bazen 

UNICE’nin, etrafında “polemik dönen” bir yasa tasarısı için Avrupa 

Parlamentosu'nu klasik bir lobi gibi ablukaya alabildiğini; üyeleri tüm Avrupa 

ülkelerinin özel sektör temsil kuruluşları olan UNICE'nin, AB üyesi ülkelerden 

olanların her birinin, kendi ülkesinin parlamenterlerini etkilemekten sorumlu 

olduğunu belirtmektedir. 

Öte yandan, UNICE’nin artık bir lobi olmanın çok ötesinde, AB karar alma 

sisteminin temel direklerinden biri olarak kabul gördüğünü söylemektedir. Yetmiş 

kadar teknik çalışma grubu ve en üst düzey siyasal kanalları ile etkili olan UNICE 

aracılığıyla, Avrupa toplumunun genelleşmiş özel sektör boyutunun AB'nin 

                                                

45  http://www.unice.org (Erişim tarihi: 22.08.2006). 
46 http://www.eulobbytours.org/tour.html (Erişim tarihi: 06.04.2007). 
47 Bahadır Kaleağası http://www.stgm.org.tr/docs/1162207445lobicilik doc (Erişim tarihi: 
13.04.2007). 
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siyasal düzenine de yansıdığını ve böylelikle, AB kararlarının özel sektörün 

süzgecinden geçtiğini belirtmektedir.  

Avrupa düzeyinde bir diğer örgütlenme olan Avrupa Hizmet Forumu ise 

AB’de, hizmet endüstrisini temsil eden bir ağdır. Avrupa’daki 30’dan fazla ticaret 

federasyonu ve AB üyesi ülkelerde kurulmuş olan 40 uluslararası şirketin 

biraraya gelmesiyle ortaya çıkan örgütün amacı, Avrupa hizmet sektörünün 

çıkarlarının geliştirilmesi ve GATS 2000 müzakereleriyle bağlantılı olarak hizmet 

pazarının dünya çapında liberalizasyonudur.48 

AB’nin politik karar süreçlerine etkide bulunmak üzere çok sayıda çıkar 

grubu Brüksel’e karargah kurmuş durumdadır. 1970 yılında 300 grup, 1980’de 

439 grup ve 1990’ların başında ise 525 grup bulunmaktadır (Page, 1997: 89). Bu 

grupların, AB’nin merkezi olan Brüksel’e karargah kurmalarının nedeni, lobi 

faaliyetleri yürüterek, AB’deki karar alma süreçlerine katılarak etkin olma 

çabasıdır. Lobi faaliyetleri konusunda çeşitli tahminler yapılıyor olsa da, 

Brüksel’de karargah kurmuş, büyük çaplı sermaye gruplarının çıkarları için çaba 

gösteren profesyonel lobicilerin sayısının on bini aştığı ve söz konusu faaliyetlere 

harcanan paranın yıllık 1 milyar avroyu bulduğu tahmin edilmektedir.49  

Lobicilik faaliyetleri, AB politikasının az bilinen, ancak çok önemli ve 

üzerinde dikkatle durulması ve incelenmesi gereken bir boyutunu 

oluşturmaktadır. Lobi faaliyetleri için harcanan paranın yıllık 1 milyar avro 

olduğu iddiası bile bu tür etkinliklerin niteliği ve etkinliğinin sorgulanması için 

yeterli bir neden oluşturur.50  

Lobi gruplarının rakamsal bir değerlendirmesi yapıldığında; 1994 yılında, 

463 ticari örgüt, 305 firma, 24 ulusal işveren örgütü ile 29 iktisadi faaliyet odaklı 

                                                

48 http://www.esf.be.Erişim tarihi: 18.04.2007). 
49  http://www.eulobbytours.org (Erişim tarihi: 06.04.2007). 
50 CEO- Corporate Europe Observatory adlı kuruluş yaptıkları çeşitli araştırmalarla AB’deki 
lobicilik faaliyetlerini, söz konusu faaliyetlerin finansal boyutlarını ortaya çıkarmaya 
çalışmaktadır http://www.eulobbytours.org/index.html (Erişim tarihi: 06.04.2007). 
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grubun çıkarlarını temsil etmekteyken; daha az sayıda sendika (19), uluslararası 

örgüt (97) ve iktisadi olmayan çıkar grubu (90) bulunmaktadır (Page, 1997: 91). 

Örneğin, 1992 yılında çıkar örgütlerinin AT’deki karar alma mekanizmalarını 

etkilemedeki etkinliğine bakıldığında; 

• Sanayi ve ticarette yüzde 50, 

• Tarım ve gıda sektöründe yüzde 25, 

• Hizmet sektöründe yüzde 20, 

• Emek ve diğer’in yalnızca yüzde 5 olduğu görülür (Nieminen, 2005). 

Bu oransal dağılım, emek örgütlerinin karar alma süreçlerine katılımının ne 

denli sınırlı olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Daha önce de belirtildiği 

üzere, bu çıkar örgütlerinden en etkilisi ERT’dir. Bu çıkar grupları, Komisyon 

tekliflerine ve Konsey’in kararlarına dahil olma ayrıcalığına sahiptir. Bu 

karmaşık süreç, Komisyon tekliflerinde bazı çıkarların öncelenmesi, diğer çıkar 

gruplarının çıkarlarının ise ötelenmesiyle başlar; Komisyon, Konsey ve 

Parlamento arasındaki müzakere ile biter. 

Sendikalar, tüketici örgütleri, çevre grupları vb.de Avrupa çapında lobi 

faaliyeti yürütmektedir. Buna karşın, karar alma süreçlerine erişebilirlikleri ya 

mümkün değildir ya da ciddi biçimde sınırlandırılmıştır. Oligopollere karşı 

güçleri son derece sınırlıdır. ETUC’un51 durumu bunun bir örneğidir: 1973 

yılında kurulan, 2007 yılı itibariyle, 36 ülkeden 82 ulusal sendikanın üye olduğu 

bir konfederasyon olmasına, üyeleri Avrupa’daki örgütlü emek gücünün büyük 

bir kısmını oluşturmasına52 (Avrupa düzeyinde 60 milyon sendikalıyı temsil 

ediyor)53 karşın, Komisyon üzerindeki etkisi kısmîdir ve en güçsüz Genel 

Müdürlükler olan DG554 (sosyal işler) ve DG1055 (iletişim) ile sınırlıdır 

                                                

51 ETUC (European Trade Union Confederation): Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu. 
52 http://www.etuc.org/a/82 (Erişim tarihi: 29.04.2008). 
53 http://www.etuc.org/r/13 (Erişim tarihi: 29.04.2008). 
54 Directorate General of Social Affairs: Sosyal İşler Genel Müdürlüğü. 
55 Directorate General of Communication: İletişim Genel Müdürlüğü. 
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(Carchedi, 2001: 34). Emek hareketinin Avrupa düzeyinde güçsüzlüğü, kısmi 

olarak, ETUC’un örgütsel biçimi tarafından belirlenmiştir (Taylor ve Mathers, 

2002). 

Birlikteki karar alma süreçlerine daha çok sermaye örgütleri katılmaktadır 

ve denetlenmeyen kararların sonuçlarının gündelik yaşamda en fazla hissedildiği 

alan ise sosyal politika alanıdır. Uygulanan ekonomi programlarının özellikle 

ücretli çalışanlar, sosyal yardım alanlar ve işsizler üzerinde yarattığı olumsuz 

sonuçların etkilerini azaltacak kararların alınması gereken bu alanda, demokrasi 

açığı nedeniyle ciddi bir tahribat yaşanmaktadır (Sanlı, 2005: 63). 

Söz konusu örneklerde görüldüğü gibi, Avrupa özel sektörü, hizmetlerin 

serbestleştirilmesini, emek piyasalarının esnekleştirilmesini, sosyal gider ve 

harcamaların azaltılmasını talep etmekte ve bu taleplerini hayata geçirmek için 

de, AB’nin tüm kurumlarını, başta lobicilik olmak üzere çeşitli etkinliklerle 

etkilemektedir. Bu talepler, emekçi sınıfların gündelik yaşamlarını etkileyerek, 

son derece ciddi tahribata yol açmaktadır. Çünkü, emek piyasalarının 

esnekleştirilmesi işsizlik yaratmakta, hizmetlerin serbestleştirilmesi ve 

özelleştirilmesi ise kamusal hizmetlerin ortadan kaldırılması anlamını 

taşımaktadır. 

Bu kısa liste, büyük iş çevreleri ve AB kurumları arasındaki ortak ilişkiyi 

göstermek açısından önemlidir. Elbette AB kurumları, oligopol sermayenin basit 

bir sözcüsü olarak tanımlanamaz, ancak, ulusal kurumlara benzer biçimde, AB 

kurumları da farklı çıkarların çarpıştığı bir tür arenadır. Komisyon ve Konsey’den 

başlamak üzere tüm kurumlar, basitçe oligopol sermayenin çıkarlarını diğer 

sosyal aktörlere dayatmak yerine, farklı sınıfların ve grupların çıkarları arasında 

sık sık aracılık etmek durumundadır. Yani sık sık farklı ve çatışan çıkarları, 

herkes tarafından kabul edilebilir genel bir konuma getirmeye çalışırlar. Ancak, 

alınan kararlar, nihai olarak oligopol sermayesi açısından işlevseldir. Bu durum, 

sermayenin sistemde belirleyicisi olması anlamına gelmektedir ki, bu da siyasal, 

ekonomik ve toplumsal alanlarda, kararların bu güçler tarafından yönlendirilmesi 

anlamına gelmektedir. 
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2 . 3  A B  S o s y a l  P o l i t i k a s ı n d a  
D e ğ i ş i m  

Ekonomik bir motivasyona sahip olan AB, kuruluşundan itibaren Avrupa 

sermayesinin etki alanında bulunmakla birlikte, sermayenin değişen 

gereksinimleri karşısında ekonomi politikalarını ve sosyal politikaları bu 

gereksinimlere uyarlama çabasında olmuştur. Bu bölümde, AB’nin kuruluş 

döneminde ortaya çıkan sosyal politika anlayışının nasıl bir değişim süreci 

geçirdiği anlatılmaya çalışılacaktır.  

AET’yi kuran antlaşma56, sosyal politika alanında, son derece sınırlı sayıda 

hüküm içermektedir. Var olan sosyal hükümlerin temel katkısı da, ekonomik 

bütünleşme sürecini ve özellikle ortak pazarı kolaylaştırmak yönünde olmuştur. 

Bu nedenle, temel meseleler işçilerin serbest dolaşımı, yerleşme serbestliği, 

göçmen işçilerin sosyal güvenliği gibi hususlarda yoğunlaşmıştır (Hermans, 2001: 

13-14). 

AET’yi Kuran Antlaşma’nın 2. maddesinde Topluluğun görevi, ortak bir 

pazarın kurulması ve üye devletlerin ekonomi politikalarının giderek 

yaklaştırılması yoluyla, Topluluğun bütününde, ekonomik faaliyetlerin uyumlu 

bir şekilde geliştirilmesini, sürekli ve dengeli bir büyümeyi, daha fazla istikrarı, 

yaşam standardının hızla yükselmesini ve Topluluğun biraraya getirdiği devletler 

arasında daha sıkı ilişkilerin kurulmasını sağlamak şeklinde belirlenmiştir. 

Burada da açıkça görüldüğü üzere, Antlaşma’nın ilk ve asıl amacı sosyal değil, 

ekonomik niteliktedir (Gülmez, 2003: 11). 

Antlaşma’nın 117. maddesinde, “Üye Devletler işçilerin, eşit şekilde 

gelişmelerine imkan vererek hayat ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini teşvik 

etmenin gerekliliği konusunda görüş birliği içindedirler” denilmektedir. Aynı 

Antlaşma’nın 118. maddesinde ise 

“Komisyon’un görevleri, Üye Devletler arasında sosyal alanda, özellikle; istihdam, iş 
hukuku ve çalışma koşulları, temel ve ileri düzeyde mesleki eğitim, sosyal güvenlik, iş 

                                                

56 http://www.euturkey.org.tr/abportal/uploads/files/at.pdf (Erişim tarihi: 16.01.2007). 
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kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruma, iş sağlığı, sendika kurma ve işveren ile 
işçiler arasında toplu sözleşme yapma hakkı ile ilgili konularda yakın işbirliği 
sağlamaktır” 

denilmektedir. Madde 119 ise aynı iş için kadın ve erkek işçilere eşit ücret 

ödenmesi ilkesinin uygulanmasını sağlamaya yöneliktir. Son olarak, 123 ile 125. 

maddeler ise Avrupa Sosyal Fonu’nun (ASF) kurulmasına yöneliktir. Ortak pazar 

içinde işçiler için istihdam imkanlarını iyileştirmek ve bu suretle yaşam 

standardının yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla ASF kurulmuştur 

(Carchedi; 2001: 239-240). Sonuç olarak, AET Antlaşması, Topluluk organlarına 

genel bir sosyal politika oluşturma ve yürütme konusunda yetki vermemiş; 

Komisyon’a, sosyal alanda üye devletler arasındaki sıkı işbirliği görevi vermekle 

yetinmiştir (Gülmez, 2003: 9). 

Carchedi’ye (2001: 239) göre, AET Antlaşması’nda yer alan söz konusu 

amaçlar, AB’nin ilk yıllarındaki sosyal politikanın toplumsal bağlamını 

yansıtmaktadır. 1950’li ve 60’lı yıllar çok ciddi bir ekonomik kalkınma 

dönemidir. Bu koşullar altında ekonomik büyüme, göreli bir emek azlığı, göreli 

emek hareketsizliği ve nitelikli personel olmaksızın gerçekleştirilmişti. Üstelik, 

göreli olarak ekonomik ve sosyal açıdan geri olan ülkelerin daha ileri ülkeleri 

yakalayabilecekleri ve bu sürecin ekonomik ve sosyal yakınlaşma yaratacağı 

varsayılmıştı. Göreli olarak, gelişmemiş ülkelerin, AT’nin herhangi bir 

müdahalesi olmaksızın, gelişmiş ülkelerle aralarındaki toplumsal eşitsizliği 

azaltmak için, yeterli ekonomik getiri sağlayabileceklerine inanılmıştı. Avrupa 

sermayesi o yıllarda, herhangi bir ulus-ötesi sosyal politikaya gereksinim 

duymuyordu, çünkü söz konusu eşitsizlikler, AT’ye yönelik bir tehdit olarak 

algılanmıyordu. Belki de bundan daha önemlisi, o yıllar, sermayenin emek 

üzerinde ideolojik ve politik tahakkümünün olduğu zamanlardı. Bu durum, 

ASF’ye verilen mütevazı rolü açıklamak için yeterlidir. Ayrıca, bu konuya ilişkin 

olarak yapılan bir diğer değerlendirme de, AET’yi Kuran Antlaşma’nın yürürlüğe 

girdiği sırada sosyal durumun, “Altılar Topluluğu”nda bir kaygıya yol açmamış 

olması, yüksek bir istihdam düzeyini güvenceye alan bir büyümenin 

gerçekleşmesi ve hatta tam çalışmadan söz edilmesinin bunda etkili olmasıdır 

(Degimbe’den aktaran Gülmez, 2003: 10). 
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1960’ların sonuna doğru AT’nin yaklaşımı değişti. Bunun temel nedeni, 

işçilerin eşitlikçi isteklerinin yayılması ve işçi militanlığının büyük bir dalga 

haline gelmesiydi. Bu durum 60’ların sonunda başladı ve 70’lerin ortasına kadar 

devam etti. Bu büyük toplumsal hareketler, sermaye ile emek arasındaki güç 

ilişkilerini emek lehine dönüştürdü. Bu durum AT’yi, daha müdahaleci bir sosyal 

politika anlayışını daha öncekiyle değiştirmeye zorladı. 1972 Paris Zirvesi’nde 

ASF dışında yeni bir bölgesel politika oluşturmaya karar verildi. Ayrıca, 1974 

yılında Bakanlar Konseyi, uygulamaya konulmak üzere, tam ve daha iyi istihdam, 

yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yönetim ve emeğin daha fazla 

katılımının sağlanması biçiminde (Kleinman, 2002: 85) üç amaçlı yeni bir Sosyal 

Eylem Programı benimsedi. 

Bu program, yirmi dolayında önlem belirlemişti (Carchedi; 2001: 239-240). 

Bu önlemler temelde, Toplulukta tam ve en iyi istihdamın gerçekleştirilmesi; 

çalışma ve yaşam koşullarının ilerleme içinde eşitlenmesini sağlayacak biçimde 

iyileştirilmesi; sosyal ortakların, Topluluğun ekonomik ve sosyal politika 

kararlarına ve işçilerin de işletme yaşamına giderek artan biçimde katılması 

şeklinde üç ana eksene yönelmişti. Ancak, ilk ikisi Roma Antlaşması’nın temel 

amaçlarını oluşturan sosyal politikaya ilişkin bu düşünceler, anılan yıllardaki 

bunalım nedeniyle gerçekleştirilememiş, her üye devlet kendi ulusal sosyal 

politikası üzerinde yoğunlaşmıştır (Gülmez, 2003: 4). Üç eksene yönelmiş olan 

bu önlemler aslında, Topluluk düzeyinde genel bir sosyal politika anlayışının bir 

ürünü değildi ve sosyal politika alanındaki boşluğu doldurma amacı da 

taşımıyordu. Bu önlemler daha çok, rekabetin uyumsuzluk ve dengesizliklerini 

önlemeye yönelikti (Degimbe’den aktaran Gülmez, 2003: 5). 

Buna karşın, 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren, dünya ekonomisi bir 

düşüş yaşamaya başladı ve buna bağlı olarak da, emeğin, kadınların, öğrencilerin 

ve diğer sosyal sektörlerin militanlığı da azaldı. Yaşanılan bu gelişmeler, AT 

ülkelerinin sosyal politikaya olan tutumlarını da değiştirdi. O yıllarda, zengin 

ülkeler, yoksul ülkelerin faydalanacağı AT politikalara ödeme yapma konusunda 

isteksiz davranmaktaydı; yoksul ülkeler de kendilerinin ödeme yapamayacağı AT 

politikalarını kabul etme konusunda isteksizdi (Carchedi, 2001: 239-240). 
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AB’nin kuruluşu ve onu izleyen yirmi yıllık süreçte deneyimlenen sosyal 

politika alanının özellikle 80’lerden sonra nasıl bir değişim izlediği bundan 

sonraki bölümde ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Kurucu Roma Antlaşması’ndan, bu antlaşmayı son olarak revize eden Nice 

Antlaşması’na kadar, sosyal hükümlerin nasıl bir seyir izlediğine bakarak, aslında 

sosyal olana az ilgi gösterilmesi ve sosyal politikanın üye devletlerin kendi 

sorumluluğunda bulunması ilkesinin değişmediği bir tespit olarak ortaya 

konulabilir. Bununla birlikte, 80’li yıllardan itibaren imzalanan antlaşmaların 

yanı sıra AB’nin sosyal politika alanında stratejik hedeflerinin belirlendiği Sosyal 

Politika Gündemi başlığını taşıyan iki eylem planının ve sosyal politika alanında 

yayımlanan Beyaz Kitabının da değerlendirilmesiyle, sosyal politika alanında 

ortaya çıkan yeni yaklaşım ve yaşanan değişim sergilenebilir. 

2.3 .1  1980 ’ l e rden  Sonra  O r taya  Ç ıkan 
Sosya l  Po l i t ik a Yak laş ım l ar ı  

AB’de sosyal konular üzerine yapılan yorum ve tartışmaların artmasının, 

neo-liberal politikaların hegemonyasını kurmaya başladığı, kuralsızlığın egemen 

olduğu 1980’li yıllarda başlaması tam bir ironi olarak değerlendirilebilir. Bu 

yıllarda AB sosyal politikası yeniden dikkatleri çekmeye başladı, ama bu kez 

farklı nedenler bulunmaktaydı: Öncelikle, entegrasyona insani bir yüz 

kazandırmak için sosyal boyut gündeme geldi. Ayrıca, Avrupa projesine popüler 

destek sağlamak ve tek pazarın yarattığı toplumsal maliyetlerle baş edebilmek 

için toplumsal politikaların geliştirilmesi gerekiyordu. Avrupa projesinin büyük 

işadamlarına, bankerlere ve politikacılara yaradığı ama işçilerin ve vatandaşların 

gereksinimlerini görmezden geldiği şeklinde algılanması gibi bir politik tehlike 

söz konusuydu (Kleinman, 2002: 86). İşte bu politik tehlikeyi bertaraf edebilmek 

gibi bir nedene dayanarak, çok açık bir biçimde, neo-liberalizmin yol 

açtığı/açabileceği derin toplumsal kargaşayı dengelemek ve aynı politikalara rıza 

üretmeyi hedefleyerek çeşitli sosyal düzenlemelere girişilmiştir (Çidamlı, 2004). 

İşte bu ve benzeri nedenlerle, özellikle 80’lerdeki neo-liberal yeniden 

yapılanma sürecinde ortaya çıkan toplumsal sorunları “hafifletebilmek” amacıyla 

ve Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu, sosyalizmin bir seçenek olarak 
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“ortadan kalktığı” biçimindeki düşünceden hareketle, AB sosyal politikasının 

temel bir ekseni olarak istihdama önem verip sosyal diyaloğu geliştirmeye 

yöneldiler. Delors, Komisyon başkanlığı döneminde, sanki bu iş yalnızca kişisel 

tercihlere bağlıymış gibi, sosyal politikayı canlandırmış olduğu için övülmekteydi 

ama esasen yaptığı iş, Avrupa’nın dinamik sermayesinin, artan işsizlik ve bunun 

yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlarla bağlantılı olan çıkarlarına tercüman 

olmaktı. Dolayısıyla, “yeni AB sosyal politikası”, sermayenin himayesinde, yani 

sermayenin güçlendiği, emeğin ise zayıfladığı koşullar altında oluşmuştur 

(Carchedi; 2001: 241). Aslında burada yeni olan, sosyal politikanın sermayenin 

gereksinimleri doğrultusunda tasarlanması değil, sermayenin dönemsel 

çıkarlarının bir gereği ve sonucu olarak yeniden yapılandırılmasıydı. Bu nedenle, 

AB’nin sosyal konulara olan yönelimini sınıfsal özünden kopararak 

değerlendirmek ve bu şekilde yorum yapmak, hem eksik bir değerlendirmeye 

neden olacak hem de bizi yanlış sonuçlara götürebilecektir. 

2 . 3 . 1 . 1  Ant l a şma la rdak i  S os ya l  Po l i t i ka  

Bölgesel bir bütünleşme olarak AB, serbest ticaret alanı, gümrük birliği ve 

ortak pazar aşamalarından geçerek ekonomik birlik aşamasına ulaşmış ve siyasi 

birliğin unsurlarını geliştirmiştir. AB başlangıcından itibaren ekonomik 

bütünleşmeyi ön planda tutmuş, sosyal boyut sınırlı ölçüde gündeme gelmiş ve 

düzenlenmiştir. Bugün AB’de sosyal boyut daha önce de belirtildiği gibi, 

Amsterdam Antlaşması öncesine kıyasla, üzerinde daha fazla durulan bir konu 

olmakla birlikte, sosyal politikanın temel alanlarını kapsayan bir Avrupa sosyal 

birliğinden henüz söz edilemez (Erdoğdu, 2005a). Bu bölümde, dünyada neo-

liberal anlayışın egemen olduğu 80’li yıllardan itibaren imzalanan ve uygulamaya 

konan AB’nin hukuksal temelini oluşturan antlaşmalarındaki sosyal politika 

yaklaşımı ortaya konulacaktır. 

Avrupa Tek Senedi (ATS) (1987): 1980’li yıllar hem dünyanın hem de 

Avrupa’nın yeniden yapılandığı yıllar olmuştur. Avrupa’nın “anayasası” sayılan 

Roma Antlaşması’nda ilk sınırlı gözden geçirme veya reform ATS ile 

gerçekleşmiştir (Gülmez, 2003: 23). ATS’nin başlangıç bölümünde “üye 

devletlerin anayasa ve yasalarında, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler 
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Sözleşmesi’nde ve Avrupa Sosyal Şartı’nda tanınan temel haklara, özellikle, 

özgürlük, eşitlik ve toplumsal adalete dayanarak demokrasiyi geliştirmek için 

birarada çalışmaya karar verdikleri” belirtilmiştir (İKV, 1987: I). Ancak, 

özellikle, eşitlik ve toplumsal adalete gönderme yapılmakla birlikte, ATS’nin 

temel hedefi, 31 Aralık 1992’ye dek uzanan süre içinde, iç pazarı aşamalarla 

kurmaya yönelik tedbirler almaktı. İç pazar, içinde mallar, kişiler, hizmetler ve 

sermayelerin serbest dolaşımının (Roma Antlaşması’nın) hükümlerine göre 

sağlandığı, iç sınırların olmadığı bir alanı kapsar (İKV, 1987: 9). Hedefi iç 

pazarın tamamlanması olan ATS’nin amacı ekonomikti; sosyal politika, iç 

pazarın gerçekleştirilmesini sağlamak üzere ATS’ye konulmuştu ve ATS temelde, 

Roma Antlaşması’ndaki yaklaşımı değiştirmemiş, genel bir sosyal politika yolunu 

açmamıştı (Gülmez, 2003: 24). 

ATS’nin getirdiği yeniliklerden biri, karar mekanizmasında meydana 

gelmiş, Konsey, iş sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli çoğunluk yöntemi ile 

karar alma yoluna geçmiştir.57 Bunun anlamı, bir öneri hakkında bazı ülkelerin 

muhalefetine karşın karar alınmasına olanak tanınmasıdır (Hermans, 2001: 13-

14). Konsey’e tanınan bu olanak Gülmez’e (2003: 25) göre, varolan (önceki) 

durum karşısında gerçek bir ilerlemedir. Gerçekten, üye devletlerin sosyal 

mevzuatlarının yakınlaşması direktiflerle düzenleniyordu, ancak oybirliğiyle 

kabul edilmesi gerekiyordu. Bu duruma örnek olarak Thatcher’ın 118a maddesi 

için nitelikli çoğunluğa karşı çıkması nedeniyle, küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelere yönelik baskılar getirilmemesinin öngörülmesi verilebilir. Üye 

devletlerde çok değişik tanımları olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 

tanımlanması düşünülmemiş olduğundan; 118a maddesi, işçi sağlığı ve güvenliği 

alanındaki çalışma koşullarının üye devletlerde uyumlulaştırılması konusundaki 

niyetleri zayıflatıcı bir etki yapmaktadır. Konsey tarafından çıkarılan ve asgari 

gerekirlikleri belirleyen direktiflerde, küçük veya orta büyüklükteki işletmelerin 

                                                

57 Nitelikli çoğunluk oylaması Konsey’deki oyların ağırlığına bağlıdır. Bir başka ifadeyle, daha 
büyük ülkeler daha fazla oya sahiptir (Hermans, 2001: 13-14). 
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kurulmasını ve gelişimini engellemesi muhtemel idari, mali veya hukuki 

kısıtlamalar koymaktan kaçınılır denilmektedir (Carchedi, 2001: 240). 

ATS ile getirilen bir diğer unsur ise “sosyal diyalog” konusunda olmuştur. 

Roma Antlaşması’na eklenen madde 118b hükmü uyarınca “Komisyon, Avrupa 

düzeyinde tarafların da istemesi halinde, yönetim ile emek arasında anlaşmaya 

dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayabilecek bir diyalog kurmak için çaba 

gösterir.”58 Bunun anlamı, sosyal ortakların, Topluluğun sosyal yapılanmasına 

katılarak, Komisyon’un -eğer isterlerse- sosyal ortaklar arasında, Avrupa 

düzeyinde sözleşmesel ilişkilere varabilecek biçimde sosyal diyaloğu 

geliştirmekle görevlendirilmiş olmasıdır (Gülmez, 2003: 25). Antlaşma’nın bu 

kuralı, sermaye-emek ilişkileri açısından niteliksel bir dönüşümü ifade 

etmektedir. Bu kural ile birlikte emek ilişkileri alanında odak, geç 1960’larda ve 

erken 1970’lerde görülen örgütlenme ve toplu pazarlıktan, 1990’larda daha çok 

karşımıza çıkacak olan yönetim ve emek arasındaki “diyalog”a dönüşmüştür 

(Carchedi, 2001: 241). 

ATS ile birlikte kurulan “sosyal diyalog” yöntemi, “sosyal tarafların” 

(işçiler, patronlar ve kimi yerde hükümet/devlet) biraraya geldiği, ekonomik ve 

sosyal politikalar konusunda görüşlerin paylaşıldığı, kararların alındığı ve ideal 

düzeyi (her zaman ulaşılmasa da) “sosyal ittifak” olarak tarif edilebilecek bir 

mutabakata ulaşılması öngörülen bir mekanizmadır. Sınıfları, sosyal taraflar 

olarak değiştirdikten sonra, sınıf savaşımının üzerini örten bu süreç, sadece sınıf 

uzlaşmacılığını doğurduğu için değil, aynı zamanda işçi sınıfının olası 

hareketliliğinin toplumdaki meşruluğunu engelleyen bir çizgiye oturduğu için de 

son derece tehlikelidir. Sistemin oturduğu mantık, sonuçların bütün taraflarca 

kabullenilmesidir. Yani “sosyal diyalog” başladıktan sonra, sonuçların 

kabullenilmesi ve bunu değiştirmek için mücadele edilmemesi beklenir 

(Yurtsever Cephe-İşçi Konseyi, 2007). 

                                                

58 http://www.euturkey.org.tr/abportal/uploads/files/at.pdf (Erişim tarihi: 16.01.2007). 
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Maastricht Antlaşması (1993): 1990’ların ortasından itibaren, AB 

tarafından sosyal politika alanında daha pragmatik ama daha az yasal bir 

yaklaşım benimsendi. Maastricht ile birlikte sosyal politika aktivizminin yerini, 

geriye dönüş ve sınırlı yaklaşım almıştır. Bu dönemde hesapverebilirlik, 

demokrasi ve Avrupa kurumlarının meşruiyeti Avrupa gündeminde ortaya 

çıkmaya başladı. 

AB’nin anayasası niteliğinde olan ve Birliğin ekonomik ve parasal 

bütünleşmesini tamamlayan Maastricht Antlaşması 1992’de imzalanmış ve 

1993’te yürürlüğe girmiştir. Bu Antlaşma, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 

ardından iki Almanya’nın birleştiği, Soğuk Savaş koşullarının ortadan kalktığı 

konjonktüre denk gelmektedir. Maastricht Antlaşması, tüm bu gelişmelerin 

ışığında, Topluluğun yeniden yapılandırılması ve küresel düzende yeni yerinin 

belirlenmesi ve ona göre konumlanması anlamlarını taşıyordu. Dolayısıyla, bu 

konjonktüre uygun bir sosyal politika yaklaşımının benimsenmiş olması, Birlik ve 

Birliğin hizmet ettiği Avrupa sermayesi açısından mantıklı bir temele 

oturmaktaydı. 

Taylor ve Mathers (2002: 43), AB’yi kuran bu Antlaşma’nın, tek pazarın 

tamamlanmasının mantıksal bir sonucu olduğunu belirtir. Antlaşma, yeni 

oluşturulan pazarın, neo-liberal ilkelere göre işlemesini sağlamak üzere, Avrupa 

düzeyinde çok güçlü düzenleyici mekanizmalar ortaya çıkarmıştır. Avrupa 

bütünleşme sürecine Maastricht Antlaşması ile getirilen yeni unsurlardan bir 

tanesi subsidiarity ilkesidir. Esas olarak kararların yurttaşa en yakın yönetsel 

düzlemde alınması ilkesi olan subsidiarity’nin, Antlaşma’da tanımı olmasına 

karşın anlam açısından yeterince açık olduğu söylenemez. Kararlar, Konsey için 

daha çok ulusal düzeyde, Komisyon için Topluluk düzeyinde, bölgesel ve yerel 

yönetimler için de, doğallıkla yerel düzeyde en iyi sonucu verecek şekilde 

alınabilir. Öte yandan, aynı hedefe yönelik bir eylemin, örneğin, ülke ya da bölge 

düzlemlerinden hangisinde daha etkin olacağı, farklı toplumsal ve ekonomik 

yapılara ve değişik yönetsel sistemlere sahip üyeler arasında da farklılıklar 

gösterebilir (Bozkurt, 1994: 24).  

Maastricht Antlaşması’na göre subsidiarity’nin merkeziliği, Avrupa 
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düzeyindeki neo-liberal düzenleyici kurumlar ile AB yasalarının ve direktiflerinin 

uygulandığı ulusal yönetim biçimleri arasında kurumsal bir mesafe geliştirme 

çabasını göstermektedir. Öte yandan önemli bir başka husus, daha çok Birlik 

düzeyinde kararların alınmasının daha iyi sonuçlar verebileceği doğrultusunda 

davranmayı seçecek olan Komisyon’un, daha çok sermayenin etkisinde olduğunu 

ve sermaye lobilerinin, Komisyon üzerindeki etkileri daha önce belirtilmiş 

olduğundan, kararların kimin lehine olduğuna ilişkin bir yargıya da kolaylıkla 

varılabilir.  

Maastricht Antlaşması, içeriği itibariyle, sosyal konular yerine, ortak dış 

politika, güvenlik politikası, iç politika ve hukuk politikaları konularında yoğun 

işbirliğini öngörmüş ve bu niteliğiyle, ekonomik ve siyasi niteliği daha ağır basan 

bir antlaşma olmuştur. Ancak, bu Antlaşma ile sosyal politikalar konusunda da 

bazı değişimler yaşanmıştır. Antlaşma’da, tüm AB metinlerinde olduğu üzere, 

genel olarak, sosyal politika önlemleri ekonomik önlemlerin gerisinde kalmıştır. 

Kleinman (2002: 92)’in söylediği gibi, bu Antlaşma’da “Avrupa sosyal devletini 

kurmaya veya Avrupa iş gücünün regülasyonunu uyumlaştıracak bir sistematik 

çaba veya genel çaba ihtimal dahilinde olmamıştır”. 

Ekonomik ve parasal birliğe geçişi sağlayan Maastricht, ekonomik açıdan 

olduğu kadar politik ve sosyal açılardan da, radikal ve uzun dönemli etkiler 

yaratacaktı.  

AB düzeyinde, sosyal politika alanındaki önemli aşamalarından biri olarak 

değerlendirilen, İşçilerin Temel Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Sosyal Şartı 

1989 yılında ortaya çıktı. İngiltere dışında tüm üyeler59 tarafından imzalanmış 

olan Şart, bu nedenle, herhangi bir yasal bağlayıcılığı olmayan bir bildirge olarak 

kalmıştı. Emeğin, Avrupa toplumundaki yerinin dayandığı temel ilkeleri saptama 

amacı taşıyan bir belge (Gülmez, 2003: 27) olarak nitelendirilen Topluluk Şartı, 

Maastricht Antlaşması’nın “Sosyal Politika Protokolü”nün de temelini oluşturdu. 

İngiltere dışında kalan üye ülkeler tarafından, 1989 tarihli Topluluk Sosyal 

                                                

59 O tarihte AB’ye üye olan ülke sayısı 12 idi. 
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Şartı’nı hayata geçirmek niyetiyle imzalanan ve yedi maddeden oluşan söz 

konusu Protokol, yine İngiltere’nin ısrarıyla Maastricht Antlaşması’na 

eklenemedi, ancak “14 Numaralı Protokol” olarak kabul edildi. Maastricht 

Antlaşması’nda yer alan Protokol, temelde kendinden önce kabul edilen ve 

Avrupa ülkelerinin çoğunluğunca da onaylanan uluslararası sözleşmelerde yer 

alan kuralları yinelemekten başka bir şey yapmamıştır (Gülmez, 2003: 28). 

İstihdamı geliştirme, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, uygun sosyal 

koruma, yönetim ve emek arasında diyalog, sürekli ve yüksek bir istihdam 

düzeyine ulaşmak için insan kaynaklarını geliştirme ve dışlamaya karşı mücadele, 

söz konusu Protokol’ün hedefleri arasında yer almaktaydı (Treaty on European 

Union).  

Yukarıda sözü geçen alanlarla ilgili yetki, üye devletlerle paylaşılmıştır. 

Bunun anlamı şudur: Sözü edilen hedeflere erişmek için, AT ve üye devletlerin 

birlikte önlem alması gerekmekteydi. Sosyal Protokol’ün hedefleri, bir anlamda 

üye devletlerin tarihsel, siyasal, hukuksal, sosyal, ekonomik vb. koşullarına ve 

ulusal çeşitliliklere göre biçimlenmekteydi. 

Protokol’ün ikinci maddesinde, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak 

bakımından Birliğin; işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma koşulları, bilgilendirme 

ve danışma, emek piyasasında kadın ve erkek eşitliği, iş gücü piyasası dışında 

kalan kişilerin yeniden emek piyasasına katılımı konularında, üye devletlerin 

faaliyetlerini destekleyeceği ve Konsey’in bu amaçla asgari koşulları belirleyen 

direktifler çıkarabileceği hükme bağlanmıştır. 

Aynı maddenin üçüncü bendinde, Konsey’in, Ekonomik ve Sosyal Komite 

ve Avrupa Parlamentosu’na danıştıktan sonra, Komisyon’dan gelecek; sosyal 

güvenlik ve sosyal koruma, işçilerin hizmet sözleşmelerinin sona ermesi sırasında 

korunması, işçi ve işveren çıkarlarının kolektif düzeyde temsili ve sağlanması, 

altıncı fıkraya tabi olarak birlikte karar alma mekanizmaları, üçüncü ülke 

vatandaşlarının işe yerleşme ve çalışma koşulları, sosyal fon düzenlemelerine 

aykırı olmamak koşulu ile iş sahası açma ve istihdamın teşvik edilmesi için mali 

katkılar konularında oybirliği ile karar alabileceği düzenlenmiştir (Treaty on 

European Union). 
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Ancak, yine aynı maddede ücret, örgütlenme özgürlüğü, grev ve lokavt 

konularına ilişkin düzenlemeler çalışma koşulları kavramı dışında tutulmuş ve 

Birliğin bu konularda düzenleme getirme yetkisi olmadığı kabul edilmiştir. 

Protokol’ün üçüncü maddesinde Komisyon, sosyal konularda alacağı kararlar 

veya yapacağı önerilerden önce, sosyal taraflarla görüş alışverişinde bulunma ve 

diyalog içinde olma konusunda görevlendirilmiştir. Diğer taraftan, dördüncü 

maddede, işçi ve işveren kesimlerinin istemeleri halinde, Birlik düzeyinde 

sözleşme ilişkisine girebilecekleri ve çeşitli konularda aralarında sözleşmeler 

yoluyla düzenleme yapabilecekleri belirtilmiştir. Bu yönde yapılacak sözleşmeler, 

doğrudan üye ülkelere özgü yöntemlere uygun olarak uygulamaya konulabileceği 

gibi, tarafların istemesi halinde, Komisyon’un bu konuda bir önerisi ile Konsey 

tarafından direktif haline getirilebileceği de hüküm altına alınmıştır (Treaty on 

European Union). 

AB’ye üye ülkelerin daha farklılaşmış olduğu bu dönemde, istihdamın 

artırılması, işsizlikle mücadele ve sosyal dışlanma, 1990’ların gündeminin temel 

konuları oldu. 1997’lerde, 15 üyenin 13’ünde sol iktidardaydı ama onlar da, 

1980’lerin muhafazakar ve monetarist hegemonyasının mirası ve diliyle 

konuşuyorlardı (Kleinman, 2002: 92). Örneğin o dönemde iktidarda olan İşçi 

Partisi’nin ve Blair’in çözümü sosyalist olmaktan çok uzaktı: Emek pazarındaki 

fazla düzenlemeden kaçınılması ve emek esnekliği isteniyordu. İstihdam 

konusunda, üye devletler de, Blair’in versiyonunu tercih etmişti. Ayrıca, yine o 

dönemde, devletin müdahaleci politikalarından ve planlı ekonomiden geleneksel 

sağ-sol ayrımını aşan bir politika, yani ideolojik bir kayış söz konusuydu. Sonuç 

olarak, Birliğin anayasası niteliğinde olan ve Avrupa’nın tek pazar olma sürecini 

tamamlayan Maastricht Antlaşması’nda, her ne kadar sosyal konulara ilişkin bir 

protokol bulunsa da, bu durum, Birliğe üye olan Avrupa’daki hükümetlerin, adları 

ne olursa olsun, pazar dostu olma gerçeğini ortadan kaldırmaya yetmemişti. 

Maastricht Antlaşması ile ilgili sonuç olarak şu söylenebilir: Parasal 

politikalarla, mali ve sosyal politikalar arasında dolaysız bir ilişki vardır. 

Maastricht Antlaşması’nda, Birliğin parasal politikasının temel amacının fiyat 

istikrarı sağlamak olduğu belirtilmektedir. Fiyat istikrarı, yüksek faiz oranlarıyla, 
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daraltıcı parasal politikaları öngörür. Daraltıcı parasal politikalar ise daha az refah 

devleti, daha az istihdam anlamına gelmektedir. Maastricht kriterleri, sıkı para 

politikası önlemleri nedeniyle, sosyal hakların ve harcamaların en önemli ayak 

bağı olarak değerlendirilmekte ve eleştirilmektedir. Üstelik AB bağlamında bu 

politikalar, devletlerin yetki devri nedeniyle, üye devletlerin tasarrufunda 

olmayıp, parasal politika konusundaki yetkili kurum olan AMB tarafından 

uygulanmaktadır. Bu nedenle, özellikle avroya geçmiş ülkelerde, istihdam 

yaratıcı ve genişletici politikalar izlemek olanaksız hale gelmiş durumdadır (AB 

Çalışma Grubu, 2005: 205-206).  

Birlik, koordinasyon ve gözetim gücüne sahip olduğundan dolayı, mali 

politikada birtakım değişiklikler yapılmasını talep edebildiği gibi, kurallara 

uymayan hükümetlere yaptırım uygulama hakkına da sahiptir (Bonefeld, 2005: 

8). Bu yüzden, ülkeler, sosyal politika alanında kendi başlarına politika 

belirleyebilme ve istediklerini yapabilme serbestliği içinde görünüyor olsa da 

hiyerarşik yapılanma buna izin vermemektedir, zira, Birliğin temel meselesi 

aslında mali politikalardır. Ayrıca, APB, para birliğinin istikrarının bir koşulu ve 

sonucu olarak, mali kemer sıkma gereği konusunda katıdır ve AMB, özellikle 

hükümetlere doğrudan borç vermekten men edilmiş ve kamu sektörü açıklarının 

parasal finansmanından kaçınmaya zorunlu tutulmuştur. APB, para politikasının 

enflasyon ve devalüasyon gibi iktisadi ayarlamaların aracı olarak 

kullanılmasından vazgeçer ve iktisadi bozulmalara çevrim-karşıtı yanıtları 

kısıtlar. Bunun yerine sınai sermayeyi göreve çağırır; böylece yaratılmış (artık) 

değerin basitçe daha uygun bir biçimde yeniden bölüştürülmesinden ziyade, daha 

fazla (artık) değerin yaratılmasına çalışır (Bonefeld, 2005: 9; Carchedi, 1997). 

Amsterdam Antlaşması (1997): Yukarıda belirtildiği gibi, İşçilerin Temel 

Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Şartı ile 1992 tarihli olan ve bir protokol olarak 

AB Antlaşması’na eklenen “Sosyal Politika Protokolü”, İngiltere tarafından 

imzalanmamıştı. Bu yüzden, sosyal politikaya ilişkin AB mevzuatı, İngiltere 

hariç, diğer ülkelerde geçerliydi, bu da Birlik içinde parçalı bir yapı 

oluşturuyordu. Ancak, 1997 tarihinde imzalanan ve 1999 yılında yürürlüğe giren 

Amsterdam Antlaşması, sosyal politikanın parçalı yapısına bir anlamda son 
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vermiştir. Maastricht Antlaşması’na ekli “Sosyal Politika Protokolü” hükümleri, 

daha önce bu Antlaşma’nın dışında kalan İngiltere’nin de onamasıyla, Avrupa 

Topluluğu Antlaşması’na entegre edilmiş; ayrıca, Antlaşma’ya, “İstihdam” 

başlıklı bir bölüm eklenmiştir. 

Amsterdam Antlaşması’nın “Sosyal Politika, Eğitim, Mesleki Eğitim ve 

Gençlik” isimli 11. Başlığı’nın Birinci Kısmı’nda bulunan “Sosyal Hükümler” 

136. maddede şöyle tarif edilmektedir: 

“Topluluk ve Üye Devletler, 18 Ekim 1961 tarihinde Torino’da imzalanan Avrupa Sosyal 
Şartı ve 1989 İşçilerin Temel Sosyal Haklarına dair Topluluk Şartı’nda belirtilen temel 
sosyal haklar gibi hakları göz önünde bulundurarak, istihdamı ve ilerlemeyi korurken, 
bunlar arasında uyumu mümkün kılacak şekilde ileri düzeyde yaşam ve çalışma 
koşullarının geliştirilmesi, uygun sosyal koruma, yönetim ve iş gücü arasında diyalog, 
uzun süreli yüksek istihdamın temini ve dışlanmayla mücadele etmek amacıyla insan 
kaynaklarını geliştirme hedeflerine sahiptir. 

Bu amaca ulaşmak için Topluluk ve Üye Devletler, özellikle akdi ilişkiler alanındaki farklı 
ulusal uygulamaları ve Topluluk’taki rekabetin korunması ihtiyacını dikkate alan 
önlemleri yürürlüğe koyarlar.” (Amsterdam Antlaşması, Bütünleştirilmiş Haliyle Avrupa 
Birliği Kurucu Antlaşmaları, 2000: 46). 

Amsterdam Antlaşması, üye ülkelerde esnek iş piyasalarının geliştirilmesi, 

istihdam olanaklarının geliştirilmesi için eğitimin ve niteliğinin artırılması 

görevini yükleyen yeni bir bölüm içermektedir. Bu Antlaşma ile Komisyon’un 

çalışma alanı, "ayrımcılığın önüne geçilmesini'' de içerecek şekilde 

genişletilmiştir. Söz konusu Antlaşma’da, AB içinde istihdam olanaklarının 

artırılması, yeni işlerin oluşturulması ve işsizlikle mücadele konuları, bir kez daha 

ortak çalışma yapılacak alanlar olarak vurgulanmıştır. 

Amsterdam Antlaşması, bu anlamda, tüm Birliği kapsayacak bir sosyal 

politika oluşturma yolunda bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Bu Antlaşma’ya 

“istihdam” ayrı bir başlık olarak dahil edilmiştir. Bunun nedenini Gülmez (2003: 

43), 1990’lı yıllarda, Avrupa’da yaşanan olumsuz istihdam ve işsizlik 

koşullarında bulmuştur. Özellikle uzun süreli işsizliğin yaşandığı Avrupa ülkeleri, 

gerek Topluluk düzeyinde, gerekse ulusal düzeyde önlem alma gereği duyduğu 

için, Antlaşma’ya istihdamı ayrı bir bölüm olarak dahil etmiştir. 

Amsterdam Antlaşması’nın Üçüncü Bölüm VIII. Başlığı “İstihdam” olarak 

belirlenmiştir. Madde 125-130 arasında yer alan istihdama ilişkin hükümlere 
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bakıldığında, madde 125, temel amaçları aşağıdaki şekilde ortaya koyar: 

“Üye devletler ve Topluluk, bu Başlık uyarınca, Avrupa Birliği Antlaşması’nın 2. 
maddesinde ve bu Antlaşma’nın 2. maddesinde tanımlanan amaçları başarmak için, 
eşgüdümlü bir istihdam stratejisi geliştirmek ve özellikle ekonomik değişikliklere duyarlı 
olan vasıflı, eğitilmiş ve uyarlanabilir iş gücü ve bir emek piyasası geliştirmek için 
çalışırlar.” (Amsterdam Antlaşması, Bütünleştirilmiş Haliyle Avrupa Birliği Kurucu 
Antlaşmaları, 2000: 43). 

Antlaşma’ya göre, üye devletler, istihdamın geliştirilmesini ortak bir amaç 

olarak değerlendirir ve bu konuda, Konsey’deki eylemlerinin eşgüdümünü 

sağlarlar (Madde 126/1, 2). Topluluk, üye devletler arasındaki işbirliğini teşvik 

ederek ve destekleyerek, eğer gerekirse eylemlerini tamamlayarak, yüksek 

seviyeli bir istihdama katkıda bulunur, ancak bunu yaparken, üye devletlerin 

yetkilerine saygı gösterir (Madde 127/1, 2). Ayrıca, her yıl yinelenmesi gereken 

bir mekanizma çerçevesinde, ülkelerin istihdam durumuna ilişkin rapor 

hazırlaması, yönlendirici ilkelerin sonuçlarının kabul edilmesi, incelemeler 

yapılması ve üye devletlere önerilerde bulunulması öngörülmüştür (Madde 128-

129). Son olarak da Konsey, AP’ye danıştıktan sonra, üye devletler arasındaki 

istihdam ve emek pazarı politikalarının eşgüdümünü geliştirmek üzere, istişari 

nitelikli bir İstihdam Komitesi kurar. Komite’nin görevi, üye devletlerdeki ve 

Topluluktaki istihdamın durumunu ve istihdam politikalarını izlemek ve görüş 

oluşturmaktır (Madde 130). 

Amsterdam Antlaşması, istihdamı ayrı bir bölüm olarak içermekle birlikte, 

bu konuda çekingen ilerlemeler gerçekleştirmiştir (Gülmez, 2003: 45). Çünkü bu 

konuda birincil sorumluluk hâlâ üye devletlerin üzerindedir. “Yüksek” istihdam 

düzeyinin gerçekleştirilmesi için birkaç çekingen eylem aracının tanınması 

haricinde, tüm sorumluluk devletlere aittir. Ayrıca, istihdama ilişkin, üye 

devletleri bağlayıcı herhangi bir hukuksal işlem kabul edilmeyip, yalnızca rapor 

hazırlamak, tavsiyelerde bulunmak gibi önlemlerle yetinilmiştir. Dolayısıyla, bu 

Antlaşma ile üye ülkelerin istihdam yaratmak konusunda ortak karar almalarını 

sağlayacaklarına ilişkin umutların tersine, üye ülkeler, “istihdam edilebilirlik” ve 

“aktif emek piyasası tedbirleri” merkezli, arz-taraflı bir istihdam politikası 

üzerinde anlaşmaya varmışlardır. Bu iki kavramın tam olarak ne anlama geldiği 

ve sonuçları izleyen yıllarda daha iyi anlaşılacaktı (AB Çalışma Grubu, 2005: 

203). 
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Nice Antlaşması (2001), sosyal politika ve sosyal diyalog alanında temelde 

varolan durumu koruyup sürdürme yaklaşımını benimsemiştir (Gülmez, 2003: 

48). Bununla birlikte, Nice Antlaşması’nın getirdiği kimi yenilikler de 

bulunmaktadır. Amsterdam Antlaşması’nın 137. maddesi, Nice Antlaşması’nın 

137. maddesi ile yer değiştirmiştir. Ancak, Antlaşma’nın 42 ve 137 sayılı 

maddeleri uyarınca, sosyal politika alanında statükonun sürmesi söz konusudur. 

Sosyal politika alanında, Amsterdam Antlaşması’nda yer alan tüm hükümler bu 

Antlaşma’da da tekrarlanmış, yalnızca sosyal dışlanmayla mücadele ile sosyal 

koruma sistemlerinin modernizasyonu hükümleri eklenmiştir. Bununla birlikte, 

Konsey, oybirliği ile hareket ederek, hâlâ oybirliği kuralına tabi olan sosyal 

politika konularını ortak karar prosedürünün kapsamına sokabilir. Ancak, bu 

“köprü” sosyal güvenlik için asla kullanılamaz. 

Sosyal Koruma Komitesi, işbirliği için bir forum olarak hizmet etmek ve 

üye devletlerle Avrupa Komisyonu arasında, üye devletlerin sosyal koruma 

sistemlerinin modernizasyonunda karşılaştıkları ortak zorluklara ilişkin, karşılıklı 

öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla, Haziran 2000 tarihli Konsey kararıyla 

kurulmuştur. Nice Antlaşması’nın yeni 144. maddesi yoluyla, Lizbon AB 

Konseyi kararları uyarınca, Konsey tarafından kurulmuş olan Sosyal Koruma 

Komitesi, Antlaşma’ya dahil edilmiştir. Komisyon ve her bir üye devlet 

tarafından atanan iki üye ile oluşan Komite’nin görevleri, sosyal koruma 

politikalarının gelişimini ve sosyal durumu izlemek, üye devletler arasında iyi 

uygulama, deneyim ve bilgi değişimini geliştirmek, talep halinde rapor 

hazırlamak, görüş oluşturmak, emek ve yönetim arasında uygun ilişkiyi kurmaktır 

(Treaty of Nice Amending the Treaty on European Union, the Treaties 

Establishing the European Communities and Certain Related Acts). 

AB Anayasası: Yeni Reform Antlaşması ile Avrupa Anayasası olarak 

adlandırılan antlaşma rafa kaldırılmakla birlikte, Birliğin sosyal politika açısından 

izlediği yolun bir uğrak noktası olarak, söz konusu anayasa taslağını 

değerlendirmekte yarar bulunmaktadır. 25 üye ülkenin onayına sunulan, 

üyelerden sadece 10’u tarafından, olması gerektiği şekilde bir referandum yoluyla 

yapma kararı alınan, Fransa ve Hollanda halklarının “hayır”larıyla rafa kaldırılan 
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anayasa metni, Avrupa düzeyinde, içeriği nedeniyle zengin bir tartışma zemini 

yaratmıştı. Aslında anayasanın reddedilmesi, mevcut Avrupa rejiminin ve onun 

“reform” projesinin başarısızlığına duyulan halkçı öfkenin ifadesinden başka bir 

şey değildir. Avrupa Para Birliğine, mali piyasaların deregülasyonu, kamu 

varlıklarının özelleştirilmesi, sosyal korumanın metalaştırılması ile sosyal 

yardımların kesilmesi eşlik etmiştir. Söz konusu proje, “Sosyal Avrupa” ibaresi 

eklenerek gizlenmeye çalışılmıştır ancak, bu başarılamamıştır (Blackburn, 2005). 

Avrupa’da, anayasanın liberalizmi yasalaştırdığını düşünen AB solu 

tarafından ciddi bir eleştireye tabi tutulan metin, ülkemizde kimi solcular 

tarafından destek bulmuştu. Türkiye’de AB Anayasası’na destek verenlerden biri 

olan Çelik (2005), AB Temel Haklar Şartı’nın, Anayasa’nın ikinci bölümüne 

olduğu gibi aktarılmış olmasını, Anayasa’nın, sosyal politika açısından en önemli 

yönlerinden biri olarak değerlendirmektedir. O’na göre, “Avrupa Birliği Temel 

Haklar Şartı”, temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeleri içermekte, sosyal 

haklara da ayrıntılı bir biçimde yer vermekteydi. Anayasa’dan önce, AB mevzuatı 

açısından bağlayıcı niteliği olmayan ve bir politik bildirge olarak kabul edilen 

“Temel Haklar Şartı”, AB Anayasası’nın ikinci bölümünü oluşturmaktaydı. 

Çelik’e (2005) göre bu, sosyal hakların anayasal bir kimliğe kavuşması anlamına 

geliyordu. Oysa hem AB’de hem de Türkiye’de, söz konusu iddia ciddi biçimde 

eleştirilmişti. Anayasa, neo-liberalizm ve piyasa egemenliği ile rekabetin 

prensiplerini “taşa kazımakta”; “sosyal piyasa ekonomisi” olarak tanımlanan 

modelde, “sosyal” sözcüğü içi boş, sadece kulağa hoş gelsin diye, piyasa 

sözcüğünün sıfatı olarak kullanılmaktadır (Onaran, 2005: 2). 

AB'nin “ekonomik ve sosyal ilkeleri”ni ifade ettiği ileri sürülen, 

Anayasa’nın birinci bölümü olan, “Birlik’in Tanımı ve Amaçları” başlığı altında, 

“Birliğin Amaçları” kısmında, 3. maddenin, üçüncü fıkrasında “Birlik, tam 

istihdam ve toplumsal ilerleme hedefine sahip rekabet gücü yüksek bir sosyal 

piyasa ekonomisi, dengeli ekonomik büyümeye dayanan, sürdürülebilir şekilde 

Avrupa'nın kalkınması için çalışır” denilmektedir (Avrupa İçin Bir Anayasa 

Oluşturan Antlaşma, 2004: 8). 
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Akkaya’ya (2005c) göre, burada dikkat çekilmesi gereken “rekabet gücü 

yüksek bir sosyal piyasa ekonomisi” ifadesidir. Yani, sosyal haklar, sosyal 

politika adına ne varsa, ne düzenlenecekse, bunlar öncelikle “rekabet gücü 

yüksek” bir sosyal piyasa ekonomisine uygun olacaktır. Hem rekabet gücü 

yüksek, hem de sosyal piyasa ekonomisi olabilmesi mümkün müdür? Zira rekabet 

gücü yüksek bir ekonomi oluşturmaya kalktığınızda, ne sosyal piyasa ekonomisi, 

ne sosyal haklar, ne de sosyal politika kalır. Çünkü, rekabet gücünü yükseltmek 

için maliyetleri düşürmek gerekir. Maliyeti düşürmek için ise ya teknolojiyi 

yükseltmek, ya işçilik maliyetlerini düşürmek ya da üçüncü bir yol olarak her 

ikisini birden uygulamak gerekir. Ancak, bütün deneyimler göstermektedir ki, her 

halükarda, rekabet gücünü yükseltmek için işçilik maliyetleri düşürülmüştür. Bu 

da sosyal hakları budamak ve sosyal politikayı daha geri sınırlara çekmekten 

başka bir anlama gelmez. 

Serbest rekabet ilkesinin, değiştirilmesi oybirliği ilkesi ile neredeyse 

mümkün olmayan anayasal bir ilke olarak benimsendiği Anayasa’nın ikinci 

bölümünde, 75. madde olan “meslek seçme özgürlüğü ve bir işte çalışma hakkı” 

(Freedom to choose an occupation and right to engage in work), “iş hakkı” yerine 

“işe angaje olma hakkı” ifadesine yer vermektedir. Maddenin birinci fıkrası, 

“Herkes, bir işte çalışma ve özgürce seçilmiş veya kabul edilmiş bir mesleği 

sürdürme hakkına sahiptir“ der (Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma, 

2004: 74). Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, “Her Birlik vatandaşı, üye 

devletlerin herhangi birinde iş arama, çalışma, iş kurma hakkını kullanma ve 

hizmet sağlama özgürlüklerine sahiptir” denilir (Avrupa İçin Bir Anayasa 

Oluşturan Antlaşma, 2004: 74). 

Başlangıçta önemsizmiş gibi görünen bu sözcük oyunları, aslında önemli 

farkları ardında barındırmaktadır. “İş hakkı” tanımı, herkesin bir iş sahibi 

olmasını, toplumsal sorumluluğun alanında tanımlarken, “işe angaje olma hakkı” 

veya “çalışma hakkı” olarak çevrilebilecek yeni ifade, sadece çalışmak isteyen 

birine engel olunmamasını yasayla garanti altına almak anlamını taşımaktadır 

(Susan George’tan aktaran Onaran, 2005: 3). 

Aynı şekilde 95. madde olan “Sağlık Hizmetleri” başlığında, “Herkes 
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koruyucu sağlık hizmetlerine erişme hakkına ve ulusal yasalarla uygulamalar 

tarafından belirlenen koşullar altında tıbbi tedaviden yararlanma hakkına sahiptir” 

(Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma, 2004: 82) denilerek, sağlık 

hizmeti hakkı da, bu hizmetler sunulduğu takdirde, “erişim hakkına” 

indirgenmiştir (Onaran, 2005: 3). 

Sağlık hizmetine benzer biçimde, eğitim hakkı da, “eğitime erişebilme 

hakkı”na dönüşmüştür. Buna göre, “Herkes eğitim görme hakkı ile mesleki ve 

sürekli eğitime erişebilme hakkına sahiptir” denilmiştir (Avrupa İçin Bir Anayasa 

Oluşturan Antlaşma, 2004: 73). Böylelikle, toplumsal bir hak olarak 

değerlendirilmesi gereken eğitim hakkı da, bu hizmetin sunulması halinde söz 

konusu hizmete erişebilme hakkı biçimine dönüşmüştür. 

Reform Antlaşması: AB’ye üye ülkelerin, 21-22 Haziran 2007 tarihinde 

gerçekleştirdikleri Brüksel Zirvesi’nde, anayasanın reddedilmesiyle başlayan 

krizi sona erdirmek amacıyla biraraya gelerek üzerinde anlaştıkları “Reform 

Antlaşması”, AB Anayasası’nın yerini alacak bir düzenlemedir. Reform 

Antlaşması, ekonomik belirsizliğin arttığı, toplumsal eşitsizliklerin büyüdüğü 

finansal kriz ortamında AB’nin gündemine girmiştir. Ancak, bu yeni Antlaşma, 

AB’nin bu köklü sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olmadığı gibi, sorunları 

yaratan neo-liberal politikaları güçlendireceğinden dolayı, var olan durumun 

devamına katkıda bulunmuş olacaktır.60  

2009 yılında yürürlüğe girmesi planlanan Antlaşma metniyle, AB’de 

yapılacak olan reformlar netleştirilmiştir. Söz konusu Zirve Toplantısının Sonuç 

Bildirgesi’nin “Ekonomik Sosyal ve Çevreye İlişkin Konular” başlıklı üçüncü 

bölümün 38. maddesinde, 

“Sosyal politika alanında, önemli sorunların en kısa zamanda çözümlenmesi amacıyla, 
sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonuna ilişkin çalışmalar sürdürülmelidir. Avrupa 

                                                

60 EuroMemorandum 2007 December 2007, “Full Employment with Good Work, Strong Public 
Services, and International Cooperation Democratic Alternatives to Poverty and Precariousness 
in Europe”, http://www.memo-europe.uni-
bremen.de/downloads/EM07_final_version_19_Nov.pdf (Erişim tarihi: 18.04.2008). 
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Konseyi, bu yıl bitmeden önce kabul edilmiş genel ilkeler temelinde, flexicurity61 
konusunda yakında çıkacak olan Komisyon Bildirimini bekler ve aktif içerme stratejisi 
konusunda gerçekleştirilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılar. Avrupa Konseyi, bu konuda 
devam eden çalışmalara temel olarak, bütünleyici emeklilik haklarının korunması ve 
kazanılmış hakların geliştirilmesi açısından, işçilerin hareketliliğini artırmak için, Asgari 
Gereklilikler Direktifini değiştiren teklifin sunulmasını bekler. Üye Devletler, iş başında 
genel olarak iyilik halini güçlendirecek; önleme politikalarını ve işçilerin gelişimini 
yeniden başlatacak, yakın bir zamanda benimsenmiş olan işyeri sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin Topluluk Stratejisi 2007-2012’yi hızla uygulamaya davet edilir. Avrupa Konseyi, 
Üye Devletleri, Komisyon’u ve sosyal ortakları, aile birliğini yerine getirmek üzere Üye 
Devletlerin ulusal kamu politikalarıyla uygunluk içinde aile dostu politikalar konusundaki 
yenilikçi yaklaşımlar ve iyi uygulamalar ile cinsiyet eşitliğini geliştirmek için davet eder. 
Avrupa Konseyi, Komisyon’un yakında çıkacak olan sosyal gerçek konusundaki mevcut 
durum raporlarını bekler” denilmektedir.62  

Tarihsel köken olarak bakıldığında ilk kez 1995 yılında kullanılmaya 

başlanan ve esneklik ile güvenceyi biraraya getiren “flexicurity” kavramı, hem 

esnekliğin hem de güvencenin birarada olabileceği felsefesine dayandırılarak, 

söylemsel bir araç olarak kullanılmaktadır. Kavram aslında emek pazarında, 

işyeri örgütlenmesinde ve emek ilişkilerinde, esnekliği geliştirmek üzere 

geliştirilmiş bir strateji olarak değerlendirilebilir. Esneklik dört biçimde karşımıza 

çıkmaktadır: 

i. Sayısal esneklik: İşletmenin çalışan sayısını, işverenin istediği 

şekilde değiştirebilmesi. İşçi çıkarmanın iyice kolaylaştırılması, 

geçici işçilik, taşeron ve müteahhitlik bu kapsamdadır. 

ii. İşlevsel esneklik: İşçilerin yapacakları işlerin (iş unvan ve 

tanımlarının) esnetilmesi, genişletilmesi. Bu esneklik çeşidi 

işyerlerinde “herkes her iş yapar” diye ifade edilmektedir. 

                                                

61 Flexicurity (Flexibility and Security): Avrupa Endüstriyel İlişkiler Sözlüğüne göre bu kavram, 
işverenler için “esneklik”, çalışanlar için “güvence” arasında bir “denge” bulmaya çalışmaktadır. 
Oysa bu kavram Avrupa’nın teknokratik politik dilinin bir ürünüdür ve tıpkı özelleştirmenin 
sosyal haklarla birlikte anılmasına benzer biçimde anlam bütünlüğü olmayan, kendi içinde 
tutarsız bir kavramdır (European Industrial Relations 
Dictionary,http://www.eurofound.eu.int/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/FLEXICU
RITY, Erişim tarihi: 07.08.2006; Çiğdem Çidamlı, (2004), "Emeğin Avrupa'sı": İşçi Sınıfını 
Birleştiren Değil, Bölen Bir Slogan- http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=1370, Erişim 
tarihi: 07.08.2006). Söz konusu kavramın Türkçesi esnek-güvence, güvenceli esneklik vb. 
biçiminde çevirilebilir olmakla birlikte anlamsal bir tutarlılığı olmaması nedeniyle tez süresince 
orijinal hali ile kullanılacaktır. 
62 http://www.ikv.org.tr/pdfs/21Haziran2007CouncilConclusions.pdf (Erişim tarihi: 02.07.2007). 
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iii. Ücrette esneklik: Ücretlerin enflasyona göre değil, işletmenin özel 

durumuna, piyasa dalgalanmalarına göre belirlenmesi, reel ücretlerin 

düşürülebilmesi. Bu da şöyle ifade edilmektedir: “Bütün girdilerin 

fiyatının esnek olduğu bir ortamda iş gücünün fiyatı (ücreti) sabit 

olamaz”. 

iv. Zamansal esneklik: Çalışma sürelerinin, işletmenin özel koşullarına 

göre belirlenmesi, yasaların saptadığı çalışma süreleri kurallarının 

kaldırılması.63  

Bir başka kaynakta64 beşinci bir esneklik türü olarak “uzaklaştırma 

stratejileri”nden de bahsedilmektedir. Bu da, yapılan işin, başka işyerlerinde ya 

da işletme içinde başka işçiler çalıştırılarak sağlandığı bir esneklik türüdür. 

Güvence, iş, istihdam ve gelir açısından değerlendirilirken; esneklik ise, 

ekonomik durum istikrarsız olduğu zaman, çalışma saatlerinin ve iş gücünün buna 

uyarlanması, ücretlerin, ekonomideki talebe göre uyarlanması, bunun için de 

ücretlerin yeniden düzenlenmesi, bir sistemin ya da alt sistemin çeşitli sorunlara 

karşı uyum gösterebilme yeteneği ve değişebilme yeteneği (Zengingönül, 2003: 

158-159) anlamına gelmektedir.  

İçerdiği anlam itibariyle esneklik, küreselleşen kapitalizmin bir unsurudur 

ve emek piyasaları ile emeği ve emeğin örgütlenmesini tahrip edici bir etkiye 

sahiptir (Konukman, 2002). Üretimin örgütlenmesine bağlı olarak sermaye, artık 

piyasanın dalgalanmalarına göre emek kullanmak istemekte; piyasada daralma 

yönünde bir sinyal aldığında, hukuksal sistemde varolan sınırlamalardan 

kurtulmak istemektedir. Bu yöndeki eğilimin temelinde, işçilerin tarihsel 

kazanımlarından olan sosyal hakların maliyetinden ve iş güvencesinden 

kurtulmak yatmaktadır. Esnekliğin, emek gücüne yaşattığı değişimi şöyle 

sıralayabiliriz: 

                                                

63 Sendikal Eğitim Notları 2 Küreselleşme ve Sendikalar Güncel Sorunlarımız, Kristal-İş 
Sendikası, 1997, İstanbul, s.: 13. 
64 Kamuda Esnek Çalıştırma ve Toplam Kalite Yönetimi, KESK, Eğitim Dizisi: 10, s.:22-23. 
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• Çalışanların sermayeye bağımlılığı büyümüş ve ücretler azalmıştır. 

• İşçilerin hakları elinden alınmış, çalışma saatleri düzensizleşmiş, izin, 

yardım gibi sosyal haklar tırpanlanarak işçi maliyeti azaltılmıştır. 

• Esnek üretim örgütlenmesinde, vasıflı-vasıfsız işçi ayrımı ortaya çıkmıştır. 

Buna bağlı olarak da, bu gruplar arasındaki ücret farkı açılmış ve vasıfsız 

işçilerin işten kolay çıkarılması kabullenilmiştir. 

AB’nin sosyal politikalarında, 1995 yılından itibaren görülmeye başlayan 

flexicurity kavramı da, güvenceden daha çok esnekliğe vurgu yapmakta; daha 

kolay işe alma ve işten çıkarma ile iş güvencesinden ziyade, istihdam 

güvencesine dönüşen bir politik yaklaşımı ortaya koymaktadır. AB’de, özellikle 

uzun dönemli işsizliğe yanıt bulmak üzere gündeme getirilen ve istihdam 

politikalarını şekillendirmek üzere kullanılan esneklik, 2007 tarihinde 

gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi’nde tartışılmış, Konsey’in, Komisyon’dan 

beklediği “Flexicurity Bildirgesiyle”65 üye ülkelerde daha fazla ve daha iyi 

koşullarda istihdam sağlanması için olası çözümlerin neler olduğu ve 21. yüzyıl 

emek piyasasındaki güçlüklerle ne şekilde uğraşılabileceğinin bir haritası 

çıkarılmıştır.  

Öte yandan Komisyon, istihdamın korunmasına ilişkin mevzuatın katılığını 

ölçmek üzere, bir “AB göstergesi”nin oluşturulmasını teklif etmiştir. Hangi üye 

ülkede bu gösterge yüksek çıkarsa, koruma düzeyinin aşağıya çekilmesi ve 

“reformların” yapılması konusunda söz konusu ülke “teşvik edilmelidir”. Çünkü 

Komisyon tarafından “eski” tip güvencenin azaltılması ve esnekliğin 

yaygınlaştırılması gerektiğine inanılmaktadır (EuroMemorandum 2007: 25-26). 

15 Kasım 2007’de biraraya gelen İstihdam ve Sosyal Koruma Komiteleri 

tarafından hazırlanan flexicurity ile ilgili ortak bildiride, flexicurity, Lizbon 

stratejisinin uygulamaya alınmasını sağlamlaştıracak ve etkili aktif iş gücü 

piyasası politikaları ile modern, yeterli ve sürdürülebilir sosyal koruma 

                                                

65 http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jun/flexicurity_en.pdf (Erişim tarihi: 
29.12.2007). 
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sistemlerini içerecek bir araç olarak görülmektedir. Her bir üye ülkenin kendine 

özgü koşullarına göre flexicurity düzenlemelerini geliştirmesi ve bunun iş gücü 

piyasalarına uyarlanması gerekmektedir. Kurumlarda, iç ve dış flexicurity eşit 

derecede önemli olmalı ve böyle olması teşvik edilmelidir. Yeterli iş sözleşmesi 

esneklikleri, işten işe güvenli geçişlere eşlik etmelidir. Üst pozisyonlara erişim 

olduğu kadar, işsizler ya da işler arasında erişim de kolaylaştırılmalıdır. Ayrıca, 

flexicurit, kaynakların etkin maliyet esasına dayalı kullanımını esas almalı ve 

mali açıdan sürdürülebilir kamu bütçeleriyle tam bir uyum içinde olmalıdır. 

Ayrıca, flexicurity, kar ve maliyetlerin iş çevreleri, kamu yetke sahipleri ve 

bireyler arasında adil dağıtımını amaçlarken, Küçük ve Orta Boy İşletme 

(KOBİ)’lerin konumuna özel bir dikkat göstermelidir.66 

Yukarıda anahatları ile ilkeleri ortaya konulan flexicurity ile getirilmek 

istenen “yeni güvence” biçimi, istihdamın korunması, gelir güvencesi açısından 

hiçbir güvence getirmediğinden ötürü, AB düzeyinde, işçilerin “esnek 

sömürüsünün” (flexploitation) artışına dair bir program olarak adlandırılmaktadır 

(EuroMemorandum 2007: 27).  

Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu’na gönderilen bir açık mektupta67 

sol-kanat GUE/NGL68 grubu da benzer biçimde “Avrupa’da işçilerin giderek 

daha fazla esnek sömürüye maruz kaldıklarını bildirmiştir. İtalyan GUE/NGL 

üyesi Roberto Musacchio, flexicurity ile ilgili adaletsizliklerin tamamen gözardı 

edildiğini; özellikle kadınlara ve gençlere yönelik alışılmadık iş sözleşmelerine 

karşı olduklarını; doğru düzgün işlerin normlaşmasını ve istikrar ile güvenlik 

istediklerini; özellikle kadınlar ve gençlerin karşılaştığı işle ilgili sorunlara sadece 

bu yolla gerçek ve somut yanıtlar bulabileceklerini belirtmiştir. 

                                                

66 http://www.euractiv.com.tr/abnin-gelecegi/article/ab-ulkeleri-esnek-guvence-flexicurity-
anlasmasini-percinliyor (Erişim tarihi: 29.12.2007). 
67 http://www.guengl.eu/showPage.jsp?ID=5358&AREA=27&HIGH=1 (Erişim tarihi: 
29.12.2007). 

68 GUE/NLG : Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left -Konfedere 
(Avrupa Birleşik Sol Grubu/Kuzeyli Yeşil Sol). 
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Yukarıda AB Anayasası değerlendirilirken yapılan eleştiriler, kuşkusuz 

burada da, Reform Antlaşması’na yöneltilecektir. Çünkü Anayasa’dakine benzer 

bir yaklaşım burada da söz konusudur: “Dengeli ekonomik büyüme ve fiyat 

istikrarı, tam istihdam ve sosyal gelişmeyi amaçlayan yüksek rekabet gücüne 

sahip bir sosyal piyasa ekonomisi”. Hem yüksek rekabet gücüne sahip, hem de 

sosyal gelişmeyi amaçlayan sosyal piyasa ekonomisi olabilmesi mümkün 

değildir. Rekabet gücü yüksek bir ekonominin oluşturulması; emek-piyasa 

ilişkisinin “flexicurity” kavramıyla değerlendirilmesi, geride ne sosyal piyasa 

ekonomisi, ne sosyal haklar ne de sosyal politika bırakır. 

AB’nin kurumsal yapısının en önemli yapıtaşları olan antlaşmalar, 

kuruluşundan itibaren AB’nin ekonomik ve sosyal politikasının temel belirleyeni 

olmuştur. AB’nin kuruluş yıllarındaki sosyal politika yaklaşımının temeli, 

ekonomik bütünleşme sürecini ve özellikle ortak pazarı kolaylaştırmak için temel 

meseleler olarak işçilerin serbest dolaşımı, yerleşme serbestliği, göçmen işçilerin 

sosyal güvenliği gibi hususlarda yoğunlaşmışken; refah devletinin tasfiye 

süreciyle birlikte, AB’nin antlaşmalarında da, neo-liberal yönelim kendini 

göstermiştir. Kuruluş yıllarındaki tam istihdam, yüksek standartta sosyal güvenlik 

anlayışı gibi ilkelerin yerini istihdamda esneklik, sosyal koruma, sosyal dışlanma 

gibi kavramlar almıştır. 

2 . 3 . 1 . 2  Sosya l  Po l i t i ka  K i tab ı  

1993-94 yıllarında, Avrupa’nın sosyal politikalarına yön vermek üzere, 

Yeşil ve Beyaz Kitaplar hazırlanmıştı. Yeşil Kitap, AB sosyal politikasının 

geleceğini ilgilendiren sorunların ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla, üye 

ülkelere sosyal politika alanında danışma; Beyaz Kitap ise bu danışmadan çıkan 

sonuçların belirlenmesi niteliğindeydi. 

Avrupa sosyal politikasının bugünkü rolünü anlamaya dönük yararlı bir 

başlangıç, Beyaz Kitap’ın incelenmesi olabilir. 1994 yılında kabul edilen ve 

bugüne değin, AB sosyal politikasının tek referansı olma özelliğini koruyan 

Sosyal Politika Hakkında Beyaz Kitap’ta, ekonomik ve sosyal gelişmenin 

ayrılamaz bir bütün olduğu vurgulanmış; gelecekte başarılı bir Avrupa’nın inşa 
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edilebilmesi için, rekabet edebilirlik ile toplumsal ilerleme, paranın iki yüzü 

olarak değerlendirilmiş; ilerlemenin basitçe, rekabet eden ekonomiler temelinde 

kurulamayacağı, aynı zamanda, bir bütün olarak Avrupa toplumunun 

verimliliğine de bağlı olduğu belirtilmiştir. 

Kitap’ta, AB sosyal politikasının özel alanları tartışılmaktadır. Bu alanlar 

Kleinman (2002: 96) tarafından beş başlıkta gruplandırılmıştır: 

i- İşler, beceriler ve çalışma koşulları, 

ii- Emek hareketliliği, 

iii- Eşit fırsatlar, 

iv- Sosyal koruma ve sosyal içerme, 

v- Kamu sağlığı. 

Bu kategoriler arasında en fazla ağırlık birinci kategoriye verilmiştir. Bu 

Kitap hâlâ, AB’nin sosyal politika tarihindeki rolünü, sistematik ve kapsayıcı bir 

biçimde ortaya koyan tek yapıt olma özelliğini korumaktadır. Kitap, subsidiarity 

konusunda post-Maastricht bir vurguya sahiptir ve sosyal politika alanında üye 

devletlerin rolünü vurgulamaktadır (Kleinman, 94). Beyaz Kitap’ın önsözünde 

belirtilen “her bir üye devlet pek çok itirazla yüzyüze kalır, fakat Birlik rolünü 

oynayabilir, oynamalıdır. Birlik her şeyi yapamaz ve kesinlikle yerel, bölgesel ve 

ulusal düzeydeki sorumluların yerine geçme yollarını aramamalıdır” şeklinde 

kendini ortaya koyan anlayış; doküman boyunca da, üye devletlerin eylemleri 

üzerine vurgu yapılarak, subsidiarity ilkesinin merkeziliğini hissettirmektedir. 

Dokümanda, AB’nin rolü, üye devletleri koordine eden ve onları destekleyen bir 

tarzda sunulmaktadır. Yine bu Kitap’ta, sosyal politikaların tamamen 

uyumlaştırılmasının, AB’nin bir amacı olmadığı da teşhis edilmektedir. Bu 

durum, AB’nin kuruluş yıllarından itibaren kabul edilmiş olan sosyal politika 

konusunda, tüm üye devletleri kapsayıcı, sistematik ve standart bir yapılanmaya 

gidilmeyeceği anlayışıyla örtüşmektedir. 
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Komisyon, “gerçek niyetini” büyüme, rekabet ve istihdam olarak 

tanımlayarak, küresel rekabet ve ekonomik büyüme konularında yoğunlaşmıştır. 

Yani bir yandan subsidiarity’e yapılan çok sayıda vurgu bulunmaktayken, öte 

yandan da, hem sosyal gündemin genişletilmesinden ve yüksek sosyal 

standartların tüm Avrupa çapında yaygınlaştırılmasından, hem de rekabetçi ve 

düzensizleştirici ekonomik gündemden söz edilmektedir (European Social Policy-

A Way Forward for the Union A White Paper, 1994). Farklı gündemlere yapılan 

vurgular, sosyal gündemle, ekonomik gündem arasındaki gerilime işaret 

etmektedir. Bu açıdan bakıldığında da, Kitap, sosyal politika konusunda olmasına 

karşın, “Avrupa’nın ortak değerleri”, daha çok küresel rekabet açısından işlev 

görmektedir (Nieminen, 1995). 

Buradan, Birliğin sosyal politikasına iki eleştiri getirilebilir: İlk olarak, 

Birliğin sosyal politikasının, küresel rekabet, ekonomik büyüme ve istihdamı 

destekleyici tarzda geliştirilmek durumunda olduğu vurgulanarak, “refah ve 

toplumun zenginlik yaratma işlevi arasında yeni bir sinerjiye gereksinim duyulur” 

(European Social Policy-A Way Forward for the Union A White Paper, 1994) ve 

“sosyal koruma, rekabet edebilirlik ve istihdam yaratma arasında iyi bir denge” 

sağlanması gerekir denilmektedir. Bunun anlamı, toplumsal eşitlikten (sonuç 

eşitliğinden) fırsat eşitliğine doğru bir değişimdir. AB’nin sosyal politikası, 

mümkün olduğunca çok sayıda insanın, düşük ücret karşılığında çalışmasına 

yönelmiştir; özürlü ve yaşlıları da, “daha entegre olmuş Avrupa’nın ekonomik 

açıdan gücüne” kendi katkılarını yapmaya zorunlu kılmaktadır. Burada, gelir 

düzeyleri arasındaki farklılık, çalışmak için eşit fırsata sahip olduğu müddetçe 

önemli bir sorun oluşturmaz. 

İkinci olarak da, sosyal politika ile ekonominin karşılıklı olarak birbirini 

destekleyebileceği iyi bir fikir olmakla birlikte, hiç kimse, sosyal politikayı 

ekonominin bir işlevine indirgeyemez. Bunun nedeni, sosyal politikanın bir 

bölümünün daima ekonomik açıdan hiçbir zaman etkin olmayan gruplara -

özürlüler ve yaşlılar gibi- yönlendirilmesidir. Gerçekten de, ciddi hastalık ve kaza 

hallerinde, her bir Avrupalı, “daha fazla entegre olmuş Avrupa’nın ekonomik 

gücüne etkin bir katkı yapmak” için, işlevlerini kaybetme tehlikesi altındadır. 
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Bunun anlamı da, AB sosyal politikasının artık, Workfare Devleti ideolojisine 

benzer bir hatta yönelmiş olmasıdır (Nieminen, 1995). 

2 . 3 . 1 . 3  Sosya l  P o l i t i k a  Gündemle r i y l e  
Şek i l l e nen  AB  So s ya l  P o l i t i k a s ı  

AB sosyal politikasının dönüşümü bir yandan kurucu antlaşmalarla 

belirlenirken, öte yandan da, çeşitli eylem programlarıyla uygulamaya dair 

öneriler geliştirilmiştir. Bu nedenle, Brüksel’de 28 Haziran 2000 tarihinde 

toplanan AB Komisyonu, 2000-2005 arasındaki dönemde, AB’ye üye ülkeler 

tarafından uygulanmasını öngördüğü, hedefi “yeni bir Avrupa şekillendirmek” 

olan eylem planını69 kabul etmiştir.  

Bu gündemde, sosyal politikanın rolünün “üretken bir faktör” olarak 

güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmış; geçmişteki sosyal politika yaklaşımının 

olumsuz toplumsal sonuçların azaltılmasını hedeflediği belirtilerek, yeni 

gündemin, Avrupa sosyal modelini “modernize” ederek, bu modernizasyon 

doğrultusunda insanlara “yatırım yapılarak” ekonomik performansın geliştirilmesi 

ve bu yolla da toplumsal adaletin sağlanması hedeflenmiştir.  

Dolayısıyla, bu gündemin belirlediği sosyal politika, rekabetçi ve dinamik 

bir ekonomi politikası ile nitelikli iş ve tam istihdamı hedefleyen bir istihdam 

politikası üzerine kuruludur. Ayrıca, bu Sosyal Politika Gündemi, sosyal 

politikaları uyumlaştırmayı değil, iç pazar ve tek para bağlamında, sosyal 

politikaların koordinasyonunu artırmayı amaçları arasında göstermektedir. Bu 

Gündem’in uygulanmasına dair bir diğer önemli nokta olarak da, Gündem’in 

uygulanması için ek bir fona, paraya gereksinim duyulmayacağı, daha çok 

verimliğin artırılması için kamusal harcamaların yeniden yönlendirilmesi (re-

directing) gerektiği belirtilmişti. Sonuç olarak, Gündem’in temel hedefi, Avrupa 

Sosyal Modelinin modernize edilmesi ve Lizbon’da verilen siyasal taahhütlerin 

somut önlemlere dönüştürülmesiydi.  

                                                

69 http://ec.europa.eu/employment_social/social_policy_agenda/com379_en.pdf (Erişim tarihi: 
13. 07.2007). 
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2005 yılında, yine beş yıllık bir dönem için hazırlanan ve 2005-201070 

yıllarını kapsayan yeni Sosyal Politika Gündemi ise tam istihdam ile yoksullukla 

mücadele ve eşit fırsatlar yaratılması olarak iki temel öncelik alanı belirlemiştir. 

Bu Gündem’in mottosu “Global ekonomi içinde Sosyal Avrupa: Herkes için iş ve 

fırsatlar”dır (Özkaplan ve diğerleri, 2005: 81). Yeni Sosyal Gündem, öncelikle 

vatandaşların güveninin güçlendirilmesi; ardından da, iki başlık kapsamında tam 

istihdam ile herkese eşit fırsatların sağlanarak, toplumsal bütünleşmenin 

yaratılması şeklinde iki uçlu (two-pronged) bir strateji geliştirilmiştir. 

2010 yılına kadar AB’nin sosyal politika alanında yol haritası olan yeni 

Sosyal Politika Gündemi, kendisinden beş yıl önce kabul edilmiş olan sosyal 

politika gündeminin devamı niteliğindedir ve herhangi bir yenilik sunmamaktadır. 

Rekabete dayalı ekonomik politikalarla, AB’nin pek de umut verici olmayan 

ekonomik göstergelerini toplumsal açıdan desteklemesi öngörülen sosyal 

gündemin başarılı olabilmesi zor görünmektedir. 

Bu bölüm boyunca, AB sosyal politikasının, kuruluştan itibaren nasıl bir hat 

izlediği antlaşmalarla, Beyaz Kitap’la ve Sosyal Politika Gündemleriyle 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bundan sonraki bölüm, sosyal politikada yaşanan 

dönüşümün genel bir değerlendirmesini içermektedir. 

2 . 3 . 1 . 4  Değer lend i rme  

1) Paradigma değişikliği: Hem kurucu antlaşmalarda hem de diğer AB 

metinlerinde, sosyal politika alanında yaşanan dönüşümün izlerini bulmak 

olasıdır. Öncelikle, daha önceki bölümlerde Özuğurlu (2003) tarafından yapılan 

tanımda, sosyal politikanın odağında yer alan konularla, günümüzün sosyal 

politikası arasında farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre, i) Sosyal politika 

disiplininin sıklet merkezinde yer alan işçi sınıfı, yerini ‘sınıf dışına’ düşen 

yoksullara/yapısal işsizlere bırakmıştır. ii) “Bağımlı çalışanların” korunması ve 

güçlendirilmesi şeklindeki temel sosyal politika hedefi, yerini, “sosyal 

                                                

70http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0033:EN:NOT 
(Erişim tarihi: 13.05.2008). 
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sermayenin” geliştirilmesine bırakmıştır. iii) Toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen 

politika yönelimi, yerini, “piyasanın rekabet ve etkinlik” stratejileriyle uyuma 

bırakmıştır (Özuğurlu, 2003: 64). 

Genel olarak, sosyal politikada görülen dönüşüme benzer bir dönüşüm, AB 

sosyal politikasında da görülmektedir. AB’de de, sosyal politikayı oluşturan 

unsurların bir değişime uğradığı ya da AB karar alıcılarının, sosyal politikayı 

anlama ve algılama biçimlerinde bir değişim olduğu görülmektedir. Özkaplan ve 

diğerleri (2005: 81-82) bu durumu, AB içinde, sosyal politikaya dair yeni bir 

paradigmanın şekillenmesi olarak nitelendirmekte ve söz konusu yeni 

paradigmanın da, kendi kavramlarını üreterek, onun etrafında şekillenmesi olarak 

belirtmektedir. Böylece, geçmişin kavramları olan “kamu hizmetleri”, “sosyal 

güvenlik”, “yoksulluk”, “sınıf” yerini, “genel çıkar hizmetleri”, “sosyal 

dışlanma”, “yeni yoksulluk”, “sosyal diyalog”, “sosyal koruma” gibi kavramlara 

bırakmaktadır. 

2) AB’nin düzenleme yetkisi bulunmayan sosyal politika alanları: Sermaye 

için gerçekten yaşamsal olan ücret, örgütlenme özgürlüğü, grev hakkı ve lokavt 

gibi alanlar, AB’nin düzenleme getirme yetkisinin olmadığı, üye devletlerin kendi 

özel sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Amsterdam Antlaşması’nın 

130(6)ıncı maddesi71 uyarınca, AB Konseyi’nin ücretler, örgütlenme ve grev 

hakkı ile lokavt konusunda, üye ülke mevzuatlarını birleştirici kararlar 

almayacağı, bu konuda tüzük ve direktif çıkarmayacağı hükmü getirilmiştir. 

Avrupa sermayesi, Birliğin kararlarının/kanunlarının tasarımında ve 

uygulanmasında çok güçlü bir etkiye sahipken, sosyal politika alanında bu sınırlı 

mevzuat, Birliğin sosyal politika konusunu göstermesi açısından çok açıktır 

(Carchedi, 2001: 242). Yetki ikamesi ilkesi, piyasanın düzenlenmesiyle ilgili pek 

çok alanda Birliğe yetki vermektedir (Bonefeld, 2005: 11). Ancak AB, sosyal 

politika alanında kendini yetkili kılmamaktadır. Bu da açık olarak göstermektedir 

ki, Birlik, sermaye-emek ilişkisinin en önemli alanlarında, karar alma 

                                                

71 Amsterdam Antlaşması (2000: 47). 
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prosedürünün dışında kalma yönelimindedir ve bu tür toplumsal açıdan netameli 

konuları ulusal devletlerin kendisine bırakmaktadır.  

Para, mal ve iş gücü piyasaları söz konusu olduğunda, merkezi düzeyde son 

derece detaylı düzenlemelere giden AB’nin, sıra sosyal politikaya geldiğinde, 

konuyu ağırdan alması ve üye devletlerin iç düzenlemesine bırakmasını, AB’nin 

her şeyden önce pro-aktif bir sermaye projesi olduğunun açık bir kanıtı olduğunu 

belirten Özuğurlu (2007) ardından ekliyor: Bu projenin neo-liberalizmle 

taçlanıyor olması, neo-liberalizmin, sermayenin bir bakıma kendi öz imgesi 

olmasıdır. 

3) Karar alma mekanizmasının sosyal politikaya etkisi: Amsterdam 

Antlaşması’nın 205. maddesi uyarınca, AB Konseyi, Komisyon’dan gelen öneri 

üzerine, AP ve Ekonomik ve Sosyal Komite’ye danıştıktan sonra, kimi alanlarda 

oybirliği72 ile kimi alanlarda ise nitelikli oy çokluğu (205. maddenin 2. fıkrası) ile 

karar almaktadır. Oybirliği gerektiren alanlar73: i) İşçilerin sosyal güvenlik ve 

sosyal korunması, ii) İş akdi sona eren işçilerin korunması, iii) Birlikte belirleme 

(karar alma) dahil olmak üzere, işçilerin ve işverenlerin çıkarlarının temsili ve 

topluca korunması, iv) Topluluk (Birlik) topraklarında yasal olarak ikamet eden 

üçüncü ülke uyruklarının istihdam koşulları, v) Sosyal Fon’a ilişkin hükümlere 

zarar vermeksizin, istihdamı ve iş yaratmayı geliştirmeye yönelik mali 

katkılardan oluşmaktadır. 

Görüldüğü üzere, sosyal güvenlik, bir istihdam sözleşmesinin 

sonlanmasında işçilerin korunması (iş güvencesi), işçi ve işverenlerin çıkarlarının 

kolektif düzeyde korunması veya diğer üye ülkelerden vatandaşların istihdam 

koşulları gibi kritik konularda oybirliği koşulu bulunmaktadır. Birliğin, emekçiler 

için önem derecesi yüksek konularda karar almak için “oybirliği”ni araması, 

aslında, “de facto” kararların çıkarılmasının zorlaştırılması demektir. Başka bir 

ifadeyle, bu alanlarda karar almamak demektir. Öte yandan, AB düzeyinde, i) 

                                                

72 Amsterdam Antlaşması (2000: 65). 
73 Amsterdam Antlaşması Madde 137 (3). (2000: 46-47). 
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işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için özellikle çalışma ortamının 

iyileştirilmesi, ii) çalışma koşulları, iii) işçilerin bilgilendirilmesi ve işçilere 

danışılması, iv) iş gücü pazarından dışlanan kişilerin entegrasyonu ile v) iş gücü 

pazarı fırsatları ve işyerinde muamele açısından kadınlar ve erkekler arasında 

eşitlik gibi, sermaye için göreli olarak daha az önemli olan alanlarda, nitelikli 

çoğunlukla kararların alınması olasıdır.  

4) Kararların bağlayıcılığı: En genel düzeyde söylenebilecek bir başka 

nokta, AB’nin ekonomik kurallarının katı ve bağlayıcı olmasına karşın, sosyal 

içerikli haklarının bağlayıcılığı zayıf ve gevşektir. Sosyal politika alanında Açık 

İşbirliği Yöntemi (AİY) denilen bir yöntem benimsenmiştir.  

AİY, istihdam, sosyal koruma ve sosyal dışlanma alanlarında geniş 

katılımın sağlanması, farklı düzeylerdeki yönetimlerin koordinasyonu, bilgi 

toplanması ve karşılaştırma yapılmasına önem verilmesi, çeşitlilik ihtiyacının 

kabul edilmesi, Komisyon ve Konsey’in sistemli, ancak yaptırımsız rehberliğinin 

sağlanması olarak, yeni bir yönetişim sistemi olarak benimsenmiş 

bulunmaktadır.74 Bu yöntemin benimsenmesi, AB’nin sosyal politika alanında 

geleneksel düzenleme yaklaşımının tamamen dışına çıkması anlamına 

gelmektedir (Erdoğdu, 2005a). 

Antlaşma metinlerinde, uzun sayfalar boyunca ve en ince ayrıntılarıyla 

anlatılan ve son derece bağlayıcı olan ekonomik bütünleşme karşısında, sosyal 

bütünleşme, hem kapsadığı alan açısından son derece güdüktür hem de ancak onu 

çok geriden izlemekte ve hatta geride kalmaktadır. “Pro-aktif bir sermaye projesi” 

olan AB’de, “sosyal politika, ekonomik bütünleşmeye hizmet ettiği ölçüde ve çok 

sınırlı olarak düzenlenmiştir” (Akkaya, 2000: 221). Son genişleme süreci üzerine 

çalışan araştırmacılara göre AB, Avrupa ülkeleri tarafından yaratılan sosyal 

modeli savunmamaktadır ve gelinen noktada, sosyal politikanın 

‘Avrupalılaştırılması” ile değil “Amerikanlaştırılması” ile karşı karşıya 

                                                

74 Jean Monnet Center, “New Governance, EU Employment Policy, and the European Socail 
Model”, http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/01/011501-01.html (Erişim tarihi: 
01.12.2005). 
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kalınmıştır (Erdoğdu, 2005c). Zaten Birlik genelinde uygulanan daraltıcı maliye 

politikaları, özelleştirmeler gibi neo-liberal politikalar, sendikaların gücünün 

zayıflaması, işsizliğin artması, ücretlerin düşmesi vb. sonuçları doğurmuş, bu da, 

Avrupa’da ırkçılığın, aşırı sağın canlanması ve güçlenmesi, göçmen işçilere karşı 

ırkçı ve düşmanca tutumların artması biçiminde kendini dışa vurmuştur.  

AB sosyal politikasında yaşanan değişime ilişkin bu genel değerlendirmenin 

ardından, bu alanda ortaya çıkan uygulamaların ve bu politikaların yansımalarının 

ortaya konulması gerekmektedir. Bir sonraki bölümde, AB’ye üye ülkelerde neo-

liberal politikaların sonuçları ampirik verilerle değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

2 . 4  A B  S o s y a l  P o l i t i k a s ı n d a k i  
D e ğ i ş i m i n  S o n u ç l a r ı  

Kapitalist sistemin 1970’lerin başında içine girdiği krizden, neo-liberal 

politikalar aracılığıyla çıkacağı varsayımıyla, AB’yi oluşturan ülkeler söz konusu 

politikaları benimsemiş ve uygulamaya koymuştur. 1970’li yıllardan itibaren 

benimsenen söz konusu politikalar, tüm dünyada ve AB’de, sosyal politika alanı 

üzerinde de dönüştürücü bir etkiye neden olmuş, neo-liberal politikalar başat hale 

gelmiş, AB arz tarafına uyum sağlamış, işsizliğe yönelik çalışma-refahçı 

(workfarist) yaklaşım gelişmiş, emek pazarı esnekleşmiş, sosyal güvenlik ve 

emeklilik sistemleri de dönüşüme uğramıştır/uğramaktadır.  

AB’nin sosyal alandaki dönüşümü 70’li yıllardan itibaren başlamış olmakla 

birlikte, esas olarak, ekonomik bütünleşmenin çerçevesini oluşturan Maastricht 

Antlaşması ile gerçekleştirilmiştir. Antlaşma ile işveren lobilerinin talepleri 

gerçekleşmiş, hükümetler, ücret artışlarını ve kamu harcamalarını kısıtlayan ulus-

üstü makroekonomik kuralları uygulamaya koymuştur. Söz konusu dönemde, 

çalışma ve yaşam koşullarının geliştirilmesi amacı, istihdamın neo-liberal arz 

yönlü politikaları aracılığıyla arttırılması itkisine indirgenmiştir. Maastricht 

çerçevesinde işsizlik, talebin genişletilmesi politikası ile değil, emek maliyetinin 

azaltılması ve işsizleri, niteliği ne olursa olsun, mevcut bir işe yerleştirmek 

şeklinde anlaşılmıştır. 
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Avrupa Komisyonu, Aralık 1996’da gerçekleşen Dublin Zirvesi’nde 

APB’ye geçişten sonra, para ve bütçe disiplininin nasıl sağlanacağı konusunda 

anlaşmaya çalışmıştır. Bu zirvede, Birlik üyesi ülkeler, oluşturulacak mali 

istikrarın ana hatlarını içeren ve “AB’nin ekonomik anayasası” olarak kabul 

edilen (Yeldan, 2005a) İstikrar ve Büyüme Sözleşmesi’ni75 (Stability And Growth 

Pact) imzalamıştır. 

Sözleşme’ye göre, Birlik üyesi ülkelerin hazırlayıp sundukları istikrar 

programları, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından incelenecektir. 

Bütçe açığının GSYİH’ye oranı yüzde 3’ten fazla olan Birlik üyesi ülkeye 10 ay 

süre tanınacaktır. Bu süre içinde de yüzde 3 rakamının tutturulamaması halinde, 

ülke, Avrupa Komisyonu’na faizsiz bir mevduat yatırmak zorunda kalacaktır. İki 

yıl içinde de, ülkenin hiçbir tedbir almaması halinde, Birlik üyesi ülkelerin üçte 

iki çoğunluğunun kararıyla, bu ülkeye, GSYİH’sinin yüzde 0,5’i oranında bir para 

cezası verilebilecektir (Montero ve Almendral, 2005).  

Tüm bu koşullar altında, diğer kapitalist ülkeler gibi, AB ülkelerinde de 

çalışma standartları, siyasal ve sosyal haklar, yasal düzenlemeler ve fiili 

uygulamalar ile önemli ölçüde geriye götürülmüştür (Müftüoğlu, 2005: 113-114). 

2005 yılında, Birliği oluşturan halkların büyük çoğunluğu tarafından siyasal kabul 

ve meşruiyet krizi olarak algılanan, uzun süreli bir ekonomik güçsüzlük ve sosyal 

düşüş yaşanmıştır (Euromemorandum Group, 2005). AB’ye üye olan ülkelerdeki 

mevcut sosyal refah anlayışından neo-liberalizme evrilmenin en çok olumsuz etki 

yarattığı alan sosyal politika alanı olmuştur ve değişimin yarattığı sorunlar, 

Avrupa genelinde sıklıkla tartışılmaya ve sorgulanmaya başlamıştır. Avrupa’nın 

birleşmesi süreci geliştikçe, bunun Avrupalı kitleler üzerindeki etkisi artan bir 

biçimde hissedilmektedir. Yıllarca kayıtsız kalınan bu “Avrupa projesi”, ilerleyen 

zaman içinde, artan oranda, çalışma ve yaşam koşulları kötüye gidenler tarafından 

sorgulanmaya başlamıştır (Carchedi, 2001: 5). 

                                                

75 Bu Sözleşme, 1997 Amsterdam Zirvesi ile yürürlüğe girmiştir. 
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2005 yılında, Avrupa Anayasası’nın oylanması sırasında ortaya çıkan 

tartışma zemini, özellikle anayasa referandumunda hayır oylarının çoğunlukta 

olduğu Fransa ve Hollanda başta olmak üzere, tüm Avrupalıların, daha çok, 

devletin neo-liberal müdahalelerine karşı çıktığını göstermektedir. Petras76 

(2005), oylar analiz edilirken uzmanların, politikacıların ve gazetecilerin hayır 

oylarını gözden düşürmek için aşırı sağın yabancı düşmanlığından, yeni ülkelerin 

AB’ye girişinden duyulan korkuya kadar bir dizi neden icat ettiği, ancak, söz 

konusu yorumcuların, derin yapısal değişimlerin coğrafi ya da politik sınırlara, 

yaşa veya milliyete bakmaksızın işçilerin, ücretlilerin, köylülerin ve Avrupalı 

emeklilerin büyük çoğunluğuna zarar vermiş olduğunu ifade etmekten 

kaçınmalarıydı. Hayır oyları Petras (2005) için, özelleştirmelere, emeğin 

uluslararası taşeronlaştırılmasına, fabrikaların tasfiye edilmesine ve AB’nin 

bütünleşmesi, rekabet gücü ve genişlemesi adına öne sürülen gerici sosyal 

yasalara karşı verilmiş bir yanıt niteliği taşıyordu. 

Bugün gelinen noktada, ekonomik güvensizlik artmış, özellikle düşük 

vasıflı ve vasıfsız kişilere uygun iş yaratılamamış ve işsizlik patlamış, eşitsizlik 

görülmemiş düzeylere yükselmiştir (Freeman, 1998: 32). Wedderburn (aktaran 

Deakin, 1998: 420), Avrupa sosyal politikasının rekabete dayalı olduğunu ve 

refahı arkalardan takip ederek şekillenecek gibi göründüğünü belirtmektedir. 

İşsizliğin büyümesi, AB’nin genişleme sürecine de olumsuz bakılması 

sonucunu doğurmuş, AB’nin geleceği açısından birçok tehdidin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Örneğin Avrupa kamuoyunda, AB’nin benimsediği liberal 

politikaların sosyal sorunları artırdığı ve üyeler düzeyindeki refah devleti 

anlayışını zayıflattığı yolundaki görüşler nedeniyle, AB’ye ilişkin kuşkular arttığı 

gibi, yeni üye olanlarda da, AB politikalarına ilişkin hayal kırıklıkları 

büyümektedir (EC ve Lendvai’den aktaran Koray, 2005: 232). 

                                                

76 James Petras (2005), “Avrupa’da Referandumlar: Sol Karşı Atakta”, 
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=2667 (Erişim tarihi: 23.06.2006). 
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O halde, toplumsal açıdan adaleti gerçekleştirmeye, geniş toplumsal 

kesimlerin istihdam, sağlık, eğitim, barınma ve diğer gereksinimlerinin 

karşılanmasına dönük sosyal politikaların, AB’nin hedefleri içinde olup 

olmadığını anlamaya dönük olarak, bazı göstergeleri değerlendirmemiz gerekiyor. 

Bu nedenle, AB’nin toplumsal sorunları nasıl çözdüğüne; ne tür istihdam 

politikaları oluşturduğuna; işsizliği önleyip önlemediğine veya işsizliği ortadan 

kaldırmak gibi bir hedefinin olup olmadığına; çalışma koşullarının niteliğine; 

gelir dağılımının nasıl olduğuna ve yoksulluk düzeyine bakmak gerekmektedir. 

2.4 .1  AB ’de  Ge l i r  Dağ ı l ımı  ve  Yok sul l uk  

Gelirin sınıfsal dağılımı ve yeniden dağılımı, politik iktisadın en önemli 

sorunu olmuştur. Gelir eşitsizliğinin saptanmasında iki temel eşitsizlik türü 

kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, bireysel gelir dağılımı, diğeri ise gelirin 

sınıfsal dağılımıdır. Sınıfsal gelir eşitsizliği, gelirin sosyo-ekonomik gruplar, 

toplumsal sınıflar arasındaki dağılımını gösterir. Bu dağılım, üretim süreci 

sonucunda ortaya çıkan gelirin, üretim sürecine katılan faktörler (emek, sermaye, 

toprak, girişimci) arasındaki bölüşümünü ifade eder. 

Kişisel gelir eşitsizliği, gelirin bireyler ya da haneler arasındaki dağılımını 

ve eşitsizliğini ele alan bir türdür. Bu dağılımda, kişilerin gelir düzeyleri, 

sosyal/sınıfsal durumlarından bağımsız olarak ele alınır. Kişisel gelir dağılımında, 

bireyler ya da haneler elde ettikleri gelirlerinin büyüklüğüne göre sıralanır ve bu 

yolla gelir eşitsizliği ölçülür. Bu yöntem ile hane halkları çeşitli dilimlere 

bölünerek, gelir eşitsizliğinin düzeyi saptanır. En yaygın olan yöntem, hane 

halklarının yüzde 20’lik beş dilime bölünmesidir. Bu bağlamda, fonksiyonel gelir 

eşitsizliği makro düzeyde bir sorun iken, bireysel gelir eşitsizliği mikro düzeyde 

(hane halkı) bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Önder’e (2003) göre, özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinde hakim olan ve 

giderek rekabetten uzaklaşan oligopolistik piyasa yapıları ile merkez konumlu 

başat ekonomilerden, çevreye dayatılan ve tüm yerküreyi kaplama eğilimi taşıyan 

açık ekonomi piyasa yapısı, sermaye kesimini emekçiler, devlet ve toplum 
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karşısında görece güçlü kılmaktadır. Var olan eşitsizlikleri derinleştiren ve yeni 

eşitsizlikler yaratan bu süreç kamu işletmelerinin özelleştirilmesi yoluyla aşırı 

derecede tekelleşmeye, mali sermayenin artan egemenliğine, refah 

harcamalarında yapılan kesintiler aracılığıyla sosyal ücretlerin düşürülmesine, her 

türden ama özellikle de emek pazarındaki deregülasyonlar yoluyla emek gücü 

sömürüsünün artmasına ve ülkelerarası ve ülke içi eşitsizliklerin artışına neden 

olmuştur (Wood, 2001: 87). 

Dünya ölçeğinde tüm ülkeleri değişen ölçülerde etkileyen bu süreç AB 

ülkelerinde de yaşanmaktadır. Başkaya (2000: 123), “Avrupa’ya katılma lehinde 

tezlerin başında Avrupa’nın bir bolluk, refah ve zenginlik denizi olduğu 

konusunda iddialar bulunmaktadır. Eğer kastedilen kapitalist-emperyalist Avrupa 

ise zenginler dar bir azınlık, yoksullar geniş bir çoğunluk oluşturmak zorundadır, 

nitekim de öyledir” diyor. Avrupa’da bu görüşü destekleyen veriler 

bulunmaktadır. 

Tablo 4’te, hem AB’nin hem de dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer 

alan üye ve aday ülkelerin kişi başına GSMH’leri gösterilmektedir. Bu tablo, AB 

içindeki polarizasyonun ve ülkeler arasındaki eşitsizliğin önemli göstergelerinden 

birini oluşturmaktadır. 
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Tablo 4 En Zenginden En Yoksula AB Ülkeleri ve Aday Ülkelerdeki Kişi 

Başı GSMH 

Ülke Nüfus Kişi Başı GSMH ($) 

Lüksemburg 474.413 61.610 

İrlanda 4.062.235 32.930 

Avusturya 8.192.880 31.800 

Danimarka 5.450.661 31.770 

Belçika 10.379.067 31.530 

İngiltere 60.609.153 31.430 

Hollanda 16.491.461 31.360 

Finlandiya 5.231.372 29.800 

Fransa 60.876.136 29.460 

Almanya 82.422.299 28.170 

İtalya 58.133.509 28.120 

İspanya 40.397.842 24.750 

Yunanistan 10.688.058 22.230 

Kıbrıs 784.301 22.230 

Slovenya 2.010.347 20.830 

Portekiz 10.605.870 19.240 

Malta 400.214 18.590 

Çek Cumhuriyeti 10.235.455 18.420 

Macaristan 9.981.334 15.800 

Slovakya 5.439.448 14.480 

Estonya 1.324.333 13.630 

Polonya 38.536.869 12.730 

Litvanya 3.585.906 12.690 

Letonya 2.274.735 11.820 

Romanya 22.303.552 8.330 

Bulgaristan 7.385.367 7.940 

Hırvatistan 4.494.749 11.920 

Türkiye 70.413.958 7.720 

Kaynak: http://internationaltrade.suite101.com/article.cfm/richest_european_union_countries 
(Erişim tarihi: 18.04.2007). 

Bahçe ve Köse (2007), Türkiye toplumunun sınıfsal bölüşüm ilişkilerini, 

Türkiye kapitalizmi ekseninde çözümledikleri çalışmalarında, burjuva iktisadının 

gelir dağımı ve yoksulluğa ilişkin çalışmalarda, kapitalist toplumsal yapıları halk 

ve birey olmak üzere iki düzeyde tanımladığını ve bu iki düzeyi eğreti bir şekilde 

birbirine bağladığını belirterek; gelir dağılımı ve yoksulluk analizleri sırasında 

toplumu homojenleştirerek, toplumsal sınıfları gözardı ettiklerini söyler. Bu 

iktisatçılar tarafından gelir dağılımı ölçütü olarak Lorenz eğrilerinin ve Gini 
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katsayılarının kullanılmasının, bireylerin toplumsal pozisyonları arasındaki 

farklılıkları yok saydığını, toplumu birey düzeyinde gelire göre bir sıralamaya 

tabi tuttuğunu belirtir.  

Benzer bir sorun, AB ile ilgili gelir dağılımı analizlerinde karşımıza 

çıkmaktadır. AB’de, gelir eşitsizliği ve toplumsal eşitsizlik üzerine veriler 

oldukça sınırlıdır ve ulaşılabilen kaynaklarda da, tam da Bahçe ve Köse 

tarafından eleştirilen, farklı sınıfsal pozisyonların gelir dağılımını göstermekten 

uzak ya da toplumsal sınıfları analiz dışında bırakan gelir dağılımı analizleri 

bulunmaktadır.  

AB’ye üye olan ülkeler ile aday ülkelerdeki gelir dağılımındaki eşitsizlik 

değerlendirildiğinde; bireysel gelir eşitsizliği düzleminde, yüksek gelir grubuna 

dahil yüzde 20’lik dilim ile en düşük gelirli yüzde 20’lik dilim arasındaki oran 

karşılaştırıldığı zaman, AB 25’te, ülkelerin en zengin ve en yoksul yüzde 20’lik 

dilimleri arasında 1998’de 4,6 kat olan farkın, 2005 yılında 4,9’a yükselmiş 

olduğu görülmektedir. 2005 yılı verilerine göre, bu fark Portekiz’de 8,2; 

Litvanya’da 6,9; Letonya’da 6,7; Polonya’da 6,6; Estonya’da 5,9; Yunanistan’da 

5,8; İtalya ve İngiltere’de 5,6; İspanya’da 5,4 iken, 3,3 kat fark ile en düşük 

İsveç’te görülmektedir. Türkiye’de ise bu fark 2003 yılı itibarıyla 9,9’dur. 

Türkiye ile birlikte, AB’ye üye olan ülkelerden eski sosyalist ülkeler ile AB’ye 

çok daha önceki yıllarda üye olmuş Portekiz, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi 

ülkelerde en düşük gelirle en yüksek gelir arasındaki fark büyüktür. İskandinav 

ülkelerinde ise bu fark daha düşük düzeylere inmektedir (İsveç, 3,3; Danimarka, 

3,5; Finlandiya, 3,6). Daha önce de belirtildiği gibi, söz konusu veriler, gelirin 

toplumsal sınıflar etrafında dağılımındaki değişim hakkında herhangi bir bilgi 

verememektedir (Bahçe ve Köse, 2007). 

Düşük gelir ile toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiye bakıldığında, burada 

beş toplumsal sınıf karşısında, en düşük gelir diliminde olma riski analiz 

edilmiştir. Bu sınıflardan ikisinde, yani hizmet sınıfı ile kalifiye olmayan sınıfta 

yer alan hane halklarının konumları analiz edilmiştir. Bu iki grup arasındaki 

düşük gelir riski farkı oran olarak ifade edilmiştir. Yeni üye ülkeler ile aday 

ülkelerin tamamında, kalifiye olmayan hane halklarının, hizmet sınıfında yer 
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alanlardan üç kat daha fazla en düşük gelir diliminde yer alma olasılığı 

bulunmaktadır. Ülkeler üç kategoriye ayrılmaktadır: Oranın 3 ve 4 olduğu Baltık 

ülkeleri; oranın 6 ile 8 arasında değiştiği Orta ve Güney Doğu ülkeleri ve oranın 

10’un üzerinde olduğu Romanya ve Malta (Malta’da bu oranın yüksek olmasının, 

kalifiye olmayan sınıfın sayısal olarak çok az olmasından kaynaklanabileceği 

belirtilmelidir). Sınıf ve gelir arasındaki ilişki incelendiğinde, eski sosyalist 

ülkelerde bu oran 6,8 iken, AB 15’te 7,3 olması dikkate değerdir (Low Income 

and Deprivation in an Enlarged Europe, 2004). 

Eşitsiz bir dünyada yaşıyoruz. Tüm ekonomik ve sosyal göstergeler bunu 

doğrulamaktadır. ICFTU’nun77 Dünya Komisyonu’nun (World Commission) ilk 

toplantısı için hazırlamış olduğu raporda, dünyanın en zengin 20 ülkesi ile en 

yoksul 20 ülkesi arasındaki oran 1960'larda yirmiye bir iken, bugünlerde kırka bir 

olduğu belirtilmektedir. Ayrıca dünyanın zenginleri ile yoksullarının farklı 

hayatlar sürdüğü, çeşitli istatistiksel verilerden tüm açıklığı ile görülebilmektedir. 

Örneğin Avrupalıların yıllık sigara tüketimi harcaması olan 50 milyon dolar ile 

gelişmekte olan ülkelerin bir yıllık temel sağlık hizmeti ile eğitim harcamaları, 

su, temizlik ve beslenme harcamaları karşılanabilir. Ayrıca gelişmekte olan 

ülkelerde her yıl 10 milyon çocuk önlenebilir hastalıklardan ölmekte iken, 

gelişmiş ülkelerde bu hastalıklar nadiren görülmektedir.  

Mayıs 1977’de, AB nüfusunun yüzde 17’si ya da başka bir ifadeyle, 57 

milyon Avrupalı yoksul hanelerde yaşamaktaydı, en yüksek oran yüzde 29 ile 

Portekiz, en düşük oran ise yüzde 9 ile Danimarka’da görülmüştü. AB’nin en 

müreffeh ülkesi olarak sayılan Almanya’da dahi, 1996 Ekim’inden 1997 

Ekim’ine kadar neredeyse yarım milyon iş yok olmuş; 1995’te refah 

yardımlarından yararlananlar yüzde 9,1 oranında artmıştı. 1993 yılında, 

Almanya’da işsizlik görülmemiş düzeyde artarken, “milyoner” hanelerin sayısı da 

yüzde 24 artmıştı. Fransa’da, ulusal zenginliğin yüzde 14-20 arasındaki oranı 

nüfusun yüzde birinin elinde bulunmaktadır. Ama aynı zamanda, 1992-93 

                                                

77 http://www.icftu.org (Erişim tarihi: 14.09.2006). 
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arasında, aşevleri 31 milyon kap yemek dağıtırken, 1996-1997 arasında bu sayı 

61 milyona yükselmiştir. 1993’ten 1996’ya kadar, temel refah hizmetlerinden 

yararlanan hane sayısı yüzde 27 artmıştır (Carchedi, 2001: 237). Bu rakamlar 

farklı bir AB’ye işaret etmektedir. 

Yoksulluğun ne ve yoksulların kim olduğunu açıklamaya yönelik çok 

zengin bir literatür bulunmaktadır. Kişinin asgari düzeyde hayatta kalması, yani 

açlıktan ölmemesi için gerekli gelir düzeyini ifade eden “mutlak yoksulluk” ve 

kişinin içinde bulunduğu topluma göre daha düşük yaşam standartlarına sahip 

olmasını ifade eden “göreli yoksulluk” tanımları, günümüz yoksulluk 

çalışmalarında sıkça tercih edilen tanımlardır. Bunlardan ilki kişiyi bir 

organizmaya indirgeyen az gelişmiş ülke yoksulluğunu, diğeri ise daha geniş 

anlamda bir refah tanımı yapan gelişmiş ülke yoksulluğunu temsil eder.78 

Yoksulluk olgusu, her tarihsel dönemde gerek yoksulluğu anlamaya 

gerekse soruna kaynaklık eden nedenleri tespit etmeye ve çözüm üretmeye 

yönelik olarak birçok kuram ve bakış açısını da beraberinde getirmiştir. Ancak, 

herhalde, yoksulluğa ilişkin günümüz kavramlaştırmalarına ve algılamalarına 

kaynaklık eden temel, kapitalizmin ve onun yarattığı yoksulluk dinamiklerinin 

ortaya çıkışında aranmalıdır. Her tarihsel döneme tekabül eden yoksulluk 

yaklaşımları, tanımları, uygulanan politikaların ele alınması mümkün olmakla 

birlikte, bu çalışmanın sınırları dahilinde günümüz yoksulluğunun ayırt edici 

özelliklerini değerlendirmek gerekmektedir.  

Günümüz yoksulluğuna şekil veren zihinsel ve politik dönüşüm, refah 

devleti politikalarının terk edilmeye başlandığı, 1980’lere rastlayan tarihsel 

dönemle birlikte ele alınabilir. 1980’lerde başlayan, etki ve uygulamaları 

günümüzde de devam eden neo-liberalizm dalgası, gelir adaletsizliğini ve emekçi 

sınıflar üzerindeki yükü artırıcı rol oynamıştır. Yani, “zenginlik” ürettiği 

                                                

78 Bunların dışında çok çeşitli yoksulluk tanımlamaları için bkz Gül, Songül S., (1996) 
“Yoksulluk ve Yoksulluk Sorununa Yaklaşımlar”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, cilt: XXI, sayı: 
199, s.3-20. 
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savunulan bu yeni politikaların en görünür sonuçlarından birisi, ironik biçimde, 

artan ve eskisinden daha da derin biçimde yaşanan yoksulluktur.  

Dolayısıyla, bugün kapitalist üretim ilişkilerinin farklı bir tarihsel 

dönemde, farklı formlarda, ancak aynı zihniyet çerçevesinde yeniden üretimini 

temsil eden küreselleşme sürecinin de “katkısıyla”, genel bir ekonomik tercih 

olarak sunulan neo-liberal politikaların, dünya çapında yoksulluk ve eşitsizliği 

derinleştirdiği kabul edilmektedir. Bugün yoksulluk sorununa ilişkin yaklaşımlar, 

yoksulluk olgusunun temelinde yatan dinamikleri, yani kapitalizmin yarattığı 

çelişkileri göz ardı etmeye zorlayan, meseleyi sınıfsal değerlendirmelerden 

uzaklaştırıp, yoksul olan/yoksul olmayan kategorilerine indirgeyen zihniyetlerle 

biçimlenmektedir. Bu da, toplumsal gerçekliği sınıf temelinde kavramaktan, daha 

doğrusu, “her toplumsal yapıda olduğu gibi kapitalizmde de yoksulların 

toplumsal karşılığı olduğunu” (Bahçe ve Köse, 2007) gözden kaçıran bir 

yaklaşımı ve failsiz bir yoksulluk sorununu beraberinde getirir ki, bu durum 

yoksulluğu ortaya çıkaran toplumsal dinamiklerin kesinlikle açığa 

çıkarılamayacağı anlamına gelir.  

Yoksulluk algısı ve tanımlamalarının, coğrafi ve kültürel birtakım ayrımlara 

gidilerek ele alınması, yoksulluk literatürüne yeni kavramlar kazandırmıştır. Latin 

Amerika ülkelerinde kullanılan, merkez-çevre dikotomisine dayanan kırsal 

kökenli kent yoksullarını ifade eden marjinalleş(tir)me, ABD’de kullanılan ve 

etnik bir yoksulluk kavramına işaret eden sınıf-altı (under-class) ve Fransa’da 

ortaya çıkmış, AB sosyal politikalarına büyük oranda şekil vermiş sosyal 

dışlanma kavramı bu bağlamda ele alınabilir.79  

AB, son yıllarda sosyal politikasını, büyük ölçüde merkezine yerleştirdiği 

sosyal dışlanma, ayrımcılık gibi kavramları kullanarak politikalarını bu yönde 

                                                

79 Bu kavramların yoksullukla bağlantılı olarak daha geniş bir açıklaması için bkz. Sibel 
Özbudun, “Küresel Bir Yoksulluk Kültürü mü?” Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, (Editör: 
Yasemin Özdek), TODAİE Yayınları, Ankara 2002, s. 53-85. 
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biçimlendirmeye çalışmaktadır. Sosyal dışlanma80 son yıllarda AB’nin -kavrama 

yoksulluktan daha geniş bir anlam atfedilse de- yoksulluk tanımlaması için 

kullandığı yeni bir kavramdır.  

Tüm dünyayı etkisi altına alan, refah devleti kazanımlarını daraltan ve 

ülkelerde sosyal korumanın büyük oranda azaltıldığı 1980 sonrasının ekonomik 

ve sosyal politikaları, AB’de de, sosyal dışlanma kavramına şekil veren süreç 

olarak algılanabilir. Artan ve artık kısa süreli olmayan işsizlik, daha derinleşen 

yoksulluk ve bu iki nedenle bağlantılı olarak etnik, kültürel birtakım farklılıklar 

temelinde toplumsal merkezin dışına doğru itilmenin artması, sosyal dışlanma 

kavramına yüklenen anlamla yakından bağlantılıdır. Buna göre sosyal dışlanma, 

“bazı bireylerin, yoksulluk, temel düzeyde bazı yetkinliklerden (lack of basic 

competencies) ve fırsatlardan yoksunluk veya ayrımcılık sebebiyle, topluma 

tümüyle katılımlarını engelleyen ve toplumun kıyısına itilmelerine neden olan bir 

süreçtir.”81 AB metinlerine bakıldığında, sosyal dışlanmaya maruz kalmış olarak 

tanımlanan toplumsal kesimlerin çok geniş olduğu görülmektedir. Buna göre, 

işsizler, eğitim seviyesi düşük kişiler, evsizler, göçmenler, etnik ve dini azınlıklar 

vb. “toplumdaki dezavantajlı gruplar” ana kategorisinde birleştirilmiş ve çeşitli 

stratejilerle, bu kişilerin, toplumla bütünleşmesini sağlamak hedeflenmiştir. 

                                                

80 Aslında sosyal dışlanma bir AB kavramı değil. Geçmişte bu kavramı kullanmış teorisyenler 
var. Örneğin Bauman sosyal dışlanmayı şu şekilde açıklar: Postmodern dönemin dışlama 
dinamiğine karakterini veren süreç emeğin sermaye karşısındaki gücünü yitirerek, toplumda 
üretimin değil tüketimin önemli hale gelmesidir. Tüketim kültürü/süreci içinde yerini 
alamayanlar, modern dönemin dışlama mekanizmasından farklı olarak toplumsal yaşamın birçok 
alanından dışlanma durumuyla karşı karşıya kalırlar. Yeni dünya düzeninde zaten herkese 
yetecek kadar istihdam olanağı bulunmamaktadır ki emeğe de gereksinim eski döneme kıyasla 
oldukça azalmıştır. Düzenin döngüsünün devamı için gereksinim duyduğu tüketimdir. Tüketim 
özgürlüğü olmayanlar ise tüketim özgürlüğü olanların tüketimlerini engelleyemezler. Mesele 
sadece tüketim sürecine katılamamaktır, yani meselenin gelirin azlığı ya da yokluğu ile ilgili olan 
kısmı ile başlayan dışlanma süreci değildir. Bu kişiler (yoksullar, yaşlılar, özürlüler, toplumun 
kıyısına itilmişler, azınlıklar, suç potansiyeli olanlar, vasıfsızlar…) iktisadi sürecin yanında 
yaşamın birçok alanından dışlanırlar. Kamusal mekanlardan dışlanma, sağlık, eğitim, ulaşım gibi 
hizmetlerden dışlanma, siyasi süreçlerden dışlanma bunlardan birkaçıdır. Bu konuda bkz. 
Zygmunt Bauman, (1999). Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, (Çeviren: Ü. Öktem), 
Sarmal Yayınları, İstanbul.  
81 Report on Social Inclusion 2005 (in the 10 New Member States) 
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/sec256printed_en.pdf, s.10, 
(Erişim tarihi: 30.05.2008). 
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Görüldüğü üzere, sayılan toplum kesimleri aynı zamanda ekonomik etkinliklerin 

merkezinden uzaklaştırılmaya en müsait, aynı zamanda da, yoksullaşma riski ile 

karşılaşmaları en olası kesimlerdir. AB’nin bu kişilerin toplumla bütünleşmesi 

açısından “özellikle tek bir değişkene, o da istihdam edilebilirliği artırmaya 

verdiği önemi öne çıkarmıştır.” (Gökbayrak, 2005). 

Birçok alanı kapsamaya çalışan sosyal dışlanma kavramı, AB sosyal 

politikasının kendi iç mantığına göre işlevsel görünen, ancak meselenin özüne 

odaklanmayan, muğlak ve dağınık bir kavram olarak görünmektedir. Yoksulluk, 

zaten kavramın özü itibariyle ekonomik temellere dayanmakla birlikte, sosyal 

dışlanmanın temelindeki dinamikleri de, öncelikle ekonomik boyutu ile birlikte 

kavramak gerekir. Sosyal dışlanma tartışmalarında, örneğin ülkelerin raporlarını 

hazırlarken kullandıkları ortak göstergeler, ağırlıklı olarak ekonomik içeriğe sahip 

görünse de, sosyal dışlanma tartışmalarına hakim olan dilde kaynakların eşitsiz 

dağılımı, üretim ve tüketim faaliyetlerin dışına itilmiş olmak, dışlanma olarak 

adlandırılan süreci yaratan dinamiklerin ortaya konması ya da sınıflararası gelire 

ilişkin uçurumların ortadan kaldırılması gibi temel meselelerin yeri olmadığı 

görülmektedir. Dolayısıyla, AB sosyal politikası anlatımlarında, yoksulluk ve 

dışlanma kendiliğinden ortaya çıkmış süreçler gibi algılatılmakta, yani “tarih dışı 

ve politika dışı bir olgu olarak kavramsallaştırılmaya çalışılmaktadır”.82 Gelinen 

noktada, yani küresel kapitalizmin yarattığı çarpıklıklar düzeyinde marjinalleşme, 

sosyal dışlanma, yoksulluk gibi kavramların, temel dinamikleri aynı, ancak 

tarihsel veya coğrafi olarak birtakım içerik ve isim farklılaşmalarına uğrayarak 

sürekli yeniden üretildiği göz ardı edilmektedir. Böylece yoksulluk ve dışlanma 

ile mücadele olarak adlandırılan yeni sosyal politikalar yaratma süreçleri ise 

“içermeye yönelik iyi niyetli çabalar” olarak sunulmaktadır. “Tarih dışı ve 

politika dışı bir sosyal dışlanma kavramı aynı zamanda sınıf dışıdır. 

“İçerilenlerin” sosyal sorunlarını göz ardı eden, belirlenen göstergelerle ölçülen 

                                                

82 Seyhan Erdoğdu, (2004), “Sosyal Politikada Avrupalı Bir Kavram: Sosyal Dışlanma”, Çalışma 
Ortamı Dergisi, Sayı : 75, Temmuz-Ağustos, http://sosyalpolitika.fisek.org.tr/?p=38 (Erişim 
tarihi: 17.05.2008). 
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dışlanmışların içerilmesini, tarihin son sistemi ilan edilen kapitalizmle varılacak 

en ileri düzey kabul eden bir yaklaşımdır.”83 

Bu eleştirel değerlendirmeyi akılda tutarak, mevcut veriler göstermektedir 

ki, yoksulluk AB’de, nüfusun büyük bir oranı için çok önemli bir tehdit niteliğine 

sahiptir. Geliri, söz konusu ülkedeki ortalama gelirin yüzde 60’ından az olan 

hanelerde yaşayanların toplam nüfusa oranı olarak tanımlanan nispi yoksulluk 

oranına bakıldığında, 2004 yılı itibariyle AB 25 için yoksulluk yüzdesi 16 olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu oran, İsveç ve Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 9-10 

civarındayken, Litvanya ve Polonya’da yüzde 21’e yükselmektedir (Joint Report 

on Social Protection and Social Inclusion 2007). Bu rakamlar aslında şu anlama 

gelmektedir: Avrupa’da 80 milyon kişi yoksulluk içinde yaşamaktadır.  

Üye devletler arasında kimi oransal farklılıklar bulunmasına karşın, 

genişleme sonrasında yoksulluk oranında bir artış söz konusu olmuştur. AB 15 

açısından bir değerlendirme yapıldığında, yoksulluğun daha çok Akdeniz 

ülkelerinde yoğunlaştığı görülmekteyken, genişleme sonrasında, daha çok yeni 

üye ülkelerin bu durumu yaşadıkları görülmüştür. Yine de, Orta ve Kuzey 

Avrupa’da yaşayanların yaklaşık yüzde 10’unun yoksul olduğu görülmektedir. 

Demek oluyor ki, gelir yoksulluğuna yönelik önlemler tek başına Avrupa’daki 

yoksulluğun ortadan kaldırılması için yeterli olmamaktadır.84 

                                                

83 a.g.e. 
84 Poverty Policies, Structures and Outcomes in the EU 25, Report for the Fifth European 
Round Table on Poverty and Social Exclusion 16-17 October 2006, Tampere, Finland, By: Matti 
Heikkila, Pasi Moisio, Veli-Matti Ritakallio, Jonathan Bradshaw, Susan Kuivalainen, Katri 
Hellsten and Jouko Kajanoja, 
http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/inter/eu2006/round/round1.htx.i1153.pdf (Erişim 
tarihi: 18.06.2007). 
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Tablo 5 AB’de 2005 Yılına Ait Yoksulluk Oranları  

 AB25 AB15 AB10 En Yüksek Değer En Düşük Değer 

Tüm Yaş Grupları 16 16 17 

Polonya, Litvanya (21), 
Yunanistan, İspanya, 
İrlanda (20), Portekiz, 

Letonya (19) 

İsveç (9), Çek 
Cumhuriyeti (10) 

Yetişkinler 
(16-64 Yaş) 

14 14 17 Polonya (21)Litvanya (19) İsveç (9) 

Kadınlar 
(16-64 Yaş) 

15 15 17 Polonya (20)Litvanya (19) İsveç (9) 

Erkekler 
(16-64 Yaş) 

14 13 18 Polonya (22)Litvanya (20) 
Çek Cumhuriyeti, 

İsveç (9) 

Çocuklar 
(16’dan Küçük) 

19 18 24 Polonya (29)Litvanya (27) 
İsveç (8), 

Danimarka, 
Finlandiya (10) 

Yaşlılar 
(65 Yaş Üstü) 

19 20 9 
Kıbrıs (51), İrlanda (33), 

İspanya (29) 

Çek Cumhuriyeti, 
Hollanda (5), 

Macaristan (6) 
Çalışanlar 

(16 Yaş Üstü, kendi 
hesabına çalışanlar 

dahil) 

8 7 10 
Polonya (14), Yunanistan 

(13), Portekiz (12) 

Çek Cumhuriyeti 
(3), Finlandiya 
(4), Danimarka 

(5) 

İşsizler 
(16 Yaş Üstü) 

40 37 47 

Litvanya (63), Estonya 
(60), Letonya (59), Çek 

Cumhuriyeti (51), 
Britanya (50) 

Slovenya (25), 
Danimarka, İsveç 

(26), Hollanda 
(27) 

Bağımlı Çocuğu 
Olmayan Haneler 

15 15 12 
Kıbrıs (27), İrlanda, 

Letonya (20) 

Çek Cumhuriyeti 
(7), Slovakya, 

Hollanda, 
Lüksemburg (8) 

Bağımlı Çocuğu Olan 
Haneler 

17 16 21 
Polonya (25), Litvanya 

(23), İtalya (22) 

İsveç (8), 
Finlandiya, 

Danimarka (9) 
İki Yetişkinli ve Üç 
ve daha fazla çocuk 

olan haneler 
24 22 37 

Polonya (45), Portekiz, 
Letonya (39), İspanya (36) 

İsveç (9), 
Finlandiya (12), 
Almanya (13) 

Bağımlı çocuğu olan 
tek ebeveynli aileler 32 32 37 

Malta (49), Litvanya (48), 
İrlanda (45), Yunanistan 

(44) 

İsveç (18), 
Finlandiya (20), 
Danimarka (21), 

Slovenya (22) 

Kaynak: Eurostat-Database Kasım 2007’den aktaran EuroMemorandum 2007: 11. 

2005 yılı verileri biraz daha ayrıntılı bir çalışmayı göstermektedir. Tablo 

5’ten, yoksulluk riskinin en fazla görüldüğü toplumsal grupların çocuklar, yaşlılar 

ve işsizler olduğu anlaşılmaktadır. AB 25’te, yetişkinler arasında yoksulluk yüzde 

14 iken çocuklar, çok çocuklu haneler ve yaşlılar daha çok yoksulluğa maruz 

kalmaktadır. AB 25’te, neredeyse 16 yaşın altındaki çocukların beşte biri yoksul 

hanelerde yaşamaktadır. Bu oran, Polonya, Litvanya, İspanya ve İtalya’da her 
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dört çocuktan birinin yoksulluk içinde yaşamakta olduğuna işaret etmektedir. 

Çocuklu aileler, çocuksuz ailelerden daha çok yoksulluk hali yaşamaktadır 

(Sırasıyla yüzde 17, yüzde 15). Yaşlılar arasında ise yoksulluk oranı ortalama 

olarak yüzde 19’dur. Kıbrıs’ta her iki yaşlıdan biri yoksuldur. Ayrıca, en yüksek 

yoksulluk oranı işsizlerde görülmektedir. AB 25’te, ortalama olarak, işsizlerin 

beşte ikisi yoksuldur. AB’ye yeni üye olan 10 ülkede ise bu oran yüzde 47 gibi 

hayli yüksek bir düzeydedir.  

EuroMemorandum 2007’ye göre, AB’deki yoksulluk oranlarındaki bu 

“skandal” artışa karşın, zenginliğin “konsantrasyonunda” da bir artış 

görülmektedir. Avrupa’nın istatistik kurumu olan Eurostat’ta yoksulluk üzerine 

çok sayıda veri yayımlanıyor olmakla birlikte, Avrupa’da zenginliğin nasıl 

dağıldığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Merrill Lynch ve 

CapGemini (2007)’nin istatistiği olan “2007 Dünya Zenginlik Raporu”nda, 

Avrupalı dolar milyonerleri ve diğer zenginlerin sayısının 2006 yılı itibarıyla 

artmış ve 2.9 milyona ulaşmış olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda, söz konusu 

kişilerin zenginliği de daha hızlı bir biçimde artmıştır. Yani yoksulluğun hızla 

arttığı AB’de, zenginler, daha zengin hale gelmiştir.  

AB’de dikkat çekici noktalardan biri de, yoksulluğun yalnızca işsiz nüfusta 

karşılaşılan bir sorun olmayıp, hiç azımsanmayacak denli çok insanın, hem bir işe 

sahip olup aynı zamanda yoksul olması durumudur. AB düzeyinde, yaklaşık 14 

milyon kişi çalışan yoksul (“working poor”) olarak tanımlanmaktadır ve bu oran 

işsiz yoksulların iki katıdır (Euromemorandum Group, 2006: 11). Çalışan yoksul 

kavramı, istihdam edilmiş olmasına karşın, tanımlı yoksulluk eşiğinin altında olan 

kişi demektir ve düşük ücretli çalışma ile aynı anlama gelmemektedir. Örneğin, 

düşük ücretli işçiler başka gelir kaynaklarının olduğu hanelerde yaşar veya sosyal 

yardımlardan yararlanarak yoksulluktan kaçınabilir. Tablo 6’da, 13 AB 

ülkesindeki tüm ücretli çalışanlar (haftada en az 15 saat çalışanlar) içindeki 

“yoksulların” oranı gösterilmektedir. Konu hakkında resmi verilerin oldukça az 

olmasına karşın, AB’de yoksulluğun artması ile Avrupa toplumlarında büyüyen 

zenginliğin birarada bulunması çok çelişkili bir durum oluşturmaktadır 

(Euromemorandum Group, 2006: 11). Çalışan yoksulların varlığı, yoksullukla 
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mücadele etmek için tek başına istihdam yaratmanın yeterli olmadığını 

göstermektedir. Yani insanlar çalıştıkları zaman bile yoksulluk eşiğinin altında 

kalmaktan kurtulamadıklarından, bunun için nitelikli istihdam yaratmak 

gerekmektedir.  

Bu noktada dikkat çekici olansa, AB’nin, genişleyen yoksulluğa, işçilerin 

yoksullaşıyor olmasına ve daha fazla güvencesizliğe karşı, yalnızca bilgi 

toplamak, çeşitli raporlar yazmak, istatistikler yayımlamak, bilgiyi paylaşmak 

veya koordine etmek dışında gerekli hiçbir önlem almıyor olmasıdır. Aslolan, 

yoksulluğun himaye edilmesi değil, onu ortaya çıkaran koşulları tanımlayarak 

bunların ortadan kaldırılmasıdır. Yoksulluğu ortaya çıkaran yapısal nedenin 

kapitalizm olması, yoksullukla mücadelenin hedefini de kendiliğinden ortaya 

çıkarmaktadır.  

Tablo 6 AB’deki Çalışan Yoksullar/Yoksul İşçiler 

Ülke Tüm çalışanlar 
içindeki çalışan 
yoksulların yüzdesi 

Tüm düşük ücretli 
çalışanlar içindeki 
çalışan yoksulların 
yüzdesi 

Tüm çalışan 
yoksullar içinde 
düşük ücretli 
çalışanların yüzdesi 

Avusturya 6 16 40 
Belçika 6 18 26 
Danimarka 4 13 21 
Fransa 7 21 38 
Almanya 10 24 41 
Yunanistan 9 27 52 
İrlanda 6 14 38 
İtalya 10 25 27 
Lüksemburg 8 18 38 
Hollanda 7 15 33 
Portekiz 5 18 21 
İspanya 9 19 28 
İngiltere 7 15 44 
AB-13 8 20 37 

Kaynak: Eurostat, Statistics in Focus, Population and Social Conditions No.11/2000. 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/08/study/tn0208101s.html (Erişim tarihi:29.05.2007). 
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2.4 .2  AB ’de  İs t i hdamın  Yol  Ha r i ta s ı :  
Av rupa  İ st i hdam St ra te j is i  

İstihdam, sosyal politikanın en önemli alanıdır. Koray (2005c: 37), istihdam 

meselesini çözmeden, emekçi sınıf için hiçbir şekilde iyileşme ve gelişme 

düşünülemez demektedir. Bu nedenle, AB’nin istihdam politikasının nasıl 

işlediğini çözümlemek gerekmektedir. Bu bölümde, AB düzeyinde, emeğin 

haklarında görülen gerileme ve toplumsal eşitsizliklerin artmasına ilişkin 

yönelimin AB sürecindeki izleri, istihdama dair değerlendirmeler ışığında 

anlaşılmaya çalışılacaktır.  

Başlangıçta, sadece üretim unsurlarından olan emeğin toplam gelirden 

aldığı pay ile ilişkilendirilen istihdam konusu, tüm dünya ülkeleri ile birlikte, AB 

ülkelerinin de en önemli meselelerinden birini oluşturmaktadır. İstihdamın önem 

kazanmasının en önemli etkeni ise hiç kuşkusuz, işsizliğin tüm dünyada kazandığı 

küresel boyuttur. İşsizlik, neredeyse tüm ülkeleri ilgilendiren, ekonomik ve 

toplumsal bir sorundur. 

AB’de istihdam politikaları, 1997 yılında imzalanan Amsterdam Antlaşması 

ile Kurucu Antlaşma’ya eklenen “İstihdam” başlığı85 ve bunun ardından 

Lüksemburg’da düzenlenen “Özel İstihdam Zirvesi”86 ile başlamış ve Birlik 

ülkeleri arasında artan işsizlik sorunu ve buna karşı yürütülen istihdam 

politikaları konusunda yeni bir inisiyatifin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Avrupa 

düzeyinde, istihdam konusunun yasal temelini Amsterdam Antlaşması, politik 

temelini ise Lüksemburg’da yapılan Zirve oluşturmuştur. Her ikisi de, üye 

devletlerin, istihdamın artırılmasına yönelik politikalar geliştirme 

sorumluluğunun olduğunu belirtmiş, bu politikaların ise kısıtlayıcı yasal 

düzenlemelerden kaçınılarak ve emek piyasalarını esnekleştirerek 

geliştirilebileceğini öne sürmüştür. 

                                                

85 Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the 
European Communities and Related Acts, Official Journal C 340, 10 November 1997, http://eur-
lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997M/htm/11997M.html (Erişim tarihi: 26.01.2007). 
86 Lüksemburg İş Zirvesi olarak da anılmaktadır. 
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Aslında, İstihdam Zirvesi’ne giden yol 1990’lı yıllarda başlamıştı. Petrol 

krizi, yapısal sorunlar vb.nin yanında, Avrupa çapında en önemli sorunlardan biri 

de, istihdam ve dolayısıyla işsizlik sorunuydu. AB’de, işsizlik oranı yüksek 

düzeylerde seyretmekteydi: 1995 yılında yüzde 10, 1996’da yüzde 10,1, 1997 

yılında yüzde 9,8 olan işsizlik oranı87 AB için sıkıntılı bir durum yaratmaktaydı. 

Bu durum, 1993 yılında, AB düzeyinde, Delors’un ünlü “Büyüme, 

Rekabetedebilirlik ve İstihdam Üzerine Beyaz Kitabında” gündeme gelmişti. 

İşsizliğin kökeninde yatan temel nedenlerden birinin, ülkelerin kendi politik 

hataları (“home made policy mistake”) olduğu düşünülmekteydi. 1997 yılında 

imzalanan Amsterdam Antlaşması’ndan önce, istihdam ve emek piyasası 

politikaları, hükümetlerarası geleneksel işbirliğine dayanıyordu. Amsterdam 

sonrasında ise istihdam politikasının, üye ülkelerin ortak sorumluluğu haline 

geleceği iddia edilerek, Komisyon’a, AB düzeyinde inisiyatif üstlenerek, işbirliği 

sağlama konusunda yükümlülük verilmişti. 

AİS’ye giden yolun başlangıcı, 1994 yılının Aralık ayında toplanan Essen 

Zirvesi’nde atılmıştır. Zirvede: 

1- Mesleki eğitim yoluyla insan kaynaklarının geliştirilmesi, 

2- “Makul”, “ölçülü” ücret politikalarıyla üretken yatırımın artırılması, 

3- Emek piyasası kurumlarının etkinliğinin geliştirilmesi, 

4- Yerel inisiyatifler aracılığıyla yeni iş kaynaklarının tanımlanması, 

5- Bazı özel hedef gruplarının -gençler, uzun süreli işsiz kalanlar, kadınlar- 

iş dünyasına girişlerinin sağlanması şeklinde kabul edilmiş olan amaçlar “Essen 

Stratejisi” olarak adlandırılmış ve buna bağlı olarak, 1996 yılında, “Daimi 

İstihdam ve Emek Piyasası Komitesi” oluşturulmuştur. Ancak, istihdam 

konusunda kabul edilen söz konusu amaçlar, bağlayıcı olmayan Avrupa Konseyi 

                                                

87 Oranlar, AB 15 için söz konusudur.  
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kararları idi ve bunlar açık bir yasal temelden yoksundu.88 Bu nedenle, 

Amsterdam Antlaşması, bu konuda önemli bir dönüm noktası olarak 

değerlendirildi. 

Ekim 1997’de imzalanan Amsterdam Antlaşması, istihdam alanındaki karar 

verme yetkisinin üye ülkelerde olması temel ilkesini değiştirmemekle birlikte, AB 

kurumlarına, bu alanda daha geniş bir rol verdi. Avrupa Topluluğu Kurucu 

Antlaşması’na eklenmiş olan “İstihdam” başlıklı bölüm, ayrıca Maastricht 

Antlaşması’na ekli “Sosyal Politika Protokolü” hükümleri, daha önce bu 

Antlaşma’nın dışında kalan İngiltere’nin de onamasıyla, Amsterdam 

Antlaşması’na entegre edilmiştir. Böylelikle, çalışma koşulları, işçilere 

danışılması ve onların bilgilendirilmesi, iş piyasasından dışlanmış kişilerin bu 

piyasaya entegre edilmesi gibi konularda, eskiden yalnızca 14 üye ülke89 arasında 

geçerli olan nitelikli çoğunlukla karar, üye ülkeler için geçerli hale gelmiştir.  

İstihdam alanında karar verme yetkisinin üye ülkelerde olması temel 

ilkesini değiştirmemekle birlikte, istihdam konusunu AB üyesi ülkelerin ortak bir 

meselesi haline getirmiş olan Antlaşma, emek piyasalarının esnekliğini, emeğin 

eğitimi ve niteliksel dönüşümünü, girişimciliğin özendirilerek yeni iş alanlarının 

oluşturulmasını öngörmüş; üye ülkeler, uygulayacakları istihdam politikalarından 

ulusal düzeyde sorumlu tutulmuş, ancak politikaların eşgüdümlü olarak 

yürütülmesi ve çok taraflı bir gözetim prosedürü ile izlenmesi kararlaştırılmıştır 

(Amsterdam Antlaşması, Bütünleştirilmiş Haliyle Avrupa Birliği Kurucu 

Antlaşmaları, 2000: 44).  

20-21 Kasım 1997 tarihinde, 15 üye ülkenin hükümet veya devlet başkanları 

ile dışişleri bakanlarının Lüksemburg’da biraraya gelmesiyle toplanan olağanüstü 

zirvede, işsizlikle mücadele ile daha iyi ve daha fazla iş yaratılması üzerinde 

durulmuştur. Özel gündemli olarak toplanan ve kararlar alınan zirve, AB’nin 

                                                

88 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/develop_en.htm (Erişim tarihi: 
29.04.2006). 
89 1997’de üye ülke sayısı 15’ti. 
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istihdam konusundaki ortak çaba ve politikalarına yeni bir ivme kazandırma 

iddiasına sahip olan AİS sürecini başlatmıştır. Avrupa düzeyinde yaşanan derin 

işsizlik ve emek piyasasının yapısal sorunları, ülkeleri yapısal politikalar 

geliştirmeye yöneltmişti. Bu koşullar altında toplanan zirvenin üç konu seti 

üzerinde beklentisi bulunmaktaydı: 

1. Amsterdam Antlaşması uyarınca üye ülkelerin işsizlikle mücadelede ortak 

eylemlerinin ne olacağı. 

2. En iyi uygulama örneklerinin karşılaştırılması: İstihdam önlemlerinin 

hangilerinin işleyip, hangilerinin işlemediğini görmek için bu 

karşılaştırma yapılacaktı. Amaç, istihdam politikaları geliştirmek için 

ötekinin başarısını veya başarısızlığını öğrenerek ortak bir ilerleme 

sağlamaktı. 

3. Amsterdam Antlaşması’nın getirdiği bir yenilik olan “İstihdam Politika 

Rehberi” temelinde gelecekteki eylemleri belirlemek. Hedeflere erişim, 

üye ülkeler tarafından hazırlanan raporlar temelinde, Avrupa Komisyonu 

tarafından izlenip değerlendirilecekti.90 

Lüksemburg Zirvesi’nde yürürlüğe konulan AİS’nin ana hatları şunlardır: 

• Girişimcilik: Bireysel girişimlerin gelişmesini teşvik ederek Avrupa’da bir 

girişimci ruhu yaratmak, idari formaliteleri azaltmak ve yeni istihdam 

kaynaklarını belirlemek, 

• İstihdam Edilebilirlik: Avrupa’daki nitelik boşluğunu doldurmak, 

niteliklerin geliştirilmesi ile istihdam edilme şansını yükseltmek,  

• Uyarlanabilirlik: İşçilerin emek piyasasındaki değişikliklere ayak 

uydurma yeteneğini geliştirmek, işçilerin ve işletmelerin değişen iş 

ortamına uyumunu sağlamak, 

• Eşit Fırsatlar: Daha fazla kadının emek piyasasına girişini kolaylaştırmak. 

                                                

90 http://ec.europa.eu/employment_social/elm/summit/en/what/what.htm (Erişim tarihi: 
02.02.2006). 
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Zirve, AİS’nin, üye devlet hükümet ve devlet başkanlarının belirlediği 

doğrultuda, Amsterdam Antlaşması’na eklenen “İstihdam” bölümünün hedefleri 

temelinde yapılandırılmasını ve beş yıl içinde kesin bir ilerlemenin sağlanmasını 

hedeflemiştir.91  

Böylece, AB içindeki sosyal gelişmenin ve ekonomik büyümenin köşe taşı 

olarak “istihdam edilebilirlik” kavramı Amsterdam Antlaşması’na sızdırılmış; 

ayrıca, subsidiarity ilkesi yoluyla da, neo-liberal ilkeler, AB üye devletlerinin 

istihdam edilebilirlik, girişimcilik, uyarlanabilirlik ve eşit olanaklar ilkeleri 

uyarınca, yıllık eylem planları hazırlamaları gerekliliği nedeniyle ulusal 

gündemlere dayatılmışlardır. Bu planların, süreç içinde, ulusal refah sistemlerine 

ve emek pazarlarına uygulanması, emek pazarlarının ve refah sistemlerinin 

esneklik ve “workfare” kavramı etrafında uyumlaştırılmasıyla sonuçlanacaktır 

(Mathers ve Taylor, 2005: 65). 

23-24 Mart 2000 yılında gerçekleştirilen Lizbon Zirvesi’nde kabul edilen ve 

aslında AB’nin sosyo-ekonomik yönelimini belirleyen temel konulardan birini 

oluşturan Lizbon Stratejisi adı verilen hedefler, AB’nin kısa erimli geleceği 

olarak değerlendirilebilecek olan on yıllık dönemi için belirlenmiştir. Zirve’nin, 

üzerinde uzlaşılan en önemli sonucu, izleyen on yıl içinde, AB’nin 

gerçekleştirmesi için belirlenmiş olan hedeftir: “Daha çok ve daha iyi işlerle, 

sürekli ekonomik büyüme gerçekleştirebilen, daha çok toplumsal uyuma sahip, 

dünyanın rekabet gücü en yüksek ve en dinamik bilgi ekonomisi haline gelmek” 

(Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000). 

Bu toplantıda, Birliğin güçlü ve zayıf yanları tartışılarak bir karara 

varılmıştı: Birlik, en iyi makroekonomik görünüme sahipti. Enflasyon ve faiz 

oranı düşüktü, avronun durumu iyiydi, iç pazar büyük oranda tamamlanmıştı, 

gelecek genişleme, istihdam ve büyüme konusunda yeni fırsatlar yaratacaktı. 

Ancak bunun yanında, gözden kaçırılmayacak kadar da zayıflığı vardı Birliğin: 

15 milyondan fazla Avrupalı çalışmıyordu (işsizdi). İstihdam oranı çok düşüktü. 

Uzun süreli yapısal işsizlik ve bölgesel işsizlik, Birliğin bazı bölümlerinde 

                                                

91 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/index_en.htm (Erişim tarihi: 
29.04.2006) 
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endemik bir hal almıştı (Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 

and 24 March 2000). İşte bu ağır tablo, “rekabet edilebilirlik ile sosyal uyumu” 

kombine edecek “olumlu” bir stratejinin parçası olarak, ekonomik ve sosyal 

reformlar için doğru zaman olduğu gerekçesiyle, AB’nin istihdam konusundaki 

ortak çaba ve politikalarına yeni bir ivme kazandırma iddiasına sahip olan AİS 

sürecini, Lizbon Gündeminin bir parçası haline getirmiştir.  

İstihdam, ekonomik reform ve toplumsal uyum alanlarında yoğunlaşılan bu 

Zirve’de, etkin bir refah devleti inşa edilerek ve insana yatırım yapılarak, Avrupa 

Sosyal Modelinin modernize edilmesi gerektiği ele alınmış, bunu gerçekleştirmek 

üzere çeşitli stratejiler ortaya konulmuştur. Bilgi toplumunda çalışmak ve 

yaşamak için gerekli olan eğitim sistemlerinin gereksinimlere göre düzenlenmesi 

gerektiği; daha çok ve daha iyi işlerin olduğu bir Avrupa için aktif istihdam 

politikalarının geliştirilmesi gerektiği; sosyal korumanın modernleştirilmesi; 

sosyal içermenin geliştirilmesi konularında uzlaşılmıştır (Presidency Conclusions, 

Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000). 

Söz konusu Zirve, ortalama yüzde 61 olan genel istihdam oranının yüzde 

70, ortalama yüzde 51 olan kadınların istihdam oranının da yüzde 60’ı aşmasını, 

2010 yılı için somut stratejik bir hedef olarak koymuştu (Presidency Conclusions, 

Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000). Bu istihdam hedefine 

ulaşılabilmesi için, AB’nin yıllık yüzde 3 oranında büyümesi yeterli görülmüştü. 

AİS’nin ana amacı, daha çok ve daha iyi işler yaratılmasıyken, en önemli işlevi, 

AB’ye üye devletlerin istihdam politikaları bakımından öncelikleri belirlemesidir. 

AİS’nin saptadığı hedefler; girişimciliği özendirmek, iş kurmayı kolaylaştırmak, 

risk sermayesini sağlamak, vergi kolaylıkları sağlamak, istihdam edilebilirliği 

artırmak, işsizlik ile mücadele etmek, okuldan işe geçişi kolaylaştırmak, pasif 

önlemlerden aktif önlemlere geçmek, uyum kapasitesini artırmak, iş 

organizasyonunu modernize etmek, fırsat eşitliği sağlamak, çalışma ve aile 
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yaşamını bağdaştırmak ve faal yaşama uyumu kolaylaştırmak olarak 

sıralanabilir.92  

Üye ülkelerin uygulamaya koyacakları istihdam politikalarının önceliklerini 

belirlemek ve koordine etmek amacıyla tasarlanan AİS, bu hedeflerin 

tutturulamayacağı anlaşıldığından, 2002 yılında, yani beş yıl sonra, kapsamlı bir 

değerlendirmeye tabi tutulmuş ve gelecekteki AİS’nin çerçevesi çizilmiştir.93 

2000 yılında Lizbon’da kararlaştırılan hedeflere, ara dönem olan 2005 yılı 

için, yüzde 67 oranında toplam istihdam yaratılması ve yüzde 57 oranında da 

kadınlar için istihdam yaratılması şeklinde iki yeni hedef eklenmiştir. Ancak, 

2005 yılı itibariyle bu öngörü de gerçekleşmemiş, toplam istihdam AB 27 için 

yüzde 63,4, AB 25 için yüzde 63,8, AB 15 içinse yüzde 65,2 olabilmiştir. 

Görüldüğü üzere, AB, genel ortalama olarak kararlaştırılan hedeflerin ve 

rakamların çok gerisinde kalmıştır. 

AB’deki istihdam politikalarına genel olarak bakıldığında, istihdam artışını 

talep yönünden destekleyecek politikaların yerine, istihdam edilebilirlik, 

girişimcilik, istihdamda eşitlik gibi arz yönlü politikalarla yetinildiği 

görülmektedir. AB’de, istihdam artışı küresel rekabet gücünün artışına 

odaklanmakta ve çözüm buradan beklenmektedir. Küresel rekabet, çalışma 

koşullarının esnekleştirilmesi, emek piyasasındaki koruyucu önlemlerin 

(“katılıkların”) gevşetilmesi veya ortadan kaldırılması demektir. Dolayısıyla, 

istihdam artışını yaratmaya yönelen politikaların bizatihi kendisi işsizliği ve 

yoksulluğu artırıcı niteliktedir. 

AB çapında, özellikle merkez ülkelerde, tam gün, uzun süreli, sosyal hak ve 

güvenceleri olan “iş” yok olmakta, onun yerini, giderek, bir tür köle ticaretine 

benzeyen, geçici, belirsiz, kuralsız, güvencesiz, uzun saatli iş almaktadır. Bu 

durum, çalışma yaşamı literatürüne yeni bir kavram da kazandırmış bulunuyor: 

                                                

92http://surf.baslangicsayfam.com/index.php?q=aHR0cDovL2FiLmNhbGlzbWEuZ292LnRyL3dl
Yi8%3D&hl=3ed (Erişim tarihi: 24.09.2007). 
93 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/index_en.htm (Erişim tarihi: 
29.04.2006). 
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“Precariat”. Avrupa’da, “iyi”, “düzgün” olarak nitelendirilen iş ve bu işlerde 

çalışan insanların sayısının azalması; “istihdamın güvencesizleşmesi”nin 

(precarisation of employment) (EuroMemorandum 2007: 5) artmış olması ve 

bunun genel bir eğilim haline gelmesi, Avrupa çapında bir “Güvencesizler 

Hareketinin” ortaya çıkmasına ve kendilerini, İngilizce’deki “proleteriat” 

sözcüğünü çağrıştıracak biçimde, “precariat” olarak tanımlamalarına neden 

olmuştur.94 Sözcük, güvencesizlikle tanımlanan yeni proleterleri kastetmektedir. 

Ayrıca, güvencesizlik teması etrafında yürütülen tartışmalar aslında, Avrupa’da, 

istihdam alanında yaşanan dönüşümün de bir ifadesidir. Çünkü, Avrupa’da 

çalışma saatleri artmış, uygunsuz saatlerde, hafta sonu tatillerinde çalışma, gece 

mesaisi ve benzeri uygulamalar genişlemiş ve yaygınlaşmış durumdadır. Standart 

dışı çalışmaların yaygınlaşması, bir anlamda varoluşsal bir güvencesizliği de 

beraberinde getirmektedir (Foti, 2005: 78). 

2 . 4 . 2 . 1  İs t i hdamda  Esnek l i k  Uygu l ama la r ı  v e  
Kay ı t  D ı ş ı  Ça l ı şma  

Esneklik tartışmaları, ekonomilerin istihdam kapasitesi ekseninde 

yoğunlaşmış ve özellikle karşılaştırmalı analizlerde, emek piyasalarını 

düzenleyen kurumsal yapının, istihdam hacmindeki başarıyı belirleyen en önemli 

değişkenlerden biri olduğu yaklaşımı giderek ağırlık kazanmaya başlamıştır. 

Liberal anlayış da, bu çerçevede, sosyal refah devleti modellerindeki koruyucu 

kurumsal önlemleri serbest piyasadan sapma olarak nitelendirmekte ve serbest 

piyasayı tahrip eden hiçbir yaklaşımın başarılı olamayacağı savını ileri 

sürmektedir. Bu yaklaşım ışığında, Avrupa ülkelerinde gündemde olan yoğun 

işsizlik sorunu, doğrudan emek piyasalarındaki katı yapı ile ilişkilendirilmekte ve 

işverenin katlanmakla yükümlü olduğu fesih maliyetleri başta gelmek üzere, 

istihdam güvencesine ilişkin diğer koruyucu hükümler, asgari ücret uygulamaları 

ve işsizlik sigortası kapsamında yer alan ödenekler, piyasadaki katı kurumsal 

yapının temel unsurları olarak ifade edilmektedir (Tunçcan Ongan, 2004). Bu 

                                                

94 “Avrupalı Güvencesizlerin Middlesex Deklarasyonu”, (2005), Çeviren Melis İnan, Conatus, s.: 
84-85. Söz konusu metin, 2004 Ekim’inde Londra’da düzenlenen Avrupa Sosyal Forumu 
sırasında gerçekleştirilen Birinci Avrupalı Güvencesizler Toplantısı’ndan çıkan bildiridir. 
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nedenle, sermaye çeşitli çözüm arayışları içerisine girmiş, bunun sonucunda ise 

çalışma mevzuatının esnetilmesini ve giderek kuralsızlaştırılmasını temel yönelim 

olarak belirlemiştir. Neo-liberal yaklaşımın yeni sloganı “mümkün olduğu kadar 

esneklik, zorunlu olduğu kadar kural”dır.95
 

Çalışma yaşamında, son yıllarda en sık karşılaşılan kavram olan esneklik, 

standartların, kuralların gevşetilmesi ve giderek ortadan kaldırılması anlamına 

gelmekteyken; sermaye tarafından, işletmelerin içeride ve dışarıda rekabet 

koşullarına daha hızlı adapte olabilmelerini sağlayacak bir araç olarak 

tanımlanmaktadır.  

AB düzeyinde, sosyal ortak olarak tanımlanan ETUC, UNICE, ve CEEP’e, 

Maastricht Anlaşması ile sosyal konu ve prosedürlerde, “Çerçeve Anlaşma” 

oluşturma hakkı verilmiştir. Daha önceki bölümlerde yapısı ve niteliği konusunda 

hayli bilgi verilmiş olan UNICE dışında, bir diğer sosyal ortak olan CEEP’ten de 

bahsetmek gerekmektedir. Sınai, ticari ya da mali nitelikli kamu işletmelerini 

biraraya getiren CEEP, Avrupa düzeyinde ve AB kurumlarında, işveren kesimini 

temsil eden ikinci sosyal ortaktır. CEEP üyesi işletmeler, özellikle enerji, 

taşımacılık ve telekomünikasyon gibi “kilit” etkinliklerde ağırlıklı bir yer 

tutmaktayken, öte yandan, mali alanda (bankalar ve sigortalar) ve dar anlamda 

sanayi kesiminde de önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. CEEP, kamu 

işletmelerinin temsilcisi olarak, kamu yararı kaygısını dile getirmekle beraber, 

genel olarak, UNICE’nin tutumu yönünde davranmaktadır (Gülmez, 2003: 70). 

Bu da demek oluyor ki, çerçeve anlaşma yapma ya da danışma niteliğinde bile 

olsa, sosyal ortaklardan ikisi, işverenleri, yani sermayeyi temsil etmekteyken, işçi 

sınıfı adına yalnızca ETUC sosyal ortak olarak yer almaktadır, ancak, onun da 

emek lehine katkısının niteliği tartışmaya açıktır. 

Son yıllarda, Avrupa ülkelerinde, emek pazarının esnekleştirilmesine 

yönelik girişimler bulunmaktadır. Örneğin Barselona Zirvesi’nde, AB’deki 

verimlilik düzeyinin ABD’den geri olduğu, bu nedenle hükümetlerden, istihdam 

                                                

95 Sendikal Eğitim Notları 2 Küreselleşme ve Sendikalar Güncel Sorunlarımız, Kristal-İş 
Sendikası, 1997, İstanbul, s.: 3. 
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sözleşmelerindeki hükümleri gözden geçirmeleri, toplu sözleşme sistemleri ve 

ücretleri bir kez daha tartışmaya açmaları istenmiştir.96  

Hem dünya ülkelerinde hem de Avrupa’da, istihdamda esnekliği 

gerçekleştirmeye yönelik bir dizi yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler içinde en 

yaygın olarak kullanılan, iş sözleşmelerinin belirli sürelerle sınırlandırılması 

yoluyla oluşturulan, geçici nitelikteki iş ilişkileri olmaktadır. Belirli süreli iş 

sözleşmeleri yöntemi, içinde emeğin örgütü olan Avrupa’nın sosyal ortaklarının 

imzaladığı bir çerçeve anlaşmayla bağlayıcı bir nitelik kazanmıştır. 

Bugüne kadar bağıtlanan çerçeve anlaşmalardan, Avrupa Konseyi tarafından 

direktife dönüştürülmüş olan esnek çalışmaya ilişkin olanlardan biri olan “Yarı 

Zamanlı Çalışmaya İlişkin Çerçeve Anlaşma” 1997 yılında imzalanmıştır. 

AİS’nin uygulanmasına bağlayıcı bir anlaşma yoluyla yapılan somut bir katkı 

niteliği taşıyan (Hermans, 2001: 42) bu anlaşmanın amacı, yarı zamanlı hizmet 

akitleri ile çalışan işçilerle, belirsiz süreli hizmet akitleriyle çalışan işçilerin 

arasında ayrım yapılmamasını sağlamak olarak belirtilmiş olmakla birlikte, esnek 

çalışma biçimlerinden biri olan yarı zamanlı çalışmanın emek lehine olmadığı, 

daha çok sermaye tarafından tercih edildiği bilinmektedir. Çünkü esneklik emek 

açısından, sendikasızlaştırma, düzensizleştirme ve kuralsızlaştırma, sermaye 

açısından ise değişen pazar koşullarına göre işverenlerin korunması anlamına 

gelir. Sonuç olarak, esneklik kurallarla birlikte var olamaz. Kuralların ve 

koruyucu düzenlemelerin ortadan kalkması ise sosyal adaletsizliği derinleştirir. 

Emeğin sermaye karşısındaki güçsüz ve eşitsiz konumu devam ettiği sürece, 

koruyucu düzenleme ve hükümlerin gerekliliği kuşkusuzdur (Tunçcan Ongan, 

2004). 

Sosyal taraflar arasında bağıtlanan bir başka anlaşma ise 1999 tarihli “Belirli 

Süreli Çalışma Çerçeve Anlaşması”dır. Bu anlaşma, sosyal tarafların, belirli 

süreli iş sözleşmelerinde ve istihdam ilişkilerinde ayrımcılık yapılmaması 

ilkesinin uygulanmasını sağlayarak, genel ilkeleri ve asgari koşulları 

                                                

96 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/71025.pdf (Erişim 
tarihi: 04.12.2006). 



 156 

belirlemektedir (Hermans, 2001: 41). Çalışma sürelerinde, esneklik ile işçilerin 

güvenliği arasında daha iyi bir denge kurulması, kısmen de olsa, sürece sosyal 

tarafların katkısını alarak oluşturulan bu anlaşma da, emek lehine bir düzenleme 

değildir. Çünkü, belirli süreli iş sözleşmeleri ve yarı zamanlı çalışma gibi 

esneklik türleri, kurumsal yapının geliştirdiği koruyucu önlemlerin dışında 

kalmayı mümkün kılan bir araç olarak işlev görmekte ve güvencesizliği 

yaygınlaştırmaktadır. 

Sürekli işsizlik, düşük ücretler ve iş piyasalarının deregülasyonu, sosyal 

açıdan güvencesizlik ve huzursuzluk yaratmış, AB düzeyinde daha çok eşitsizlik 

ve yoksulluğa neden olmuştur. İstihdam edilenlerin arasında geçici sözleşmelerin, 

kendi adına çalışanların ve yarı zamanlı çalışanların oranı artmış; isteksiz olarak 

yarı zamanlı çalışanların payı 2002 yılında yüzde 15,6 iken, 2005 yılında yüzde 

20,3’e yükselmiştir. Yarı zamanlı çalışanların beşte biri tam istihdam için istekli 

olan ancak tam zamanlı iş bulamayanlardır (Bakınız tablo 7).  

Tablo 7 Güvencesiz Çalışma 

   AB-25  AB-15           En Yüksek Değer     En Düşük Değer 

Geçici Sözleşme  2000:12,5 2000:13,7 İspanya 33,3    İrlanda 2,5  

Çalışanlar içinde yüzdesi  2005: 14,2 2005:14,0 Polonya 25,4    Estonya 3,3 

(15-64 yaş) 

Kendi adına çalışanlar 2004: 15,9 2004: 14,9 Yunanistan 40,2    İsveç 4,9 

Çalışanlar içinde yüzdesi 

Yarı Zamanlı Çalışma 1995: v.y. 1995: 15,6 Hollanda 45,8   Slovakya 2,3 

Çalışanlar içinde yüzdesi 2000: 15,9 2000: 17,5 İngiltere 24,8   Macaristan 4,1 

(15-64 yaş)  2005: 18,0 2005: 19,8 İsveç 24,3   Çek Cumhuriyeti 4,3 

İsteksiz yarı zamanlı  2002: 15,6 2002: 14,6 Yunanistan 50,9   Hollanda 4,1 

Çalışma   2003: 16,7 2003: 15,7 Litvanya 48,8   Slovenya 8,2 

Yarı zamanlı çalışanlar  2004: 17,7 2004: 16,9 İtalya 40,2   İngiltere 8,3 

İçindeki yüzdesi  2005: 20,3 2005: 19,7 Letonya 38,5   Avusturya 11,1 

Kaynak: Eurostat veritabanı; *: Avrupa Komisyonu, Avrupa’da İstihdam 2005; v.y: veri yok 
(Euromemorandum Group, 2006). 
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Emek piyasasında, esnekliğin yansımalarından bir tanesi olarak kabul edilen 

yarı zamanlı çalışma, AB’ye üye ülkelerde giderek yaygınlaşmakta ve temel 

istihdam biçimi halini almaktadır. AB ülkelerindeki 1992-2002 arasında ortaya 

çıkan tabloya bakıldığında (Tablo 8); Danimarka ve Yunanistan dışındaki tüm 

ülkelerde yarı zamanlı çalışmanın ciddi biçimde arttığı görülmektedir. Başta 

Hollanda olmak üzere, İngiltere, İsveç, Almanya ve Belçika’da yarı zamanlı 

çalışmanın giderek arttığı görülmektedir (Sırasıyla, yüzde 43,8, yüzde 22,9, yüzde 

21,4, yüzde 20,8, yüzde 19,4). Yarı zamanlı çalışma, hem çalışma süresinin 

uzatılmasına hem de çalışmanın yoğunlaştırılmasına olanak sağladığından; AB 

ülkelerinde yapılan araştırmalar, patronların bu istihdam biçimini esas tercih 

nedeninin, rekabet üstünlüğü sağlamak olduğunu göstermektedir (Belek, 2005: 

48). Avrupa’da kadınlar arasında yarı zamanlı çalışanların oranı yüzde 8,1 

(Yunanistan) ile yüzde 72,8 (Hollanda) arasında değişmektedir. 

Tablo 8 AB’de Yarı Zamanlı Çalışma 1992 -2002 (Toplam İstihdama Oranı %) 

Toplam Erkek Kadın Üye Ülkeler 

1992 2002 1992 2002 1992 2002 
Avusturya 12,6 18,9 3,6 5,1 24,5 35,7 
Belçika 12,7 19,4 2,3 5,9 28,9 37,7 

Danimarka 23,0 20,6 10,7 11,0 37,1 31,4 
Finlandiya 10,4 12,4 7,3 8,0 13,7 17,1 
Fransa 13,1 16,2 3,8 5,0 25,2 29,7 

Almanya 14,5 20,8 2,7 5,8 30,9 39,5 
Yunanistan 45 4,5 2,6 2,3 8,1 8,1 
İrlanda 9,1 16,5 3,8 6,5 18,7 30,5 

İtalya 5,5 8,6 2,5 3,7 11,2 16,7 
Lüksemburg 6,5 11,7 1,0 1,8 16,2 26,4 
Hollanda 34,8 43,8 15,2 21,5 64,4 72,8 

Portekiz 7,2 11,3 4,1 7,1 11,1 16,4 
İspanya 6,0 8,0 2,2 2,6 13,8 17,0 
İsveç 20,5 21,4 6,8 11,2 36,0 32,9 

İngiltere 22,9 25,0 6,3 9,4 43,8 44,0 
AB Toplam 14,2 18,2 4,2 6,6 28,8 33,5 

Kaynak: Eurostat İş Gücü Araştırması 2002. 1992 Avrupa’da İstihdam 2003 Araştırmasından 
sağlanmıştır. İtalya ve İsveç’in verileri 1993 yılına ait, Avusturya’nın verileri 1994 yılına 
aittir.  

Yarı zamanlı çalışma, geçici çalışma, düzensiz çalışma gibi çalışma 

sürelerini ilgilendiren esnekleştirme operasyonları dışında, bir yandan da, yıllık 
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çalışma saati adı verilen bir başka esneklik biçimi daha bulunmaktadır. Yıllık 

çalışma saatinde, çalışma süresi yıllık olarak belirlenmektedir. Çalışanlar, piyasa 

talebine göre, bazı dönemler çok uzun ve aralıksız çalıştırılmakta, bazı 

dönemlerde ise zorunlu olarak izne çıkarılmaktadır (Belek, 2005: 47).  

Ayrıca, AB’de, bu çalışma biçimlerinin dışında, stajyerlik ve gönüllü 

çalışma gibi, istatistiklerde yer almayan, insanların ücretsiz ya da çok düşük 

ücretlerle çalıştırıldığı yeni çalışma biçimleri de bir kanser gibi yayılmaktadır 

(Rippert, 2006).  

Belirsiz süreli sözleşmeler, 2005 yılı itibariyle tüm sözleşmeler içinde 

yüzde 85’lik pay ile Avrupa’da en yaygın istihdam sözleşmesi türü olmakla 

birlikte, bununla eş anlı olarak, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanların oranı 

1997’de yüzde 12 iken, 2005 yılında yüzde 15’e çıkmıştır (TİSK, 2008: 32). 

Sözleşme türüne göre istihdamdaki eğilimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 9 Sözleşme Türüne Göre İstihdamdaki Eğilimler 

AB-25 1997 2000 2005 
Belirsiz Süreli İş Akitleri 

(Toplam Çalışanlar İçinde %) 
88,3 87,4 85,5 

Belirli Süreli İş Akitleri 
(Toplam Çalışanlar İçinde %) 

11,7 12,6 14,5 

Kısmi Süreli Çalışma 
(Toplam İstihdam İçinde %) 

16,0 16,2 18,4 

Kendi Hesabına Çalışma 
(Toplam İstihdam İçinde %) 

16,6 15,9 15,6 

Kaynak: Employment in Europe 2006’dan aktaran TİSK (2008) Avrupa İş Gücü 
Piyasalarının Karşı Karşıya Bulunduğu Temel Zorluklar: Avrupa Sosyal 
Ortaklarının Müşterek Analizi, s.: 34. 

Tablo 9’da görüleceği üzere, AB-25’te, belirli süreli iş akitleriyle 

çalışanların toplam çalışanlar içindeki yüzdesi 11,7’den 14,5’e yükselmiş 

durumdadır. Aynı şekilde, kısmi süreli çalışma oranı da, yüzde 16’dan yüzde 

18,4’e yükselmiştir. Bu da, belirsiz süreli iş akitlerinin, Avrupa düzeyinde bir 

değişim trendi içine girdiğini, esnek çalışma türlerinin oranının istihdam içinde 

artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.  
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İstihdam açısından bir diğer sorun da, kayıt dışı çalışmanın varlığıdır. 

Avrupa kaynaklı pek çok raporda, kayıtsız çalışma kavramına ilişkin olarak, gizli 

veya gölge ekonomi, “moonlighting” veya yer altı ekonomisi gibi çeşitli “renkli” 

ifadeler kullanılmaktadır. Kayıt dışı çalışma, üye devletlerdeki düzenleyici 

sistemlerdeki farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla, doğası itibariyle yasal olan 

ancak, kamu otoritelerine bildirilmeyen üretken etkinlikler biçiminde 

tanımlanabilir (Report Examines Undeclared Work in EU, 2004). 

Esas olarak, kayıt dışı çalışmanın ne düzeyde olduğunu tahmin etmek 

oldukça zordur ve bu da, ülkeler arasında karşılaştırma yapmayı oldukça zor 

kılmaktadır. Bununla birlikte, mevcut veriler, tüm üye devletlerde kayıt dışı 

çalışmanın yaygın olduğunu göstermektedir (TİSK, 2008: 34).  

Bazı istisnalar olmakla birlikte, kayıt dışı çalışma genel olarak, AB’ye yeni 

üye olan devletlerde yüksektir. Yunanistan’da oran yüzde 20’den fazla iken, 

İtalya’da yüzde 16-17 civarındadır. AB’de kayıt dışı çalışma yüzdesinin düşük 

olduğu ülkeler ise yüzde 1,5 ile Avusturya, yüzde 2 ile İngiltere’dir. Yeni üye 

olan ülkelerde ise kayıt dışı çalışma, Macaristan ve Letonya’da yüzde 18, 

Litvanya’da yüzde 15-19, Slovakya’da ise yüzde 13-15’tir. Kayıt dışı çalışmanın 

yaygınlığı, sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanını tehlikeye atan en önemli 

unsurlardan biri olarak da değerlendirilebilir. 

2 . 4 . 2 . 2  İş s i z l i k  

Kapitalizmin dinamizmi, teknolojik yenilenme dürtüsünden gelir. 

Kapitalizm, teknolojik yenilenmeye ayak uydurmayanı dışına atar. Teknolojik 

yenilenme, emek üretkenliğini artırır ve bu yeniliğe sahip olana, bir dönem için, 

ek artı değer olanağı verir. Ama aynı süreç, iş gücü istihdamında düşmelere, yani 

işsizliğe yol açar. Bu çelişkili bir süreçtir. Emek üretkenliğinin, işçinin daha az 

zamanda daha çok üretmesini sağlayıp, böylece daha fazla artı değer üreterek, 

emek zamanından daha fazla tasarruf edilmesi anlamına geldiğini hatırlayalım 

(Wood, 2000). Kapitalizm, bir yandan varolan üretim etkinliğini giderek daha 

niteliksiz ve ucuz iş gücüyle sürdürmenin yollarını ararken, bir yandan da, daha 

nitelikli iş gücü gerektiren teknolojik yeniliklere yönelir.  
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Giderek daha çok cansız emek kullanma eğiliminde olan, ama değerin ve 

zenginliğin tek ölçüsünü artı değer sömürüsü olmaktan çıkaramayan 

kapitalizmde, bu ikisi arasındaki çelişkinin keskinleşip derinleşmesi 

kaçınılmazdır. Kapitalizm, bir yandan zorunlu emek zamanını kısaltan bir yönde 

ilerlerken, bir yandan da, artı değer sömürüsünden yani kardan vazgeçmeyeceği 

için, bu gelişmenin kendi varlığını tehdit edecek noktaya varmasını önlemek 

zorundadır. Kapitalizm bu soruna üç yanıt, ya da “tersinden çözüm” 

getirmektedir: Üretim güçlerinin gelişebileceği hız ve yoğunlukta gelişmesini 

frenlemek, çeşitli yöntemlerle aşırı tüketimi kamçılamak ve işsizlik (Yurtsever, 

2002). 

Marx ve Engels’in, sermayenin yoğunlaşma süreci tahlillerinde haklı 

olduklarını hiçbir makul kuşkuya yer bırakmayacak ölçüde kanıtlayacak başka 

pek çok rakam vermek zor değildir. Bu sermaye yoğunlaşması, üretimde büyüme 

anlamına gelmemekte, tam tersine işaret etmektedir. Her durumda, amaç yeni 

fabrika ve makinelere yatırım yapmak değil, üretimi arttırmadan kar marjlarını 

yükseltmek amacıyla, mevcut fabrika ve büroları kapatıp çok sayıda işçiyi işten 

çıkartmaktır (Wood 1997). 

Dolayısıyla, işsizlik olgusu, bugün bir “sorun” olarak en çok ülke 

yöneticilerini ve kapitalistleri ilgilendiriyor görünse de, bu görüntü gerçeği 

yansıtmaz. Çünkü, ne yöneticilerin ne de kapitalistlerin işsizlikten bir sıkıntıları 

vardır. Tersine, onlar için işsizlik, iştahlarını kabartan, emek gücünün sömürü 

olanaklarını arttıran, hem işçileri hem de işsizleri kontrol altında tutan önemli bir 

kontrol mekanizmasıdır (Akkaya, 2005). İşsizliğin varlığı kapitalist sistem 

açısından bir gerekliliktir. Yedek emek ordusunun varlığı, sistemi devam 

ettirebilmenin de bir koşuludur. İşsizlik, hem istihdam edilenleri “terbiye etmek” 

hem de ücretleri belirli bir düzeyde tutabilmek için bir gerekliliktir.  

Birleşmiş Milletler’e göre dünyada işsizlerin sayısı 200 milyona ulaşmıştır 

(Tablo 10). Ancak bu rakam da, tüm diğer resmi işsizlik istatistikleri gibi gerçek 

durumu ciddi ölçüde az göstermektedir. Şüphesiz ki, geçen zaman işsizler 

ordusuna binlerce, milyonlarca yenisini eklemiştir. Ayrıca, her türlü marjinal 

“iş”te çalışmak zorunda kalan devasa sayıdaki kadın ve erkeği dahil ettiğimizde 
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dünyadaki işsizlik ve gizli işsizliğe ilişkin gerçek rakam bir milyarın altında 

olmayacaktır. 

Tablo 10 Dünyada İşsizlik, 1996, 2001, 2003-2006* (milyon) 

Yıl             1996        2001       2003      2004      2005        2006* 

Toplam       161.4       185.2      188..9     192.7      194.7        195.2 

Erkek            94.7       108.3      110.2     112.5     113.2         113.4 

Kadın            66.7         76..9        78.7        80.2       81.5          81.8 

Kaynak: ILO, Global Employment Trends Model, 2006; *2006 yılı için taslak tahminler 
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/getb07en.pdf (Erişim tarihi: 
16.08.2007). 

Tüm dünya için sorun olan işsizlik, AB ve üye ülkeleri için de en temel 

sorun olmayı sürdürmektedir. Onaran (2007: 7), AB ülkelerindeki yüksek 

işsizliğin nedenini, düşük büyüme ve düşük yatırımlara bağlamaktadır. Genel 

olarak kapitalizmin krizi ve finansallaşma, yatırımlarda küresel duraklamayı ve 

yüksek işsizlik oranlarını da beraberinde getirmektedir. İstihdamı yaratacak 

büyümeyi sağlayacak lokomotif olan kamu sektörü yatırımlarını engelleyici ve 

hatta mevcut yatırımları daraltıcı neo-liberal politikalar ile işsizlik sorununun 

çözümü elbette olası değildir. Zira, çözümün kaynağı olarak, emek piyasasının 

arz yönüne değil, talep yönüne vurgu yapan politika önerileri, neo-liberal 

politikaların doğasına aykırıdır. 

AB için en önemli sorun olduğu söylenen işsizliği köktenci bir biçimde 

azaltmak yerine, işsizliği telafi edici politikalara önem verilmektedir. AB üyesi 

ülkelerin aralarında bazı önemli farklılıklar olsa da, işsizlik sorunuyla mücadele 

ederken, genelde piyasa mekanizmasının işleyişine müdahale etmeyip, 

sonuçlarını hafifletmeye ve toplum açısından daha kabul edilir kılmaya çalışan bir 

politika izledikleri söylenebilir (Koray, 2005: 225). Ayrıca, AB’nin işsizlikle 

mücadele stratejisinin merkezinde, çalışma yasalarının esnekleştirilmesi ve 

istihdam maliyetlerinin düşürülmesi yer aldığından, bunun gerçek yaşamda 

karşılığı olarak, aynı işlerin, daha az sayıdaki işçi tarafından ve daha düşük 

ücretlerle yapılması durumu ortaya çıkmaktadır (AB Çalışma Grubu, 2005: 207). 
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Ancak şurası kesindir: Uzun süren ve çözülemeyen işsizlik sorunu, Avrupa 

halklarının, neo-liberal politikalara karşı güvensizliğini ve huzursuzluğunu 

artırmaktadır. 

2006 yılının “EuroMemorandum”unda, Avrupa çapında hüküm süren 

iktisadi ve sosyopolitik gelişmeler değerlendirilmişti. “Avrupa’nın Neo-Liberal 

Yapılandırılmasına Karşı Demokratik İktisat Politikası Alternatifi” adını taşıyan 

EuroMemorandum 2006’da, dünyanın en fazla rekabet yetisine sahip iktisadi 

alanı olabilme potansiyeline sahip olduğu iddia edilen AB’de, işsizliğin halen 

kabul edilemeyecek bir yüksek düzeyde bulunduğu belirtilmektedir. Üstelik, 

çalışma koşulları güvencesizleşmiş, yoksulluk ise hem işsizler hem de çalışanlar 

arasında artmıştır (Euromemorandum Group, 2006: 7). 

AB 27 için 2006 itibariyle işsizlik oranı yüzde 7,9 iken, bu oran AB 25 için 

de geçerlidir. Ülkeler arasında farklılıklar bulunmasına karşın, işsizliğin yapısal 

bir sorun olarak tüm ülkeler için geçerli olduğu görülmektedir. AB’nin dinamosu 

olarak değerlendirilen Fransa ve Almanya’da da, işsizlik yüksek oranlarda 

seyretmektedir (yüzde 9,4 ve yüzde 8,4). İskandinav ülkelerinden Finlandiya ve 

İsveç’te benzer işsizlik oranları görülmekteyken, Danimarka’da, AB’nin en düşük 

işsizlik oranıyla karşılaşılmaktadır (Sırasıyla, yüzde 7,7, yüzde 7,0, ve yüzde 3,9). 

AB’nin çevresi olarak değerlendirilebilecek olan Yunanistan, İspanya ve 

Portekiz’de ise yine oldukça yüksek işsizlik oranları bulunmaktadır (Sırayla, 

yüzde 8,9, yüzde 8,6, ve yüzde 7,7). Bu ülkeler dışında, Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerinden Polonya, AB’nin en yüksek işsizlik oranına sahip ülke iken (yüzde 

13,8), onu Slovakya (yüzde 13,4), Bulgaristan (yüzde 9), Macaristan (yüzde 7,5) 

ve Çek Cumhuriyeti (yüzde 7,1) izlemektedir. 

AB ülkelerinde işsizliğin yoğun olmasının en önemli nedenlerinden biri, 

fabrikaların ucuz emeğin olduğu ülkelere taşınmasıdır. Burada kastedilen, ucuz 

emeğin tercih edilmesinin işsizliğe olan olumsuz etkisidir. Örneğin; Mercedes 

Benz, Metro AG, Deutsch Bank, Siemens gibi, Almanya’nın en büyük şirketleri, 

üretimlerini Asya ülkelerine kaydırmanın yollarını aramaktadır. Çünkü, Asya 

ülkelerinde işçilik maliyeti, Almanya’nın yedide birine denk düşmektedir (Balcı, 

2005). 
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Diğer taraftan, AB üyesi olmak, sömürüden kurtulmak anlamına 

gelmemektedir. Mercer İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketi'nin açıkladığı bir 

rapor, AB’ye yeni üye olan Doğu Avrupa ülkelerinde istihdam maliyetinin Batı 

Avrupa’dakinin dörtte biri olduğunu ortaya koymaktadır. AB ile ABD 

karşılaştırıldığında ise, 25 üyeli AB’de istihdam maliyetinin ABD’dekinden 

yüzde 15 daha düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Yakın bir dönemde, Polonya’da, 

yabancı yatırımlarla kurulan fabrikalar, bugün emek gücünün daha ucuz olduğu 

Çin’e taşınmaktadır. Sermaye, emek maliyetini ve dolayısıyla toplam 

maliyetlerini düşürmek için sürekli yeni arayışlar içerisindedir (Balcı, 2005). 

Avrupa’da, 1990’larda, aktif nüfusun yüzde 10’undan fazlasına ulaşan 

AB’nin işsizlik oranı, Birliğin en ciddi sorunu olarak görülmüştür. İşsizliğin 

ekonomik ve sosyal maliyetleri muazzamdır. Bu maliyetler, yalnızca işsizlere 

sağlanan sosyal güvenlik desteği kapsamında yapılan doğrudan harcamalardan 

ibaret değildir, vergi geliri kaybı, artan sosyal hizmet yükü, artan yoksulluk; suç 

ve hastalık ve benzerlerini de kapsar (Moussis, 2004: 252). 

İşsizliğin AB’ye üye olan ve aday ülkelerde kronik bir hal aldığını gösteren 

bir diğer veri ise 12 ay ve daha uzun süredir iş arayanların oranıdır. 2005 yılı 

itibariyle, AB 25’te, uzun süreli işsizlik oranı yüzde 3,9’dur. Yani, AB’ye üye 

ülkelerde işsiz olanların yarısı uzun süreli işsizlerden oluşmaktadır. 

Uzun süreli işsizlik, AB’nin çekirdek üyelerinde, AB 25’in ortalamasının 

üzerinde olup, Almanya’da yüzde 5, Fransa’da ise yüzde 4’tür. Bunun yanında, 

Yunanistan’da yüzde 5,1, Belçika’da yüzde 4,4, İtalya’da yüzde 3,9 olan uzun 

süreli işsizlik, 2004 yılında Birliğe dahil olan ülkelerin bazılarında daha 

yüksektir. Slovakya’da 1999 yılında yüzde 7,8 olan uzun süreli işsizlik; 2005 

yılında yüzde 11,7’ye, Polonya’da 1997’de yüzde 5,7 olan uzun süreli işsizlik 

yüzde 10,2, Çek Cumhuriyeti’nde ise 1998 yılında yüzde 1,9 olan uzun süreli 

işsizlik yüzde 4,2’ye yükselmiştir. 

AB’nin işsizlik konusunda bir diğer sorunu da, genç işsizlerin sayısının 

fazlalığıdır. AB’ye üye ülkelerde genç işsizlik oranının yüksekliği dikkat 

çekmektedir. Genç işsizlerin AB 25 ortalaması yüzde 17,1’dir. 2006 yılı 
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verilerine göre, bu oranın en yüksek olduğu AB ülkesi Polonya (yüzde 29,6) ve 

en düşük olduğu AB ülkesi ise Hollanda’dır (yüzde 6,6). Diğer ülkelerin oranları 

ise şöyledir: Avusturya’da yüzde 9,2, Belçika’da yüzde 20,4, Bulgaristan’da 

yüzde 19,3, Kıbrıs’ta yüzde 11,2, Çek Cumhuriyeti yüzde 17,7, Danimarka’da 

yüzde 7,5, Estonya’da yüzde 11,7, Finlandiya’da yüzde 26,6 (2001 yılı), 

Fransa’da yüzde 22,4, Almanya’da yüzde 14,2, Yunanistan’da yüzde 26 (2005 

yılı), Macaristan’da yüzde 18,7, İrlanda’da yüzde 8,8, İtalya’da yüzde 24 (2005 

yılı), Letonya’da yüzde 11,9, Litvanya’da yüzde 10,6, Malta’da yüzde 16,9, 

Portekiz’de yüzde 15,1, Romanya’da yüzde 20,2 (2005 yılı), Slovakya’da yüzde 

27,1, Slovenya’da yüzde 13,8, İspanya’da yüzde 18, İsveç’te yüzde 21,5, 

İngiltere’de yüzde 12,9’dur (2005 yılı).  

Genç işsizliğinin, Avusturya, Almanya ve İsveç gibi AB’nin merkezinde yer 

alan ülkelerde giderek artmış olması dikkat çekici bir unsurdur. Avusturya’da, 

1995’te yüzde 5,9 olan oran, 2006’ya gelindiğinde yüzde 9,2’ye yükselmiştir. 

Aynı yıllar için, Almanya’da yüzde 8,5’ten yüzde 14,2’ye çıkmış; İsveç’te ise 

yüzde 19,0 gibi zaten yüksek olan oran 2006 yılında yüzde 21,5’e yükselmiştir. 

Ancak, işsizlik oranları üzerine burada vurgulanması gereken bir nokta 

bulunmaktadır: Söz konusu veriler, AB üyesi 27 ülkenin resmi işsizlik oranını 

göstermektedir. AB’de de, tıpkı Türkiye ve diğer ülkelerde olduğu gibi, işsizliği 

ölçme yöntemleri, işsiz olarak tanımlananların niteliği sürekli değişmekte 

olduğundan, yukarıdaki rakamların, AB düzeyinde gerçek işsizliği yansıtma 

konusunda “güvenilir” veriler olduğuna dair bir ihtiyat payını da elden 

bırakmamak gerektiğini düşünüyorum.  

Yine de, bu verilerle yapılan bir değerlendirme sonucunda bile, tablonun 

olumsuz olduğu ortadadır. Son on yıldır, AB’de işsizlik yüzde 8-10 dolayında 

seyretmekte ve işsizlerin yaklaşık yarısı bir yıl ve daha uzun süredir işsiz olanları 

kapsamaktadır. Refah devleti döneminde neredeyse tam istihdam koşullarına 

yaklaşmış olan AB ülkelerinde, işsizlik çok temel bir sorun olarak yaşanmaya 

devam etmekte ve bu ülkelerde yoksulluğun önemli bir nedeni olmayı da 

sürdürmektedir.  
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2.4 .3  AB ’de  Çal ışma  İ l işk i l e r inde  Değiş imin  
Sonuç la r ı  

Bu başlık altında, çalışma ilişkileri içinde değerlendirilen iş gücü içinde 

rekabetin artması ve reel ücretlerde gerileme; çalışma koşullarının kötüleşmesi ve 

fazla çalışma uygulamasının artması ile sendikasızlaşma süreçleri ve bu 

alanlardaki ampirik veriler ortaya konulacaktır. 

2 . 4 . 3 . 1  İş  Gü cü  İç i nde  Rekabet in  A rtmas ı  v e  
Ree l  Üc re t l e rde  Ge r i l eme  

İş gücü içinde rekabetin artması ve reel ücretlerde gerileme, aslında tüm 

dünya için geçerlidir. Dünyanın az gelişmiş ve dışlanmış bölümünde, ücretler, 

yoksulluk sınırının çok altına doğru gerilerken, emperyalist ve orta gelişmiş 

kapitalist ülkelerde de reel ve sürekli olarak düşmektedir (Yurtsever, 2002). Artan 

işsizlik ve işsiz her kişinin işçi ücretleri üzerinde yaptığı olumsuz basınç, yani 

rekabet, reel ücret gerilemesini sürekli ve büyüyen bir eğilim haline 

getirmektedir. İşçilere, üretilenlerin miktarını arttırmaları ve bunların üretimi için 

gereken zamanı azaltmaları için acımasız bir baskı uygulanmaktadır. Ücretler, 

üretkenlik artışlarının sürekli gerisinde kalmıştır (Wood, 2000). 

Doğu Avrupalı yeni üye devletlerin büyük bölümünde, AB’ye 

katılmalarının ardından, ücretler gerçekte düşüş göstermiştir. Resmi AB 

istatistiklerine göre, Polonya’da 2001 yılında ayda 625 avro olan ortalama ücret, 

2003 yılında 536 avroya gerilemiştir. Bazı ülkelerde ilgili istatistiklerin olmayışı, 

düşük ücretlere ilişkin eğilimi saptamakta güçlüklerin yaşanmasına neden 

olmaktadır. Üstelik mevcut verilerin de güncellenememesi gibi bir durum da söz 

konusu olmakla birlikte, düşük ücret insidansının 10-20 yıl içinde, Avusturya, 

Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya ve İspanya’da artmaktadır. Örneğin 

Fransa’da, işçilerin düşük ücret oranı 1983’te yüzde 11,4 iken, 1989’da yüzde 

13,4’e yükselmiş; 1990’da bu oran yüzde 15,7 iken, 2001’de yüzde 16,6 

olmuştur. Düzensiz olmasına karşın, bu artış 1995 yılına kadar kesintisiz biçimde 

devam etmiş, 1999’da düşme eğilimine girmeden önce en yüksek noktasına 

ulaşmıştır (yüzde 18,4). Almanya’da ise 1975-1986 yılları arasında, tam zamanlı 

işçilerin ortalama ulusal ücretinin yüzde 75’inin altında kazananların oranında 
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çok ciddi bir artış olmuştu. İtalya’da oran 1993 yılında yüzde 15,7 olmuş iken 

1995 yılında 13,7’ye düşmüş, ancak, 1998 yılında yeniden yüzde 18,3 olmuştur 

(Low-wage Workers and the ‘Working Poor’, 2002). 

AB düzeyinde düşük ücretli işçilerin aylık ücretleri karşılaştırıldığında, yine 

farklı rakamlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, Avusturya’da, çalışanların yüzde 

30’dan fazlası yıllık 12.831 avrodan daha az kazanmaktadır. Sosyal güvenlik 

sistemine dahil olan tüm çalışanlar arasında 1997 yılında (ek ödemeler dahil 

olmak üzere) aylık medyan gelir, kadınlar için 1.330 avro iken, erkekler için 

1.840 olmuştur. Yüzde 20 oranında düşük ücretli olanlar içinde kadınların aylık 

ücreti 530 avro iken, erkeklerin ücreti 930 avrodur. Belçika’da, ortalama aylık 

asgari ücret 2002 yılı itibarıyla 1.163 avroydu. Almanya’da, 2001 yılında düşük 

ücretliler 1.329 avro kazanmaktayken, Doğu Almanya’da bu rakam 909 avro idi. 

Yunanistan’da aylık ücret 367 avro, saatlik ücret ise 2,8 avroydu. İrlanda’da en 

düşük ücret haftalık 200 avro iken, Portekiz’de, 1998 yılında düşük ücret 325 

avro olarak hesaplanmıştı (Low-wage Workers and the ‘Working Poor’, 2002).  

AB’ye üye yirmi ülkede (Belçika, Bulgaristan, İspanya, Estonya, 

Yunanistan, Fransa, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, 

Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve 

İngiltere) asgari ücret toplu pazarlığa tabidir. Diğer yedi üye ülkede ise bu söz 

konusu değildir. Asgari ücret uygulayan ülkeler arasında ise 92 avrodan 1.570 

avroya kadar bir farklılık söz konusudur. 2007 yılının Ocak ayı itibarıyla, 

Bulgaristan, asgari ücretin en düşük (92 avro) olduğu üye iken, Lüksemburg en 

yüksek (1.570 avro) olan ülkedir. Bu dönem için Türkiye’deki asgari ücret ise 

298 avrodur.97  

Ülkelerin asgari ücret düzeyleri üç grupta toplanabilir: Türkiye’nin de 

içinde bulunduğu Bulgaristan, Romanya, Litvanya, Letonya, Slovakya, Estonya, 

Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere dokuz üye ülkeyi kapsayan 

                                                

97http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-071/EN/KS-SF-07-071-
EN.PDF (Erişim tarihi: 02.02.2006). 



 167 

ilk grupta en düşük asgari ücret uygulaması bulunmaktadır (92-298 avro). İkinci 

grup, asgari ücretin 470-668 avro olduğu Portekiz, Slovenya, Malta, İspanya ve 

Yunanistan’dan oluşmaktadır. Fransa, Belçika, Hollanda İngiltere, İrlanda ve 

Lüksemburg’un oluşturduğu üçüncü grupta ise asgari ücret 1.250 avronun 

üstündedir. Tablo 11’de, bazı ülkelerin asgari ücretleri yer almaktadır. Tablo 

ayrıca, AB düzeyinde görülen katmanlaşmanın izlenebilmesini de olanaklı 

kılmaktadır. 

Tablo 11 Bazı AB Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Asgari Ücretler  

Ülke 
Aylık asgari ücret 

(Avro) (2007) 
Ülke 

Aylık asgari ücret 
(Avro) (2007) 

Lüksemburg 1.570 Türkiye 298 
İrlanda 1.403 Çek Cumhuriyeti 288 
İngiltere 1.361 Macaristan 258 
Hollanda 1.301 Polonya 246 
Belçika 1.259 Estonya 230 
Fransa 1.254 Slovakya 217 
Yunanistan 668 Litvanya 174 
İspanya 666 Letonya 172 
Malta 585 Romanya 114 
Slovenya 522 Bulgaristan 92 
Portekiz 470   

Kaynak: Eurostat Statistics in focus, Population and Social Conditions No.71/2007, 
Minimum Wages 2007, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-
071/EN/KS-SF-07-071-EN.PDF (Erişim tarihi: 27.09.2007). 

2 . 4 . 3 . 2  Faz l a  Ça l ı şma  ve  Ça l ı şma  Ko şu l l a r ı  

AB’de, sosyal politika alanındaki birçok konu, üye ülkeler düzeyinde ele 

alınmaktadır; ancak ekonomik ve parasal birlik ile ivme kazanan entegrasyon 

sürecinin yanı sıra, toplumsal ve ekonomik gelişmeler, bu alandaki Birlik 

düzenlemelerinin de artmasına neden olmaktadır. Çalışma sürelerinin 

düzenlenmesine ilişkin 4 Kasım 2003 tarih ve 2003/88/EC sayılı AP ve Konsey 

Direktifi bulunmaktadır. Söz konusu Direktif, çalışma süresinin düzenlenmesinin 

belirli yönlerine ilişkin 23 Kasım 1993 tarih ve 93/104/EC sayılı Konsey 

Direktifini ve bu Direktifi tadil eden 2000/34/EC sayılı Direktifi yürürlükten 

kaldırmıştır. Bu Direktif, her iki Direktifin metnini birleştirmiş, bunun dışında 

herhangi bir değişiklik yapmamıştır. 

Bu Direktife göre, günlük, kesintisiz, en az 11 saatlik bir dinlenme süresi, 
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her yedi günlük dönemde 24 saatlik bir dinlenme ve fazla çalışmalar da dahil 

olmak üzere, haftalık 48 saatlik bir haftalık çalışma süresi öngörülmüştür. Ayrıca, 

üye devletler, günlük çalışma süresi 6 saatten fazla olan her işçiye, ara dinlenmesi 

verilmesini sağlayacak önlemleri alırlar. Ara dinlenmesinin süresini ve şartlarını 

içeren ayrıntılar toplu sözleşmelerle veya endüstrinin iki tarafı arasındaki 

sözleşmelerle ya da bu sözleşmelerin yapılamaması durumunda, ulusal mevzuatla 

belirlenir. Fazla mesai de dahil olmak üzere, her bir 7 günlük ortalama çalışma 

süresi; 48 saati aşmaz.98 Müftüoğlu’na (2003: 186) göre, bu Direktif ile çalışma 

saatinin sınırlaması bir tarafa bırakılmış, işçiye 24 saat içinde 11 saat kesintisiz 

dinlenme süresi sağlanması hükmü getirilmiştir. Yani, Direktif, 8 saatlik günlük 

çalışma süresini bir tarafa bırakın, çalışma süresini sınırlamak değil, işçinin ne 

kadar boş zamanın olacağını söyler: Bu da 11 saattir. Bu Direktife uygun 

davranıldığı zaman, işçi 6 saat çalışacak 1 saat ara dinlenmesi verecek, 6 saat 

tekrar çalışacak.99 Yani AB’nin bu Direktifi ile ara dinlenmelerle birlikte günlük 

çalışmanın 8 saatten 13 saate çıkartılabilmesine olanak tanınmıştır. 

Uzun çalışma süresi, haftada 40 saatten daha fazla çalışmayı 

tanımlamaktadır (Belek, 2005: 50). Fazla çalışmanın neden olduğu aşırı baskılar, 

gerçek ücretlerdeki düşüş, artan üretim hızı, işçi sınıfını ciddi bir biçimde 

etkilemektedir. Avrupa ülkelerinin çoğunda haftalık çalışma saatlerinin yasal 

düzenlemelerle 40 saatin çok üstünde olduğu görülmektedir. 2002 yılı verilerine 

göre haftada 40 saatin üzerinde çalışanların oranı Belçika’da yüzde 8, 

Danimarka’da yüzde 16, Yunanistan’da yüzde 24, İngiltere’de yüzde 37, 

Fransa’da yüzde 10 iken, hafta sonu da çalışanların oranı aynı ülkelerde sırasıyla 

yüzde 33, yüzde 40, yüzde 47, yüzde 59 ve yüzde 47’dir (Belek, 2005: 50). 

Fazla çalışmanın getirdiği olumsuzlukların yanında, bir de, tehlikeli ve 

sağlıksız koşulların çalışanlara yaşattığı zorluklar bulunmaktadır. AB’de, gürültü, 

hava kirliliği, sıcak, soğuk, vibrasyon gibi gerginlik yaratıcı fiziksel çevre 

                                                

98 http://www.tensor.co.uk/english/2003-working-time-directive.htm (Erişim tarihi: 27.09.2007). 
99 http://www.ozgur-radyo.de/modules.php?name=News&file=article&sid=83 (Erişim tarihi: 
27.09.2007). 
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koşullarından etkilenen ve çok ağır yük taşımak zorunda kalan işçilerin oranı üçte 

birdir. Bunların yüzde 40’ı da, acımasız ve yorucu pozisyonlarda çalışmaktadır. 

Öte yandan, çalışma hızı da artmıştır. Sağlık sorunları, çalışma saatleriyle artmış 

durumdadır. Yapılan bir araştırmada, işçilerin yüzde 30’u, işlerinin, sağlıklarını 

etkilediğini belirtmiştir. Sırt ağrısı, stres, kollarda ve bacaklarda adale ağrıları, en 

sık rastlanan, işe bağlı sağlık sorunlarındandır (Carchedi, 2001: 239).  

AB düzeyinde ve üye ülkelerde, tehlikeli ve sağlıksız koşullarda çalışanların 

oranlarına bakıldığında; 2003 yılı verilerine göre, AB 25’te, tehlikeli ve sağlıksız 

koşullarda çalışanların oranı yüzde 16,5’tir. Üye ülkeler arasında en yüksek oran 

Yunanistan’da görülürken (yüzde 30,6), en düşük oran ise İtalya’dadır (yüzde 

7,6). AB’ye üye ülkelerde ise oran oldukça yüksektir: Bulgaristan (yüzde 41,8), 

Çek Cumhuriyeti (yüzde 21,1), Macaristan (yüzde 22,1).100 

2 . 4 . 3 . 3  Send ikas ı z l a şma   

İleri kapitalist toplumlarda sendikalar, hem işçi sınıfının özgürleşmesi hem 

de toplumsal adaletsizliğe ve yoksulluğa karşı kendi çalışma ve yaşam koşullarını 

savunmak üzere kurulmuş ve gelişmiştir. Ancak, bundan neredeyse çeyrek asır 

önce, 1984 yılında, Alman sosyolog Dahrendorf, bugünü, o günden tarif ederek, 

“geleceğin sendikasız olacağını” söylemiştir (aktaran Visser, 2001: 67). 

Gerçekten böyle mi olmuştur ve böyle ise neden böyle olmuştur? Şimdilerde güç 

kaybeden sendikalar, sermaye-emek-devlet ilişkileri içindeki yerini artık geri 

dönülmez bir biçimde yitirmişler midir?  

Aslında günümüze gelindiğinde, Dahrendorf’un öngörüsünde çok da haksız 

olmadığını belirtmek gerekir. Elbette, mutlak anlamda “sendikasız” bir dünyada 

yaşadığımız söylenemez ancak, sendikaların “o eski günlerdeki” gibi olduğunu 

söylemek de fazla iyimserlik olur. Peki olan nedir?  

Wahl (2004), Avrupa sendikal hareketinin, savunmada ve aynı zamanda 

derin bir politik ve ideolojik kriz içinde olduğunu belirtmektedir. Günümüzde 

                                                

100Kaynak:Eurobarometer,2001,2002,http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/i
ndex.php?template=3&radioindic=25&idDomain=2 (Erişim tarihi: 02.04.2007). 
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sendikaların; üyelerinin, ekonomik ve toplumsal çıkarlarının savunucusu olarak 

oynamaları gereken rolü oynamadıklarını, tüm sektörler ve sanayiler içindeki 

temellerini kaybetmiş olduklarını söylemektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası, 

kapitalist dünyanın güçlü ve etkili sendikal hareketinin, bugün neden güç 

kaybettiğinin ardında yatan, aslında tüm dünyada yaşanmakta olan neo-liberal 

dönüşümdür.  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişen ve 70’li yılların sonlarına doğru 

çözülmeye başlayan refah devleti dönemi, güçlü bir uzlaşma dönemiydi. Bu 

uzlaşma döneminde, refah devletinin temel yapısı üçlü bir ayağa dayanıyordu: 

İşçi sınıfı, sermaye sınıfı ve siyasal elitleri/bürokratik örgütü ile aracılık eden bir 

dolayım olarak devletin kendisi. Bu uzlaşmayı yaratan da, bu üçlünün çıkarlarının 

belirli bir noktada buluşuyor olmasıydı. Bu uzlaşma döneminde refah, ücretler ve 

çalışma koşulları açısından çok önemli kazanımlar sağlanmıştı. Çünkü, savaş 

sonrası dönemin önemli bir başka ögesi de, kapitalizmin uzun süredir istikrarlı ve 

güçlü bir ekonomik büyüme yaşıyor olması, karın emek, sermaye ve sosyal refah 

arasında bölüşülmesini mümkün kılmıştı. Ama bu sürecin sendikalar açısından 

yarattığı en önemli politik sonuç, sendikaların, refah kazanımları sonucunda, 

“sosyalist” mücadeleden vazgeçmesi olmuştu (Wahl, 2004). Yani, işçi sınıfının 

depolitizasyonunun kökeni, söz konusu uzlaşma döneminde aranmalıdır. Burada 

vurgulanması gereken bir başka nokta ise sermaye ile yaşam ve çalışma 

koşullarındaki kazanımlar sonucu uzlaşmaya varan işçi sınıfının, sosyalist 

mücadeleden vazgeçmesi ve elde ettiği refah kazanımlarıyla yetinmesi, aslında 

sermayenin uzun erimli hedefleri açısından son derece başarılı bir strateji olarak 

değerlendirilebilir. 

Ancak, emekle sermaye arasındaki uzlaşma, kapitalizmin dönemsel 

gereksinimleri sonucu ortaya çıktığından kırılgan ve krize açıktı. Nitekim, 

kapitalizmin krize girdiği yıllardan itibaren, tarihsel uzlaşma dağıldı ve refah 

kazanımları, piyasanın gereklilikleri doğrultusunda, birer birer yok edilmeye 

başladı. 

Burada, Wahl tarafından saptanan bir diğer önemli nokta da şudur: Söz 
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konusu uzlaşma döneminde, sendikalar depolitize olmaya başladıklarından, bu 

“yeni” neo-liberal saldırıya karşı hazırlıklı değillerdi. Sendikalar artık, kendi 

çıkarlarını savunacak güçte bile değillerdi. Bu, ikili bir sonuç doğurdu: Bir 

yandan, işçiler pasif kalan sendikalarını terk edip onların güçsüzleşmesine neden 

olurken, öte yandan da, güçsüz kalan sendikalar, kendi çıkarlarını bile 

savunamayacak bir konuma düştüler.  

AB’de, savaş sonrasında yükselen sendikalaşma oranı, 1980 yılında 

duraklama dönemine girmiştir. Batı Avrupa’da, 1979 yılında, yüzde 44 oranıyla 

en yüksek noktasına erişmiş olan sendikalaşma oranı, 1980’li yıllara gelindiğinde, 

yüzde 12 oranında gerilemiştir (Visser, 2001: 72). 

Avrupa çapında, sendikal hareketin kökenleri ve sonrasında yaşanan 

değişime ilişkin ne söylenebilir? Bu değişimi yaratan ve birbirini tahkim eden iki 

süreçten söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki, küresel kapitalizmin yeniden 

yapılanma süreci ve Fordist üretim sürecinin yerini Post-Fordist bir üretim 

sürecinin almasıdır. Emek esnekliği içeren uygulamaların neden olduğu önemli 

sonuçlardan biri, sendikaların düzenleme etkisinin azalması ve sendikaların 

yönetim karşısında altasıralanmasıdır (Pulignano, 2002: 38). Bu da, sınıf üzerinde 

çok etki yaratan bir süreçtir. İkincisi de, 1990’lı yıllardan itibaren, kapitalizm 

karşısında sosyalizmin yenilgisi, sermayenin artık emekle hiçbir biçimde 

uzlaşmasını gerektirmeyecek bir güce ulaşması anlamına geliyordu. Yani, Avrupa 

işçi sınıfını, dolayısıyla da Avrupa sermayesini etkileyecek olan “tehdit” ortadan 

kalkmıştı. İşte bu nedenle, sermaye zaferini ilan etme olanağına kavuşmuş, refah 

kazanımlarına yönelik saldırı hızlanmıştı. 

Tarihsel arka planı bu şekilde betimlenebilecek olan sendikal hareketin AB 

ile ilişkisini de bu bağlamda değerlendirmek gerekir. ATS ile birlikte tek bir 

piyasanın tamamlanmış olması, ortak paranın tedavüle sokulması ve bağımsız bir 

AMB’nin çalışmaya başlaması ile söz konusu piyasa güçlendirilmiştir. Avrupa 

düzeyinde, hem üye ülkeler içinde yaygın bir liberal programı, deregülasyonu ve 

özelleştirmeyi kolaylaştıran ve meşrulaştıran, hem de kamu harcamalarını ve 

kamu borçlarını kısıtlayan etkili ve demokratik olmayan düzenleme biçimleri 

geliştirilmiştir. Avrupa’nın birleşme süreci ile birlikte ilerleyen neo-liberal 
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yapılanma, kitlesel işsizlik, güvencesiz çalışma ve kolektif refah biçimleri ile işçi 

sınıfını biraraya getiren Keynesyen biçimlere yönelik sürekli bir saldırı ile 

sonuçlanmıştır. Bu gelişmeler, aynı zamanda, emek hareketi içinde de politik ve 

düşünsel bir krize yol açmıştır (Taylor ve Mathers, 2002: 39-40). 

İşçi sınıfının, hem ulusal birimlerdeki hem de uluslararası ekonomik ve 

siyasal örgütlülüğü ile örgütleri sürekli üye kaybetmekte, işçi sınıfının 

uluslararası birliği ve dayanışması zayıflamaktadır. Sermaye, bir yandan üretimi 

re-organize ederken, diğer yandan tüketimi de yeniden düzenlemektedir. Üretim 

alanında iş gücü maliyetlerinin asgariye indirilmesi ve üretim sürecindeki hata 

paylarının en aza indirilmesi amacıyla, toplam kalite yönetimi ve kalite 

çemberleri anlayışı mevcut sisteme entegre edilmiştir. Bu yeni oluşumun en temel 

hedefi, kurum kültürü adı altında, emekçileri sendikal yapılardan soğutmak ve 

tamamen şirkete bağımlı bireyler yaratmak olmuştur. “Kaz gelecek yerden tavuk 

esirgenmez” mantığıyla hareket eden dünya sermayesi, teknolojik eğitim verdiği 

işçi gruplarını (çekirdek işçi), çoğunluğu oluşturan işsizler ve düz -yani kalifiye 

olmayan- işçi gruplarından koparmış ve hatta bu grupları birbirine karşıt konuma 

getirmeyi bile başarmıştır. Kalifiye özellik taşıyanlara, teknik kadrolar denilmek 

suretiyle, farklı bir statü kazandırılmış ve özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş 

ülkelerdeki teknik kadrolar, şirket yönetimlerine yakınlaştırılmak suretiyle 

sendikasızlaştırılmıştır (Yılmaz, 2001: 36). Dolayısıyla, emek içindeki 

katmanlaşmalar artmıştır. 

Yeni ekonominin küresel doğası sendikaya düşmandır. Hareket halindeki 

sermaye, sendikadan kaçabilecek veya sendikaların yaşamayacağı koşulları 

yaratabilecek güçtedir. Örneğin sermaye, üretim maliyeti yükseldiğinde, üretim 

yaptığı fabrikalarını başka bir düşük ücret limanına taşıyabilecek hareket 

yeteneğine sahiptir (Yates, 2001). Üstelik bunu gerçekleştirmemesi de, bir tür 

sermaye stratejisi olarak dikkati çekmektedir. Çünkü sermaye, üretim yerini 

değiştirmese bile, bunu işçi sınıfı ücretlerini baskı altına almanın bir yolu olarak, 

tehdit biçiminde kullanarak, işçi sınıfını baskı altına alabilmekte, ücret düzeyini 

daha aşağılarda tutabilmektedir. 

1980’lerdeki makroekonomik politikalardaki değişim, benimsenen sıkı para 
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politikaları, artan işsizlik, sendikal yaşam üzerinde de ciddi baskılar 

oluşturmuştu. İşsizlik, işçi hareketinin gücünü sınırlayan yapısal unsurların en 

önemlilerinden biridir hiç kuşkusuz. İşsizlik oranının yüksekliği, doğal olarak, 

sendikal örgütlenmenin önündeki engellerden birini oluşturmaktadır. 

Söz konusu politikaların yarattığı sonuçlardan biri, AB’ye üye ülkelerde 

gerçek ücretlerdeki artış oranında görülen azalmaydı (Visser, 2001: 74). Aslında 

bu süreç, tüm dünyada deneyimlenmeye başlayan üretim sürecinde yaşanan 

değişim ile onun emek ve örgütlü gücü olan sendikalara olan etkisinin bir 

benzeriydi. 

Müftüoğlu (2005: 119), neo-liberal politikaların, AB ülkelerinde yarattığı 

aşınmanın en uç örneğinin, bugün kaybedilmekte olan hakların kazanılmasında en 

temel etken olan sendikal örgütlenmedeki zayıflama olduğunu belirtir. Gerçekten 

de, tüm dünyada olduğu gibi, Avrupa ülkelerinde de, sendikalar gerek nicelik, 

gerekse nitelik olarak zayıfladığından dolayı, sermaye, emek üzerindeki 

kontrolünü arttırmış, bunun sonucunda da, emeğin kazanımları birer birer elinden 

alınarak çalışma standartları gerilemiştir. 

EUROFOUND101 tarafından AB üyesi ülkelerde, sendikalara üyelik 

konusunda, 1993-2003 yılları arasında yaşanan değişimin araştırılması 

sonucunda, üye ülkelerin pek çoğunda, sendikalara üyelikte ciddi azalmalar 

yaşandığı ortaya çıkmıştır. Söz konusu dönemde, sendika üye sayısı Avusturya’da 

yüzde 12,9, Almanya’da yüzde 23,9, Yunanistan’da yüzde 11,4, İngiltere’de 

yüzde 12 ve İsveç’te yüzde 7,2 oranında azalmıştır. AB’ye, 2004 yılında üye olan 

Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde de benzer bir gelişme söz konusudur. Bu 

ülkelerden Polonya’da yüzde 70,8, Estonya’da yüzde 86, Slovakya’da ise yüzde 

63,6 oranında azalma söz konusu olmuştur. 

                                                

101 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. (Avrupa 
Çalışma ve Yaşam Koşullarının Geliştirilmesi Vakfı) (Dublin Vakfı). Bir AB organı olan vakıf 
1975’te, Avrupa’daki daha iyi çalışma ve yaşam koşullarının kurulması ve planlanması için 
çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Sözkonusu araştırma için kaynak: EIRO 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/03/update/tn0403105u.html (Erişim tarihi: 
24.04.2007). 



 174 

Bu noktada, Avrupa sendikal hareketinin çatı örgütü olan ETUC’un, 

Avrupa’daki sendika üyelerinin yüzde 90’ını temsil ettiğinden, Avrupa emeğinin 

sesi olarak nitelendirilmesine karşın, kendisini oluşturan güçlü ulusal 

sendikalardan daha güçsüz olması düşündürücüdür. ETUC, “piyasalarca 

oluşturulan” “Tek Avrupa Tek Pazar” sürecini sorgusuzca; tek paraya geçişi de, 

“evet ama” stratejisiyle desteklemektedir (Visser, 2001: 86). Taylor ve Mathers 

(2002: 40) bu durumu, “sendika yöneticilerinin, küreselleşmenin neo-liberal 

ilahilerini okumayı öğrenmesi” olarak saptamıştır. Ayrıca yine onlara göre, 

Avrupa düzeyinde, emek hareketinin güçsüzlüğü, kısmen ETUC’un örgütsel 

biçiminden kaynaklanmaktadır. ETUC’un yapılanması, Avrupa çapında kendisine 

bağlı olan konfederasyonlardan gelen taban talebi ile değil, Avrupa’nın birleşme 

sürecine özgü olan “hükümetlerarası” mantığa göre gerçekleşmiştir. Bu nedenle, 

ETUC sekreterliği, Avrupa Komisyonu ile paralel çalışmaktadır ve izlediği 

strateji, ETUC’un yapılanma biçimine karşı direnen ulusal konfederasyonların 

kendi otoritesi ile işlevlerini genişletmektedir. Çidamlı’ya (2004) göre ETUC, 

Avrupa’nın tüm ciddi emek araştırmaları merkezleri ve bilim insanları tarafından, 

uluslararası tabanını harekete geçirmek için hiçbir ciddi çaba göstermeyen; 

yalnızca uzmanların tepeden iş bitirmesine dayanan, son derece hantal ve 

bürokratik bir yapı olarak nitelendirilmektedir. 

ETUC, AB Komisyonu, Konseyi ve Parlamento gibi AB kurumlarında 

doğrudan temsil edilmek suretiyle, ETUC üyesi sendikalardan gelen işçi grupları 

üyelerinin büyük bir çoğunluğunun yer aldığı Ekonomik ve Sosyal Konsey 

benzeri çeşitli danışma kurullarına sendikal katılımı sağlayarak; AB’ye etki 

etmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle, bugün Avrupa’da, sendikal hareketin önemli 

bir bölümü, sınıfsal analizlere ve güçler dengesinin kavranmasına dayalı bir 

strateji yerine, işyeri sendikacılığına ve yasalcı reformizme kaymıştır (Wahl, 

2004). Dolayısıyla, burada belirleyici olan, sendikaların olması değil; 

sendikaların nasıl ve hangi politikanın aktörleri olarak var olduğudur. 

2.4 .4  Sosya l  Güven l i k  

Fişek (1997), “refah toplumunu, herkesin sosyal güvencesinin sağlandığı ve 

insan haklarına saygılı bir ortam olarak tanımlayabiliriz” diyor. Refah toplumunu 
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yaratabilmek için, herkesi sosyal güvence kapsamına almak gerekmektedir. Bu 

durumda, refah devletinin güçlü ve etkili unsurlarından biri olan sosyal güvenliği, 

insanların, bugün ve gelecekte, çeşitli toplumsal risklere karşı korunması ve 

yaşamını sürdürebileceği sürekli bir gelir güvencesinin sağlanması biçiminde 

tanımlayabiliriz.  

Refah devletinin, belki de en önemli sosyal politika aracı olan sosyal 

güvenliğin kökeni Avrupa’dır. Modern anlamda sosyal güvenliğin klasik dönemi 

kabul edilen evre, on dokuzuncu yüzyıl sonları ile yirminci yüzyıl başlarıdır ve bu 

dönemde iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle büyük gelir kayıplarına 

uğrayan işçiler, sistem için tehlike oluşturmaya başlamıştır. Gelecek güvencesi 

kalmayan, huzursuz, sosyalist düşüncelerle bağını her geçen gün daha da arttıran 

işçi sınıfının sistemle bütünleştirilmesi için, sosyal politika olarak sosyal 

güvenliğe gereksinim duyulmuştu (Akkaya, 2006).  

Daha önceki bölümlerde, refah devletinin oluşumu ve kökenlerine ilişkin 

değerlendirmelerde de söz edildiği üzere, sosyal güvenlik sisteminin temeli 

Bismarck Almanyası olmuştur. Bismarck, Almanya’da güç kazanan sosyalist 

düşünce akımlarının işçi sınıfı üzerindeki etkisini yok etmek amacıyla, sosyal 

politika alanındaki reform girişimleri ya da başka bir ifadeyle, işçileri sistemle 

bütünleştirme çabaları; işçileri koruyan, emeğin yeniden üretimine olanak tanıyan 

bir sigorta modelinin gelişmesini sağlamıştır. Almanya’da, 1880’li yıllarda 

oluşturulan sosyal sigorta sistemi, sosyal güvenlik alanındaki en önemli 

gelişmedir. Başlangıçta, belirli bir ücret düzeyinin altında olan sanayi işçilerini 

kapsayan bu uygulama, süreç içinde diğer ücretlileri de kapsayacak biçime 

dönüşmüş; işçiler, hastalık (1883), iş kazası (1884), malullük ve yaşlılık (1889) 

riskleri yönünden korunmuşlardır. Bu model, zaman içinde değişerek, pek çok 

ülkenin de sosyal güvenlik sistemine örnek oluşturmuştur. Almanya’nın bu erken 

sigorta sistemi, daha sonra İngiltere, Danimarka, Belçika gibi ülkeler tarafından 

kopya edilmiştir (Briggs, 2000: 23). Bu nedenle, sosyal güvenliğin gelişim tarihi, 

biraz da, işçi sınıfının mücadelesi ve bu mücadelenin sermaye sınıfında yarattığı 

korku ve huzursuzlukla ve elbette sermayenin dönemsel çıkarları ile ilgilidir.  

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, BM Ekonomik ve Temel Haklar 
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Bildirgesi, Avrupa Sosyal Şartı ve 1952 tarihli 102 sayılı ILO (Uluslararası 

Çalışma Örgütü) Sözleşmesi,102 sosyal güvenliğin evrensel normlarını belirleyen 

uluslararası belgelerdendir ve sosyal güvenliğin, uluslararası sözleşmelerin 

konusu olması, onu, evrensel boyutta korunan bir hak olarak değerlendirmemize 

de neden olur. Sosyal güvenlik kavramı, sosyal sigortalar, sosyal hizmetler ve 

sosyal yardımlar olmak üzere, üç ana unsur tarafından oluşan bir olgu olarak 

değerlendirilmektedir.  

Değişik ülkelerde uygulanan sosyal güvenlik sistemlerinin yapısı ve bu 

ülkelerde, devletin sosyal güvenlik konusunda benimsediği sorumluluklar değişiklik 

göstermiştir. Örneğin, İngiltere, İsveç ve Danimarka gibi kimi ülkeler, çoğunlukla 

devlet bütçelerinden, genel vergilerle finanse edilen ve toplumun bütününü kapsayan 

sosyal güvenlik sistemleri benimsemişler; Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler ise 

sistemlerini sosyal sigortalar çerçevesinde düzenlemişlerdir.  

Ülkelerin kendi gelişim doğrultuları ve koşulları, yukarıda sözünü ettiğimiz 

farklı unsurları sosyal güvenlik sistemi olarak benimsemelerine yol açmıştır. 

Tablo 12’de sosyal güvenlik sistemleri gösterilmiştir.  

                                                

102 Sosyal güvenliğin uluslararası belgelerde bir hak olarak kabulü ILO’nun 1944 yılında kabul 
ettiği Filadelfiya Bildirgesi ile mümkün olmuştur. ILO Ekim Devrimini takiben 1919 yılında 
kurulmuştur. Filadelfiye Bildirgesi’nin 1. maddesi “her nerede olursa olsun fakirlik, bütün 
insanların refahı için bir tehlike oluşturur” demekte ve 3. maddesi de “korunmaya muhtaç olan 
herkes için bir esas gelir sağlamak üzere, sosyal güvenlik tedbirlerinin, diğer taraftan tam sıhhi 
yardımlarının genişletilmesi” görevinden bahsetmektedir. ILO 1952 yılında da Sosyal Güvenliğin 
Asgari Normlarına ilişkin 102 sayılı Sözleşmeyi kabul etmiştir. Bu sözleşme, sosyal güvenlik ile 
ilgili riskleri hastalık, işsizlik, yaşlılık, iş kazası, meslek hastalığı, analık, sakatlık, ölüm ve aile 
yükleri olarak belirlemiştir. Sözleşmeyi kabul eden devletler, kişilerin, belirtilen bu risklere karşı 
korunması için gerekli tedbirleri alacaktır. 

Sosyal güvenlik ile ilgili diğer önemli uluslararası belge ise 1948 yılında kabul edilen İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’dir. Beyannamenin 22. maddesi herkesin, toplumun bir üyesi 
olarak, sosyal güvenliğe hakkı olduğunu belirtmekte, 25. madde ise bu hakkın kapsamını 
göstermektedir. Buna göre; herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, 
giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır; herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve 
kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir; 
anaların ve çocukların, özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi 
veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar. 
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Tablo 12 Sosyal Güvenlik Sistemleri 

1. Sosyal Sigorta 

  Sigorta fonu işçi ve patron (devlet de olabilir) 

  Katılım zorunlu 

  Fonun fazlası yatırım için kullanılabilir 

  Gelire orantılı katkı 

2. Sosyal Yardım 

  Fon devlet (kamu) tarafından 

  Gereksinim gelire göre (düşükler) 

  Ödeme gereksinime göre 

  Hedef, toplumsal bir asgari düzeye ulaştırma 

3. Genel Bütçe Gelirinden Finanse Edilen Yararlanımlar 

  Ulusal sağlık sistemleri 

4. Aile Yardımı 

5. Gelecek Bakım Fonları 

  Emeklilik, iş göremezlik ve ölümde (Önceki kesintilerden oluşturulmuş fonlarla) 

Kaynak: Hamzaoğlu (2005: 47). 

Evrensel bir hak olarak tanımlanabilecek sosyal güvenliğin finansmanında 

ise ülkelerin, kendi ekonomik ve toplumsal koşulları etkin olmuştur ve ülkeler, 

kendi yapıları ile uyumlu modeller geliştirilmiştir. Temel finansmanları 

açısından, üç farklı tipte sosyal güvenlik modeli mevcuttur. Bu modeller, tablo 

13’te gösterilmiştir. 
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Tablo 13 Sosyal Güvenlik Modelleri 

Tip    Temel Finansman 

Beveridge Modeli  Devlet bütçesi/vergi benzeri 

Bismarck Modeli  Geliri esas alan primler 

Karma Model   Geliri esas alan primler+Devlet katkısı 

Kaynak: Hamzaoğlu (2005: 48). 

Beveridge modelinde, fonlar, doğrudan doğruya devlet bütçesinden 

karşılanmaktayken; Bismarck modelinde, gelire esas prim kesintileri yapılmakta; 

karma modelde ise hem devlet katkısı hem de prim bulunmaktadır. Prim karşılığı 

yapılan yardımlar, vergi ile sağlanan sosyal yardımlar ya da doğrudan karşılanan 

sosyal hizmetler, sistemin bütünü içindeki kurumlar aracılığı ile yerine getirilir. 

Sistemin finansman kaynağını başlangıçta işçi, daha sonra işçi ve işverenin 

ödedikleri primler oluştururken, zaman içinde devletin katılımı da sağlanmıştır. 

Sosyal güvenlik sistemleri doğduğu yerde, yani Avrupa’da gelişti ve 

dünyanın her yerinde, refah devletlerinin altın çağının yaşadığı dönemlerde son 

derece etkin oldu. Ancak 1970’li yıllarda başlayan kriz sürecinde, 1980’lerde 

yükselen neo-liberalizm, genel olarak sosyal harcamaların ve devletin piyasaya 

müdahalelerinin ekonomiye zararlı olduğu ve devletin ekonomiden çekilmesi 

gerektiği söylemini tüm dünyada yaygınlaştırdı. ABD ve İngiltere başta olmak 

üzere Yeni Sağ iktidarlar, devletin küçültülmesi, devletin ekonomiden elini 

çekmesi, sosyal harcamaların kısılması ve hatta tasfiye edilmesi konusunda hem 

söylem hem de eylem birliği içinde oldular. O tarihlerden sonra, devlet 

harcamaları, sermayeye ve sermayeye yeni değerlenme alanları oluşturacak 

yatırımlara yönlendirilecekti. Bu süreçte, sosyal güvenlik, diğer kamu 

hizmetlerinde olduğu gibi, satın alınır bir hizmet olarak tanımlandı ve sosyal 

güvenlik alanı da, sermayenin değerlenme alanına açıldı. Bu dönemde, DB 

öncülüğünde, sosyal güvenlik alanında “reform” planları geliştirildi. O 

tarihlerden sonra, reform kavramı, özellikle çevre ülkelerin her anlamda başının 

“belası” oldu. 
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DB, kapitalizmin yeniden yapılandırılması sürecinde, yeni birikim rejimi 

arayışlarının somutlaştırılması için, etkin bir rol üstlendi ve bunu gerçekleştirme 

alanlarından biri olarak da, “ilgisini” sosyal güvenlik sistemlerine yöneltti. 

Banka’nın, sosyal güvenlik sistemlerine ilişkin politikalarının temelini, sosyal 

güvenlik sistemlerinin artık sürdürülemez olduğu tezi oluşturmaktadır (Erdoğdu, 

2005d). Erdoğdu, çok haklı bir biçimde, “20. yüzyılda dünyanın pek çok 

ülkesinde özellikle yaşlılar ve özürlüler arasında yoksulluğun ortadan kaldırılması 

yolunda büyük ilerlemeler sağlayan sosyal güvenlik sisteminin, 90’lı yıllarda 

neden birdenbire sürdürülemez hale geldiğini” sormaktadır. Bu sorunun yanıtı, 

sosyal güvenlik sistemlerinin büyük parasal değerler oluşturan yanı ile ilgilidir. 

Sosyal güvenlik sistemleri, sağlık, emeklilik ve işsizlik sigortası fonlarını 

içlerinde bulundurmaları nedeniyle, kapitalist sistem içinde son derece önemli bir 

yer işgal eder. Dolayısıyla, sermayenin bu devasa fonlara ilgisini yöneltmesi, 

kuşkusuz kendi sınıf çıkarları açısından son derece rasyoneldir. 

DB, sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülemezliğini demografik değişimle 

açıklamak üzere “Yaşlılık Krizinden Kaçınmak”103 başlıklı bir kitap 

yayımlamıştır. 1994 yılında yayımlanan kitap, yüzden fazla ülkenin yer aldığı 

ampirik bir çalışmaya dayanmıştır. Aslında nüfusun yaşlanması sorunu, yalnızca 

Avrupa ülkelerini ilgilendiriyor olmakla birlikte, bu sorun sanki tüm ülkeleri 

ilgilendiriyormuşçasına, sonuçlar genelleştirilmiştir. Kitabın mesajı, daha çok 

nüfusunun hızla yaşlanmakta olduğu iddia edilen gelişmekte olan ülkelere ve 

emeklilik sistemleri önemli mali sorunlara sahip olduğu iddia edilen geçiş 

dönemindeki sosyalist ülkelere yönelik olmakla birlikte, sanayileşmiş ülkelere 

ilişkin mesajları da bulunmaktadır (James, 2000: 271).  

Kitapta temel tez olarak nüfusun yaşlanması gösterilmiştir. Sosyal güvenlik 

sistemlerinin değiştirilmemesi durumunda, bu uzun yaşayan nüfusun yükünü ne 

bu sistemler ne de ulusal ekonomiler çekebilecektir. Bu yaşlı nüfusun emeklilik 

harcamalarını, mevcut iş gücünün karşılayabilmesi de mümkün olmayacaktır. 

                                                

103 Worl Bank (1994), Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote 
Growth, Washington DC, World Bank. 
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(Erdoğdu, 2005d: 78). Kitaba göre, yaşam beklentisinin artması ve doğurganlık 

oranlarının düşmesi sonucunda yaşlanan dünya nüfusunun, kendi yaşlılarını 

finanse etmekte zorlanması, emeklilik sistemlerindeki sorunun kaynağı idi. 

DB “takımı”, yaşlılık programlarının değerlendirilmesinde, birbiri içine 

geçmiş iki ölçüt kullanmaktadır: i) Programlar yaşlıları korumalıdır, ii) Hem 

yaşlılar hem de gençler açısından iyi olacak ekonomik büyümenin 

gerçekleştirilmesi veya en azından ekonomik büyümeye engel olmamasının 

sağlanması. Kitapta, pek çok ülkenin mevcut sisteminin bu iki testi geçemediği 

iddia edilmiştir (James, 2000: 271). O halde, tüm ülkelerin sosyal güvenlik 

sistemlerini değiştirmesi gerekmektedir. 

Banka, gerek gelişmiş ülkelerde gerekse azgelişmiş ülkelerde, ekonomik 

büyümenin yavaşlamasının nedenlerinden biri olarak refah devletini göstermekte, 

yani, krizin nedenini, refah devletinin yaptığı üretken olmayan sosyal 

harcamalara dayandırmaktadır. Büyüme için, devletin küçültülmesinin yanı sıra, 

sosyal güvenlik harcamalarının kesilmesi ve kamusal sosyal güvenlik 

sistemlerinin tasfiyesi gerektiği savunulmaktadır. Burada dikkat çekilmesi 

gereken anahtar kavram “kamusal sosyal güvenlik sistemidir”. Zira, zaman içinde 

sosyal güvenlik, yalnızca sosyal sigortalar olmaktan (primli sistem) çıkmış; daha 

kapsamlı bir kamu politikasına dönüşmüştür. Bu dönüşüm, finansmanında da 

ortaya çıkmış; sosyal güvenliğin finansmanı, kamu maliyesinin ilgi alanında ve 

kamu bütçesinin bir parçası haline gelmiştir. Banka’nın asıl tasfiye etmek istediği 

şey de budur.  

Emeklilik sistemleri, bağlanan aylığın finansmanı açısından, “dağıtım” (Pay 

As You Go, PAYG)104 ve “fon” sistemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Dağıtım 

esasına dayanan emeklilik sisteminde; aktif sigortalılardan alınan primler, aynı 

dönemde, emekli kişilerin emekli aylıklarının ödenmesinde kullanılmaktadır. Bu 

sistemde kuşaklararası bir kaynak aktarımı söz konusudur. Fon esaslı finansman 

                                                

104 PAYG esaslı finansman siteminde belirlenmiş fayda söz konusudur (Etxezarreta, 2002). 
Getirisi belli dağıtım sistemi, gelirin tahakkuku anında prim/vergi kesme (Buğra ve Keyder, 
2006: 399). 
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sisteminde ise sağlanacak yardım, kurulan bir fon yardımı ile karşılanmaktadır. 

Sağlanan yardımın esaslarına göre, belirlenmiş fayda veya belirlenmiş katkı 

sistemleri, farklı riskler içermektedir. Belirlenmiş fayda, emeklilik sistemi fon 

yöntemiyle finanse edilmek istendiğinde, tüm risk, yardımı sağlayan kurumun 

üzerinde olmaktadır. Söz verilen gelirin altında elde edilen fon geliri sonucu 

oluşacak açık, başka kaynaklardan finanse edilmek zorundadır. Belirlenmiş katkı 

emeklilik sistemi, fon esaslı olarak finanse edildiğinde, emekli aylığının düzeyi 

ile ilgili tüm risk sigortalıya aittir (Etxezarreta, 2002). 

Reform kapsamında önerilen ise ilk olarak dağıtım esaslı sistemlerden fon 

esaslı sistemlere geçişin sağlanması ve kamunun sorumluluğunda olan tek 

basamaklı sistemlerden kamu, işveren ve özel emeklilik şirketlerinin paylaştığı 

çok basamaklı sistemlere geçişin sağlanması şeklindedir (Susam, 2006: 70). 

Böylece, tüm hizmetlerin standartlaşması yerine, çok basamaklı emeklilik 

sistemleri tercih edilmekte; ilk basamakta, sosyal kamu harcamaları ile muhtaç 

bireylere asgari gelir garantisi sağlanacak; ikinci basamakta, sosyal güvenlik 

kurumlarında, finansmanına devletin ve bireyin katıldığı sorumluluk esasına göre 

işleyen sosyal sigortacılık hakim olacak ve üçüncü basamakta ise bireylerin 

emekliliğe yönelik gönüllü tasarruflarını düzenleyen emeklilik sistemi söz 

konusudur. DB’ye göre, sorunun çözümü, özellikle emeklilik sistemlerinde 

reform yapılması, yani emeklilik sistemlerinin özelleştirilmesi idi. 

AB’ye üye ülkelerde de, sosyal güvenlik sistemlerinin bir “kriz” içinde 

olduğu, bu nedenle de, yeni sistemlerin, oluşturularak krizin çözülmesi ve yeni 

sistemlerin oluşturulması gerektiği konusunda çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır/yapılmaktadır. DB tarafından, 1994 yılındaki sosyal güvenliğe ilişkin 

sorun alanları olarak değerlendirilen demografik değişime bağlı olarak, sosyal 

güvenlik sistemlerinin “sürdürülemezliği” ile sistemle ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkide yaşanılan problem, AB’deki tartışmanın da başlangıcını 
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oluşturmuştur. Benzer bir argümantasyon ve “reform” önerileri, OECD105 

tarafından da gündeme getirilmiştir. Demografik değişimlerin emek pazarı 

üzerindeki etkisi söz konusu edilerek, yaşlı nüfusun artması ve çalışan nüfusun 

azalması sonucunda, emeklilik sistemlerinin sürdürülemez olacağı ve iflasa 

sürükleneceği iddia edilmekteydi. Ayrıca, sosyal güvenlik sistemlerine yapılan 

katkıların işverenler üzerinde, emek maliyetini artırıcı bir vergi oluşturduğu ve 

bunun da, işçi istihdamını engelleyici bir durum yarattığından, işsizlik ürettiği 

iddia edilmiştir. Ayrıca, kamusal sosyal güvenlik hizmetlerinin devlete 

maliyetinin çok yüksek olduğu belirtilerek, devletlerin bütçe krizine neden olduğu 

da ileri sürülmektedir. Bunun yanı sıra, emeklilik sistemlerinin, özel finansmanla 

karşılaştırıldığında; kamu tarafından finanse edilmesinin son derece verimsiz 

olduğu, bu nedenle, fon sisteminin, varolan emeklilik sistemlerinin ezici bir 

çoğunluğunun dayalı olduğu dağıtım (PAYG) sisteminden daha geniş emeklilik 

olanakları sunduğu ileri sürülmektedir. Bu sistemde, varolan yaşlı nüfusun 

emeklilik maaşları, çalışan nüfusun ödediği primlerle karşılanmaktadır. Her 

emeklinin maaşı, birkaç çalışanın primiyle finanse edildiği için, yaşlı nüfusun 

çalışan nüfusa oranla artmasının, ciddi bir finansman sorunu yaratacağı ileri 

sürülerek, emeklilik sistemleri için yeniden yapılanma önerilmişti.  

Bu sorunların çözümüne yönelik öneriler, ülkeler arasında farklılıklar 

bulunmasına karşın, iki temel eksene sahiptir: 

1. Finansal sürdürülebilirliği sağlamanın yolu, mevcut sistemlerdeki 

yardımların azaltılması ile olasıdır (Çalışma yaşının uzatılması, 

emeklilik yaşının artırılması, emeklilik aylığının hesaplanmasında 

uzun yıllar için yapılan ödemenin dikkate alınması vb.). 

                                                

105 OECD (1998), Maintaining Prosperity in an Ageing Society, Paris’ten aktaran Miren 
Etxezarreta, (2002), “The European Union Proposals for the Public Pension System”, 
http://www.memo-europa.uni.bremen.de/downloads/Euromemo_2002_Chapter_3.pdf (Erişim 
tarihi: 18.04.2008). 
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2. “Kapitalizasyona”106 dayanan özel emeklilik sistemlerinin 

geliştirilmesi: İlk olarak fonlamaya kısmi geçiş yapıldıktan sonra, 

yüzde 100 fonlu sisteme geçilmesinin sağlanması (Etxezarreta, 2002: 

3). Buna göre, emeklilerin alacakları maaşların önceden belli olduğu 

“getirisi belli” (benefit-defined/maaş esaslı)107 dağıtım modelinin 

yerine, “katkı belirlenimli” (contribution-defined/yatırım esaslı)108 fon 

sistemi öneriliyordu. Özel sigorta firmalarınca yürütülecek bu sistem 

ilk kez Şili’de, askeri diktatörlük altında uygulanmıştı.  

Görüldüğü gibi, apaçık bir şekilde, sosyal güvenliğin özelleştirilmesi ve 

sermayenin taleplerine hazır hale getirilmesi söz konusudur. Getirisi belli 

sistemin önemli bir özelliği, kuşaklarası dayanışmayı sağlıyor olmasıdır. Bu 

sistemin ortadan kaldırılması ya da zayıflatılması, hem kuşaklararasındaki 

dayanışmanın zayıflatılması hem de bireysel katkılardan oluşması nedeniyle, aynı 

kuşaktan çalışanlar arasındaki yeniden dağıtım ilişkisinin ortadan kaldırılması 

anlamına gelmektedir. Bu tür bir özelleştirme eğilimi, ciddi biçimlerde vergi 

teşvikleriyle AB ülkelerinde yerleşmektedir ve gelecekte, daha güçlü bir 

yayılmanın olacağına inanılmaktadır. 

Bundan dolayı, diğer refah devleti etkinliklerinden çok ayrı bir yeri olan 

emeklilik sistemeleri, son yıllarda en güçlü baskıya tabi olan alan olmuştur. 

Baskının nedeni olarak da, yukarıda söz edildiği gibi, i) aylıkların, hükümetlerin 

sosyal bütçesinde en maliyetli kalemi oluşturması ve ii) bu emeklilik aylıklarının, 

nüfusun yaş yapısına bağlı olması ve ortalama ömrün uzamasının, bu alanda 

devletleri etkiliyor olmasıdır.  

                                                

106 Bu sisteme göre, her sigortalının kendine ait bir sigorta fonu bulunmakta, bu fon sadece 
çalışanın ücretinden kesilen primler bu fona yatırılmaktadır. Fonda biriken paralar sigorta 
şirketleri tarafından hisse senetleri ve hazine bonolarına yatırılmakta ve hesapta biriken paralar 
kazanımlarıyla birlikte emeklilik yaşına gelmiş olan kişi tarafından kullanılmaktadır. Yani, bu 
durumda, kişinin alacağı emeklilik maaşı, kendi kişisel birikimlerine ve onların getirisine bağlıdır 
(Etxezarreta, 2002: 3). 
107 “benefit-defined” (getirisi belli) kavramı kamusal emeklilik sistemleri için kullanılmaktadır. 
108 “contributions defined” (katkı belirlenimli) kavramı daha çok özel emeklilik sistemleri için 
kullanılmaktadır (Etxezarreta, 2002: 4). 
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DB tarafından, emeklilik sistemleri için önerilen üç ayaklı model, radikal 

bir yeniden yapılanmayı gerektiriyordu. AB ülkelerinin pek çoğu, DB tarafından, 

mevcut sisteme yönelik eleştirileri dikkate almakla birlikte, Şili’de yapıldığı gibi, 

kökten bir sistem değişikliğine gitmek yerine; eleştiriler doğrultusunda, sistemin 

çeşitli parametreleriyle oynayarak, parametrik değişim yoluna gittiler. Böylece, 

sistemin finansal sıkıntılarını gidermeye çalıştılar.  

Ülkelerin somut durumuna bakıldığında, neredeyse tüm ülkeler, emeklilik 

aylığında devlet harcamasını düşürme konusunda adım attılar. 80’lerde ve daha 

çok 90’larda, emeklilik politikalarında değişimin yönü, genişlemeden kısıtlamaya 

doğru yönelmiştir. Sonuç olarak, mevcut durumda, emeklilik reformu artan 

oranda, yaşlılık aylıklarında kesinti ile eş anlamlı hale gelmiştir. Benzer olgular 

İngiltere’nin 1986 reformunda, Almanya’nın 1999 reformlarında da görülmüştür. 

Hükümetler, yardımların düzeyinde görünür bir kesintiyi benimsemiş olmakla 

birlikte, genel olarak “görülebilirliği az olan” reformları tercih ettiklerinden 

dolayı, bir “şaşırtma stratejisi” benimsemişlerdi (Bonoli, 2000: 30).  

Bunun örnekleri arasında, kısa dönemde etkisi olan, fakat uzun vadede çok 

daha fazla etki yaratacak olan, endeksleme değişiklikleriydi. Ayrıca, yardımların 

hesap yöntemindeki karmaşık değişimler, yardımların da azalmasına neden 

olmuştur. Bu karmaşık sistemlerin, toplumlar açısından kolaylıkla, kısıtlama 

olarak tanımlanması zordur. Örneğin, İtalya ve İsveç, tanımlı yardımdan,109 

tanımlı katkı sistemine geçti. Bu değişimin etkilerini değerlendirmek, uzman 

olmayanlar için hiç kolay değildir (Bonoli, 2000: 31). Örneğin İtalya’daki reform 

ile emeklilik yaşı yükseltilmiş; kadınlar 60, erkekler ise 64 yaşında emekli 

olabilir hale getirilmiştir. İtalya’da, sendikaların da desteğiyle/yardımıyla, çok 

radikal bir değişim meydana gelmiştir. Getirisi belli sistemden, yani yardımların, 

yılların kazancının oranı olarak tanımlanmasından, katkı belirlenimli sisteme 

geçilmiştir. Yardımlar, şimdi işçiler tarafından ödenen toplam katkı payına 

bağlanmıştır. Emeklilik aylığının hesaplanmasında ise emeklinin yaşı, ülkenin 

                                                

109 Daha çok kamusal emeklilik sistemleri için kullanılan kavram (Etxezarreta, 2002: 4). 
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ekonomik performansı ve emekli sayısı dikkate alınmaya başlanmıştır (Bonoli, 

2000: 32). Almanya’da, 1990’larda, sistem iki kez “reforme” edilmiş ve emeklilik 

yaşı yükseltilmiştir. Aşağıdaki tabloda, bazı AB ülkelerinde, 1995 yılından 

itibaren gerçekleştirilen “reform” çalışmaları gösterilmektedir.  

Tablo 14 1995 Yılından Bugüne Parametrik Reform Yapılan Bazı Avrupa 

Birliği Ülkeleri 

Ülkeler Emeklilik 
Yaşı 

Sigortalılık 
Süresi 

Geçmiş Dönem 
Kazançların 

Güncellenmesi 

Aylık 
Hesaplama 

Formülü 
Almanya  X X X  
Avusturya  X X X X 
Belçika X X  X 
Çek Cumhuriyeti  X X  X 
Danimarka X X   
Estonya X    
Finlandiya X X  X 
Fransa  X  X 
Kıbrıs  X    
İngiltere  X   X 
İrlanda  X   
İspanya  X X X 
İtalya X X  X 
Letonya X    
Litvanya X    
Lüksemburg    X 
Macaristan X  X X 
Portekiz X   X 
Slovakya X X X X 
Slovenya X X  X 
Yunanistan  X  X X 
Kaynak: MISSOC ; Sosyal Güvenlik Kurumu, (2007),Sosyal Güvenlik Reformu: Uygulama 
Öncesi Yeni Yaklaşım, s: 12. 

Emeklilik sistemlerinde parametrik değişimler gerçekleştirmiş AB’nin, 

sosyal güvenlik konusunda bir paradigma değişikliği içinde olduğuna dair ilk 

işaretler aslında, 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı’ndan, 2000 tarihli Avrupa 

Birliği Temel Haklar Şartı’na giden süreçte bulunabilir. Avrupa Sosyal Şartı, 

Türkiye’nin de üye olduğu Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler tarafından, 1961 

yılında imzalanmıştır ve söz konusu belge, sosyal güvenliği de içeren, sosyal 

politikaya yönelik bir belge olarak, AB’nin en önemli düzenlemelerindendir. 

Şart’ın, sosyal güvenlikle ilgili 12. maddesi şöyledir: 

“Madde: 12- Sosyal Güvenlik Hakkı 
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Akit Taraflar sosyal güvenlik hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere; 

1- Bir sosyal güvenlik sistemi kurmayı veya korumayı, 

2- Sosyal güvenlik sistemini "En az Sosyal Güvenlik Standartlarına İlişkin Uluslararası 
Çalışma Sözleşmesi" (No: 102)’nin onaylanması için gereken düzeyden daha düşük 
olmamak üzere yeterli bir düzeyde tutmayı, 

3- Sosyal güvenlik sistemini giderek daha yüksek bir düzeye çıkarmaya çalışmayı, 

4- Uygun ikili ve çok taraflı sözleşmeler yaparak veya başka yollarla bu sözleşmelerde 
yeralan koşullara bağlı olarak, 

a) Korunan Kişilerin Akit Ülkeler arasında ne suretle olursa olsun yer değiştirmeleri 
sırasında diğer Akit Taraf vatandaşları ile sosyal güvenlik mevzuatından doğan 
yardımların muhafazası dahil sosyal güvenlik hakları itibarıyla kendi vatandaşları ile eşit 
muamele görmelerini, 

b) Akit Taraflardan her birinin yasalarına göre tamamlanan sigorta ve çalışma sürelerinin 
birleştirilmesi yoluyla sosyal güvenlik haklarının verilmesi, korunması ve yeniden 
tanınmasını sağlamak için girişimlerde bulunmayı taahhüt ederler”.110 

Böylece, Şart’ı imzalayan taraf devletler, sosyal güvenlik sistemi 

oluşturmayı veya mevcut sistemi korumayı; en az ILO’nun 102 sayılı 

Sözleşmesi’ndeki normlara eşit ölçüde bir sosyal güvenlik sistemini devam 

ettirmeyi ve aşamalı olarak, sosyal güvenlik sistemlerini en üst düzeye çıkarmak 

için çaba göstermeyi “taahhüt” etmişler; yani bu hakları güvence altına 

almışlardı. Avrupa Sosyal Şartı’nın imzalanmasından neredeyse yarım asır sonra 

imzalanan Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nda, diğer temel haklarla birlikte, 

sosyal güvenlik hakkında da bir dönüşümün yaşandığı ortadadır.  

3-4 Haziran 1999 tarihlerinde gerçekleştirilen Köln Zirvesi’nin Sonuç 

Bildirgesi’nde, AB’nin geldiği aşamada, Birlik düzeyinde uygulanan temel 

hakların, bir şartta toplanmak suretiyle açıklığa kavuşturulmasının gerekliliği 

vurgulanmış; Köln Zirvesi’nin bu direktifi doğrultusunda sürdürülen çalışmalar, 

Nice’de, 7 Aralık 2000 tarihinde, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 

imzalanmasıyla sonuçlanmıştır.111 Yedi yıl önce ilan edilen ama resmen geçerlilik 

kazanmamış olan Şart, Lizbon’da devlet ve hükümet başkanları tarafından 13 

                                                

110 http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_35.htm (Erişim tarihi: 03.05.2008). 
111 http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/hukuk/temelhak.pdf (Erişim tarihi: 16.05.2008). 
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Aralık 2007 tarihinde imzalanmıştır. Şart, ulusal parlamentolarda onaylandıktan 

sonra, en geç iki yıl sonra yürürlüğe girmiş olacak ve Reform Antlaşması’nın 

ögeleri arasında yer aldığından, hukuken bağlayıcı olacaktır. Temel hakları 

güvence altına aldığı ileri sürülen bu Şart’ta bir paradigma değişikliğinin olduğu 

görülmektedir.112 

Söz konusu Şart’ın 34. maddesinde, “Sosyal güvenlik ve sosyal yardım” 

başlığı altında,  

“1. Birlik, Topluluk hukuku ile ulusal hukuk ve uygulamalardan kaynaklanan kurallar 
uyarınca, işini kaybetme halinde ve analık, hastalık, iş kazaları, geçindirilmeye muhtaçlık 
veya yaşlılık gibi durumlarda koruma sağlayan sosyal güvenlik yardımlarından ve sosyal 
hizmetlerden yararlanma hakkını tanır ve gözetir. 

2. Avrupa Birliği sınırları içinde, yasal olarak ikamet eden veya dolaşan herkes, Topluluk 
hukuku ile ulusal hukuk ve uygulamalara uygun olarak, sosyal güvenlik yardımlarından ve 
diğer sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahiptir. 

3. Birlik, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele için, yeterli kaynağı olmayan herkese 
saygın bir hayat sağlamak amacıyla, Topluluk hukuku ile ulusal hukuk ve uygulamalardan 
kaynaklanan kurallar uyarınca, sosyal yardım ve konut yardımı hakkını tanır ve gözetir.”113 
denilmektedir.  

Burada dikkati çeken unsur, Avrupa Sosyal Şartı’nda “güvence altına 

alınan” haklardan geriye gidilerek, kişilerin sosyal güvenlik ve sosyal 

yardımlardan yararlanma haklarının, AB’ye üye devletler tarafından “tanınacağı 

ve gözetileceği”dir. AB’ye üye devletler, kişilere yönelik olarak sosyal güvenlik 

hizmetlerinin kurulması konusundaki taahhütlerinden vazgeçmişler; bunun 

yerine, kişilerin bu tür haklardan yararlanma hakları olduğunu belirtmekle 

yetinmişlerdir. Temel Haklar Şartı, AB’nin bakış açısından, diğer temel hakları 

da kapsamak üzere, sosyal güvenlik alanında bir geriye gidişin varlığını 

somutlaştıran bir belge olarak dikkati çekmektedir.  

Avrupa ülkelerinin bazılarında yapısal reformlar ile belirlenmiş fayda esaslı 

emeklilik sisteminden, belirlenmiş katkı esaslı emeklilik sistemlerine bir yöneliş 

söz konusudur. Belirlenmiş katkı esaslı sistemlerde, belirli bir aylık hesaplama 

                                                

112 http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3000671,00.html (Erişim tarihi: 16.05.2008) 
113 http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/hukuk/temelhak.pdf (Erişim tarihi: 16.05.2008). 
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formülünün olmaması ve emeklilik sonrası bağlanacak aylığa ilişkin başlangıçta 

sigortalıya bir söz verilmemiş olması nedeniyle, emekli aylığının düzeyi ile ilgili 

tüm risk sigortalının üzerindedir. 1990’lı yılların ikinci yarısında, emeklilik 

sistemlerinde çok katmanlı bir yapı olması gerektiği görüşü ağırlık kazanmaya 

başlamıştır. Yapısal reformları gerçekleştiren bazı ülkeler, sistemlerinde, bu 

görüşle uyumlu düzenlemeler yapmıştır (Tablo 15). 

Çok katmanlı yapıda, birinci katman, sosyal devletin gereği olarak, 

bireylere, emeklilikte yaşayabilecekleri asgari bir geliri sağlama amacına 

yöneliktir. Zorunlu katılıma dayalı, dağıtım esasına göre işleyen ve gelirin 

yeniden dağıtılması amacına yönelik kamu sosyal güvenliğinin yer aldığı yapıdır. 

İkinci katman, zorunlu veya isteğe bağlı olarak, kamu ya da özel sektör tarafından 

kurulabilmektedir. Birinci katmana ek olarak uygulanmakta olup, büyük bir kısmı 

mesleki emeklilik planlarıdır. Belirlenmiş fayda veya belirlenmiş katkı esaslı 

olabilmektedir. Üçüncü katman, gönüllü katkıya dayalı bireysel emeklilik 

sisteminin yer aldığı katmandır. Emekliliğe yönelik gönüllü katkılar, bireysel 

hesaplarda takip edilmekte, emeklilik günü geldiğinde, katılımcı, sistemde 

biriktirdiği tutara göre bir gelire sahip olmaktadır. Türkiye’de de, özel emeklilik 

şirketleri vasıtasıyla yürütülen bireysel emeklilik sistemi, 2001 yılından beri 

faaliyettedir (Sosyal Güvenlik Kurumu, 2007: 18). 
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Tablo 15 Bazı Avrupa Ülkelerinde Uygulanan Çok Katmanlı Emeklilik 

Sistemleri 

Birinci Katman 
 

İkinci Katman 
(Ek Emeklilik Planı) 

Üçüncü Katman 
(Bireysel 

Emeklilik) 

Sigortalılık 
Süresi 
Geçmiş 
Dönem 

Kazançların 
Güncellenmesi 

Finansman şekli ve 
aylığın hesaplanma 

biçimi 

Hizmeti 
sağlayan 

Katılım Finansman 
şekli 

Hizmeti 
sağlayan ve 

Finansman şekli 
Almanya  Dağıtım/Belirlenmiş 

fayda 
Özel sektör Gönüllü Fon Özel sektör/Fon 

Avusturya  Dağıtım/Belirlenmiş 
fayda 

Özel sektör Gönüllü Fon Özel sektör/Fon 

Belçika Dağıtım/Belirlenmiş 
fayda 

Özel sektör Gönüllü Fon Özel sektör/Fon 

Çek 
Cumhuriyeti  

Dağıtım/Belirlenmiş 
fayda 

Özel sektör Gönüllü Fon Özel sektör/Fon 

Finlandiya Dağıtım/Belirlenmiş 
fayda 

Özel 
sektör/Kamu 

Gönüllü Fon Özel sektör/Fon 

Fransa Dağıtım/Belirlenmiş 
fayda 

Özel sektör Gönüllü Fon Özel sektör/Fon 

İspanya Dağıtım/Belirlenmiş 
fayda 

Özel 
sektör/Kamu 

Yarı 
zorunlu 

Fon Özel sektör/Fon 

İsveç Dağıtım/Belirlenmiş  
katkı 

Özel 
sektör/Kamu 

Yarı 
zorunlu 

Fon Özel sektör/Fon 

İtalya Dağıtım/Belirlenmiş 
katkı 

Özel sektör Gönüllü Fon Özel sektör/Fon 

Letonya Dağıtım/Belirlenmiş 
katkı 

Kamu Gönüllü Fon Özel sektör/Fon 

Litvanya Dağıtım/Belirlenmiş 
fayda 

Özel 
sektör/Kamu 

Gönüllü Fon Özel sektör/Fon 

Polonya Dağıtım/Belirlenmiş 
katkı 

Özel sektör Yarı 
zorunlu 

Fon Özel sektör/Fon 

Portekiz Dağıtım/Belirlenmiş 
fayda 

Özel sektör Gönüllü Fon Özel sektör/Fon 

Slovenya Dağıtım/Belirlenmiş 
fayda 

Özel 
sektör/Kamu 

Gönüllü Fon Özel sektör/Fon 

Yunanistan  Dağıtım/Belirlenmiş 
fayda 

Özel sektör Gönüllü Fon Özel sektör/Fon 

Kaynak: Research Project“La Methode Ouverte De Coordination (Moc) En Matiere Des 
Pensions Et De L’integration Europeenne” Supported by the Service Public Fédéral Sécurité 
Sociale, 2004’ten aktaran Sosyal Güvenlik Kurumu (2007), s.: 17. 

Emeklilik sistemlerinde, aylık bağlama esasını, belirlenmiş fayda 

sisteminden belirlenmiş katkı sistemine geçirmek yapısal bir reformdur. Bu 

sistem, 1980’li yıllarda Şili’de gerçekleştirilen emeklilik sistemi dönüşümünü 

ifade etmektedir. AB’ye üye ülkeler arasında da, İsveç, İtalya, Letonya ve 

Polonya, PAYG esasına dayalı finansmanı bozmadan, emeklilik sistemini, 

belirlenmiş katkı sistemine dönüştürmüştür (Tablo 15). 
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2 . 5  D e ğ e r l e n d i r m e  

Hem uluslararası sistemde hem de AB düzeyinde, son derece bağımsız ve 

güçlenen bir sermaye ile karşı karşıya bulunmaktayız. Dünya düzeyinde bağımsız 

hareket edebilme gücüne kavuşmuş olan sermayenin, örgütlü emeğin 

zayıflatıldığı ve mücadele gücünü kaybettiği bir konjonktürde; Keynesyen 

dönemdekine benzer bir biçimde, devlet ve emek ile herhangi bir uzlaşma 

gereksinimi hissetmediği de açıktır. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya 

çıkan Keynesçi Konsensüs’ten, 1980’li yılların Washington Konsensüs’üne 

geçilmiştir. Bu kavram, Peterson Institute’dan114 John Williamson, tarafından 

1990 yılında, o zamana dek Latin Amerika ülkelerinin parasal zorluklarına çare 

olarak buyurulan, bütün ekonomik reformlardaki ortak noktaları vurgulamak için 

önerilmişti. Bunlar, bütçe disiplini ve vergi reformu, kamu harcamalarının 

kısılması, ticaretin ve para piyasalarının liberalleştirilmesi, özelleştirme, mülkiyet 

haklarının korunması ve daha genel şekliyle deregülasyon yani denetimlerin 

kaldırılmasıdır (Dezalay ve Garth, 1999: 52). Aslında Latin Amerika ülkeleri için, 

Washington kökenli uluslararası finans kuruluşları tarafından dayatılan söz 

konusu neo-liberal politika seti, sonrasında, tüm gelişmekte olan ülkelerin 

reçetesi haline gelmiştir. 

“Küresel ekonomik rekabet gücü” olma yönelimini temel doktrini haline 

getirmiş olan AB de, küresel kapitalizmin dünyayı yeniden biçimlendirdiği 

rekabet ortamında, neo-liberal uygulamalarla, kendine avantaj sağlamaya 

çalışmaktadır. Değişen koşullar, toplumsal sınıflar açısından, güç dengesini 

sermaye lehine güçlendirdiğinden, AB düzeyinde emekçi kesimlerin aleyhine 

düzenlemelerin varlığından söz edebiliriz. Boratav (2005a), New Left Review 

dergisinin Mayıs/Haziran 2005 sayısında Bernard Cassens tarafından yapılan şu 

saptamayı aktarmaktadır:  

                                                

114 John Williamson, (2002), “Did the Washington Consensus Fail?”, 
http://www.iie.com/publications/papers/print.cfm?doc=pub&ResearchID=488 (Erişim tarihi: 
26.02.2008). 
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“1986’dan bu yana üye ülkelerin sosyal ve iktisadi politikalarının homojenleştirilmesine 
çalışıldı. İki seçenek vardı: Ya toplumsal kazanımlar üst düzeyde ahenkleştirilerek 
genişletilecek veya piyasa güçleri bunları aşağıda eşitleyecekti. İkinci yol yeğlendi. 
AB’nin anti-demokrat yapısı bu işi kolaylaştırdı. Ve döneklere özgü bir taassupla 
Avrupa’nın orta-sol partileri, neo-liberalizmi AB’nin temel ilkesi haline getiren tüm 
sözleşmeleri imzaladılar.” 

Gerçekten de, devlet müdahaleci politikalardan ve planlı ekonomiden 

ideolojik bir kayış söz konusuydu; geleneksel sağ-sol ayrımını aşan politikalar 

izlenmekteydi. Avrupa’daki hükümetler -sol, sosyal demokrat, sosyalist veya 

hristiyan demokrat- adları ne olursa olsun, pazar dostu olmuştu.  

Pazar dostu iktidarların neo-liberal politikalarının uygulandığı ülkelerde, 

bugün toplumsal formasyonlar, üç basamaklı bir hiyerarşik yapı içermektedir. 

İlki, daha çok merkez ülkelerdeki, nüfusun yüzde 30-40’ını içine alan, genellikle 

iş güvencesine ve belli bir yaşam standardını koruma gücüne sahip olan üst 

basamaktır. İkincisi, merkezdeki nüfusun yüzde 30’unun, çevredekinin ise yüzde 

20-30 arasında değişen kesimini kucaklayan, halen bir işte çalışıyor olmakla 

birlikte, herhengi bir iş güvencesine ve sosyal güvenliğe sahip olmayan, ayrıca 

daha önce refah devletinin kendilerine sunduğu güvenlik şemsiyesi de ortadan 

kalktığı için tüm risklerle başbaşa kalan kesimler ikinci basamaktır. Üçüncü ve 

son basamağı ise merkezin geri kalan yüzde 30’u ile çevrenin neredeyse yarısını 

kapsayan, üretken faaliyetlerden tamamen dışlanmış bulunan, buna karşın hiçbir 

korumaya ve güvenliğe sahip bulunmayan yığınlar oluşturmaktadır (Öngen, 2003: 

42).  

Aslında, AB, Kurucu Antlaşma’nın imzalanmasından bugüne değin, Birlik 

üyesi ülkelerde, sosyal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik politikalara zaten hiç 

sahip olmamış, daha çok ekonomik ve mali politikalar nedeniyle zarar görenlerin 

üzerindeki etkiyi “azaltmaya” veya “hafifletmeye” dönük politikalar uygulamaya 

yönelmiştir. 

Öncelikle, AB üyesi ülkelerde bütünleşmeden söz edebilmek teknik açıdan 

mümkün değildir. Çünkü, böylesi bir bütünleşmenin söz konusu olabilmesi için, 

tüm ülkelerin ulusal politikalarından vazgeçmesi gerekmektedir. Oysa AB, sosyal 

politika alanında tüm ülkeleri bağlayıcı önlemler almamakta, bu konularda 
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inisiyatifi tamamen üye ülkelere bırakmaktadır. Birlik üyesi ülkeler, kendi 

kalkınmışlık düzeylerine ve buna bağlı olarak, toplumsal yapıyı oluşturan 

sınıfların konumlanışlarına ve mücadele stratejilerine bağlı olarak, kendi sosyal 

politikalarını oluşturmaya devam etmektedir.  

Dolayısıyla, tüm ülkeleri bağlayıcı, “standart” sosyal politikalardan ve 

sosyal politika uygulamalarından söz edebilmek mümkün değildir. Ancak, 

Kurucu Antlaşma’dan başlayarak, ekonomik bütünleşmeye yönelik politikalar 

ülkelerin iç hukukuna aktarıldığı için, AB tarafından oluşturulan ekonomik ve 

mali politikaların üye ülkeler tarafından üstlenilmesi ve uygulanması söz 

konusudur. İşte bu, başlangıç itibarıyla liberal, devam eden süreçte ise neo-liberal 

karakter taşıyan politikaların uygulanması, üye ülkelerin, özellikle emek sınıfları 

açısından olumlu olarak değerlendirilebilecek bir gelişmeye işaret etmemektedir. 

AB’nin istihdam yapısı içerisinde değerlendirilmeye çalışılan veriler de (işsizlik, 

sendikasızlaşma, çalışma koşullarının ağırlaşması, emeklilik sistemlerindeki 

değişim vb.) bu görüşü destekler niteliktedir. 
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 Ü Ç Ü NC Ü  B Ö L ÜM :  A B  

S Ü R E C İ ND E  T Ü R K İ Y E ’ D E  

S O S Y A L  P O L İ T İ K A  V E  

D E Ğ İ Ş İM İ  

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik 

süreci içinde olmasının, uluslararası norm ve standartlara uyum ve bilgi 

toplumunun gerektirdiği koşulları yerine getirme yönünden önemli bir fırsat 

yaratacağı; bu çerçevede tam üyeliğin, binlerce yıllık tarih ve kültür birikimine 

sahip olan Türkiye’nin gerçek potansiyelini ortaya koymasına ve birikimini dünya 

ile paylaşmasına yardımcı olacağı belirtilmektedir (2000: 22). 

Plan’da, bir “fırsat” olarak belirtilen AB’ye dahil olma sürecindeki Türkiye, 

gerçekten de hem dünya işbölümünde hem de AB’ye entegrasyon çabasında, söz 

konusu politikaların doğrudan etki alanındadır. Dolayısıyla, Türkiye’nin AB’ye 

entegrasyon sürecini, kapitalist yeniden yapılanma süreçlerinden ayrı düşünmek 

ve tutmak söz konusu olamaz. Bu nedenle, Türkiye için yapılacak devlet, 

sermaye-emek bölüşüm ilişkilerini, kapitalizmin yeniden yapılandırılması 

bağlamından kopartmadan ve AB entegrasyonu ile ilişkilendirerek yapmak 

gerekmektedir. Bu bölümde, AB-Türkiye ilişkisi sözkonusu bağlam gözetilerek 

değerlendirilmeye çalışıldıktan sonra, sürecin, Türkiye’nin sosyal politikasına ve 

değişimine etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

3 . 1  T ü r k i y e - A B  İ l i ş k i n i n  S e y r i  

Türkiye ile AB arasındaki ilişkinin asimetrik bir karakter taşıdığını ve bu 

ilişkinin tarihsel arka planında, modernleşme sürecinin “Batılılışma” anlayışıyla 

gerçekleştirilmeye çalışıldığını belirten Türkay’a (2004: 199) göre, Türkiye’nin 

kapitalist sisteme entegrasyon süreci, AB tarafından zorunlu tutulan bir dizi 

koşulun yerine getirilmesiyle sağlanabilecek; bu entegrasyon sürecinde ise 

Türkiye, iktisadi ve siyasal yapılanmasını dönüştürecek önemli kararlar alarak, 

bunları uygulamaya koyacaktır. Yani, İşaya Üşür’ün (2000: 65) de belirttiği gibi, 



 194 

AB üyeliği hedefine ulaşılmaya çalışılırken, “ekonomik” alanda yeni bir 

“kültür”ün yapı taşları oluşturulacak, ilginç biçimde, yerleştirilmek istenen bu 

“yeni kültür”e de, Marksist soldan aşırılan bir kavram etiketlik edecektir: 

(ekonominin/devletin) yeniden yapılanması. Bu yeniden yapılanma da, 

piyasaların etkinliği, bireylerin özgürlüğü ve müdahaleci olmayan devlet 

biçiminde formüle edilebilecek olan bir sacayağının üzerine oturtulacaktır. Bu 

sacayağına da, serbest piyasa ekonomisi adı verilen şemsiye kavram eşlik 

edecektir. 

Yoğun birikim rejiminin düzenleme tarzı modern refah devletiydi. Birikim 

rejimi değişti, buna göre bir düzenleme tarzına ve hegemonyaya gereksinim 

duyuldu. Dünyadaki (veya AB’deki) düzenleme tarzına koşut olarak, Türkiye’de 

de düzenleme tarzı dönüşmektedir. Birikim rejimindeki değişim emeği, emeğin 

yeniden üretimini, emek hareketini, siyasal partileri vb., yani düzenleme tarzını 

(yasal politik üstyapıyı da) değiştirmektedir. Bu değişim (belirleme), düzçizgisel 

bir süreç olmasa da, buna uygun çelişik düzenlemeler ortaya çıkmaktadır 

(Gottdiener ve Komninos, 1989: 1).  

Bu bağlamda, Türkiye’nin hem ekonomik ve siyasal yapısında hem de 

bunlara bağlı olarak toplumsal yapısında meydana gelen değişimi yaratan söz 

konusu süreci özetlemek üzere, bir kronolojik değerlendirme yapmak gerekir. 

Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu ile 12 Eylül 1963 tarihinde 

imzalanan ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaşması’nın 

temel oluşturduğu ortaklık rejimi çerçevesinde gelişmektedir (DPT, 2004: 5). 

Ankara Anlaşması’nın (DPT, 1993), 28’inci maddesi, “Anlaşmanın işleyişi 

Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma’dan doğan yükümlülüklerin tümünün 

Türkiye tarafından üstlenilebileceğini gösterdiğinde, akit tarafların Türkiye’nin 

Topluluğa katılması olanağını inceleyeceklerini” hükme bağlamıştır.115 Bu 

                                                

115 Türkay’a göre, Türkiye ile AB arasındaki asimetrik ilişkinin en temel göstergelerinden biri 
Ankara Anlaşması’nın 28. maddesinden izlenebilir. Çünkü bu maddeye göre, Türkiye bu 
anlaşmayla doğan yükümlülüklerini yeterince yerine getirdiğinde taraflar Türkiye’nin katılım 
olasılığını (olanağını) değerlendirecektir. M. Türkay (2004), “AB-Türkiye Entegrasyonu: Nasıl? 
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hükümden anlaşılacağı üzere, ortaklık rejiminin nihai hedefi Türkiye’nin Avrupa 

Topluluğu’na üye olmasıdır (DPT, 2004). 

1987 yılında Türkiye, tüm Avrupa ülkelerine tanınmış haktan yararlanarak, 

Avrupa Toplulukları’na tam üyelik başvurusunda bulunmuş; 6 Mart 1995 tarihli 

ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile Türkiye ile AT arasında, sanayi 

ürünlerini konu alan bir gümrük birliğinin tam olarak kurulması aşamasına 

gelinmiş ve anılan karar ile 1 Ocak 1996’dan itibaren, Türkiye ile AT arasında 

gümrük birliği işlemeye başlamıştır.  

1998 tarihli Cardiff Zirvesinde, Türkiye de, diğer adayların dahil olduğu 

rapor sistemine dahil edilmiş ve Türkiye’nin, Kopenhag kriterleri bakımından 

performansını inceleyen ilk İlerleme Raporu 1998 yılında yayımlanmıştır. 10-11 

Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet 

Başkanları Zirvesi’nde ise Türkiye, diğer aday ülkelerle eşit koşullarda AB’ye 

aday ülke olarak kabul edilmiştir. 

3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye’nin AB’ye katılımına ilişkin müzakerelerini 

başlatan bir karar alınarak müzakere süreci fiilen başlamıştır. AB müktesebatı 

üzerinde yapılacak müzakereler sonucunda, AB’ye üye olacak her devlet gibi 

Türkiye’nin de, söz konusu müktesebatı alıp benimsemesi ve uygulamaya 

koyması gerekmektedir. Sürekli olarak gelişmekte olan müktesebat: 

• “Birliğin temelini oluşturan Antlaşmaların içeriği, ilkeleri ve siyasi hedefleri, 

• Antlaşmalar uyarınca kabul edilen mevzuat ve kararlar ve Avrupa Toplulukları Adalet 
Divanı’nın kararları, 

• Birlik çerçevesinde kabul edilen hukukun bağlayıcı olan veya olmayan diğer işlemleri 
(örneğin, kurumlararası anlaşmalar, ilke kararları, bildirimler, tavsiyeler, kılavuzlar), 

• Ortak dış ve güvenlik politikası çerçevesinde kabul edilen ortak eylemler, ortak tutumlar, 
deklarasyonlar, sonuç bildirgeleri ve diğer işlemler, 

• Adalet ve içişleri çerçevesinde kabul edilen ortak eylemler, ortak tutumlar, imzalanan 
sözleşmeler, ilke kararları, bildirimler ve diğer işlemler, 

                                                                                                                                     

Nereye Kadar?”, Sürekli Kriz Politikaları, (Hazırlayanlar: N. Balkan, S. Savran), Metis, 
İstanbul, s. 200-201. 
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• Topluluklar tarafından veya Topluluklar ve üye devletler tarafından birlikte akdedilen 
uluslararası anlaşmalar ve üye devletlerin Birlik faaliyetlerine ilişkin olarak aralarında 
akdettikleri uluslararası anlaşmaları” 

içermektedir (Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi ve İlgili Diğer Belgeler, 

2005: 3). Müzakereleri kolaylaştırmak amacıyla, son derece karmaşık bir yapıya 

sahip olan müktesebat otuz bir bölüme ayrılmıştır. Müzakereler sırasında, her 

bölüm tek tek ele alınmakta ve bölümlerle ilgili üye devlet ile aday devlet 

arasında tam bir anlaşma sağlanırsa, o bölüm “kapatılmış” sayılmaktadır. 

Özellikle son çeyrek yüzyılda, Türkiye’de yürütülen her türlü tartışmanın 

siyasal ya da ekonomik referans noktası AB olmuştur. Türkiye’nin ekonomik, 

toplumsal ve siyasal açıdan yaşadığı deneyimlerin odağına AB konmuştur ve 

konmaya da devam etmektedir. Osmanlı’dan başlayarak yüzünü Batı’ya çevirme 

anlayışının temelinde, ilerleme ve kalkınma için gerekli işaretlerin alınacağı yer 

olarak hep Avrupa görüldüğünden, AB’ye üyelik konusunda yapılan kamuoyu 

araştırmalarında, üyeliği destekleyenlerin oranı da bu yüzden hep yüksek 

olmuştur. Örneğin, 2004 yılında yapılan Transatlantik Eğilimler Araştırması’nda, 

AB’yi destekleyenlerin oranı yüzde 73’tür. Gerçi bu oran 2005 yılında yüzde 63’e 

düşmüş; 2006 yılına gelindiğinde ise yüzde 54 oranına gerilemiş olmakla birlikte 

buna, AB ülkelerinde, Türkiye’nin üyeliğine ilişkin artan direnç ve Avrupa’dan 

Türkiye’ye yönelik eleştirilerin artmış olması neden olarak gösterilebilir. Yani, 

Türkiye’de yaşayanların AB’ye olan desteğini azaltmaları daha çok siyasal 

nedenlere dayanmaktadır. Bu araştırmaya göre, Türkiye halkının önemli bir 

bölümü AB üyeliğini, ekonomik nedenlerden ötürü desteklemektedir. Bu 

araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’nin AB’ye olan desteğinde bir gerileme 

görülmesine karşın, Türkiye halkının yarısından fazlası hâlâ üyelik konusundaki 

desteğini sürdürmektedir.116 Ancak söz konusu araştırmalarda, üyeliği 

destekleyenlerin hangi toplumsal kesimleri, hangi oranda temsil ettiği; üyeliğin 

neler getirip götüreceği; destek gerekçelerini oluşturan unsurların neler olduğu 

değerlendirilmemekte, toplumun genel eğilimi olarak yansıtılmaktadır. 

                                                

116 http://www.transatlantictrends.org/doc/2006_TT_Key%20Findings%20TURKISH.pdf (Erişim 
tarihi: 27.09.2007). 
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Bu nedenle, asıl olarak bu tezin de ilgisini yöneltmiş olduğu kesimlerin 

konuya ilişkin eğilimlerinin bilinmesine gereksinim duyulmaktadır. Söz konusu 

kesimin önemli bir bölümünü oluşturan çalışanların tavırlarına yönelik çalışmalar 

bazı sendikalar tarafından yürütülmekte, AB’ye üyeliğin bu çalışanlar açısından 

ne anlama geldiği zaman zaman soruşturulmaktadır. Örneğin, 2004 yılında 

Türkiye’nin en büyük işçi sendikalarından biri olan Türkiye İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından üyeleri arasında gerçekleştirilen bir 

ankette, “AB üyeliği Türk çalışma hayatını nasıl etkiler?” sorusuna, “olumlu” 

şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 65’tir.117 Söz konusu araştırmanın 

raporunda (TÜRK-İŞ, 2004) bu durum; 

“Avrupa Birliği’nin sosyal haklar konusunda büyük ilerleme kaydetmiş olduğu, sosyal 
politikaları geri planda bırakarak üretim maliyetlerini düşük tutmaya çalışan ve sosyal 
hakları bir rekabet aracı olarak kullanan ülkelerin AB’yi endişelendirdiği; AB’nin, ABD 
sistemiyle ve ucuz emek kullanarak düşük maliyetlerle üretim yapan diğer ülkelerle başa 
çıkabilmek için kurduğu sosyal sistemi tüm Avrupa kıtasına ve olabildiğince tüm dünyaya 
yaymak zorunda olduğu” 

şeklinde sunulmaktadır. Bu nedenle, TÜRK-İŞ mensuplarınca, AB’ye üyeliğin 

Türk çalışma hayatına olumlu getirilerinin olacağı düşünülmektedir (TÜRK-İŞ, 

2004). Yine aynı sendika tarafından, 2006 yılında gerçekleştirilen bir diğer 

araştırmada da, üyelerin yüzde 75’i AB’ye üyeliği desteklemeyi 

sürdürmektedir.118 

Rosa Luxemburg Vakfı ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

(DİSK) Gıda İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen “Ücretli Çalışanların 

Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Üzerine Düşünceleri” konulu araştırmanın 

temel verileri incelendiğinde; AB üyeliğinin, Türkiye açısından olumlu sonuçlar 

                                                

117 http://www.cnnturk.com/TURKIYE/haber_detay.asp?PID=318&HID=1&haberID=254266 
(Erişim tarihi: 2.11.2006). 
118 Bu araştırmanın sonuçları TÜRK-İŞ üyeleri ile sendika yönetimi arasında ciddi bir görüş 
farklılığını ortaya çıkarmıştır. Zira, TÜRK-İŞ yönetimi, AB üyeliğine karşı bir tutum 
benimsemektedir. TÜRK-İŞ AB'nin taleplerinin yerine getirilmesi durumunda Türkiye'nin 
parçalanacağını belirtilerek, “uluslararası tahkim, AB’nin de talepleri arasındadır. Bu talepler 
yerine getirilirse, Türkiye parçalanacaktır” demektedir. Ayrıca, AB’nin taleplerinde 
demokratikleşme ve insan hakları adına Sevr Antlaşması'nı hortlatmayı amaçlayan anlayışın söz 
konusu olduğu ileri sürülerek, ulusal çıkarlar ve çalışanların taleplerinin göz ardı edildiği 
vurgulanmaktadır. “TÜRK-İŞ AB’ye Karşı”, Radikal, 13.12.2001. 
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ortaya çıkartacağına inananların ve AB üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 

44,4’tür. Buna karşılık, yüzde 41,1 Türkiye’nin AB üyeliğine karşıdır (Müftüoğlu 

ve Çetin, 2005: 17). Türkiye’nin AB üyeliğine olumlu bakanların en önemli 

gerekçeleri, demokrasi ve insan hakları (yüzde 92,5) ile sosyal hakların (yüzde 

92) gelişmesine yönelik beklentilerdir. Bunu, ekonomik gelişme (yüzde 80,3) ve 

sendikal hakların gelişmesine (yüzde 75,7) yönelik beklentiler izlemektedir. 

Türkiye’deki en temel sorunlardan olan işsizlik sorunun çözülmesi (yüzde 63,5) 

ve yoksulluğun azaltılması (yüzde 59,8) konularında ise beklentiler daha düşük 

düzeyde kalmaktadır. 

Çalışanların yüzde 38,5’i, Türkiye’nin AB üyeliğinin, kendilerini olumlu 

yönde etkileyeceğini düşünmektedir. Buna karşılık, yüzde 24,3 ise AB 

üyeliğinden olumsuz etkileneceği düşüncesindedir. Yüzde 24,6, AB üyeliğinin 

kendilerini olumlu ya da olumsuz etkilemesini beklememektedir. AB üyeliğinden 

olumlu etkileneceğini düşünenlerin en önemli gerekçesi, sosyal hakların 

iyileşmesi (yüzde 93,1) ve siyasal anlamda örgütlenme hakkının daha rahat 

kullanılacağına yönelik beklentilerdir (yüzde 81,9). Bunu, sendikalaşma ve 

sendikal faaliyetlere katılma hakkının daha özgürce kullanılabilmesine yönelik 

beklentiler izlemektedir (yüzde 72) (Müftüoğlu ve Çetin, 2005: 26-27). 

AB’ye üyelik hukuksal, siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan, 

Türkiye’nin içsel değişim iradesinin ötesine geçen bir dinamik olarak, çok 

boyutlu değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Toplumsal açıdan genellikle 

kendini daha çok insan hakları, daha fazla demokrasi, daha adil bir gelir ve 

bölüşüm şeklinde ortaya koyan ilerlemeci bir yaklaşımla ifade edenler, AB’nin 

motive edici bir dinamik olduğu konusunda hemfikirdir.  

AB dinamiği, kalkınmış ve daha müreffeh bir Türkiye’nin anahtarı olarak 

değerlendirilmektedir. AB ile bütünleşme sürecinin ekonomik gelişme ve 

kalkınmanın yanı sıra, sosyal haklar açısından önemli gelişme yaratacağı ve 

sosyal adaleti gerçekleştireceği konusunda görüşler ileri sürülmektedir. Bu 

noktada, AB konusunu, toplumsal yaşamda karşılığı olan, somut bir temel 

üzerinden değerlendirme zorunluluğu bulunmaktadır. Daha doğrusu, AB 

sürecinin getirdiklerinin toplumsal yaşamda karşılığının ve bunların kimin 
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lehinde kimin aleyhinde olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için de 

öncelikli olarak, AB’nin, Türkiye’den üyelik konusunda gerçekleştirilmesini 

istediği koşulların neler olduğunun bilinmesine gerek vardır. 

3 . 2  A B ’ y e  Ü y e l i k  K o ş u l l a r ı  

AB süreci, Türkiye açısından bir değişim ve dönüşüm uğrağına tekabül 

etmektedir. Bu dönüşüm uğrağında, AB’nin, Türkiye’den yerine getirmesini 

beklediği her bir yükümlülük, son derece sistematik bir biçimde sunularak, buna 

uygun davranması beklenmektedir. Çünkü AB’nin en önemli özelliği olan ve onu 

başka uluslararası siyasi yapılardan çok farklı kılan, kurumları aracılığıyla, diğer 

hukuki işlemlere benzemeyen hukuki işlemler yapabilme özelliğidir. Bu nedenle 

AB hukuku ve mevzuatı tüm üye ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiler açısından 

doğrudan uygulanabilir ve bağlayıcı niteliktedir (Hermans, 2001). Bu durum, 

Birliğe katılmak isteyen ülkelerin mevzuatlarını, AB mevzuatına yakınlaştırma 

zorunluluğu bulunduğuna işaret eder. Bu zorunluluk, AB’ye katılmak isteyen her 

ülkenin, siyasi, ekonomik ve sosyal sisteminin tüm aşamalarını derinden ve 

temelden etkileyecek uzun bir süreci tanımlamaktadır. Özetle, AB’nin etkisi, 

üyeliğin tamamlanmasından çok önce başlayan ve üyelik hakkı kazanılmasından 

sonra da uzun süre devam eden bir süreçtir. Bu uzun süreç, çeşitli kriterlerin 

üyelik öncesinde tamamlanmasını ve bunun da, çeşitli izleme araçları yoluyla 

gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 

Genişleme süreci şu şekilde işlemektedir: Katılım sürecinde Komisyon, her 

ülkenin başvurusu hakkında görüş ortaya koymaktadır. Bu görüş, her ülkenin 

ekonomik ve politik durumunun tanımlanmasını, AB antlaşmaları ve hukukunu 

uygulama yeteneğinin değerlendirilmesini, müzakereler sırasında ortaya 

çıkabilecek meselelerin gösterilmesini ve müzakerelere başlama konusunda 

önerilerde bulunmasını kapsamaktadır. 

Üye ülkelerin, AB’ye katılımı için öngörülen ekonomik kriterler 

bulunmaktadır. Bunlar, Kopenhag ekonomik kriterleridir. Birliğe katılım 

konusunda önkoşul olarak değerlendirilen Kopenhag siyasi kriterleri, daha 

öncelikli olarak ve daha fazla yer tutmasına karşın, 1993 yılında gerçekleştirilen 
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Avrupa Konseyi’nin Kopenhag Zirvesi’nde Birlik, genişleme sürecinin geleceğini 

düzenlemek amacıyla bazı kararlar almış ve bu yönde katılımdan önce 

tamamlanması gereken bir dizi kriter belirlemiştir. Burada dikkat edilmesi 

gereken bir nokta ise Kopenhag ekonomik kriterleri ile Maastricht kriterlerinin 

birbirinden ayırt edilmesidir. Maastricht Antlaşması, EPB’ye geçişi amaçlayan 

Birlik üyesi devlet ekonomileri için öngörülen yakınlaşma kriterlerini ortaya 

koymaktadır. Söz konusu kriterler aşağıdadır: 

• Toplulukta fiyat istikrarı bakımından en iyi performansa sahip üç ülkenin 

yıllık enflasyon oranları ortalaması ile bir üye ülkenin enflasyon oranı 

arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir. 

• Üye ülkelerin kamu açıklarının GSYİH’lerine oranı yüzde 3’ü 

geçmemelidir. 

• Üye devletlerin kamu borçlarının GSYİH’lerine oranı yüzde 60’ı 

geçmemelidir. 

• Üye ülkelerde uygulanan uzun vadeli faiz oranları, 12 aylık dönem 

itibarıyla, fiyat istikrarı bakımından en iyi performansa sahip 3 ülkenin 

faiz oranını 2 puandan fazla aşmamalıdır. 

• Son 2 yıl itibarıyla, bir üye ülkenin para birimi, diğer bir üye ülkenin para 

birimi karşısında devalüe edilmemiş olmalıdır.119 

Maastricht kriterleri, EPB’de tam olarak yer alabilmek için sağlanması 

gereken beş koşulu ifade etmekteyken, Kopenhag ekonomik kriterlerinin 

karşılanması AB’ye katılım için bir zorunluluk oluşturmaktadır (İKV, 2005: 4-5). 

Kopenhag Zirvesi’nde, Birliğin genişlemesi konusunda bazı somut kararlar 

alınmış ve aday ülkelerin üyeliğe kabul edilmesinden önce karşılaması gereken 

bir dizi kriter belirlenmiştir. Söz konusu kriterler, dünya sosyalist sisteminin 1991 

                                                

119 Bu konuda bkz., Can Baydarol, Avrupa Birliğini Kuran Antlaşma, İKV Yayınları, İKV: 
115, İstanbul. Avrupa Topluluğunu Kurmak İçin Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran 
Antlaşma’ya Değişiklik Getiren Hükümler Madde 104 (eski 104c), Avrupa Topluluğunu Kuran 
Antlaşma’nın 121’inci (eski 109j) maddesinin 1’inci Fıkrası, Avrupa Topluluğunu Kuran 
Antlaşma’nın 121’inci (eski 109j) maddesinde Öngörülen Yakınlaşma Kriterlerine İlişkin 
Protokol (6 Madde), Aşırı Kamu Açığı Prosedürüne İlişkin Protokol (4 Madde).  
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yılı sonunda dağılmasının ardından, eski Doğu Bloku ülkelerinde, kapitalizmin 

restorasyonunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu özel amaçlı belgede 

öngörülen koşullar, rakipsiz kalan dünya kapitalizmi ortamında ve yirminci 

yüzyılın sosyal refah devletini tasfiye amaçlı politikaların eşliğinde, hızla AB 

kriterleri düzeyine yükseltilmiştir.120 Ülkelerin AB’ye katılımı için 

gerçekleştirilmesi zorunlu olan; siyasal, ekonomik ve idari (Birlik müktesebatına 

uyum) olmak üzere üç grupta toplanan kriterler şunlardır: 

1. Siyasi Kriterler: Demokrasi, hukuk kurallarına uymak, insan 

hakları ve azınlık haklarına saygılı olmak, 

2. Ekonomik Kriterler: AB içindeki piyasa güçleri ve rekabet 

baskısına karşı başa çıkabilme yeteneğinde, işleyen bir pazar 

ekonomisine sahip olmak, 

3. İdari Kriter (Topluluk Mevzuatının Benimsenmesi): Siyasi, 

ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına uyma dahil olmak üzere, 

AB hukuku ve anlaşmalarını kabul etmektir (Carchedi, 2001: 19). 

Ekonomik kriter, işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı ve Birlik içindeki 

piyasa güçleri ve rekabet baskısına karşı koyma kapasitesine sahip olunması 

biçiminde iki alt kriterden oluşmaktadır:121 Bu kriterlerden ilki olan işleyen bir 

pazar ekonomisinin var olabilmesi için; her şeyden önce piyasaların 

liberalizasyonu, piyasa yapısı, sözleşmelerin devamlılığı, makroekonomik 

istikrar, siyasi uzlaşma ve gelişmiş bir finans sektörü gerekmektedir. İkinci kriter 

olan Birlik içinde rekabet edebilme kapasitesinin sağlanması için ise; 

öngörülebilir ve istikrarlı bir ortamda, karar alıcı ekonomik kurumların 

makroekonomik istikrarının olması ve işlevsel bir piyasa ekonomisinin varlığı; 

altyapı, eğitim ve araştırmayı içeren yeterli miktarda fiziki ve beşeri sermayenin 

olması; hükümetin, piyasalardaki rekabet edebilirliği, ticaret politikası, rekabet 

politikası, devlet teşvikleri, KOBİ’leri destekleme vb. yöntemlerle etkileme 

                                                

120 “Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nin 17 Aralık’a İlişkin Tavrı”, 15.02.2004. 
121 http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/criteria.htm (Erişim tarihi. 24.04.2005). 
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derecesinin düzenlenmesi; küçük işletmelerin ekonomi içindeki oranının yüksek 

olması; AB ile ticari entegrasyon ve uyum derecesinin yüksek olması 

gerekmektedir (Doğan, 2005: 8-9). 

Yukarıda ayrıntıları belirtilmiş olan ekonomik kriter kısaca, “rekabete 

dayalı işleyen piyasa ekonomisini benimsemeyi ve uygulamayı” talep eder. Buna 

göre, bir ülkenin AB’de yer almasının birinci koşulu, “piyasa ekonomisi”ne, bir 

başka deyişle kapitalizme olan bağlılıktır. Ancak bu, geniş anlamda tanımlanmış 

bir üretim tarzı tercihi değildir. Piyasa ekonomisi, “rekabete dayalı olmak” 

özelliğine sahip olan özel bir türdür. Bu, şu anlama gelir: AB’ye üye olmak 

isteyen herhangi bir ülke, örneğin “sosyal piyasa” ilkesine göre çalışan bir piyasa 

ekonomisi tercihinden uzak durmalı; karma ekonomi tercihi yapmamalıdır. 

Benimsenmesi istenen piyasa ekonomisi, “rekabetçi” biçimi bakımından tam bir 

neo-liberal piyasa ekonomisidir.122 

Boratav’a (2005a) göre, AB, yaklaşık otuz yıldır, Güney ve Doğu 

Avrupa’da “rejim oluşturma projelerini” sürdürmektedir. Bu durum elbette 

Türkiye’yi de ilgilendirmektedir. AB kurumlarıyla bütünleşme sürecinin stratejik 

işlevi, Türkiye toplumunu, mümkün mertebe dönüşümü olmayacak bir biçimde 

kapitalizme kenetlemektir. Ancak, bu kapitalizm, önceki üç yüzyılın halk 

mücadelelerinin mirası olan toplumsal kazanımlarını tasfiye etmiş, sermayenin 

sınırsız tahakkümünü hedefleyen bir kapitalizm olacaktır. 

Rekabete dayalı işleyen bir piyasa ekonomisini benimsemeyi ve uygulamayı 

taahhüt ederek, AB’ye girme yolunda ilerleyen ve kapitalizme kenetlenmeye 

çalışan Türkiye’nin, AB ile ilişkilerine yön veren çeşitli yol haritaları 

bulunmaktadır. Türkiye’nin kurumsallaşan bir şekilde tanımlandığı ve izlendiği 

belgeler, Katılım Ortaklığı Belgeleri (KOB), İlerleme Raporları ve Ulusal 

Programlardır. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiyi ve gelişmeleri en iyi biçimde 

Türkiye-AB ilişkilerine yön veren bu belge ve kararlar yansıtmaktadır.  

                                                

122 “Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nin 17 Aralık’a İlişkin Tavrı”, 15.02.2004 
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Aşağıdaki bölümde AB’ye katılımın araçları olan üç temel belge ile bu 

belgelerde yer alan sosyal politika konuları incelenecektir. Söz konusu belgelerde 

AB’nin, sosyal politika alanında Türkiye’den beklentileri ile Türkiye’nin bu 

alanda yaptığı çalışmalara ve yapmayı planladığı değişikliklere yer verilmekte, 

sürecin nasıl geliştiği gösterilmektedir.  

3 . 3  A B ’ y e  K a t ı l ı m ı n  
A r a ç l a r ı / M e k a n i z m a l a r ı :  
K a t ı l ı m  O r t a k l ı ğ ı  B e l g e l e r i ,  
İ l e r l e m e  R a p o r l a r ı  v e  U l u s a l  
P r o g r a m l a r  

AB’nin genişleme stratejisi doğrultusunda, Birliğe tam adaylık statüsü 

tanınan ülkelerde adaylık sürecinde gerek yasal düzeyde uyum sağlanması, 

gerekse yasaların hayata geçirilmesi bakımından uyum sağlanması gereken 

alanlar, üyelik için ön koşul olan kriterlere uyum düzeyi KOB’lar ile 

belirlenmekte; söz konusu alanlarda gerçekleştirilen gelişmeler ise aday 

ülkelerden Komisyon’a iletilen bilgiler ile Komisyon’un hazırladığı “Düzenli 

İlerleme Raporlarının” AB Konseyi’ne sunulması süreci ile izlenmektedir.  

Dolayısıyla, AB sorununu irdelemenin başlangıcı, AB Konseyi tarafından 

hazırlanıp gönderilen “Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgesi” adlı metindir.123 

AB’ye aday olan ülkeler, KOB temelinde kendi ulusal programlarını 

hazırlamaktadır. Bu nedenle, Türkiye, KOB’da yer alan öncelikler doğrultusunda 

kendi önceliklerinin de yer aldığı kısa ve orta vadeli öncelikler takvimini AB 

Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program’da düzenlemektedir. 

Bugüne değin, 2001 ve 2003 tarihli olmak üzere, iki Ulusal Program 

oluşturulmuştur.124 AB tarafından 1998 yılından itibaren her yıl hazırlanan 

                                                

123 http://www.yayed.org/sorunlar/index.php?kod=1 (Erişim tarihi: 05.09.2007). 
124 Ulusal Programlardan üçüncüsünün taslağı Ağustos 2008 itibarıyla tüm bakanlık ve kamu 
kuruluşlarına görüşleri alınmak üzere gönderilmiştir. 
http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=Detay&ArticleID=894290&CategoryID=78 
(Erişim tarihi: 18.08. 2008). 
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İlerleme Raporları ise bu metinlerdeki önceliklerin gerçekleşmesini ölçmekte ve 

yeni “ödevler” getirmektedir. 

Söz konusu belgeler, hem AB’nin üyelik sürecinde Türkiye’den 

beklentilerini, hem de Türkiye’nin yaptığı ve yapmayı planladığı değişiklikleri 

içermekte; sürecin nasıl geliştiğine/gelişeceğine dair ışık tutmaktadır. Belgelerin 

genel olarak sistematiğine bakıldığında, ülkelerin AB’ye katılımı için 

gerçekleştirilmesi zorunlu olan siyasal, ekonomik ve Birlik müktesebatına uyum 

(idari) olmak üzere üç grupta toplanan Kopenhag kriterlerine uyumun 

gerçekleştirilmesi esas alınmaktadır. KOB, AB’nin Türkiye’ye hazırladığı “ev 

ödevleri”ni, Ulusal Programlar bu ödevlerin yerine getirileceğine dair 

Türkiye’nin taahhütlerini ve nasıl gerçekleştireceğinin teknik ayrıntılarını 

içermekte; ilerleme raporları ise bunların gerçekleşip gerçekleşmediğini 

denetlemektedir. 

AB ile Türkiye ilişkilerinin gelişiminin yazılı kanıtları olan belgeler, AB 

Konseyi’nin 1999 tarihli Helsinki Zirvesi’nde diğer aday ülkelerle eşit koşullarda 

aday ülke ilan edilen, Türkiye için ilk KOB’un hazırlanmasından başlayarak daha 

şiddetli ve daha doğrudan anlamlar kazanmıştır. 

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB Konseyi’nde onaylanan üç 

KOB’dan ilki, 24 Mart 2001 tarihli Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde 

yayımlanmıştır. Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyumu ile üyelik için kısa ve 

orta vadede gerçekleştirmesi gereken önceliklerin yer aldığı 14 Nisan 2003 tarihli 

KOB’un ikincisi, genişletilerek, 2003/398/AT sayılı Karar ile Konsey tarafından 

kabul edilmiştir. 

Komisyon, Mart 2003’te, Konsey tarafından da kabul edilen, Türkiye için 

gözden geçirilmiş KOB’u sunmuştur. Komisyon, Ekim 2004 Tavsiye Kararı’nda, 

siyasi reform sürecinin devamlılığının ve geri dönülmezliğinin güvence altına 

alınması amacıyla, AB’nin siyasi reform sürecini yakından izlemeyi sürdürmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Komisyon, özellikle gözden geçirilmiş bir KOB’un 2005 

yılında kabul edilmesini önermiştir. Konsey, Aralık 2004’te, AB’nin, reform 

sürecindeki öncelikleri ortaya koyan gözden geçirilmiş bir KOB’a dayanarak, 
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Türkiye’deki siyasi reformların ilerleyişini yakından izlemeye devam edeceği 

kararına varmıştır.125 Üçüncü KOB ise 23 Ocak 2006 tarihinde 2006/35/AT sayılı 

Konsey Kararı ile kabul edilmiş bulunmaktadır. 

KOB’ların ilki olan 2001 tarihli belgede, sosyal politikaya ilişkin 

hükümlerin “istihdam ve sosyal işler” başlığı altında yer aldığı ve son derece kısa 

olduğu görülmektedir. Kısa ve orta vade olarak yapılması planlanan işler 

arasında; çocuk işçiler sorununun çözülmesi, aralarında sendikal haklara saygının 

temini ve sendikal faaliyetlerin önündeki sınırlayıcı koşulların kaldırılması da 

olmak üzere, faal ve otonom sosyal diyalog için koşulların yerinde olmasının 

sağlanması; müktesebatın geliştirilmesi ve uygulanması için sosyal ortakların 

kapasite oluşturma çabalarının desteklenmesi sayılmıştır. Orta vadeli öncelikler 

arasında ise ayrımcı uygulamaların ortadan kaldırılması; iş hukuku ve kadın-

erkek arasındaki eşit muamelenin uygulanması konusundaki müktesebatın 

benimsenmesi; AİS’ye katılım için ulusal bir stratejinin hazırlanması ve sosyal 

güvenlik ağını güçlendirirken, sosyal güvenlik sistemi reformunu mali anlamda 

sürdürülebilir kılmak üzere sağlamlaştırmak suretiyle, sosyal korunmanın daha da 

geliştirilmesi126 gibi konular vurgulanmıştır. 

İlkinden iki yıl sonra hazırlanan 2003 tarihli ikinci KOB’da127 ise aslında 

2001 yılı içinde başlatılması planlanan hükümlerin, yeniden, orta vade içinde 

gerçekleştirilmesi vurgulanmıştır. Sendika faaliyetlerine ilişkin sınırlayıcı 

hükümlerin ortadan kaldırılması ilk KOB’da hemen gerçekleştirilmesi gereken bir 

hüküm olarak ortaya konulmuşken, ikinci KOB’da yine aynı mesele belirtilmiştir. 

Sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi reformu, iş hukuku ve kadın erkek arasında 

eşit muamele ilkesi, ulusal bir istihdam stratejisinin hazırlanması vb. hükümler 

orta vadeli öncelikler arasında sayılmıştır. 

                                                

125 http://www.ikv.org.tr/pdfs/KOB-2005-son.pdf (Erişim tarihi: 02.07.2007). 
126 http://www.abgs.gov.tr/dokumanlar/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf (Erişim tarihi: 
05.02.2007). 
127 http://www.abgs.gov.tr/dokumanlar/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2003.pdf (Erişim tarihi: 
05.02.2007). 
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9 Kasım 2005 tarihinde açıklanan ve 23 Ocak 2006’da Konsey tarafından 

kabul edilen üçüncü KOB’da128 “Etkili bir sosyal diyalog ortamı için gerekli 

unsurların sağlanması, bu çerçevede öncelikle sendikalar üzerindeki 

kısıtlamaların kaldırılması ve sendikal hakların güvence altına alınması; sosyal 

ortakların kapasite yaratma çabalarının desteklenmesi; bu destek verilirken 

bağımsız sosyal diyalog ile istihdam ve sosyal politikayı hazırlama ve 

uygulamada, gelecekte oynayacakları rolün göz önünde bulundurulması; çocuk 

işçi sorununun çözümü için çabaların sürdürülmesi” konuları vurgulanmıştır. 

Belgelerin üçünde de, sendikal haklara ilişkin ısrarlı bir vurgu yapılmış 

olmasına karşın, bu belgede ilk kez, ILO sözleşmelerine atıf yapılarak, “Tüm 

sendikal hakların, özellikle örgütlenme, grev hakkı ve toplu sözleşme alanında 

AB standartları ve ILO Sözleşmeleri ile uyumunun sağlanması ile sosyal 

diyaloğun güçlendirilmesi” hükmü siyasi kriterler arasında yer almıştır. 

KOB’larda, sosyal haklara ilişkin son derece sınırlı sayıda hüküm yer 

almaktadır. Bu hükümlerden kimisi de kadın-erkek arasında muamele eşitliği ve 

ayrımcılığın önlenmesi gibi, sosyal politikanın çok da merkezi önemi olmayan 

konularından oluşmaktadır.  

Ulusal Programlar, temelde bir ülkenin, AB üyeliği yolunda, aday ülkelerin 

AB müktesebatına uyum yolunda alacağı tedbirleri, sistematik olarak ortaya 

koyan belgelerdir. AB’ye aday olan ülkeler, KOB temelinde, üzerilerine düşen 

yükümlülükleri takvime bağlayan bir taahhüt belgesi niteliği taşıyan kendi ulusal 

programlarını hazırlamakta; bu belgelere göre kaydettikleri aşama da, AB 

Komisyonu tarafından hazırlanan yıllık İlerleme Raporları ile izlenmektedir. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2000: 48), Türkiye’nin, üyelik 

hedefi doğrultusunda, üyelik kriterlerine uyum için gerekli düzenleme ve 

dönüşümleri gerçekleştirmek üzere, politika ve tedbirleri içeren Ulusal 

Program’ın ivedilikle hazırlanarak yürürlüğe konulacağı duyurulmuştur. Ulusal 

                                                

128 http://www.abgs.gov.tr/dokumanlar/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2006.pdf (Erişim tarihi: 
05.02.2007). 
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Program’da, AB müktesebatına uyum sağlanması için, Türk mevzuatında 

gereksinim duyulan değişiklikler, yenilikler ve oluşturulması gereken yeni 

kurumlar ile bu düzenlemelerin gerektireceği personel ve finansman ihtiyacının 

belirleneceği belirtilmiştir. Ulusal Program, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 

hazırlanarak uygulamaya konulacak ve söz konusu Program’ın, Türkiye için 

hazırlanacak olan KOB ile uyumlu olması sağlanacaktır (Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı, 2000: 49). 

Türkiye, KOB’da yer alan öncelikler doğrultusunda, kendi önceliklerinin de 

yer aldığı kısa ve orta vadeli öncelikler takvimini, AB Müktesebatının 

Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program’da düzenlemektedir. Bu kapsamda, KOB 

önceliklerinin yer aldığı ilk Ulusal Program, 19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar 

Kurulu’nda kabul edilmiş; 24 Mart 2001 tarihli 24352 Sayılı Mükerrer Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. Genişletilmiş ikinci KOB’un ardından, getirilen 

öncelikler doğrultusunda, 2003’te, İkinci Ulusal Program hazırlanmıştır. 

Türkiye’nin, AB’ye tam üyelik süreci içinde, kısa ve orta vadede 

gerçekleştirmesi öngörülen çalışmaları kapsayan Ulusal Program, bu alanda 

yapılabilecek çalışmaların genel çerçevesini çizen yönlendirici bir nitelik 

taşımaktadır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Ulusal Program’da yer alan 

çalışmaları zamanında ve öngörülen hedefler doğrultusunda gerçekleştirmeleri 

esasına dayanan Ulusal Program, Türkiye'nin AB’ye uyum sürecinde ortaya çıkan 

gereksinimleri ve öncelikleri, yıllık gerçekleşmeler, KOB’da belirlenen önceliklere 

dayanarak, KOB'a yanıt vermek ve belgede belirtilen öncelikleri uygulamak üzere 

ve Avrupa Komisyonu’nun yıllık İlerleme Raporlarındaki önerileri de dikkate 

alınarak, gerektiğinde güncellenmektedir. Bu anlamda, Ulusal Program katılım 

sürecini doğrudan desteklemek için tasarlanmış gerçek proje ve programları 

kapsamaktadır.  

Kamu kurum ve kuruluşları, AB müktesebatına uyum çerçevesinde, görev 

alanlarına giren konuların etkin bir biçimde yürütülmesini ve karar alma 

süreçlerinde, AB boyutunun da dikkate alınmasını sağlamak için, mevcut idari 

yapıları içinde gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.  
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Bu çerçevede, bugüne değin iki kez hazırlanmış olan programlardan, 2001 

yılında kabul edilen ilk Ulusal Program, gerçek bir program olmaktan çok, bir 

niyet beyanı taşıdığı ileri sürülerek eleştirilmiştir. 2003 yılında, zamanın Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Murat Başesgioğlu’nun (2003) belirttiğine göre, 

AB tarafı, ilk Ulusal Program’da çıkarılması öngörülen yeni Türk mevzuatının, 

hangi AB mevzuatı esas alınarak düzenlendiğinin, bunların gerçekleştirilme 

takviminin, gerçekleştirilmeleri için gerekli kurumsal yapılanma takviminin ve 

finansman ihtiyacının açık ve net biçimde anlaşılamadığını ve bu hususların, 

açıklığa kavuşturulacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini, Türk tarafına 

müteaddit defalar ifade etmiştir. Kısaca, ilk Ulusal Program’ın, kabul edilecek 

yeni ulusal mevzuat ile ilgili AB müktesebatı arasında bir illiyet tesis etmekte çok 

zayıf kaldığı görülmüştür. Bunun üzerine, eksikliklerin giderilmesi ve gerçek bir 

program takvimi sunulması amacıyla, diğer aday ülkelerin Ulusal Programları 

incelenerek, en uygun olan model seçilmiş ve buna uygun olarak Ulusal Program 

revize edilmiştir. Revize Ulusal Program soyut vaatler üzerine değil, sistematik 

bir modele oturtulmuştur. 

Yine Başesgioğlu (2003) tarafından belirtildiğine göre, Ulusal Program’ın 

revize edilmesi çalışmaları sırasında, uyum sağlanacak AB müktesebatının 

tespitinde, AB tarafının hazırladığı 2002 Yılı Mevzuat Listesi (CELEX Listesi) 

esas alınarak Program hazırlanmıştır. Dolayısıyla, AB’ye entegre olmayı “hür 

iradesiyle” seçmiş ve bu konuda siyasi iradesini koyarak hızla uyum takvimlerini 

çıkarmakta olan Türkiye’ye, bu aşamada, 2002 Listesinde yer alan mevzuatın bir 

kısmını uyumlaştırma, bir kısmını ise “henüz erken” diyerek dışarıda bırakma 

gibi “bir seçme hakkı verilmemiştir”. Dolayısıyla, Güler’in (2004b) dediği gibi, 

AB’ye uyum sürecinde, mevzuatı, doğrudan doğruya AB müktesebatı ile 

değiştirmek adı altında, Türkiye’de benimsenmiş olan tüm polikaların, tüm 

kurumsal örgütlenmelerin adeta bir tercümanlık işiyle dönüştürülmesi sürecinin 

yaşanmaya başlandığı, dönemin Bakanının ifadeleriyle de doğrulanmıştır. 

Güler’in (2004b) belirttiği şekilde, tüm yaşam alanlarında, “AB müktesebatıdır ve 

bunun kabul edilmesi gerekir” görüşüyle, uyarına göre Fransızca’dan, 

Almanca’dan ya da İngilizce’den Türkçe’ye tercümeler yapılarak, “ilgili 
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hükümler şunlardır, AB’ninki bunlardır, AB’ninkileri olduğu gibi buraya 

aktaralım“ şeklinde bir çalışma tarzı yürütüldü/yürütülmektedir. Bu anlamda 

“ulusal” olarak adlandırılmış bu programı, ulusal olmaktan daha çok, AB 

tarafından dikte edilen yükümlülüklerin gerçekleştirilmesine dönük bir yeniden 

yapılandırma programı olarak değerlendirmek mümkündür. AB’nin beklentilerini 

karşılamak üzere hazırlanmış bu program, Türkiye’nin kendi iç dinamikleri ile 

kendi toplumsal gereksinimleri doğrultusunda oluşturulmuş bir belge olmayıp, 

AB Komisyonu tarafından hazırlanmış olan KOB’daki talepleri gerçekleştirmeye 

yönelik bir taahhüt niteliği taşımaktadır.  

Birinci Ulusal Program’ın129 “Giriş” bölümünde, Türkiye’nin AB üyeliği 

doğrultusunda niyeti tüm açıklığıyla ortaya konulmaktadır: 

“…..Türkiye’nin ekonomik politikaları, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki koşulların da 
gerektirdiği Devlet önderliğindeki kalkınma modelinden giderek karma ekonomik sistem 
ve daha sonra da dünya konjonktüründeki gelişmelere paralel olarak piyasa sistemi 
ağırlıklı bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye, son zamanlarda yaşanan ve daha çok ülkenin 
mali yapısına ilişkin sorunlardan kaynaklanan krize rağmen, serbest piyasa ekonomisini 
tüm kurum ve kurallarıyla güçlendirici politikalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, 
enflasyonun uzun yıllardan beri Türk ekonomisine verdiği zararın giderilebilmesi, kamu 
açıklarının sürdürülebilir bir boyutta tutulması ve makro-ekonomik dengesizliklerin 
ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, mali sektör reformu, tarım reformu, sosyal güvenlik 
reformu gibi yapısal değişikliklerin  tamamlanması ve özelleştirme sürecine hız verilmesi 
hedeflerini benimsemiştir. Türkiye, Kopenhag ekonomik kriterlerine bu hedeflere ulaşmak 
suretiyle uyum sağlayacaktır.”  

Burada da görüldüğü gibi, Türkiye’nin AB ile olan ilişkisi aslında giderek 

derinleşen bir tek yanlı bağlanmaya dönüşmüş durumdadır. AB içindeki piyasa 

güçleri ve rekabet baskısına karşı başa çıkabilme yeteneğinde işleyen bir pazar 

ekonomisine sahip olmak biçiminde tanımlanan kriterlere uyum sağlamak üzere; 

ekonomi politikaları, serbestleştirme, kuralsızlaştırma ve özelleştirme gibi neo-

liberal uyarlama stratejileri aracılığıyla, AB’ye uyumlaştırılmaya çalışılmaktadır.  

Ulusal Programlarda, sosyal politikanın sistematiğine bakıldığında, son 

derece uzun olan ve teknik ayrıntılardan oluşan “Üyelik Yükümlülüklerini 

                                                

129 http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=195&l=1 (Erişim tarihi: 03.09.2007). 
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Üstlenebilme Yeteneği” bölümünün “ondördüncü” başlığı “Sosyal Politika ve 

İstihdam”dır. Sosyal politika ve istihdam açısından, üyelik yükümlülüklerinin 

üstlenilmesi gereken alanlar ise şunlardır:  

• İş Hukuku,  

• Sosyal Diyalog,  

• Kadın ve Erkekler Arasında Eşit Muamele,  

• Irkçılığa Karşı Mücadele,  

• İstihdam,  

• Avrupa Sosyal Fonu,  

• Sosyal Yardım ve Hizmetler, Yaşlılar ve Dışlanma, 

• Dublin Vakfı (Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi İçin Avrupa 

Vakfı),  

• Kamu Sağlığı,  

• İş Sağlığı ve Güvenliği. 

Ulusal Program’da, AB müktesebatı ile Türk mevzuatı karşılaştırılarak, 

yapılması gereken değişiklik ve yeniliklerin uygulamaya geçirilmesi için alınması 

gereken önlemler belirtilmekte; bu bağlamda Türk mevzuatında yapılması 

gereken değişiklik ve yenilikler sayılmaktadır. Örneğin burada, esnek ve standart 

dışı çalışmalarla ilgili yasal düzenleme çalışmalarında 97/81 sayılı Direktifin 

dikkate alınacağı belirtilmiştir. Sosyal diyalog bağlamında ise, AB sosyal diyalog 

müktesebatının tam olarak karşılanması, örneğin sosyal diyalog mekanizma ve 

müesseselerine ilişkin Topluluk mevzuatının gerektirdiği işyeri işçi temsilciliği 

gibi müesseselerin ulusal mevzuata dahil edilmesi öngörülmüştür. 

İlk Ulusal Program’ın hazırlanışından iki yıl sonra, 2003 yılında İkinci 

Ulusal Program kabul edilmiştir. İlk Program Türkiye’de, 2001 Şubat’ında 

yaşanan ekonomik krizden hemen sonra yayımlanmış olduğundan (19 Mart 
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2001), daha çok krize ve krizden çıkış için gerekli ekonomi politikalarının 

açıklanmasına odaklanmıştı. İkinci Program, bu anlamda, ilkinden daha ayrıntılı 

bir biçimde hazırlanmıştır. “Ekonomik Kriterler” isimli üçüncü bölümünde, 

“Ekonomi Politikasının Öncelikleri” kısmının üçüncü paragrafında, 

“AB’ye üyelik sürecinde Kopenhag kriterlerine uyum sağlama ve Maastricht kriterlerine 
yakınsanma, ekonomi politikalarının belirlenmesinde temel perspektifi oluşturmaktadır. 
Piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi ve ekonominin rekabet gücünün artırılması öncelikli 
hedeflerdir. Bu bağlamda, özelleştirme yoluyla devletin ekonomideki ağırlığının 
azaltılması, piyasa düzenleme işlevinin bağımsız düzenleyici kurumlara devredilmesi, özel 
girişimciliğin güçlendirilmesi ve serbest piyasa işleyişini olumsuz etkileyen hukuki engel 
ve iktisadi belirsizliklerin giderilmesi özel bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede, yatırım 
ortamının hem hukuki hem de iktisadi açıdan iyileştirilmesi, sermaye hareketlerinin tam 
serbestleştirilmesi ve yabancı sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi doğrultusunda atılan 
adımlar sürdürülecektir. Ayrıca, mali sektör reformuna, kamunun tekel konumunda olduğu 
sektörlerin rekabete açılması çabalarına ve özelleştirme programının uygulanmasına 
devam edilecektir.” denilmektedir (Ulusal Program 2003: 7). 

Yine aynı maddenin dördüncü paragrafında, “makroekonomik politikaların 

belirlenmesi ve uygulanması sürecinde AB ile diyaloğun güçlendirilmesine önem 

verileceği” ve bir sonraki parafta ise,“IMF ve DB ile birlikte yürütülen ekonomik 

reform programı güçlendirilecek, kararlı bir şekilde uygulanmaya devam 

edilecektir” denilmektedir (Ulusal Program 2003: 7). 

Sözkonusu ekonomik politikaların uygulanması sürecinde ise, sıkı maliye 

politikası uygulamalarına devam edileceği ve mali disiplinin korunacağı; bu 

çerçevede de, vergi tabanının genişletilmesi suretiyle, vergi gelirlerinin 

artırılacağı ve kamu harcama reformu kapsamında, harcamalarda tasarruf ve 

etkinlik sağlanacağı belirtilmektedir. Tüm bu uygulamaların, emekçi kesimler 

üzerinde son derece olumsuz etkileri bulunmaktadır.  

Ulusal Program’ın bir diğer temel hedefi ise piyasa kurallarına dayalı ve 

rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapı oluşturarak, Kopenhag ekonomik 

kriterlerine uyum sağlamaktır. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığını sağlamak 

üzere, pek çok düzenleyici ve idari reform öngörülmekle birlikte, temel 

araçlardan en önemlisi, özelleştirme uygulamalarıdır. Ekonomik programın ana 

unsurlarından biri olan özelleştirmenin orta vadedeki temel amacı; dünya 

piyasalarına entegre olma, AB’ye tam üyelik hedefleri doğrultusunda, ekonomide, 

kamunun ağırlığı azaltılarak, verimliliğin ve maliyet yapısının rekabet edebilir 



 212 

seviyelere getirilmesi ve serbest piyasa koşullarının sağlanması olarak ortaya 

konulmuş; devletin mal ve hizmet üreticisi konumundan uzaklaşarak, asli 

görevlerinde yoğunlaşması ile ekonomideki faaliyetlerinin gözetim ve düzenleme 

ile sınırlı tutulması amaçlanmıştır (Ulusal Program 2003: 12). Buna göre bir 

özelleştirme programı hazırlanarak, bu kapsamda değerlendirilen tüm kurumların 

özelleştirileceği belirtilmektedir.  

AB içindeki rekabet baskısıyla başa çıkabilmek içinse, yatırım ortamının 

iyileştirilmesi, iş gücü piyasasının düzenlenmesi, sosyal güvenlik ve sosyal 

yardımlaşma alanında düzenlemeler, eğitim ve sağlık sisteminin düzenlenmesi 

gerektiği belirtilmektedir (Ulusal Program 2003: 19-24). Bu hedefler 

doğrultusunda, sosyal güvenlik kuruluşlarının aynı çatı altında toplanması ve 

böylece sosyal güvenlik sistemi açıklarının azaltılması hedeflenmiştir. Bu 

düzenlemelerin yanı sıra, ilaç ve tedavi harcamalarının etkinleştirilmesi ve prim 

tahsilat oranlarının artırılması yoluyla, sosyal güvenlik sistemine bütçeden 

yapılan transferlerin azaltılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, kamu kesiminde 

personel alımlarını sınırlandırmaya yönelik politikaların ise sürdürüleceği 

belirtilmektedir.  

İkinci Ulusal Program’da, Türkiye’de iş gücü piyasasının temel özellikleri, 

çalışma çağı nüfusunun hızla artması, istihdamın önemli bir oranının tarım 

sektöründe yer alması ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin sınırlı 

kalması biçiminde sıralanmıştır. Yaşanan mali krizlerin etkisiyle, Türkiye’de 

işsizlik oranlarının 2001-2002 yıllarında belirgin bir artış gösterdiği ve işsizlikle 

mücadelenin öneminin daha da artmış olduğu belirtilmektedir. İş gücü piyasasına 

ilişkin sorunların çözümünün, temel olarak istikrarlı bir makroekonomik ortamın 

yaratılması ve üretken yatırımların artırılmasına bağlı olduğu vurgulanmaktadır. 

Türkiye’nin istihdam politikasının temel amaçları, ekonominin ihtiyaç duyduğu iş 

gücünün yetiştirilmesi, bilgi çağının gerekleri doğrultusunda niteliğinin 

yükseltilmesi ve iş gücü piyasasında etkinliğin artırılması olarak tanımlanmıştır. 

Ayrıca, iş gücü piyasasında kayıt dışı çalışmanın önlenmesi, iş gücü 

piyasasının ihtiyaç duyduğu esnekliklerin sağlanması ve yeni çalışma 

biçimlerinin düzenlenmesi hedefleri doğrultusunda, 2003 tarihinde, 4857 sayılı 
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yeni İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. İkinci Ulusal Program’da, yeni İş 

Kanunu’ndan beklentiler şöyle ifade edilmiştir: 

“Küreselleşme ve bilgi toplumuna geçişin çalışma şekilleri ve iş organizasyonu üzerindeki 
etkileri dikkate alınarak, kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine çalışma, ödünç iş ilişkisi, iş 
paylaşımı modelleri, belirli süreli hizmet sözleşmeleri ve alt işveren uygulamasının 
yaygınlaşması gibi yeni çalışma biçimlerini yansıtacak şekilde düzenlenmiştir. İş 
piyasasındaki esnekliği artırmak suretiyle işsizlikle mücadele ve istihdamı artırma 
hususlarında önemli bir yasal çerçeve oluşturan bu Kanunun, istihdam piyasasını olumlu 
yönde etkilemesi beklenmektedir.” (Ulusal Program 2003: 20-21). 

“Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği” bölümünde, ilk Ulusal 

Program’ın yayımlanmasından 2003 yılına kadar, sosyal politika ve istihdam alanında 

kabul edilen mevzuat gösterilmektedir. Bunlardan en dikkat çekici olanları, 4641 sayılı 

Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında 

Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, 4632 sayılı Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile 4904 

sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’dur. 

İkinci Program’da, sosyal politika ve istihdam alanında bir öncelikler listesi 

hazırlanmış, beş başlıkta öncelikler tanımlanmıştır. Öncelikler:  

• AB Mevzuatının Türk İş Hukukuna Yansıtılması,  

• Halk Sağlığı Alanındaki AB Mevzuatına Uyum ve Halk Sağlığı Eylem 

Programına Katılım,  

• Sosyal Koruma ve Sosyal Katılımın Gerçekleştirilmesi,  

• Avrupa İstihdam Stratejisi ile Uyumlu Bir Ulusal İstihdam Planının 

Oluşturulması,  

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının AB’ye Uyum Sürecinde İdari 

Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Avrupa Sosyal Fonu ile Dublin Vakfı 

Çalışmalarına Katılımdır. 

Bu kapsamda, Bireysel ve Toplu İş Hukuku kapsamında, esnek çalışma 

biçimlerini düzenleyen mevzuat değişikliği gerçekleştirilmiş, esnek çalışma 

direktifleri İş Kanunu ile uyarlanmıştır.  
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Ulusal Programlara ilişkin genel bir değerlendirme yapıldığında; dikkati 

çeken en önemli unsurun, söz konusu programların, neo-liberal ekonomi 

politikalarının uygulama aracı olduğudur. Ulusal Programlar, AB dolayımıyla 

neo-liberal politikalara uyumu hedeflenmiş olduğundan dolayı, piyasa düzeninin 

her alanda etkin kılınmasının yolu açılmaktadır. Bu durumun doğrudan sonucu 

da, sosyal hakların geriletilmesidir; zira, sosyal haklar, neo-liberal politikaların 

önündeki en önemli engeldir.  

İlerleme Raporları ise AB’nin beşinci genişleme süreci çerçevesinde, 

Avrupa Komisyonu tarafından yıllık bazda hazırlanan ve aday ülkelerin üyelik 

yolunda kaydettiği ilerlemelerin değerlendirildiği raporlardır. 1998 yılından bu 

yana her yıl sonbahar döneminde yayımlanan İlerleme Raporları, Mayıs 2004’te 

aday ülkelerden 10’unun üyeliğinin gerçekleşmesinden sonra, 2004 yılında 

sadece Türkiye, Bulgaristan ve Romanya için hazırlanmıştır.  

Türkiye’nin, AB yolculuğunun gidişatında temel belirleyicilerden olan 

İlerleme Raporları, AB Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır ve Komisyon’un 

kendi görüşlerini içermektedir. İlerleme Raporlarında, Türkiye’nin siyasal ve 

ekonomik alanda, AB’ye üyelik kriterlerini hangi ölçüde karşıladığı genel olarak 

değerlendirilmektedir. AB tarafından, 1998 yılından itibaren her yıl hazırlanan 

İlerleme Raporları, Komisyon tarafından Konsey’e sunulmak üzere, Kopenhag 

kriterleri ışığında Türkiye’nin gelişimini, özellikle müktesebatı ne ölçüde kabul 

ettiğini ve uyguladığını değerlendirmek üzere hazırlanmaktadır. Söz konusu 

raporlarda, Türkiye’nin siyasal ve ekonomik alanda AB üyelik kriterlerini ne 

ölçüde karşıladığının genel olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, tüm fasıllar 

açısından da, AB müktesebatına uyum çalışmaları ve bu yolda son bir yılda 

kaydedilen önemli gelişmeler ele alınmaktadır. 

Bugüne kadar, Türkiye için dokuz adet hazırlanmış olan söz konusu 

raporlar, önceliklerin gerçekleşmesini ölçmekte, Türkiye’nin AB üyeliği için 

yapması gerekenleri sıralamakta ve yeni “ödevler” getirmektedir. Güler’e (2004c) 

göre AB, katılım ortaklığı belgeleriyle, aday ülkenin uygulaması gereken politika 

araçları ve öncelikleri belirlenmekte; ilerleme raporları ile de bu politika ve 

öncelikler dizisi temel alınarak, bunları ülkenin aldığı kararlar, kabul ettiği 
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mevzuat, onayladığı uluslararası sözleşmeler ve uygulamada aldığı önlemler 

üzerinden değerlendirmeye tabi tutmaktadır. 

AB’nin değişim isteği ile Türkiye’nin değiştirdikleri örtüştüğünde “uyum” 

sağlanmış olacaktır ancak, söz konusu uyumun, Türkiye’deki emekçi sınıflara 

uygunluğu tartışmalı bir sorun olarak durmaktadır. 3 Ekim 2005 tarihinde, 

Lüksemburg’da yapılan “Türkiye ile Gerçekleştirilen Katılım Konferansında”, 

AB tarafından yapılan açış konuşmasında, “Süreç zorlu ve çetin olacaktır. Ancak, 

biz sizin azim ve kararlılığınızdan eminiz ve çabalarınızda size destek olacağız. 

Sizinle bugün bu sürece angaje olmaktan memnuniyet duyuyoruz” denilmişti 

(Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi ve İlgili Diğer Belgeler, 2005: 15). AB 

tarafından da “zorlu” ve “çetin” olarak değerlendirilen sürecin, söz konusu 

belgelerdeki kriterler de göz önünde bulundurularak, dikkatli bir biçimde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sonuncusu 2007 yılında yayımlanmış olan söz konusu raporlar, Kopenhag 

Kriterlerine uygun biçimde hazırlanmakta, Türkiye’nin katılım yönünde 

“ilerlemesi”, söz konusu kriterler üzerinden değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 

raporlar biçimsel açıdan birbiriyle benzerlik taşımaktadır. Siyasi kriterler başlığı 

altında, “demokrasi ve hukukun üstünlüğü”, “insan hakları ve azınlıkların 

korunması”, “Kıbrıs” konuları değerlendirilmekte; ekonomik kriterler başlığı 

altında ise üyelik perspektifiyle, Türkiye ekonomisi incelenmekte ve Türkiye’de 

işleyen bir piyasa ekonomisinin olup olmadığı, rekabet baskısı ve piyasa güçleri 

ile başa çıkma kapasitesinin hangi düzeyde olduğu değerlendirilmektedir. İdari 

kriter olarak adlandırılabilecek olan üyelik yükümlülüğünü üstlenme yeteneği 

başlığı altında ise AB müktesebatına ilişkin konularda yasal olarak kaydedilen 

gelişmeler izlenmektedir. 

Sosyal politika alanında ise iş hukuku, kadın erkek arasında eşit muamele, 

istihdam, vb. konulara yönelik olarak Türkiye’nin ilerleme kaydedip 

kaydetmediğinin değerlendirilmesi yapılmaktadır. En son yayımlanan İlerleme 
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Raporunda, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar başlığı altında;130 çocuk işçiliği, 

kadın hakları konusunda çeşitli hükümler bulunmaktayken, işçi hakları ve 

sendikal haklar konusunda şu değerlendirme yapılmıştır: 

“İşçi haklarına ve sendikalara ilişkin olarak, sendikaların yönetim organlarına seçilebilmek 
için en az 10 yıl çalışmış olma koşulu, ilgili Yasa’da yapılan bir değişiklikle kaldırılmıştır. 
Ayrıca, bazı işçi ve işveren sendikaları, iki taraflı sosyal diyaloga ilişkin ortaklaşa bildiri 
ve protokoller yayımlamıştır. 

Bununla birlikte, sendikal hakların tam olarak kullanılmasındaki sınırlamalar sürmektedir. 
Türkiye, özellikle örgütlenme, grev ve toplu sözleşme haklarına ilişkin olarak Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) konvansiyonlarını tam olarak uygulamamaktadır. Türkiye, Gözden 
Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın örgütlenme hakkına ilişkin 5. ve toplu sözleşme 
hakkına ilişkin 6. maddelerine koyduğu çekinceleri kaldırmamıştır. 

Sonuç olarak, işçi hakları ve sendikalara ilişkin kaydedilen ilerleme sınırlıdır. Türkiye’nin 
özellikle örgütlenme, grev ve toplu sözleşme haklarına ilişkin olarak, ilgili ILO 
Konvansiyonları ve AB standartları ile uyumlu biçimde, sendikal hakları güvence altına 
alan yasal düzenlemeleri çıkarması gerekmektedir. Türkiye’nin aynı zamanda, üçlü düzeyi 
içeren sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendirmesi de gerekmektedir.” 

Güler (2004d) tarafından, 2004 yılının İlerleme Raporuna ilişkin yapılan bir 

değerlendirme, aslında tüm ilerleme raporları geçerli sayılabilir. Güler, söz 

konusu raporda, bütün insan hakları ve azınlık meselelerinden bahsedilirken, 

toplumdaki gelir dengesizliklerine dönük iyileştirici sosyal politikalara ilişkin bir 

tek satır dahi bulunmadığını belirterek, raporda hiçbir biçimde, toplumda, farklı 

toplumsal sınıf ve zümreler arasındaki yapısal eşitsizlikleri anlatan gelir dağılımı 

bozukluğu ve onu iyileştirme anlayışının söz konusu bile edilmediğini dile 

getirmektedir. Bu durum her yıl yayımlanan raporların geneline ilişkin bir özellik 

olarak değerlendirilebilir. 

Sonraki bölümde, AB’ye uyum sürecinin, aslında uluslararası kapitalizmin 

diğer örgütleri eliyle, Türkiye kapitalizminin yeniden yapılandırılmasının benzer 

anlamlar taşıdığına ilişkin örnekler ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

                                                

130 http://www.ikv.org.tr/pdfs/2007TRILERLEMERAPORU-TR.pdf (Erişim tarihi: 23.08.2008). 
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3 . 4  A B  i l e  I M F / D B  P o l i t i k a l a r ı  
A r a s ı n d a k i  K o ş u t l u k  

AB süreci, Türkiye’de, sermaye çevrelerinden Sol’un çeşitli kesimlerine 

kadar uzanan geniş bir yelpazede, farklı tepki ve beklentileri açığa çıkardı. Her 

kesim, kendi meşrebince bir AB tanımı yaptı, AB üyeliğinin sonuçlarına ilişkin 

beklentilerini ortaya koydu ve koymaya devam etmektedir. Genel olarak 

bakıldığında, beklentilerin ortaklaştığı nokta ise Türkiye’nin AB üyeliğinin, 

sosyal haklar alanında ilerleme yaratacağı inancıydı. 

Avrupa ile Türkiye’nin mevcut yapısı karşılaştırıldığında, AB’nin kapitalist 

bir birlik olduğu ve kapitalizmin işleyiş dinamikleri çerçevesinde, sermayesinin 

olgunlaşma aşamasına ulaşmış bir yapı sergilediği gerçeği hatırdan 

çıkarılmamalıdır. Dolayısıyla, genel bir çerçevede bakıldığında, Önder’in (2004: 

105) de belirttiği gibi, geçmiş dönemlerin yoğun sömürgecilik sürecinde, merkeze 

aktarılan kaynaklarla güçlenmiş, son dönemlerde ise ekonomik ilişkilerle 

çevreden aktardığı kaynaklarla merkezde gelişmiş bir ekonomik yapı ve onun 

çevresinde oldukça ileri düzeyde bir sosyal yapı oluşturmuş olan AB’ye üye 

ülkelerin, görece Türkiye’den ileri bir refah sistemine sahip olması doğaldır.  

Ancak, AB pratiği, özellikle sosyal politikaları dikkate alınarak 

değerlendirildiğinde, Türkiye emekçi sınıfları açısından ileri bir noktayı işaret 

etmemektedir. Tersine, gelinen noktada, kazanımların birer birer kaybedilmesine 

zemin hazırlayan neo-liberal yasal ve kurumsal düzenlemelerin, AB politikasının 

önemli örneklerini oluşturduğuna yönelik değerlendirmeler ve kimi alanlara 

ilişkin veriler tezin ikinci bölümünde ortaya konulmuştu.  

Türkiye yıllardır (son 28 yıldır), ekonomik istikrar ve kalkınma stratejisini 

tamamen “iki kurumsal çapa” diye anılan, AB üyeliği müzakere sürecine ve IMF/DB 

programının uygulanmasına endekslemiş bulunmaktadır. Bu süreçte Türkiye’nin 

bütün yapması gereken, “beklentileri olumlu idare etmek” ve önüne sunulan “ev 

ödevlerini” yerine getirmekten ibarettir (Yeldan, 2005b; Bağımsız Sosyal 

Bilimciler Grubu, 2008). Dolayısıyla, yukarıdaki argümanlara geri dönülecek 

olursa, AB, dünyada kapitalizmi düzenleyen diğer aktörlerle (IMF/DB) birlikte 
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Türkiye’nin ekonomik ve siyasal yapısını dönüştürmektedir. 

Bir ulus devlette, sosyal politikaların gelişimi, bir öz kaynak ve politik 

tercih meselesidir. Sosyal politikalar, temel olarak ekonomik unsurlar tarafından 

şekillenir ve devletin politik güçlerindeki dengeye odaklanır: Örgütlü emeğin 

gücünün artması, daha fazla sosyal politikanın geliştirilmesi demektir. Ancak, 

ülkelerin kendilerine özgü dinamikleri ile belirlenen ve şekillenen politikalar, 

yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, uluslararası kuruluşların denetimine 

girmiş ve bu da, ülkelerin politikalarının bu kuruluşlarca belirlenmesini 

beraberinde getirmiştir (Manning, 2006).  

Türkiye, bu tür bir etkilenme ve denetlenme ilişkisini, çok boyutlu ve çok 

taraflı yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır: Bir yandan küreselleşmenin neo-

liberal formunu gerçekleştirme işlevini yürüten en önemli aktörler (Deacon, 2001: 

59) olan IMF/DB, OECD, DTÖ politikalarının varlığı ve baskısı; diğer yandan, 

benzer politikaların uygulanmasını hem üye devletlerden hem de üyeliğe aday 

ülkelerden bekleyen AB, ekonomik küreselleşmeyi teşvik eden politikaları 

geliştirip yaygınlaştırmaktadır. Çulha-Zabcı (2002: 154), gelişmekte olan 

ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerini ve programlarını belirlemekle kalmayan 

bu kuruluşların, aynı zamanda doğrudan siyasal alana da müdahale ederek, bu 

ülkelerin siyasal ve hukuki kurumlarını küresel pazar ekonomisinin gerekleri 

doğrultusunda yeniden biçimlendirmekte olduğunu belirtir. Yani, kurumsal bir 

kuşatma söz konusudur. Adı geçen örgütler birbiriyle sıkı bir etkileşim ve 

eşgüdüm içinde çalışmaktadır (Güler, 2003e: 70-71). Türkiye de, zaten böylesi 

bir ilişki için gönüllüdür. Zira Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2000: 

48), AB’nin, Türkiye’nin küreselleşme hareketinde önemli referans noktalarından 

birini oluşturacağı, Sekizinci Plan döneminde, Türkiye’nin, AB’nin politika ve 

normlarına uyum sağladıkça, uluslararası norm ve standartlara daha uygun bir 

yapı kazanma yolunda ilerleyeceği konusunda bir istek söz konusudur. 

Finansal pazarları ve paraları disipline eden sermayenin uluslararası 

aracıları olarak davranan IMF ile DB, aslında belirli ulusal sermayelerin 

araçlarıdır ve sahip oldukları her tür yürütme gücünü de onları yöneten emperyal 
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devletler ile onların emirlerini yerine getiren bağımlı ulus devletlerden almaktadır 

(Wood, 1999).  

IMF ve DB131, bu iki “kardeş” uluslararası kredi kurumu, İkinci Dünya 

Savaşı ile birlikte Amerika öncülüğünde, 1944’te yapılan Bretton Woods 

Toplantıları sonunda yaratılmış; ancak bu sistemin çöküşü ile birlikte işlev 

değişikliğine girerek, gelişmekte olan ülkelerle daha fazla “ilgilenme” olanağına 

kavuşmuştur (Kazgan, 2002: 115). Bu kurumlar aracılığı ile merkez ülkeler kendi 

politikalarını çevre ülkelere dayatmaktadır. Başta ABD olmak üzere, gelişmiş 

kapitalist ülkelerin, dünya ekonomisine yön vermek amacıyla oluşturdukları ve 

oy güçleri ile yönetiminde etkin bir şekilde söz sahibi oldukları bu kuruluşlar, 

yeni dünya düzeninin şekillendirilmesinde önemli roller üstlenmiştir.  

                                                

131 BM’ye bağlı olarak faaliyet gösteren DB ile yan kuruluşlarının oluşturduğu “DB Grubu”, 
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development: 
IBRD) veya kısa adıyla Dünya Bankası (The World Bank), Uluslararası Kalkınma Birliği 
(International Development Assocation: IDA), Uluslararası Finans Kurumu (International 
Finance Corparation: IFC), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (Multilateral Investment 
Guarantee Agency: MIGA), Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (International 
Centre for Settlement of Investment Disputes: ICSID) ve Uluslararası Tarımsal Danışma Grubu 
(Consultative Group on International Agricultural Research :CGIAR )’ndan oluşmaktadır. 
Kendisine üye olan ülkelerin imar ve kalkınmasına yardımcı olmak, sermaye yatırımlarının 
verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak, yabancı özel yatırımları teşvik etmek, uygun şartlarla 
özel sermaye bulunamazsa kendi kaynaklarından kredi açarak özel yatırımları desteklemek ve 
uluslararası ticaretin dengeli gelişimini sağlamak amacıyla kurulan DB, zaman içinde oluşturulan 
yan kuruluşları ile birlikte 1980’den sonra değişik işlevler üstlenmeye yönelmiş ve artık 
kalkınma kredileri yerine, özel sektörün küresel dinamiklerine yapısal uyarlama kredileri 
vermeye başlamıştır. Bu haliyle DB, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeleri ve onların 
kaynaklarını kontrol ve kuşatma altına almış görünmektedir. Mekanizma, DB’de sermayesinin 
çokluğundan dolayı oy gücü fazla olan gelişmiş ülkelerin kararlarına göre işlediğinden, diğer 
ülkelerin bu kuruluşlardan lehlerine sonuç doğuracak şekilde yararlanmalarını olanaksız 
kılmaktadır. Küresel kapitalizmin yeni dünya düzeninde, DB, kendisine verilen görevi en iyi 
şekilde yerine getirmekte, varlığını borçlu olduğu gelişmiş kapitalist devletlerin ve onların 
ulusaşırı şirketlerinin gelirlerini katlamalarına aracılık etmektedir. IMF ise uluslararası finans 
sisteminin merkezinde yer alan ve genel olarak sistemsel krizleri önlemeye amaçlayan bir aktör 
olarak, üye ülkelerin ödemeler dengesi sorunlarından, yapısal sorunlarına çözüm bulmaya doğru 
genişlemiştir. Bu nedenle IMF geliştirdiği politikalarla, DB politikalarına benzer politikalra 
sahiptir ve üye ülkelerin yönetsel açıdan denetlenmesini sağlamaktadır. IMF üyesi her ülkenin 
Fon’a kota denilen bir pay ile katılması gerekmektedir ve her üye ülkenin Fon’daki oy ağırlığı 
kendi kotasının büyüklüğü ile belirlenir. G 7 ülkelerinin kota toplamı, bütün kotaların %50’sine 
eşittir; yani oy hakkı ağırlığının yarısı bunlardadır (Kazgan, 2002: 116). Bu nedenle, Merkez’in 
IMF’nin yönetim kurulunda egemen ve istediği kararları çıkartabilme gücü bulunmaktadır.  
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Bu kuruluşların yanında, “bir fikir laboratuarı ve inceleme merkezi veya 

enformel bir üniversite olarak”132 da tanımlanabilecek OECD, IMF ve DB gibi 

pazar ekonomisi ilkelerine uygun olarak, üye devletlerin ekonomik ve sosyal 

politikalarını incelemektedir. OECD, istihdam ve özellikle sosyal politikalar 

alanında kendi anlayışını geliştirmek ve çözüm yollarını sunmak üzere birçok 

rapor, rakam ve veri yayımlamaktadır. Örneğin, 1981 yılında, OECD, refahın 

krizi üzerine bir rapor yayımlamıştır. Kamu sosyal harcamalarındaki kesintileri 

meşrulaştırmak isteyenler için çok önemli olan bu doküman, sosyal politikaların 

pek çok ülkede büyümenin önünde engel oluşturduğuna ilişkin bir sonuca 

ulaşmıştı (Deacon, 2001: 65). 

Bu noktada denilebilir ki; söz konusu uluslararası örgütler bir yandan 

ülkeleri küresel kapitalizmin gerekleri doğrultusunda biçimlendirirken, öte 

taraftan, küresel bağlama uygun sosyal politika setlerini de üreterek (Deacon, 

2001: 59), etkileri altında bulunan ülkelere söz konusu politikaları uygulamak 

üzere dayatıp yaygınlaştırmaya da çalışmaktadır. Burada tezin konusu 

bağlamında vurgulanması gereken esas nokta şudur: AB de, ulus-üstü bir 

yapılanma olarak, IMF/DB ve OECD gibi küresel aktörler tarafından geliştirilen 

neo-liberal eksenli stratejilere uygun sosyal politikalar geliştirmekte; küresel 

nitelikli bu politika ve stratejileri hem üye hem de aday ülkelere uygulatmaya 

çalışmaktadır.  

Türkiye’nin ekonomik ve siyasal tarihinde çok eski yeri olan IMF’nin 

konumu, özellikle 1998 yılından bu yana daha da belirginleşmiştir. IMF 

tarafından, 1998 yılından bu yana Yakın İzleme Anlaşması adı altında 

sürdürülmeye çalışılan programın hayata geçirilmesi, aslında Türkiye’nin 

uluslararası sermaye ve onun üst örgütleriyle tam işbirliğiyle mümkün 

olabilmiştir. Türkiye’nin AB üyeliğine kabul edildiği tarih olan 1999 ile aynı 

dönemlere denk düşen tarihlerde hayata geçirilen söz konusu program, piyasanın 

daha etkin çalışmasına olanak tanımış; emeği ile geçinen geniş halk kesimlerinin 

                                                

132 Güney Çoban, (2006), “Yeni Sosyal Politikalar ‘Neoliberal Paradigmadan Avrupa 
Paradigmasına’”, www.bilgi.edu.tr/othersites/docs/CESBulletin6.pdf (Erişim tarihi: 03.10.2006). 
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kazanılmış haklarını geriletmiştir. IMF ile buna eşlik eden DB’nin 

yönlendirmelerinin temel hedefi, kamu sektörünün dağıtılıp parçalanmasıyla 

etkisizleştirilmesi; sağlık, eğitim gibi temel kamu hizmetlerini özel sermayenin 

kar güdüsü altında ticari bir metaya dönüştürerek, toplumun en temel 

gereksinimlerini ulusal ve uluslararası sermayenin sömürüsüne açmayı 

hedefleyen neo-liberal bir projenin uygulanmasıdır (Bağımsız Sosyal Bilimciler 

2006 Yılı Raporu). AB tarafından KOB’larda ısrarla vurgulanan, Türkiye’nin 

IMF/DB ikilisi tarafından yürütülen söz konusu programa sadık kalması ve söz 

konusu programı uygulamayı dayatması, Türkiye’de kendi emeği ile geçinen 

kesimler için açık bir tehdit oluşturmaktadır. 

Genel olarak bakıldığında, Türkiye’nin AB üyeliği için gerçekleştirmesi 

gereken koşulların, çok uzun bir süredir IMF ve DB’nin Türkiye tarafından 

uygulanmasını “önerdiği” politikalar olduğu görülmektedir. IMF ve DB ile 

varılan mutabakat sonucu; enflasyon ile mücadele, yapısal reform programlarının 

uygulanması, özellikle kamu harcamalarının kontrol altına alınmasının 

sağlanması, özelleştirme sürecinin tamamlanması, tarım ve mali sektör 

reformunun tamamlanması gibi bir dizi koşulun yerine getirilmesi, Türkiye’yi AB 

üyeliğine götürebilir. Ancak, neo-liberal bir ekonomi politikası temeline dayanan 

ve esasında 24 Ocak kararlarıyla birlikte uygulanmaya başlanan ve AB’ye üyelik 

süreci ile toplumsal açıdan önemli değişikliklere yol açacak olan söz konusu 

kriterler, toplumun geniş bir tabanını oluşturan emekçi kesimlerinin çıkarları ile 

çelişmektedir. Özellikle emekçi sınıflar ve onların örgütleri arasında, IMF/DB 

eliyle uygulanan politikaların hem genel olarak ekonomik hem de kendi 

yaşamlarını olumsuz biçimde etkileyecek olduğu biçiminde yaygın bir kanı 

yerleşmişken, ne yazık ki, AB konusunda tavır bu kadar kesin ve net değildir.  

Müftüoğlu ve Çetin (2005: 52) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın ilgi 

çekici sonuçlarından biri, IMF ve DB tarafından Türkiye’de uygulanan ekonomi 

politikalarının etkileri hakkında, çalışanların taşıdığı olumsuz kanılar üzerine 

olanıdır. Görüşme yapılan çalışanların yüzde 79,4’ü, bu iki kurumun, Türkiye 

ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedir. 
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AB üyeliğine olumlu bakanlar içerisinde, IMF ve DB’nin Türkiye 

ekonomisini olumsuz etkilediğini düşünenlerin oranı yüzde 69,5, olumsuz 

etkileyeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 17,7’dir. Bu sonuç son derece 

çarpıcıdır, çünkü AB’ye olumlu bakan ücretli çalışanlar, AB’nin benimsediği 

ekonomik politikalar içerisinde, bu iki kurumun yeri ve hakim piyasa 

politikalarının belirleyiciliği arasında bir koşutluk kurmamıştır. Oysa, Türkiye, 

iki on yıl içinde, ekonomik politikaları hemen tamamen IMF ve DB tarafından 

biçimlendirilen bir ülke haline gelmiştir ve bu kurumların dayattığı neo-liberal 

politikalar, kamu kesimi için ücret kısıtlamaları, toplu sözleşmelerden enflasyona 

endekslenmenin çıkarılması, kamu yatırımlarının ve sosyal harcamaların 

kısılması, kamu işletmelerinin ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, sosyal 

güvenlik reformu, imtiyaz sözleşmelerinde uluslararası tahkimin kabulü, tarımsal 

desteklerin kaldırılması, kamu sözleşmelerine milli muamele mecburiyetinin 

konması vb. gibi uygulamalar içermektedir (Erdoğdu, 2005: 31-32). Bütün bu 

uygulamalar, Türkiye’de emekçi sınıflar ve onların örgütleri tarafından şiddetle 

eleştirilen ve karşı çıkılan uygulamalar olmakla birlikte, AB konusunda aynı 

düzeyde bir karşı çıkıştan söz etmek mümkün olmamaktadır. Çünkü AB projesi, 

IMF’nin (ya da DB’nin) tekil yapısal uyum projelerinin dayattığı gibi dolaysız bir 

iktisadi mekanizma olarak değil, aynı zamanda meşrulaştırmaya sahip bir kültürel 

evreni de (demokrasinin beşiği, insan hakları söylemleri vb.) toparlayıp gelen bir 

süreç (Kürkçü, 2000: 356-357) olduğu için, yeteri kadar anlaşılan, eleştirilen bir 

yapı durumunda değildir.  

Oysa, bu uluslararası aktörlerin neo-liberal politika setlerinin aynısı, AB 

tarafından, üstelik de, yerine getirilmesi “zorunlu” istekler olarak, katılım 

ortaklığı belgelerinde, ilerleme raporlarında sürekli tekrarlanmaktadır. 

Dolayısıyla, aslında AB ile bütünleşmenin koşulu, IMF/DB tarafından yıllardır 

dayatılan ve uygulanmakta olan politikaların uygulanmasıdır. Zira, Köse’nin 

(2005: 36) de belirttiği gibi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan ve her biri 

farklı ilgi ve “sorumluluk” alanına sahip olan bu kurumların işlevlerinin 

yakınlaşması ve ortak bir hedef etrafında yeni işlevler yüklenerek işbirlikleri 

kurmaları söz konusudur. Bu nedenle, “AB eşittir IMF/DB politikaları” diyor 
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Köse (2005: 40) ve ekliyor: “Maastricht Sözleşmesi nedir ki? Maastricht 

Sözleşmesi Türkiye’ye, IMF, DB’nin söylediğinden daha büyük, daha farklı bir 

şey değildir bu anlamda. Yani, AB diye bir şeyi ayrıca konuşmak çok da anlamlı 

değil. Hepsi bir yapının içinde duruyor”. 

AB ile ilişkileri, somut bir düzlemde değerlendirme açısından son derece 

elverişli olanaklar sunan KOB’lar ve İlerleme Raporları gibi araçların gözden 

geçirilmesi, niyetlerin ve temennilerin ötesinde, gerçeğe yakınlaşma konusunda 

bize en sağlam bilgileri sağladığından, incelenmelerinde sonsuz yarar 

bulunmaktadır. 2001 ve 2003 tarihli KOB’ların “Ekonomik Kriterler” bölümünde 

“IMF ve DB ile mutabakata varılan enflasyon ile mücadele ve yapısal reform 

programının uygulanmasının temin edilmesi ve özellikle kamu harcamalarının 

kontrol altına alınmasının sağlanması” hükmü yer almaktadır. 2006 tarihli 

KOB’da ise yine- IMF ve DB ile mutabık kalınan mevcut yapısal reform 

programının uygulanmasının sürdürülmesi ve özellikle kamu harcamalarının 

denetiminin sağlanması tekrar edilmektedir.133 Türkiye’nin AB’ye üye olabilmesi 

için IMF ve DB ile üzerinde anlaşmaya vardığı reform programını titizlikle 

sürdürmesi ve özellikle de kamu harcamalarının kontrolünü sağlaması bir 

zorunluluk olarak belirlenmiştir. 

KOB’un karşılığı olan Ulusal Program (2001, 2003) Türkiye’nin, topluca 

Kopenhag kriterleri olarak bilinen üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek ve 

üstlenmek için ilerleme kaydetmesi gereken önlemleri detaylandırmaktadır. 

Türkiye’nin, kendisi için belirlenmiş yükümlülükleri kabul ederek, gerektiğinde, 

Müktesebatı üstlenmek üzere tüm idari yapıyı ve işleyişi de değiştirecek biçimde, 

bir takvime bağlayarak gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği bu Program’da, “kısa 

vade”de, (2003/2004) IMF ve DB ile mutabakata varılan ve 2002-2004 yıllarını 

kapsayan enflasyonla mücadele ve yapısal reform programının uygulanmasına 

                                                

133 http://www.abgs.gov.tr/dokumanlar/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf; 
http://www.abgs.gov.tr/dokumanlar/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2003.pdf; 
http://www.abgs.gov.tr/dokumanlar/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2006.pdf (Erişim tarihi: 
05.02.2007)  
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devam edileceğini ve bu kapsamda, özellikle kamu harcamalarının kontrolünün 

sağlanacağını taahhüt ederken; “orta vade”de (2005 yılı sonu) ise yapısal 

reformların tamamlanacağına söz verilmiştir. 

Bu Program’da, makroekonomik politikaların belirlenmesi ve uygulanması 

sürecinde, AB ile diyaloğun güçlendirilmesine önem verileceği ve IMF ve DB ile 

birlikte yürütülen ekonomik reform programının güçlendirilerek, kararlı bir 

şekilde uygulanmaya devam edileceği belirtilmektedir. Söz konusu ekonomik 

politikaların uygulanması sürecinde ise sıkı maliye politikası uygulamalarına 

devam edileceği ve mali disiplinin korunacağı; bu çerçevede de, vergi tabanının 

genişletilmesi suretiyle vergi gelirlerinin artırılacağı ve kamu harcama reformu 

kapsamında, harcamalarda tasarruf ve etkinlik sağlanacağı belirtilmektedir. Tüm 

bu uygulamaların, emekçi kesimler üzerinde son derece olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. 

Ulusal Program’ın bir diğer temel hedefi ise piyasa kurallarına dayalı ve 

rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapı oluşturarak, Kopenhag ekonomik 

kriterlerine uyum sağlamaktır. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığını sağlamak 

üzere, pek çok düzenleyici ve idari reform öngörülmekle birlikte, temel 

araçlardan en önemlisi özelleştirme uygulamalarıdır. 

İlerleme Raporlarının tümünde ise yine, 1980’lerin ortalarında başlayan 

özelleştirme süreci ile önemli sonuçlar elde edilmesi; devlet müdahalesinin 

azalmakta olması; tarım sektörü reformundan başlayarak, elektrik ve gaz 

sektörlerinin serbestleştirilmesi, devlet yardımlarının azaltılması, devlet 

işletmelerinin özelleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması “doğru yönde” atılan 

adımlar olarak değerlendirilmiştir.  

Raporların tamamının yaslandığı mantık, daha önceki bölümlerde de 

belirtildiği üzere, IMF/DB ikilisi tarafından önerilen yapısal politikalardır. Söz 

konusu raporlarda, IMF ve DB tarafından desteklenen ekonomik reformların 

uygulanmasına devam edilmesinin Türk ekonomisinin istikrarına katkı sağladığı 

iddia edilmiştir. Temel ekonomik referans noktası olarak bu iki örgütü alan 

raporlar, iktisatçı Sönmez (2007a) tarafından “piyasaperest” olarak 
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nitelendirilmiştir. AB, büyük gelir eşitsizliğine yol açan, işsizliği tırmandıran, 

mali disiplin adı altında sosyal devlet kazanımlarını budayan, düşük kur 

politikasıyla ülkenin üretim eşiğini eriten, yerli üretimi gerileten, özel sektör 

eliyle dış borç stokunu hızla büyüten, ucuz işçiliğe dayalı ihracatı yücelten 

IMF/DB destekli politikalara onay vermektedir (Sönmez, 2007a). Bu anlamda 

AB, IMF’nin Avrupa kıtasındaki kod adıdır.134 

Türkiye’de, artan işsizliğin nedenini neo-liberal politikalara dayandırmak 

yerine, mevcut istihdam piyasalarının katılığına bağlayan bir yaklaşımın, emekçi 

sınıflar açısından herhangi bir “ilerleme” sağlamayacağı görülmektedir. Emek 

piyasasının katılıklarını esnekleşme ve özelleştirme stratejileri ile “yumuşatmaya” 

çalışan raporlar, emekçilerin toplumsal pazarlık gücünün yerine, sosyal diyalog 

mekanizmasının ısrarla yerleştirilmeye çalışılması, sınıf hareketini de 

zayıflatmaya yaramaktadır. Dolayısıyla, söz konusu “piyasaperest” politikaların 

kazananlarının emekçi sınıflar olamayacağı/olmadığı açıktır.  

3 . 5  A B ’ y e  U y u m  S ü r e c i n d e  
T ü r k i y e ’ d e  S o s y a l  P o l i t i k a  

Esasen, sosyal politikaların gelişimi ve değişiminin, ülkelerin öz 

kaynaklarına, politik tercihlere ve toplumsal sınıfların talepleri ile mücadelelerine 

dayalı olduğu daha önce belirtilmişti. Ancak, özellikle yirminci yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren, bu politikaların belirlenmesi ve şekillenmesi uluslararası 

kuruluşların denetimine girmiş durumdadır. Türkiye de, gerek IMF/DB ikilisinin 

gerekse AB’nin etki alanında bir ülke olarak, ekonomik ve sosyal politikalarını bu 

örgütler aracılığıyla biçimlendirmektedir.  

Bu bölümde öncelikle, Avrupa’da, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde 

deneyimlenen refah devleti uygulamalarına koşut olarak, aynı dönemde 

Türkiye’de sosyal politika anlayışı ve uygulamalarına ilişkin bir genel 

değerlendirme yapıldıktan sonra, özellikle 90’lı yıllardan itibaren ivme kazanan 

                                                

134 Avrupa Birliği: Ezilenlerin Afyonu, AB’ye Hayır, (tarihsiz), Editör: Kemal Ülker, İşçi 
Mücadelesi Tartışma Defterleri 2, Ütopya Kitapevi Yayınları, İstanbul, s. 108. 
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AB ile ilişkiler sonucunda, sosyal politika anlayışında meydana gelen değişim ve 

bunun etki ve sonuçları üzerine bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. 

3.5 .1  AB ’ye Üye l i k  Sürec i  Önces inde  
Türk iye ’ de  Sosya l  Pol i t i k a  

Kurumsal, yetkin biçimiyle refah devletinin maddi temelini, gelişmiş 

kapitalist ülkelerde bulabilmiş olduğunda kuşku yoktur. Bu yargıya neden olan, 

gelişmiş kapitalist ülkelerde dağıtılabilecek maddi refah ölçütünün bulunması ile 

birlikte, aşırı üretimin sonuçlarından sayılabilecek talep yanlı ekonomi-politik 

düşüncenin yöneleceği alanın üretim ve bölüşüm ilişkilerinin yeniden 

yapılandırılması olmuştur (Kara, 2004: 55). 

Ancak, 70’li yıllara gelindiğinde, AB’ye üye ülkelerde gözlemlenen 

geleneksel refah uygulamalarının da krize girdiğini, özellikle 1980’li yıllardan 

itibaren, söz konusu ülkelerde refah politikalarından uzaklaşıldığı; refahın 

uzağına düşen ülkelerin de neo-liberal politikalara yaklaştığı, çalışmanın ikinci 

bölümünde ortaya konulmaya çalışılmıştı. Gelişmiş kapitalist ülkelerde 

örneklenen bu süreç, tamamen türdeş bir yapıda olmasa bile, Türkiye’de de 

“ilkel” bir örneğine sahne olmuştur. Türkiye’nin de içinde bulunduğu çevre 

ülkelerde, hiçbir zaman tam olarak Keynesyen bir refah devleti uygulaması 

görülmemiş, bunun yerine, yalnızca “minimalist sosyal devlet” uygulamalarına 

yer verildiği gözlenmiştir (Sönmez, 2005:10).  

Refah devleti tartışmalarını içeren bölümlerde belirtildiği üzere, Avrupa 

ülkelerine yönelik olarak yapılan sınıflandırmaların ve değişik refah modellerinin 

merkez ülkelere özgü olduğu, söz konusu soyutlamanın, çevre ülkeler için bir 

tanımlayıcı çerçeve sunamayacağı açıktır. Çevre ülkelerdeki refah devleti ve 

sosyal politika uygulamalarının merkez ülkelerdekine benzer bir gelişim 

gösterememesinin temel nedeni, üretim tarzının ve üretim ilişkilerinin ulaştığı 

düzeyin yanında tarihsel, toplumsal ve kültürel koşullar da sıralanabilir. 

Dolayısıyla, bu durum sosyal politika anlayışı ve uygulamalarına da 

yansımaktadır. Ancak, yine de, ülkenin kendine özgü koşullarının varlığı kadar, 

kapitalizmin gereksinimleri ve kapitalist yeniden yapılanma süreçlerinin genel bir 

çerçeve oluşturduğu da akıldan çıkarılmamalıdır. 
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Bu yüzden, Türkiye’deki modelin, Avrupa ülkelerinde deneyimlenen refah 

devletine benzer gelişim gösterememesinin ülkeye özgü nedenleri bulunmaktadır. 

Türkiye’nin kapitalist gelişmesinin geldiği aşama, pre-kapitalist ilişkilerin varlığı, 

sermaye birikiminin niteliği, güçlü bir işçi sınıfı olmayışı, aile yapısı vb. 

etkenlerin tamamı, sosyal politikanın, merkez ülkelerdekine benzer şekilde 

gelişimine olanak tanımamıştır.  

Koray (2005a: 154), Türkiye’deki sosyal politika anlayışının gelişiminin üç 

ayrı döneme ayrılabileceğini; birinci aşamanın, Osmanlı döneminde ve 

Cumhuriyet’in başlangıcında getirilen son derece sınırlı ilk düzenlemeler, ikinci 

aşamanın bunu izleyen devletçilik politikasının izlendiği dönem, daha sonraki 

aşamanın da modern kurumsal ve yasal düzenlemeler dönemi olduğunu belirtir. 

Aslında, Türkiye’de, sosyal politika anlayışının varlığını her ne kadar 

Osmanlı’nın dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme sürecine kadar geriye 

götürmek olası olsa da, burada daha çok, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa 

refah devletlerinin yaşandığı dönem de olan 1945 sonrasına yoğunlaşılacaktır. 

Boratav ve Özuğurlu tarafından (2006: 171), “parlamenter popülizm” olarak 

adlandırılan 1946-1979 arasındaki dönemde, sosyal politika anlayışının temelini, 

dönemin siyasal gelişmelerinde aramak gerekmektedir. Türkiye’nin 1946 yılında 

çok partili yaşama geçişi “popülist” nitelemesiyle anılacak politikalara yol 

açmıştır (Kara, 2004: 220). 1945-1950 arası, sosyal güvenlik sisteminin hızla 

biçimlendirildiği yıllar olmuştur. Çalışma Bakanlığı’nın kuruluşu, İş ve İşçi 

Bulma Kurumu’nun, Emekli Sandığı’nın kuruluşu ile çeşitli sigorta kollarının 

oluşturulması dolayısıyla işçilerin sosyal sigorta sistemi büyük ölçüde 

şekillenmiştir. İşçi örgütlülüğü açısından da, sınırlı da olsa, bir yasal düzenleme 

gerçekleştirilmiştir.135 (Kara, 2004: 220; Koray, 2005a: 160-162; Çelik, 2006: 

173-174). 

                                                

135 1947 tarihli 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun 
(Kara: 2004: 221). 
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Sosyal politika alanında yaşanan bu sürece karşın, bu alanda yeterince bir 

gelişmenin varlığından söz edilemez. Çünkü o dönemde, kapsayıcı bir sosyal 

politika anlayışının oluşamamasının temelinde, otoriter devlet anlayışının varlığı 

kadar siyaset ile uğraşması yasaklanmış sendikalar ve yetkin bir işçi sınıfı ve işçi 

sınıfı hareketinin bulunmayışı da etkili olmuştur. 

1960 yılındaki ihtilal sonrası kabul edilen 1961 Anayasası, sosyal politika 

tarihinde önemli bir dönüm noktasını oluşturmuştur (Koray, 2005a: 164). Söz 

konusu Anayasa ile çalışma hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkı, sendika hak ve 

özgürlükleri anayasal güvence altına alınmış, sosyal hukuk devleti anlayışı 

benimsenmiştir. Yine Koray’ın (2005a: 165) belirttiği üzere, elbette sosyal 

hakların düzenlenmesini ve iyileşmesini tek başına yasal düzenlemelerle 

açıklamak doğru olmaz. Bu durum, ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişmesi ile 

yakından ilişkilidir. Bu dönemde Anayasa ile işçi, işveren ve devlet arasındaki 

ilişki daha farklı bir temel üzerine oturtulmuştur. Devletin otoriter kimliği, belirli 

bir süre için devre dışı kalarak, daha çok işçilerin lehine olan uygulamalar, 

sermaye sınıfını göreli olarak zorlar duruma gelmiştir. Bu koşullarda, iş gücü 

pazarı, 60’ların ilk yıllarından itibaren ciddi bir değişim süreci içine girmiş, 

sendikalaşma oranı çok hızlı bir şekilde artmış, toplu pazarlık sisteminin 

1960’lardan itibaren başlamış olması nedeniyle, ücretler 4,4 oranında artmıştır 

(Boratav ve Özuğurlu, 2006: 176). Gücünü daha çok yasalardan alan bir 

sendikalaşma anlayışı olsa da, tablo 16’dan, 1960-80 dönemindeki sendikaya üye 

olan işçilerin sayısındaki artış izlenebilir. 

Tablo 16 1945-1980 Yılları Arasında Sendikalaşma Oranı 

Yıl Ücretli Çalışanlar* Sendikaya Üye olanlar**Sendikalaşma Oranı 
1945  329   52    13,7 
1950  374   78    20,9 
1955  604   189    31,3 
1960  825   283    34,3 
1965  1.082   360    33,3 
1970  1.406   819    58,3 
1975  1.819   930    51,3 
1980  2.205   1.049    47,6 

Kaynak: Boratav ve Özuğurlu, 2006: 160. 

* Memurlar dışında kalan formel istihdam **Bin kişi 
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Ekonomi politikaları açısından, 1960 sonrası dönem çok önemli bir 

farklılığı içermektedir. 1961 Anayasası’ndan sonra planlı ekonomi dönemine 

geçilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasıyla birlikte 1963 yılında 

Birinci Beş Yıllık Plan uygulamaya konulmuştur (Koray, 2005: 165). Planlı 

ekonomi döneminin ayırt edici bir özelliği, siyasal rejimin popülist olarak 

adlandırılabilecek bölüşüm politikalarına angaje olmasıdır. Oluşan bu ekonomik 

yapı içinde, ekonomik büyüme, geniş halk kesimlerine, aşağı yukarı kesintisiz 

reel gelir artışlarıyla intikal etmiştir (Boratav, 2003, 117-126). 

1960’larda başlayan ve 70’li yılları da kapsayan bu dönem, yukarıda 

belirtilen ayırt edici özellikleri nedeniyle, bir anlamda sosyal devletin 

kurumsallaşmasına yönelen ve sosyal politika alanında gelişme sağlanan bir 

dönem olarak nitelenebilir. Kara (2004: 226-227), bu dönemde sosyal devlet 

anlayışına maddi temeli, içe dönük kalkınma stratejisinin sağlamış olduğunu ileri 

sürerek, ekonomik büyümenin yarattığı istihdam, içe dönük ekonomik modelin 

bölüşüm anlayışının sonucu olan reel ücret artışları, tarım kesimine dönük 

popülist politikalar, sosyal refahın ana görünümlerini oluşturmuştur demektedir.  

Böylece, Türkiye’nin sosyal devlet anlayışındaki dönüşümün dönüm 

noktasını da oluşturan, dünyadaki ekonomik krizin yaşandığı yetmiş sonları 

döneme gelinmiştir. Bu dönem, 1980’de başlayan ve iki on yıl boyunca neo-

liberal gündemin hakimiyetini hem ekonomik hem de toplumsal alanda kendini 

hissettirdiği bir dönemdir (Boratav ve Özuğurlu, 2006: 178). Söz konusu 

dönemde burjuvazi karşı atağa geçmiş, askeri darbe dolayımıyla daha önceki 

parlamenter popülizm yok edilerek, yapısal politikalar ve neo-liberal istikrar 

benimsenmiştir. Bu operasyon, temsili demokrasinin yeniden işleyişinden sonra 

bile devam etmiştir. 24 Ocak 1980’de açıklanan ve askeri darbeyle uygulaması 

“kolaylaştırılan” politika seti, aslında 1970’li yıllardan itibaren IMF’nin pek çok 

az gelişmiş ülkeye dayattığı standart istikrar politikası ile DB tarafından 

geliştirilen tipik yapısal uyum programından oluşmaktadır ve etkileri bugün 

itibarıyla da devam etmektedir.  

Burjuvazinin, asker aracılığıyla karşı atağa geçerek, 1960’lı yıllarda 

kurumsallaşmaya başlayan sosyal devleti aşındırmaya başlamasıyla, o dönemin 
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çalışanlar lehine kazanımları da birer birer yok edilmeye başlamıştır. Askeri 

dönem, sermaye dışı kesimlerin yaşam koşullarının kötüleşmesine neden olmuş, 

1983 yılında Turgut Özal’ın liderliğinde kurulan Anavatan Partisi, yeni 

muhafazakar politikaları Türkiye’nin gündemine sokmuştur. Bu dönemde artık 

devletin küçültülmesi, kamu kesiminin daraltılması, özelleştirme sürecinin 

başlamasıyla, devletin iktisadi bir aktör olarak geri çekilmeye başlamasından söz 

edilir olmuştur. 

80’li yıllardan itibaren baş gösteren krizle birlikte gündeme gelen neo-

liberalizme eşlik eden yeni muhafazakarlık, Türkiye’nin siyasal yapısında 

varlığını hissettirmeye başlamıştır. Yeni muhafazakar ideolojinin, refah sorununu 

aileye ve diğer koruma mekanizmalarına havale etme eğilimi taşıdığı 

görülmektedir. İşsizlik, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi 

konuların bir kamusal hizmet sorunu olarak değerlendirilmekten çıkarak; aileye, 

cemaatlere, gönüllü kuruluşlara, hayır derneklerine, yani genel olarak sivil 

topluma sevkedildiği; minimal olsa bile sosyal devletin çözülmesi nedeniyle; 

daha önce devlet tarafından çözümlenen sorunların, geleneksel dayanışma 

ilişkileri içerisinde çözümlenmeye havale edildiği görülmektedir.  

Özellikle 80’lerden sonra, Türkiye’nin kapitalist sistemle eklemlenme 

çabalarında, ekonomik politikalarına yön veren kuruluşlar olan IMF ve DB ile 

birlikte AB de bulunmaktadır. Söz konusu aktörler tarafından temel hatları 

belirlenen ekonomik politikaların birbiriyle koşutluğu daha önceki bölümde 

gösterilmişti. Türkiye’nin, yukarıda ana hatlarıyla verilmeye çalışılan sosyal 

politikasının, AB’ye uyum süreciyle birlikte nasıl bir seyir izlediği, AB’nin hangi 

araçlarla Türkiye’nin sosyal politikasını etkilediği ve bunun ne tür uygulamalarla 

sonuçlanacağı bundan sonraki bölümün konusunu oluşturacaktır. 

3.5 .2  Sürec i n Sosya l  Po l i t ik aya  E tk is i  v e  
Sonuç la r  

Devlet, yasalar ve kurumları aracılığıyla bir yandan kendisi dönüşürken, öte 

yandan ekonomik, siyasal ve toplumsal yapı ile birlikte, bu yapıları oluşturan 

toplumsal ilişkileri de belirleyerek dönüştürmektedir. Devletin sınıflar karşısında 

konumlanışı, emek-sermaye ilişkisinde görülen değişim ve bunun sonucunda 
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ortaya çıkan sosyal politika uygulamalarının niteliğindeki değişim bu çalışmanın 

kapsamında bulunan konulardır. Ancak, yaşanan değişimin, hangi toplumsal 

sınıflar için iyi, hangi toplumsal sınıflar için kötü olduğu sorusuna verilecek 

yanıt, soruna yaklaşımımızı belirleyecek temel hattı oluşturmaktadır. Sorunun bir 

yanına sermaye gruplarını, diğer yanına ise emeği ile geçinen kesimleri 

koyduğumuzda, 1980’lerden itibaren, çubuğun sermaye kesimi lehine büküldüğü, 

emekçiler lehine gerçekleştirilen yasal düzenlemelerden vazgeçildiği daha önceki 

bölümde belirtilmişti. Uluslararası aktörlerin de devreye girmesiyle, devam eden 

neo-liberalleşme süreci, AB ile ilişkilerin özellikle 90’lardan sonra ivme 

kazanması neticesinde hız kazanmıştır. AB sürecinin, Türkiye’nin sosyal 

politikalarını tek başına etkilemediği kuşkusuzdur; ancak AB, bir yandan 

ekonomik politikaları aracılığıyla diğer yandan da çeşitli sosyal politika araçları 

yoluyla, bu süreci hızlandırıcı bir etki yaratmıştır. 

AB’nin üye ve aday ülkelerin sosyal politikalarına etkisinin hangi yol ve 

araçlarla olduğu incelendiğinde karşımıza  

i) Hukuk,  

ii) Avrupa Toplulukları Adalet Divanı136 (ATAD) kararları,  

                                                

136 Birisi Paris, ikisi Roma’da imzalanan üç kurucu antlaşmayla oluşturulan Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (ki bu da 
7 Şubat 1992 tarihinde Maastricht’te imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması ile adı değiştirilmiş ve 
“Avrupa Topluluğu” olarak anılmaya başlanmıştır) üçü birden ifade edilmek istendiğinde 
“Avrupa Toplulukları deyimi kullanılmaktadır. Avrupa Birliği Antlaşması’nın özelliği bu üç 
topluluğu ve iki yeni eylem alanını ortak bir çatı (Avrupa Birliği) altında toplamış olmasıdır. 
Dolayısıyla, Toplulukların yetkisine giren politika alanlarından (örneğin, tarım, kömür-çelik, 
nükleer enerji) söz ederken, ilgili Topluluğun adıyla birlikte kullanmak (örneğin, Avrupa 
Topluluğunun Ortak Tarım Politikası şeklinde) teknik açıdan daha doğru olacaktır. Buna karşılık 
yeni eylem alanlarından söz ederken, bunlar Toplulukların yetkisine dahil alanlar 
olmadıklarından, Avrupa Birliği deyimiyle birlikte kullanılmaları (örneğin, AB’nin Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası şeklinde) gerekmektedir. Terminolojiye ilişkin bu ayrım kurumların adlarına 
da yansımıştır: Konsey, Topluluklar dışındaki yeni eylem alanlarında da yetkili olduğundan AB 
Konseyi (Council of the European Union) olarak adlandırılırken, Adalet Divanının yetkisi sadece 
Topluluklarla sınırlı olduğundan, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (Court of Justice of the 
European Communities) olarak anılmaktadır. Konu ile ilgili daha fazla ayrıntı için bkz.: Sahir 
Özdemir, “Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu, Avrupa Toplulukları, Avrupa 
Birliği, Roma Antlaşması, Avrupa Tek Senedi, Avrupa Birliği Antlaşması, Maastricht 
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iii) Ekonomik entegrasyon,  

iv) “Yumuşak” önlemler (“soft law”)  

olmak üzere çeşitli enstrümanlar çıkar. AB, bu enstrümanlar aracılığıyla ulusal 

sosyal politikaları etkilemektedir. Bu etkileri de, i) doğrudan, ii) “niyet 

edilmemiş”, iii) doğrudan olmayan ve iv) gönüllü/iradi etkiler olarak 

sınıflandırmak olasıdır (Pochet, 2006). 

Buna göre, ilk olarak, Avrupa hukuku, AB’nin antlaşmaları ve AB 

organlarının oluşturduğu mevzuat, üye ve aday ülkeler üzerinde doğrudan bir 

etkiye sahiptir. AB mevzuatına bakıldığında, birincil ve ikincil olmak üzere iki 

tür mevzuat ile karşılaşılır. Avrupa Topluluğu’nda birincil mevzuat terimi, 

Avrupa Topluluklarını kuran antlaşmaları, bu antlaşmaların ekleri ile 

protokollerini ve bu antlaşmalara, çeşitli tarihlerde değişiklik getiren antlaşmaları 

kapsamaktadır. İkincil mevzuat ise, kendilerine birincil mevzuatla tanınan 

düzenleme yapma yetkisine dayanarak, belli Topluluk organlarının, bazen tek 

başına, bazen diğer organlarla işbirliği yaparak çıkardıkları mevzuatı ifade 

etmektedir.137 

İkinci etki unsuru, ATAD’dır. ATAD’ın en önemli görevi, AB hukukunun 

yaratılmasına yardımcı olmak ve Avrupa’nın bütünleşme sürecini 

hızlandırmaktır. Ayrıca, Avrupa Antlaşmalarının, üye devletler tarafından hukuka 

                                                                                                                                     

Antlaşması, Amsterdam Antlaşması, Nice Antlaşması (Kavramlara İlişkin Açıklayıcı Not, DPT, 
Haziran 2001, http://ekutup.dpt.gov.tr (Erişim tarihi: 29.06.2006). 
137 Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma’nın 249. maddesi, Avrupa Parlamentosu’na Konseyle 
birlikte hareket ederek, Konsey’e ve Komisyon’a, tüzük hazırlama ve direktif çıkarma, karar 
alma, tavsiyelerde bulunma ve görüş bildirme yetkisi tanımıştır (Amsterdam Antlaşması, 
Bütünleştirilmiş Haliyle Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmaları, 2000: 74-75). Topluluk tasarrufları, 
249. maddede sayılan tüzük (regulation), direktif (directive), karar (decision), tavsiye 
(recommendation) ve görüşten (opinion) ibaret değildir. Bunlar dışında, çeşitli adlar altında 
birçok işlem bulunmaktadır: İlke kararı (resolution), genel program (general programme), eylem 
programı (action programme), andıç (memorandum), bildirim (communication), bildiri 
(declaration), ilkeler (guidelines) vs. (http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/hukuk/ozdemirs/ikincilm.pdf). 
Bu bağlamda, Tüzük genel kapsamlıdır, bütün unsurlarıyla bağlayıcıdır ve bütün üye ülkelerde 
doğrudan uygulanır. Direktif, sonuçları açısından her muhatap üye devleti bağlar, ancak şekil ve 
yöntem seçimini ulusal makamlara bırakır. Karar, muhatapları için bütün unsurları ile 
bağlayıcıdır. Tavsiye ve görüşler bağlayıcı değildir (Amsterdam Antlaşması, Bütünleştirilmiş 
Haliyle Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmaları, 2000: 75). 
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uygun biçimde yorumlanmasını ve ulusal hukuktan üstün olarak uygulanmasını 

sağlamaktır. Bunun yanında, ulusal mahkemelerin talebi üzerine, antlaşmaların 

yorumu ile AB hukukunun geçerliliği ve yorumu hakkında hüküm verebilir. 

Ulusal sosyal politikalar üzerinde etkili olan üçüncü unsur ise ekonomik 

bütünleşme sürecinin kendisidir.  

Ekonomik bütünleşme, doğrudan olmayan, ancak çok etkili bir biçimde, 

ulusal sosyal politikalar üzerinde etkide bulunmaktadır. Özellikle, AB’ye katılım 

için zorunlu olan Kopenhag ekonomik kriterleri ile üyelik sonrasında da, 

Maastricht ekonomik kriterleri ekonomik bütünleşme açısından uyulması zorunlu 

ekonomik kuralları belirlemiştir. AB’nin ekonomik ve rekabetçi politikasının 

özünü oluşturan ekonomik kriterler hiç kuşkusuz aday ve üye ülkelerin sosyal 

politikaları üzerinde ciddi etki yaratmaktadır. Son olarak da, AB’de, sosyal 

alanda yeni ortaya çıkmış olan “yumuşak” (“soft”) yöntemler bulunmaktadır. 

1997 yılında ortaya konulan AİS, 2001 tarihli emeklilik konusunda AİY, 2001 

tarihli sosyal dışlanma AİY, 2004 tarihli sağlık konusunda yarı AİY yumuşak 

önlemler arasında sayılmaktadır. Özelliği, uyulmadığında, herhangi bir yaptırımı 

olmayan yumuşak yöntemler de, ulusal sosyal politikaların yönünü tayin etmede 

etkili olabilmektedir.  

Therborn (2005: 200), Avrupa’nın ideolojik öğretiler açısından hâlâ 

dünyanın başlıca/büyük üreticisi olduğunu; ihraç edilen ideolojinin ise 

özelleştirme ve serbest piyasa “ekonomik reformu” olduğunu söyler. Böylece, 

AB’nin kuruluş motivasyonu olan ekonomik temel, Birliğin genişleme sürecinde 

de temel motivasyon olma özelliğini korumuştur. Dolayısıyla sosyal hükümlerin 

sınırlı bir biçimde Birlik gündemine alınması ve uygulamaya konulması; 

uygulanan politikaların da neo-liberal karakteri, gündelik yaşamda pek çok 

kesimin yaşamını olumsuz açıdan doğrudan etkilemiştir ve etkilemeyi de 

sürdürmektedir. Ayrıca, Avrupa’nın “ihraç ettiği” özelleştirme ve serbest piyasa 

ekonomisi, yalnızca Avrupa halklarının gündelik yaşamlarını etkilemekle 

kalmayıp, bu Birlik içinde yer almaya başlayan yeni üye ülkelerle, üye olmak için 

söylenen her şeyi yapma konusunda inatçı bir ısrara sahip aday ülkelerin 

halklarını da etkilemektedir. Bu nedenle, çeşitli toplumsal kesimlerin gündelik 
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yaşamlarını doğrudan etkileyen politikalara yönelik eleştirel bir bakış açısını 

değerlendirme sürecine dahil etmek gerekmektedir. 

Böyle bakıldığında, Türkiye’nin AB ile olan ilişkisinin, aslında giderek 

derinleşen bir tek yanlı bağlanmaya dönüşmüş olduğu açıkça görülür. Türkiye bir 

yandan, özellikle demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesi açısından daha çok 

gündeme gelen Kopenhag siyasi kriterleri ile öte yandan Kopenhag ekonomik 

kriterleri ile AB’ye uyumlaştırılmaya çalışılmaktadır. 

Aslında bu uyumlandırmanın temel konusu, Türkiye’nin kısa ve orta vadede 

gerçekleştirmeyi taahhüt ederek yapmaya çalıştığı şey devletin yeniden 

yapılandırılmasıdır. Bağımsız Sosyal Bilimciler Grubu (Bağımsız Sosyal 

Bilimciler 2006 Yılı Raporu, 2006: 46-47) tarafından politika transferi ya da 

politikanın oluşturma süreçlerinin uluslararasılaşması olarak tanımlanan süreçte, 

yeniden yapılanma, “yönetim düşüncesinin değişimi” olarak tanımlanmakta ve 

devlet anlayışında temel bir felsefe değişikliğinin ‘siyasi bir direktif’ olarak ilan 

edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Gerçekleştirilmesi istenen reformların bir 

devlet projesi haline gelmesinin düşünsel altyapısının oluşturulmaya çalışıldığını; 

devletin, reformların taşıyıcısı olabilmesi için, ‘özelleştirme, sivil toplumu 

güçlendirme ve yerelleşme yoluyla’, kurumsal yapısının, oyunun yeniden 

belirlenen kurallarına uyum sağlayabilecek biçimde değiştirilmesinin 

hedeflendiğini belirtmektedirler. Amaçlanan düzenlemelerin ortak paydası ise 

kamu kaynağını ve kamu erkini geniş toplum kesimleri yararına kullanmak 

yerine, ayrıcalıklar yaratacak biçimde kullanan, yasama ve yargı denetimini 

olabildiğince dışlayan bir kamu yönetimi modeli kurulmasıdır. 

Öncelikle, belirtilmesi gereken nokta şudur: AB tarafından, Türkiye’nin 

yerine getirmesi zorunlu hale getirilen bu bir dizi koşul, bir dönüşümün 

habercisidir. Aslında, AB süreci, 80’li yıllardan itibaren IMF ve DB odaklı 

istikrar programlarının bütünleyicisi olarak; Türkiye’nin ekonomik, siyasal ve 

yönetsel sistemini dünya kapitalist işbölümüne eklemleme girişimidir. 

Uluslararası kapitalist işbölümünde kendisine yer bulmaya çalışan Türkiye 

kapitalizminin nerede konumlanacağına ilişkin politik dönüşümün izlerini bu bir 

dizi koşulda görmekteyiz. AB, Türkiye’den, kamu yönetiminde reform adı altında 
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ademi merkezileşme, ekonomik alanda serbestleşme ve bu iki sürece uygun 

olarak fiziksel ve beşeri altyapının yeniden yapılandırılmasını (Özuğurlu, 2007) 

istemektedir. Üyelik sürecinin özünü oluşturan söz konusu istekler, Türkiye’nin, 

bağımlı çevre bir ülke olarak, AB aracılığıyla, dünya kapitalist işbölümündeki 

konumunun onanması anlamına gelmektedir. 

AB sürecinin neo-liberal anlayış doğrultusunda dayattığı söz konusu 

reformlar ile Türkiye’de zaten zayıf ve kurumsallaşamamış olan sosyal devlet 

anlayışından giderek uzaklaşılmakta, bunu gerçekleştirmek için ise çeşitli yasal 

enstrümanlar ve stratejiler kullanılmaktadır. “Kamu yönetimi reformu” adı altında 

sürdürülen çalışmalarda, niteliksel değişimi yaratacak çok sayıda yasal 

düzenleme kabul edilmiş ve uygulanmaya konmuştur. Kimi zaman 

Cumhurbaşkanınca138, kimi zaman demokratik kitle örgütlerinin karşı çıkıyla 

karşılansa da, kamu yönetimindeki dönüşümü hazırlayan pek çok yasal 

düzenleme kabul edilmiştir. “Sert Çekirdek”139 olarak tanımlanan 5227 sayılı 

Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında 

Kanun140; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu, 5273 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile Konut Kanununda Değişiklik 

Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun, 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 

5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun, 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanun, 5523 sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 

Kurulması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile çalışma 

hayatı, sağlık, sosyal güvenlik ve emeklilik haklarını düzenleyen 4857 sayılı İş 

                                                

138 Kastedilen 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. 
139 Bağımsız Sosyal Bilimciler Grubu (Bağımsız Sosyal Bilimciler 2006 Yılı Raporu) ve Birgül 
Ayman Güler (“İkinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon” Kamu Yönetimi Reformu 
İncelemeleri: Mülkiye’den Perspektifler No: 59 Kasım 2003) tarafından kullanılan tanım. 
140 15.7.2004 Tarihli ve 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 
Yapılandırılması Hakkında Kanun, Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri gereğince 
Cumhurbaşkanınca (Ahmet Necdet Sezer) bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri 
gönderilmiştir. Ağustos 2004’ten bu yana Meclis’te beklemektedir.  
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Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunlar (5220, 5371 ve 5396), 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 

Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesi Hakkında Kanun, 5502 

sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu (Anayasa Mahkemesi 15.12.2006 tarihli kararı ile bazı 

maddelerin yürürlüğünü durdurmuş, sekizini ise reddetmiştir. Yasa’nın 

uygulanması önce 01.07.2007 tarihine, daha sonra da 01.01.2008 tarihine 

ertelenmiştir.141), 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5345 

sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kabul 

edilerek yürürlüğe girmiş, Sayıştay Kanunu teklifi, Düzenleyici ve Denetleyici 

Kurumlar Kanun Tasarısı, Kamu Sermayeli Şirketler Kanunu Tasarısı Taslağı da 

sırada beklemektedir. Son olarak da, 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 8 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kabul edilen yasaların tamamı ve sırada bekleyen/bekletilen yasa tasarıları, 

siyasal ve yönetsel liberalizasyonu amaçlayan, politik üstyapı olarak da, sosyal 

devlet yapısı yerine, düzenleyici-denetleyici bir yapıyı hedefleyen çalışmalardır 

(Güler, 2003a). Bu yeniden yapılanma çalışmaları, Türkiye’de emeği ile geçinen 

sınıflar açısından olumlu bir duruma işaret etmemektedir. Özelleştirme, kamu 

istihdamının daraltılması, kamuda istihdamın sınırlandırılması anlamına 

gelmekte, Sosyal Sigortalar Reformu ise Güler’e (2003a) göre, tüm emekçilerin 

gelirleri ile tüm halkın vergilerinden yaratılan primleri küresel mali piyasaların 

emrine verme; kamu sigorta sistemi yerine özel sigortacılık sistemini esas hale 

getirme; sigortacılığı “sosyal” niteliğinden soyup “bireysel” hale getirme ve 

sigorta kurumlarını tek çatı-tek norm altında birleştirme yoluyla, memurların 

emeklilik ve sağlık sigortası haklarını ortadan kaldırma amaçlarına yöneliktir. 

                                                

141 Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum sağlamak amacıyla Hükümet tarafından yapılması 
gereken düzenleme başka sorunlara ve tartışmalara neden olan ve yoğun eleştiriler alan bir yasa 
tasarısı olarak Meclis gündemine geldi ve 5754 sayılı yasa olarak kabul edildi. 
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Şimdi, bir yandan IMF/DB ikilisi öte yandan da AB tarafından 

biçimlendirilen sosyal politikaların sonuçlarına ilişkin fikir edinebilmek amacıyla 

ampirik göstergeler ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

3 . 5 . 2 . 1  Ge l i r  Dağ ı l ım ı  v e  Yoksu l l u k  

Türkiye’de 24 Ocak 1980’den başlayarak serbestleşme odaklı yeni ekonomi 

politikaları uygulamaya konulmuş; önceleri geçici bir kararlılık önlemleri dizisi 

olan bu tedbirler giderek kalıcı bir nitelik kazanmıştır. Yeni modelin nihai amacı, 

Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine uyarlanması ve eklemlenmesi ile dışa 

açılmasıdır. Bu amaca ulaşmak için, dış ticaretin serbestleştirilmesi, dış açığın 

kabul edilebilir bir düzeye çekilmesi, ülkenin kredi değerliliğinin sağlanması, 

piyasa mekanizmalarının çalıştırılması ve devletin ekonomideki ağırlılığının 

azaltılması öngörülmüştür (Köse, Şenses, Yeldan, 2003: 319-320). 1980 sonrası 

uygulanan neo-liberal nitelikli bu politikalar, kamu harcamalarının kısılarak, 

devletin ekonomiye müdahalesinin en aza indirilmesini öngörmektedir. Bu durum 

ise gelir eşitsizliği ve yoksulluk üzerine etkisi olduğu bilinen gelirin yeniden 

dağıtım sürecini doğrudan etkilemektedir. 

Aslında daha önce de belirtildiği gibi, toplumdaki gelir eşitsizliğini sınıfsal 

açıdan değerlendirme olanağı tanımayan, nüfusu belirli yüzdelere bölerek 

gerçekleştirilen ve 2002 yılından itibaren düzenli olarak her yıl yapılan gelir 

dağılımı araştırmaları, Türkiye’de ilk kez 1963 yılında yapılmıştır. Söz konusu 

araştırmada, nüfusun en düşük gelirli yüzde 20’lik kısmı toplam gelirin yüzde 

4,5’ini alırken; nüfusun en yüksek yüzde 20’lik kısmı ise, gelirin yüzde 57’sini 

almaktadır. 1994 yılında yapılan gelir dağılımı araştırmasıyla, nüfusun en yüksek 

gelirli yüzde 20’lik kısmı gelirin yüzde 54,8’ini alırken; en alt yüzde 20’lik kısmı 

yüzde 4,86’sını almıştır (Koray, 2005: 405). Sönmez (2006), 2002 yılından 

itibaren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl yayımlanan gelir 

dağılımı ve yoksulluk araştırmalarını eleştirmekte ve bu araştırmaların güven 

vermekten uzaklaşmış olduğunu belirtmektedir. Yoksullukla ilgili, açlık sınırı ve 

yoksulluk sınırı tespitlerinin de, DB’nin verdiği şablonları aşamadığını belirten 

Sönmez, gelir dağılımı araştırmalarında, verinin beyanla elde edilmesi, 

dolayısıyla, yüksek gelir grubunda bulunanların eksik beyanda bulunması 
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nedeniyle, bu kesimin gelirlerinin eksik hesaplanması sonucunu doğurduğunu, 

bunun da, paylaşılan milli gelir hesabında yanıltıcı ve eksik bilgiye neden 

olduğunu belirtmektedir. 

Aşağıdaki tablolarda, bu yöntemle yapılan gelir dağılımı araştırmalarının 

gerçeği anlamamızı olanaksızlaştırdığını gösteren verilere yer verilmiştir. 

Nitekim, 2005 için “bölüşüldü” denilen gelir 255 milyar YTL iken, 2005 milli 

gelirinde bölüşülen gelir 368 milyar YTL’dir. Yani, arada 113 milyar fark 

bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, paylaşılmış gelirde 113 milyar YTL eksik 

beyan edilmiştir. Bu, bölüşüldüğü iddia edilen gelirin yüzde 31’i dolayında bir 

gelirdir. 

Tablo 17 GSMH ve Bölüşülen Gelir Arasında Ortaya Çıkan Fark 

Yıllar Gelir Dağılımı 
Bölüşülen Gelir 
(Milyar TL) 

Gelire Göre 
GSMH (Milyar 
TL) 

Fark (Milyar 
TL) 

Eksik Beyan 
(%) 

2003 180 274 94 34.4 
2004 218 327 109 33.3 
2005 255 368 113 30.7 

Kaynak: Sönmez (2006). 

Tablo 18 Gelire Göre GSMH’de Bölüşüm 

Kesim Nüfus (%) 2003 Gelir (%) 2004 Gelir (%) 2005 Gelir (%) 
Tarım 33,5 35 12,7 39 11,9 40 10,9 
Kar-faiz rant 17,8 146 53,1 175 53,5 198 53,8 
İş gücü 48,7 94 34,2 113 34,6 130 35,3 
Toplam 100 275 100 327 100 368 100 

Kaynak: Sönmez (2006). 

Öte yandan, bugün yoksulluk olgusu, belki de hiç olmadığı kadar hem 

Türkiye’de hem de dünyada tartışılan ve çözümler üretilmeye çalışılan bir sorun 

olarak algılanmaktadır. Günümüz yoksulluğuna şekil veren zihinsel ve politik 

dönüşüm, refah devleti politikalarının terk edilmeye başlandığı 1980’lere 

rastlayan tarihsel dönemle birlikte ele alınabilir. 1980’lerde başlayan, etki ve 

uygulamaları günümüzde de devam eden neo-liberalizm dalgası, gelir 

adaletsizliğini ve emekçi sınıflar üzerindeki yükü artırıcı rol oynamıştır.  
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Günümüzde, dünyada yapılan yoksulluk çalışmaları, dünya düzeninin 

nimetlerinden yararlananların, yararlanamayanlar için öngördükleri yoksulluktan 

kurtulma ve kalkınma stratejileri geliştirmeleri ekseninde ilerlemektedir. Bugün 

yoksulluk esasen, dünya kapitalist ekonomi sisteminin merkezinde bulunan 

hemen her oluşumun “ilgi alanı” haline gelmiştir. Bu yargıya DB, IMF, BM 

(UNDP) ile AB gibi ulus-üstü kuruluş ve birlikler eliyle özellikle az gelişmiş 

ülkelerde, çeşitli araştırmalar, projeler ve yardımlara bakılarak varılabilir. Bu 

çalışmalarda, dünyada gelirin adaletsiz bölüşümünün gitgide arttığına vurgu 

yapılmak suretiyle, artık göz ardı edilemeyecek düzeye ulaşan yoksulluk 

sorununa belli çözümler getirilmeye çalışılmaktadır.  

1980 sonrası dünyadaki ekonomik yapılanmada, DB ve IMF’nin ülkelerin iç 

ekonomik düzenlerine ve siyasi yapılarına müdahale etme ve yön vermedeki 

rollerinin büyüklüğü açıktır. Ancak IMF ve DB’nin, ülkelerin önüne koydukları 

makroekonomik hedefler ve uyum programları, ülkelerdeki toplumsal sınıflar 

arasındaki gelirin bölüşümünde adaletsizliği artırmış, bizahati bu politikaların 

kendisi, varolan yoksulluğu yeniden üreten ve daha da derinleştiren bir etki 

yaratmıştır. “Dünya Bankasından alınan dış krediler yatırıma 

dönüştürülemeyince, gelişmekte olan ülkeler ağır borç yükü altında kalmıştır… 

Yardım programları ile borçlu ülkelerin siyasi ve ekonomik yapıları, Bankanın 

vesayeti altına girmiştir. Yapılan yardımlarla varolan sömürü süreci yüz 

değiştirerek varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Yapısal Uyarlama Programı ile 

ülkelerin kamusal mekanizmaları etkisiz hale getirilmiştir. Kamusal harcamalarda 

kısıtlama yoluna gidilerek, devletin sorumluluğunda olan kamusal hizmetlerin 

sunumu özel sektöre devredilmiştir.”142 Dolayısıyla, özellikle DB ve IMF’nin, 

neo-liberal politikalar, küreselleşme ve yoksulluk üçlemesinde, yoksullukla 

mücadele “hevesi”, çelişkileri de bünyesinde barındırmaktadır.  

Türkiye’de yoksulluk sorununun varlığı ve bu konuya yönelik tartışmalar 

elbette yeni değildir. Her tarihsel dönemde uygulanan makroekonomik ve sosyal 

                                                

142 Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri: Ankara Örneği, 2000, ODTÜ.  
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politikalara göre şekil değiştirmekle birlikte, gündemi her daim meşgul eden bir 

konu olagelmiştir. İlk etapta, kırsal yoksullukla bağlantılı olarak, tarım 

politikalarındaki çarpıklıklar neticesinde, gitgide daha da mülksüzleşen tarım 

emekçilerinin kentlere akın etmesi ve kırdan kente göç ile birlikte kentsel 

yoksulluğun farklı bir yoksulluk türü olarak 1980’ler sonrasında ağırlıklı biçimde 

kendini göstermesi; bölgelerarası kalkınmışlık farkının, geri kalan bölgelerin 

göreli olarak daha yoksul olması sonucunu doğurması; artan işsizlik gibi 

nedenlerin sıralanmasıyla, Türkiye’de yoksullaşma sorunu, farklı görünümlerde 

sürekli üretilen bir yapı oluşturdu. 

Tablo 19 Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre yıllar itibarıyla fert yoksulluk 

oranları (%) 

Yöntemler    2002 2003 2004 2005 2006 
Gıda yoksulluğu (açlık)   1,35 1,29 1,29 0,87 0,74 
Yoksulluk (gıda+gıda dışı)  26,96 28,12 25,60 20,50 17,81 
Kişi başı günlük 1 doların altı  0,20 0,01 0,02 0,01 0,00 
Kişi başı günlük 2.15 doların altı 3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 
Harcama esaslı göreli yoksulluk 14,74 15,51 14,18 16,16 14,50 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 30.08.2008). 

Yoksulluğa ilişkin bulguların genel çerçevesinin değerlendirildiği 

araştırmalarında TÜİK, yoksulluğu iki boyutta değerlendirmektedir. Biri, sadece 

gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin sınırı ölçen “açlık sınırı” iken ikincisi 

gıda ve gıda dışı ihtiyaçların karşılanmasındaki yeterliliği ölçen “yoksulluk 

sınırı”dır.  

Açlık sınırı altında yaşayan, gıda yoksulluğu çeken insanların genel nüfusa 

oranı 2002 yılında yüzde 1,35 iken, bu sayı 2003’te 1,29’a düşmüş, 2004 yılında 

da aynı düzeyde kalmıştır. Oran azalmaya devam ederek, 2005 yılında 0,87’ye, 

2006 yılında ise 0,74’e gerilemiştir.  

AB’de yoksulluğu ölçmek için kullanılan temel göstergeye, yani ülkenin 

ortanca gelirinin yüzde 60’ından daha az bir gelirle yaşayan insanların toplam 

nüfusa oranına bakıldığında ise, 2004 yılında, yeni üye ülkeler ve Türkiye’ye 
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yönelik araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de bu oranın yüzde 23 olduğu 

görülmektedir.143  

Türkiye’de, 2002 yılında, en zengin yüzde 20’lik grubun, yıllık 

kullanılabilir gelirden aldığı pay, en yoksul yüzde 20’lik grubun aldığı payın 

yaklaşık 9,5 katı iken, 2003 yılında 8,1 olan oran, 2004 yılında 7,7 seviyesine 

düşmüştür. AB 25 ortalamasında ise aynı oran 2003 yılında yaklaşık 4,6’dır. 

Ayrıca, Türkiye’de, 2002 yılında, 0,44 olan Gini katsayısı, 2003 yılında 0,42’ye, 

2004 yılında ise 0,40’a gerilemiştir (Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2006: 42). 

 Tablo 20 Seçilmiş Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Göstergeleri (%) 

    2002  2003  2004 
Yüzde 20’lik Dilimler 
Birinci yüzde 20  5,3  6,0  6,0 
İkinci yüzde 20   9,8  10,3  10,7 
Üçüncü yüzde 20  14,0  14,5  15,2 
Dördüncü yüzde 20  20,8  20,9  21,9 
Beşinci yüzde 20  50,1  48,3  46,2 
Gini Katsayısı   0,44  0,42  0,40 

Kaynak: http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf  (Erişim tarihi: 30.08.2008). 

24 Ocak 1980 kararlarını temel alarak başlatabileceğimiz piyasa işleyişine 

ve sermayenin rahat hareketine önem veren zihni dönüşüm, ilerleyen yıllarda da 

yapısal uyum programları yoluyla, ekonomiye yapılan dış müdahalelerle birlikte 

devam etmiştir. 1990’lı yıllar ise sosyal güvenliğin, iş güvencesinin çözülmeye 

hızla devam ettiği ve sermaye serbestisine verilen önemin arttığı yıllardır. Bu 

süreçlerin doğal sonucu ise yoksulluğun olumsuz etkilerinin daha görünür 

biçimde ortaya çıkması ve toplumsal birtakım ilişki ağlarıyla bastırılamayacak 

duruma gelmesidir. Dolayısıyla 1980 sonrasında neo-liberal ekonomik politikalar, 

hakim olan zihniyetin, büyük oranda Türkiye’de de uygulandığı söylenebilir. 

Özelleştirme politikaları, istihdamda esnek modellerin benimsenmesi, güvencesiz 

çalıştırma, kayıt dışılığın artması, sendikasızlaşma sonucu emeğin örgütlenerek 

hak arama taleplerini yerine getirememesi, sosyal harcamaların diğer dönemlere 

                                                

143 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-04-012/EN/KS-NK-04-012-
EN.PDF (Erişim tarihi: 30.08.2008). 
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kıyasla büyük oranda azalması gibi somut düzeyde gözlemlenebilen olgular, aynı 

zamanda neo-liberal politikaların benimsediği modeldir.  

Bugün Türkiye’de, yoksullukla mücadele adına yapılanlar, genellikle bazı 

kurumsal yapılanmalar aracılığıyla yoksul halk kitlelerine dağıtılan yardımlardan 

ibarettir. Zaten yoksulluğu üreten dinamiklere bakılmamakla birlikte, oluşan 

yoksulluk durumunu önleme ya da olumsuz etkilerini en aza indirme adına 

kapsamlı, bütüncül ve uzun vadeli politikalar da benimsenmemektedir. Hatta 

Türkiye örneğinde yoksulluk, üzerinden politik rant elde etme aracı olarak 

oldukça önemli bir malzemedir. Böylece, yoksullaşma engellenemediği gibi, daha 

da yüksek düzeylere ulaşmış, ya sadece kısmi çözümlerle ve günü kurtarmaya 

dayalı politikalarla giderilmeye çalışılan bir sorun olarak değerlendirilmiş ya da 

dışarıdan ithal edilen kavramların Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısına 

uyarlanmasıyla, yeni sorun çözme alanları ve kavramları yaratılmıştır.  

Türkiye’de yoksulluğun nedenlerini açıklamaya çalışan birçok çalışma ya 

da görüş mevcut olmakla birlikte, Türkiye’de yoksulluk sorununun merkezinde 

yatan nedenin, zenginliğin bölüşümündeki adaletsizlikte aranması gerektiği 

söylenebilir. Sönmez’in (2002: 89) belirttiği gibi, “gelirin yüzde 20’lik dilimlere 

göre dağılımı esas alındığında, Türkiye adaletsizlik açısından dünyanın ilk 20 

ülkesi arasında” yer almaktadır. Yoksulluğu, istihdam politikaları, kamu 

harcamaları ve vergi politikaları gibi bazı makroekonomik değişkenlerle ele 

almak ve açıklamak elbette mümkündür. Ancak, ekonomide harcama-gelir 

dengesini sağlayarak milli geliri artırmak, yoksulluk sorununa bir pansuman 

işlevi görebilir. Ancak üretilen zenginliğin adaletli biçimde bölüştürülmediği, 

emekçi sınıfların haklarının korunmadığı bir yapıda, yoksulluğun ortaya çıkması 

doğal, üstelik zorunludur.  
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3 . 5 . 2 . 2  Tü rk iye ’ de  İs t i hdam Po l i t i ka l a r ı n ın  
AB ’ ye  Uyum Sü re c inde  Yöne l im i :  
Es nek l eşme  

En önemli işlevi AB’ye üye devletlerin istihdam politikaları bakımından 

önceliklerini belirlemek olan AİS’nin hedefleri; girişimciliği özendirmek, iş 

kurmayı kolaylaştırmak, risk sermayesini sağlamak, vergi kolaylıkları sağlamak, 

istihdam edilebilirliği artırmak, işsizlik ile mücadele etmek, okuldan işe geçişi 

kolaylaştırmak, pasif önlemlerden aktif önlemlere geçmek, uyum kapasitesini 

artırmak, iş organizasyonunu modernize etmek, fırsat eşitliği sağlamak, çalışma 

ve aile yaşamını bağdaştırmak ve faal yaşama uyumu kolaylaştırmak olarak 

belirlenmişti. İkinci bölümde de belirtildiği üzere; 2003-2006 arasında yeniden 

yapılandırılmış olan AİS, yeni düzenlemelerle birlikte, tam istihdam, iş kalitesi ve 

verimliliği ile sosyal birleşme ve bütünleşmeyi içeren üç tamamlayıcı hedefi 

gündeme getirmiştir.  

AB’nin istihdam politikası AİS çerçevesinde değerlendirildiğinde; istihdam 

yaratılması ve giderek büyüyen işsizlik sorununun çözümlenmesinde, emek 

piyasasının talep yönüne değil de arz yönüne vurgunun belirginleştiği 

görülmektedir. Emek piyasasının esnekleştirilmesi hem işten çıkarmayı 

kolaylaştırmakta, hem de ücretlerin daha kolay düşürülmesini sağlamaktadır. 

Türkiye de, AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde, emek gücü piyasasını bu 

ilkeler ve yönelimler doğrultusunda yeniden yapılandırmaktadır.  

AB’ye üyeliğin sosyal boyutları, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda en 

ısrarlı taraf olan sermaye sınıfı ve onun çeşitli örgütlerince (TÜSİAD, TİSK; İKV 

vb.) çok çeşitli çalışmalarla (seminerler, paneller, mevzuat tercümeleri vb.) 

izlenmekte ve değerlendirilmekte, süreç kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. 

Sermaye örgütlerince, özellikle sosyal politika ve istihdam alanında 
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gerçekleştirilen sayısız çalışmalardan birinde, TİSK’in Yönetim Kurulu Başkanı 

Tuğrul Kudatgobilik144 şöyle diyor: 

“Sosyal chapter”ın 413 tane yönergesi var. Biz “screening”i145 bitirdik, devlet ne yaptı 
“screening”de bilmiyorum ama biz sosyal “screening”i bitirdik, tercümeleri 
sonuçlandırıyoruz. 4 bin 200 sayfalık bir sosyal alan çıkacak karşımıza ve bunu önce İşçi 
Konfederasyonlarımızla paylaşacağız ve buna göre hareket edeceğiz. Avrupa istiyor diye 
değil, biz bunu böyle istiyoruz diye öne çıkmayı düşünüyoruz”. 

Bu açıklamadan çıkan sonuç, sermayenin, stratejik bir hedef olarak görüp 

değerlendirdiği AB ile bütünleşme sürecinde, emek cephesine karşı kendi 

hazırlıklarını tamamlamış olduğudur. Bu süreçte devletin ne yaptığını soran 

işveren örgütüne yanıt ise kalkınma planlarından sekizincide bulunabilir. Devlet 

de, AB’ye uyum sürecinde, müzakere sürecinin başlamasından çok önce bu 

konuda üzerine düşeni yaptığını; “Sosyal Politika ve İstihdam” başlığı altında yer 

alan toplam 414 adet AB mevzuatının yüzde 99’unun ilgili kurum ve kuruluşlar 

tarafından incelemesinin tamamlandığını belirtmektedir (Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı, 2000: 46). AB’ye uyum sürecinde, emeğin tutumuna ilişkin 

değerlendirme ise biraz daha ileride, sendikalarla ilgili bölümde yapılacak 

olmakla birlikte, burada, sendikaların da, tıpkı işveren örgütleri gibi, süreçte 

üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığını belirtmekle yetinelim.  

Aslında kapitalist sistemin dönüşüm süreçleri, çevre ülke olarak 

Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısını doğrudan etkilemektedir ve bu da 

çalışma ilişkilerinin bu doğrultuda düzenlenmesini gerektirmektedir. Türkiye’nin 

kapitalist sistemle eklemlenme süreci çok eski tarihlere götürülebilir; ancak, 12 

Eylül 1980 askeri darbesi, neo-liberal politikalar eliyle yeniden yapılanma 

sürecinin hızlandırıldığı tarih olarak belirlenebilir. 24 Ocak Kararları olarak 

hatırladığımız dışa açılma ya da ihracata dönük büyüme olarak adlandırılan 

ekonomik yeniden yapılanma, sermayenin önündeki tüm engelleri ortadan 

kaldırmaya yönelirken; bir yandan da tüm kamusal hizmetleri piyasalaştırarak, 

                                                

144 AB Yolunda Esneklik ve İstihdam Uluslararası Semineri, (2005) Ankara Hilton Oteli 20 
Nisan 2005, TİSK, Yayın No: 259, Ankara. 
145 Tarama sürecini kastediyor. 
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sermayenin hizmetine sunmaktaydı. Bu yeniden yapılanma sürecinin çalışma 

yaşamına yansıması ise kuralsızlaştırma ve esneklikti. 

Öte yandan, pek çok iktisatçının ve OECD gibi çeşitli küresel örgütlerin, 

işsizliğin yüksek düzeyde seyretmesinin nedenini “verimsiz” ve “esnek olmayan” 

emek pazarı olarak görmeleri (Taymaz ve Özler, 2004: 2), çalışma yaşamına 

ilişkin tartışmaların odağına esneklik kavramını yerleştirmişti. 

Aslında o tarihten bu yana, yani otuz yıla yaklaşan sürede, çalışma 

yaşamında kuralsızlaştıma ve esnekleştirme operasyonları, çeşitli küresel özneler 

aracılığıyla uygulanagelmiştir. Örneğin, Türkiye tarafından, hizmet alanlarının 

uluslararası ticaretini küresel düzeyde denetlemeye yönelik olarak imzalanan çok 

taraflı sözleşmelerden biri olan GATS, Türkiye’nin, diğer çevre ülkeler gibi neo-

liberal politikalara uyumlu hale getirilmesine yöneliktir (Müftüoğlu, 2004b). 

GATS’ın en önemli etkisi kuşkusuz istihdam üzerinde olacaktır. İşte AB’ye uyum 

süreci, GATS hükümlerinin yaşama geçirilmesine yönelik yasal düzenlemelerin 

birer birer karşımıza çıkarılması ve bunların uygulanmaya başlamasıdır. AB’ye 

üyelik süreci, Türkiye’nin emek gücü pazarını iki kanal yoluyla çok ciddi biçimde 

dönüştürecektir. Öncelikle, üyelik süreci, AB ile ekonomik entegrasyon anlamına 

gelmektedir ve bu da, tüm pazarlarda rekabetin yoğunlaşması demektir. Yani 

Türkiye, Kopenhag kriterlerinden, ekonomik olanı yerinde getirmek zorunda 

kalacaktır. İkinci olarak da, katılım müzakerelerinin 13. başlığını oluşturan 

istihdam ve sosyal politika alanındaki tüm kural ve düzenlemeleri uygulamaya 

zorunludur (Taymaz ve Özler, 2004: 7).  

Çalışma yaşamına ilişkin politika önerilerilerinde hedeflenen iki yön 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, istihdam yaratma yollarının bulunarak işsizliğe 

çözüm önerileri geliştirilmesi, diğeri, çalışma yaşamının AB istihdam politikaları 

doğrultusunda yeniden düzenlenmesidir. Her iki hedefin çerçevesi ise esneklik 

kavramı etrafında çizilmektedir.  

AB müktesebatına uyum, Türkiye’de yeni bir kurumsal düzenlemeyi ve 

yeni bir politika yapım sürecini gündeme getireceğinden, kuşkusuz ciddi bir 

dönüşümün de habercisidir. Son dönemde, AB’nin istekleri doğrultusunda 
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gerçekleştirilen yasal düzenlemeler şöyle sıralanabilir: 4641 sayılı Ekonomik ve 

Sosyal Konsey Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu, 3218 

sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 1. maddesini Yürürlükten Kaldıran 

4771 Sayılı Kanun, 4747 İstihdamı Teşvik Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden 

Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu ve 631 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4759 sayılı 

SSK, Tarım İşçileri Sigortası, T.C. Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar 

ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortaları Kanunu ile Tarımda Kendi Adına 

ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigorta Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun, 4632 Bireysel Emeklilik, Tasarruf ve Yatırım 

Sistemi Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu. 

Bu düzenlemelerden en önemlisi şüphesiz 4857 sayılı İş Yasası’dır. Söz 

konusu yasa, esneklik uygulamalarını kural haline getirmesiyle, dolayısıyla 

emeğin kazanımlarından biri olan güvencenin gevşetilmesi ve giderek ortadan 

kaldırılmasına dönük uygulamaların en önemlisidir.  

İstihdam açısından AB müktesebatına bakıldığında, karşımıza ilk olarak 

birincil hukuk kaynağı olan Amsterdam Antlaşması ve onun “İstihdam”başlığı 

çıkar. Daha önce de söz edildiği üzere, Antlaşma’nın 125. maddesinde yer alan 

“İstihdam” başlığında, eşgüdüm içinde bir istihdam stratejisi oluşturmanın temel 

ilkeleri ve yöntemleri ortaya konulmuştur. Bunun için, özellikle ekonomik 

değişikliklere duyarlı olan vasıflı, eğitilmiş ve uyarlanabilir iş gücü ve bir emek 

piyasası geliştirmek tüm üye ülkelerin amacıdır.146 Burada, ekonomik 

değişikliklere duyarlı ve uyarlanabilir iş gücü ve emek piyasası, esneklik 

kavramına işaret etmektedir.  

İkincil hukuk kuralları ise tüzük, direktif ve kararlardan oluşmaktadır ve 

istihdam konusundaki düzenlemeler temel olarak Konsey’in çıkardığı 

                                                

146 Amsterdam Antlaşması, s.: 43. 
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direktiflerdir. Hem birincil hem de ikincil hukuk kuralları, istihdam açısından 

esneklik ve kuralsızlaştırmaya vurgu yapmaktadır.  

Direktiflerde yer alan hükümlerin büyük çoğunluğu, AB uyum sürecinde 

çıkarılmış olan 4857 sayılı İş Yasası’na aktarılmış bulunmaktadır. İstihdamla 

ilgili direktifler ve bu direktiflerin hükümlerinin yer aldığı İş Yasası maddeleri 

tablo 21’de gösterilmiştir.  

İş Yasası bu çerçevede değerlendirildiğinde, “artık işçileri korumaktan çok, 

mümkün olduğunca onları emek ve zaman açısından yoğun çalıştırmanın” 

hedeflendiği görülmektedir.147 İş yasalarının artık işçileri koruyup gözetme 

hedefinden uzaklaşması gerektiğine dair görüş sermaye çevresinde de dile 

getirilmiştir. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kutadgobilik, “İş yasaları, artık tek 

yönlü değil. Yani, yalnız çalışanların, ezilenlerin haklarını düzenlesin, başka bir 

işe karışmasın. Hayır, bugün dünya, iş yasalarına başka bir işlev daha verdi, o da 

şu: Evet çalışanı korusun ama yeni iş alanlarının önünü kapatmasın. Rekabetin, 

sanayi rekabetinin önünü açsın” diyor.148 Bu cümlelerin en sadeleştirilmiş hali, 

yasalarda işçiyi koruyan hükümlerin ve zaten Türkiye’de çok çeşitli biçimlerde 

uygulanmakta olan esnek çalışma biçimlerinin149 önündeki yasal engellerin 

tamamen ortadan kaldırılmasıdır. İşte AB’ye uyum kapsamında çıkarılan yeni İş 

Yasası, bu isteği gerçekleştirmeye yönelik pek çok hükmü içermektedir. 

Dolayısıyla yeni yasanın temel yönelimi esnek çalışmadır.  

                                                

147 Yüksel Akkaya, http://paribus.tr.googlepages.com/y_akkaya7.doc (Erişim tarihi: 07.06.2007). 
148 AB Yolunda Esneklik ve İstihdam Uluslararası Semineri, 2005, s.: 9. 
149 Türkiye’de zaten uygulanmakta olan esnek çalışma biçimlerine örnek olarak, taşeronluk, fason 
üretim, kaçak çalıştırma, ikamet ve çalışma izni olmayan yabancı kaçak işçi çalıştırma, geçici 
işçi, mevsimlik işçi, istisna akdi, kapsam dışı personel, özel güvenlik görevlisi, ücretsiz izin, kısa 
süreli çalışma, belirli süreli hizmet akdi, kayan iş süreleri vb. (Daha fazla ayrıntı için bakınız, 
Kamuda Esnek Çalıştırma ve Toplam Kalite Yönetimi, s. 26.). 
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Tablo 21 İstihdam Alanındaki Direktifler ve Karşılıkları 

Direktifin Adı 4857 Sayılı İş 
Yasası’ndaki İlgili 

Maddeler 
İşletmelerin, İşlerin ve İşlerin Bir 
Bölümünün Transferi Halinde 
Çalışanların Haklarının Güvenceye 
Alınmasına Dair 2001/23 sayılı 
Direktif 

6 

Belli Süreli veya Geçici Süreli Bir 
İstihdam İlişkisi ile Çalışan İşçilerin İş 
Sağlığı ve Güvenliğine Dair 
91/383/EEC sayılı Direktif 

7 

İşçilerin Bilgilendirilmesine İlişkin 
91/533 sayılı Direktif 

8 

Belirli Süreli Çalışma Hakkında 
Çerçeve Anlaşmaya İlişkin 99/70/EC 
sayılı Direktif 

11, 12 

Kısmi Süreli Çalışma Hakkında 
Çerçeve Anlaşmaya İlişkin 97/81 
sayılı Direktif 

13 

Toplu İşten Çıkarmalara İlişkin 98/59 
sayılı Direktif 

29 

Konkordato Durumunda İşçilerin 
Korunmasına İlişkin 80/987 sayılı 
Direktif 

33 

Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesine 
İlişkin 93/104 sayılı Direktif 

41, 46, 53-70 

Çalışan Gençlerin Korunmasına İlişkin 
94/33 sayılı Direktif 

71-73, 85, 87 

Danışma ve İşçi Temsilciliğine İlişkin 
2002/14 sayılı Direktif. 

aktarılmamıştır 

Kaynak: Hermans (2001); Taymaz ve Özler (2004)’deki bilgilerle tablo haline getirilmiştir. 

Türkiye sermayesi tarafından “OECD ülkeleri arasında en katı çalışma 

mevzuatına sahip”150 ülke olarak tanımlanan çalışma mevzuatının, kapitalizmin 

ve sermayenin gereksininimleri doğrultusunda; yine onların deyimiyle, “çağdaş” 

bir niteliğe kavuşturulması hedefiyle, AB’ye uyum sürecinde, 1475 sayılı eski 

yasanın yerine, yeni İş Yasası yaşama geçirilmiştir. Söz konusu Yasa, sermaye 

çevreleri tarafından ileri sürüldüğü üzere, “Türk endüstri ilişkileri sisteminin salt 

                                                

150 İş Kanunu Tasarısı ve AB Uygulamaları, TİSK, 2003, Yayın No: 231, Ankara, s.:5. 
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korumacı yaklaşımları yerine, dengeleyici düzenlemeleri”151 getirmiştir. Elbette 

burada dengeleyici sözü ile kastedilen, yeteri kadar olmasa da, işçiyi koruyucu 

anlayıştan tamamen vazgeçilerek; emek piyasalarının, AB ülkelerinde gelişen bir 

eğilim olarak uygulandığı biçimde esnekliğin, atipik çalışma modellerinin, 

kuralsızlığın norm haline getirilmesi ve yasal bir kimlikle kurumsallaştırılmasıdır.  

TİSK tarafından, pek çok platformda ortaya konan bu anlayış karşısında 

TÜRK-İŞ, “AB’ye uyum sürecinde, küresel rekabette başarı için ekonominin 

sosyal politikalarla ve koruyucu iş yasalarıyla oluşan yapısı değiştirilmek 

istenmektedir. Bu noktada esneklik uygulamaları (olan) serbestleşme, kural 

azaltma ile yeni çalışma düzenine yaygınlık kazandır(ıl)mak istenmekte, 

çalışanlar ile sendikalara bu uygulamaların kabul ettirilmeye çalışıldığı bir dönem 

yaşanmaktadır”152 diyerek, bu anlayışa tepki göstermektedir. Ancak, bir diğer işçi 

örgütü DİSK’in Başkanı Çelebi, TİSK tarafından düzenlenen “AB Yolunda 

Esneklik ve İstihdam” konulu uluslararası seminerde, esnekliğin, işsizliğin sihirli 

çözümü olmadığını, ülkemizdeki işçilerin AB ülkelerinde olduğu gibi tek yanlı 

esneklik uygulamalarına karşı olduğunu, bununla birlikte, zaman zaman 

işletmelerin esneklik ihtiyacının doğabileceğini, piyasadaki dalgalanmaların, 

ekonominin gidişinin, işletmeleri bu yönde karar almaya itebileceğini, bunu da 

anladıklarını ve kabul ettiklerini belirtmektedir.153 Zamanın Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı olan Murat Başesgioğlu da, aynı toplantıda yaptığı konuşmada, 

esnekliğin çalışma hayatı için gerekli olduğunu; bu vakayı reddetmenin mümkün 

olmadığını belirterek, her tür esnekliğin gerekli olduğunu, esnekliğin de yasalarla 

sağlanabileceğini, esnekliğin temelinde de sosyal diyalog olması gerektiğini 

belirtmektedir.154 Görüldüğü gibi, çalışma yaşamında esnekliğin yararları 

                                                

151 a.g.e., s.: 5. 
152 Salih Kılıç’ın Açılış Konuşması AB Yolunda Esneklik ve İstihdam Uluslararası Semineri, 
(2005) Ankara Hilton Oteli 20 Nisan 2005, TİSK, Yayın No: 259, Ankara, s.: 20. 
153 a.g.e.,  s.: 13. 
154 a.g.e., s.: 25. 
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konusunda korporatist bir uzlaşma küçük nüanslar olsa bile sağlanmış 

görünmektedir.  

Peki, 4857 sayılı yasa ile ne getirildi ya da neler götürüldü? 

4857 sayılı İş Yasası’nın 2. maddesinde, “asıl işveren-alt işveren” olarak 

adlandırılan taşeronluk sistemi tanımlanmıştır. Başlangıçta güçlü sendikaları 

etkisizleştirmek için hayata geçirilen bu uygulama, artık düşük ücretli işçi 

çalıştırmanın, iş güvencesinden yoksun bırakmanın, kazanılmış hakları 

vermemenin, kamu kesiminde özelleştirmenin aracı olmuştur.155 

Ayrıca söz konusu düzenleme ile emeğin nesnelleştirilmiş ve politik 

varoluşu ortadan kaldırılmıştır. Kapitalizmin tarihsel gelişiminde belirleyici olan 

eğilimlerden biri ve en önemlisi emek ile emek gücünün birbirinden 

ayrıştırılmasıdır. Bu ayrıştırma, emek gücünün sahip olduğu enerjinin üretim 

sürecinde sermaye tarafından kullanılmasına olanak sağlar. Emek gücünün 

emekçiden çekilip alınması için bir dizi mekanizma geliştirilmiştir. Bu 

mekanizmalardan en önemlisi, emek gücünü, emekçinin bizzat kendisine 

yabancılaşmasını sağlamaktır. Yabancılaşma süreci aynı zamanda emek gücünün 

nesneleştirilmesi ve dolayısıyla değersizleştirilme sürecidir. Kapitalizmin üretim 

sürecini parçalayarak, emeğin üretim süreci içindeki toplumsallığını ve bu 

toplumsallıktan gelen örgütlülüğünü yok eden işleyişi, bu yasayla beraber siyasi 

ve hukuki olarak güvence altına alınmıştır (Ercan, 2003). 

Yasa’nın 6. maddesinde, işyerinin veya bir bölümünün devri 

düzenlenmektedir. Mevcut iş mevzuatında bulunmayan bu düzenleme, AB’nin 

“İşletmelerin, İşlerin ve İşlerin Bir Bölümünün Transferi Halinde Çalışanların 

Haklarının Güvenceye Alınmasına Dair 2001/23 sayılı Direktif”i uyarınca hükme 

bağlanmıştır. İşyerinin veya bir bölümünün parçalanması yeni birikim stratejisi 

olarak tanımlanabilecek yalın üretim ve esnek organizasyon tanımı çerçevesinde 

ortaya çıkan bir olgudur (Topak, 2003: 377). Burada üzerinde durulması gereken 

                                                

155 Yüksel Akkaya, http://paribus.tr.googlepages.com/y_akkaya7.doc (Erişim tarihi: 07.06.2007). 
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husus, kolektif haklardır. Günümüzde birçok işveren, kanuna karşı hile ya da 

muvazaa yoluyla işletmesini veya bir bölümünü bir üçüncü şahsa devrederek 

örgütlülüğü kırmaya yönelik tutum almaktadır. Böylece, var olan kolektif haklar 

ve örgütlülük zemini kayganlaştırılmakta ve sendikaların örgütlenme potansiyeli 

zayıflatılmaktadır. 

Yasa’nın 7. maddesi ile çalışma mevzuatına, AB müktesebatına uyum 

çerçevesinde (91/383/EEC sayılı Konsey Direktifi), “geçici iş ilişkisi” hükmü 

getirilmiştir. Bu düzenleme ile işveren, devir sırasında, yazılı rızasını almak 

suretiyle, işçiyi geçici olarak devredebilmektedir. Geçici iş ilişkisi altı ayı 

geçmemek üzere üç kez tekrarlanabilmektedir. Öncelikle bu maddede yer alan 

“işçinin yazılı rızasının” alınması hükmü reel olarak anlamlı değildir; çünkü, işini 

kaybetme korkusu, işçiyi geçici iş ilişkisine girmeye zorlayan en önemli tehdittir. 

Bu da, işçi üzerindeki doğrudan despotik kontrolü daha açık hale getirmektedir 

(Topak, 2003: 379). Bu madde hükmüyle emek, korumasız ve savunmasız bir 

konuma itilmektedir ve bir anlamda emeği koruma ilkesi tamamen ortadan 

kalkmaktadır.  

Yasa’nın ikinci bölümünde, iş sözleşmesi, türleri ve feshi 

düzenlenmektedir. Madde 8’de ilk defa; “hizmet akdi” ibaresi yerine, “iş 

sözleşmesi” ibaresi kullanılarak, işçi ile işveren arasında gerçekleştirilen akdin 

“iş sözleşmesi” olarak tanımlanması ve buna uygun hukuki işlemlerin 

düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Madde, AB’nin, “İşçilerin Bilgilendirilmesine 

İlişkin 91/533 sayılı Direktif”inin, işçilerin bilgilendirilmesine ilişkin 

hükümlerini içermektedir.  

“Avrupa’da, gerek rekabet gücünün artırılmasına, gerek ekonomik ve 

teknolojik gelişmelere, üretimi de kolaylaştırarak uyum sağlanmasına ve işçinin 

isteklerinin dikkate alınmasına olanak veren esnek bir çalışma ortamının 

yaratılabilmesi”156 için, hizmet akdi türlerinde bir kısıtlamaya gidilmemesi 

gerektiği noktasından hareket ederek, Avrupalı sosyal ortakların bağıtladıkları 

                                                

156 a.g.e., s.: 7. 
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Belirli Süreli Çalışma Hakkında Çerçeve Anlaşmaya İlişkin 99/70/EC sayılı 

Direktif, İş Yasası’nda 11 ve 12. madde hükmü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Amaç aslında, olabildiğince, belirsiz süreli iş akitlerinden, belirli süreli iş 

akitlerine bir dönüşüm sağlayarak, atipik iş ilişkisinin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasıdır. 

Yasa’nın 13. maddesi “kısmi süreli çalışmayı”, 14. maddesi ise “çağrı 

üzerine çalışmayı” düzenlemektedir. Avrupa Konseyi’nin 97/81 sayılı Direktifi 

ile yürürlüğe konulmuş olan ve Avrupalı sosyal tarafların (UNICE, CEEP ve 

ETUC) bağıtladıkları çerçeve anlaşma olan “Kısmi Süreli Çalışma Hakkında 

Çerçeve Anlaşma”ya uygun olarak düzenlenen söz konusu maddeler, esnek 

çalışma biçimlerine ilişkindir. 13. maddenin son fıkrasında “İşyerinde çalışan 

işçilerin, niteliklerine uygun açık yerler bulunduğunda kısmi süreliden, tam 

süreliye veya tam süreliden, kısmi süreliye geçirilme istekleri işverence dikkati 

alınır ve boş yerler zamanında duyurulur” denilmektedir. Burada dikkati çeken 

ayrıntı, uygulamada, tam süreli çalışan işçilerin kısmi süreliye geçirilme 

olasılığının, diğer olasılıktan her zaman daha yüksek oluşudur. Tam süreliden 

kısmi süreli çalışmaya geçirilme söz konusu olmasa bile bu durum işverence bir 

baskı ve tehdit aracı olarak kullanılabilir.  

“Çağrı üzerine çalışma”, önceden yapılan bir hizmet akdi uyarınca, işçinin 

işveren tarafından çağırıldığında, işyerine gelerek çalışmasıdır. Bu çalışma 

modelinin temelinde, talebin az olduğu dönemlerde seçici olarak iş sürelerinin 

azaltılması, talebin arttığı dönemde ise çağrı üzerine çalıştırmanın olanaklı hale 

gelmesi yer almaktadır. Bu sistem iki şekilde uygulanmaktadır: İlk modelde, işçi 

ve işverenler önceden çalışılacak süreyi anlaşarak birlikte belirlemektedir. 

Yapılan sözleşmeyle, işçi ne kadar süre çalışacağını bilmektedir. İkinci modelde 

ise çalışılacak sürenin belirlenmesi tek taraflı olarak işverene bağlıdır.157  

Bu yasa ile Türkiye’de çalışma mevzuatına yeni getirilen “çağrı üzerine 

çalışma”, esnek çalışmanın en acımasız düzenlemelerinden biridir. AB 

                                                

157 İş Kanunu Tasarısı ve AB Uygulamaları, s.: 45. 
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ülkelerinden yalnızca Almanya’da uygulanmakta olan çağrı üzerine çalışmada, 

çalışanların yüzde 90-95’ini kadınlar oluşturmaktadır.158 Bu çalışma biçiminde, 

alınan ücret en düşük ücrettir, işçiler genellikle sigortasız çalıştırılmaktadır ya da 

sigorta prim ödemeleri ve günleri en alt düzeyde yapılmaktadır. Bu hüküm, asgari 

ücret ile çalışanların tüm işçilerin önemli bir bölümünü oluşturduğu Türkiye’de, 

emek maliyetini düşürürken, çalışanları da daha fazla yoksullaştırmaktan başka 

bir anlam taşımaz.159 

Yasanın 18. maddesi “iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe 

dayandırılması” hükmünü düzenlemektedir. Bu maddeye göre, “Otuz ve daha 

fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli 

iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden160 ve davranışlarından ya 

da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe 

dayanmak zorundadır”. Zaten Türkiye gibi mikro ve küçük işletmelerin, toplam 

işletme içinde büyük yer tuttuğu bir ülkede, iş güvencesinin 10 kişiden 30 kişiye 

çıkarılması, çalışan geniş bir kesimi iş güvencesinden mahrum bırakmak 

anlamına gelmektedir. Öte yandan, burada “geçerli sebebin” üzerinde de 

durulması gerekmektedir. İşçinin yetersizliği veya davranışları işverene, kolayca 

işçiyi işten çıkarma olanağı sağlamaktadır. Bu da, yine işçi üzerinde son derece 

ağır bir baskı yaratacağından dolayı koşulsuz boyun eğmiş, itaatkar çalışanların 

yaratılması kaçınılmaz olacaktır.161 

AB’de, 1993 yılında işin düzenlenmesine ilişkin, çalışma süresini, ara ve 

haftalık dinlenmelerini, yıllık izinleri ve bunların “esnek” uygulanmasına yönelik 

ilkeleri kapsayan “Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesine İlişkin 93/104 sayılı 

Direktif”, İş Yasası’nda, 41, 46, ve 53-70 maddeleri ile uyumlandırılmıştır. Bu 

                                                

158 a.g.e., s.: 45. 
159 Akkaya, http://paribus.tr.googlepages.com/y_akkaya7.doc (Erişim tarihi: 07.06.2007). 
160 İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler: ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az 
verimli çalışma, gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma, işe 
yoğunlaşmasının giderek azalması, işe ytkın olmama, öğrenme ve kendisini yetiştirme 
yetersizliği, sık sık hastalanma, uyum yeterliliğini azlığı vb. gibi son derece subjektif nedenler. 
161 Akkaya, http://paribus.tr.googlepages.com/y_akkaya7.doc (Erişim tarihi: 07.06.2007). 
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Direktife göre, günlük, kesintisiz en az 11 saatlik bir dinlenme süresi, her yedi 

günlük dönemde 24 saatlik bir dinlenme ve fazla çalışmalar da dahil olmak üzere, 

haftalık 48 saatlik bir çalışma süresi öngörülmüştür. Fazla mesai de dahil olmak 

üzere, her bir 7 günlük ortalama çalışma süresi, 48 saati aşamaz.162 Müftüoğlu’na 

(2003: 186) göre, bu düzenleme ile çalışma saatinin sınırlaması bir tarafa 

bırakılmış, işçiye 24 saat içinde 11 saat kesintisiz dinlenme süresi sağlanması 

hükmü getirilmiştir. Yani, 8 saatlik günlük çalışma süresini bir tarafa bırakın, 

çalışma süresini sınırlamak değil, işçinin ne kadar boş zamanın olacağı 

söylenmektedir: Bu da 11 saattir. Buna uygun davranıldığı zaman, işçi 6 saat 

çalışacak 1 saat ara dinlenmesi verecek, 6 saat tekrar çalışacaktır.163 Yani AB’nin 

bu Direktifi ile ara dinlenmelerle birlikte, günlük çalışmanın 8 saatten 13 saate 

çıkartılabilmesine olanak tanınmıştır. Ercan’a (2003) göre, yeni İş Yasası 

sermayeye, emek gücünün üretim süreci içinde harcayacağı zaman ve hatta sahip 

olduğu tüm zaman üzerinde kontrol etme olanağı sağlamaktadır. Örnek olarak, 

hafta tatilinin ne zaman kullanılacağına sermayedar karar verecek ya da çağrı 

üzerine çalışma olarak tanımlanan durumda; işçi, iş yoğunluğu olduğunda işe 

çağrılabilecektir. İşçinin zaman kullanımındaki kontrol olanakları, rekabet 

sürecinde, sermayeye önemli avantajlar sağladığı ölçüde, zaman ile emek 

gücünün meta olarak değeri olan ücret arasındaki ilişki de sermayeden yana 

bozulmuştur. 

Emek ile sermaye arasındaki ilişkileri düzenleyen belge olma niteliği 

taşıyan İş Yasası’nın, AB’ye uyum sürecinde, çalışma ilişkilerini sermaye lehine 

düzenlediği yukarıdaki örneklerden görülmektedir. Kahyaoğlu’nun (2003) çok 

isabetli bir şekilde işaret ettiği gibi, bu yasa ile patronlar, emek piyasası ve iş 

sürecinde fiilen elde etmiş oldukları inisiyatifi, yasa biçiminde, hukuk kuralı 

haline getirmekle kalmamış, işçi sınıfının son elli yılda elde ettiği kazanımların 

büyük kısmını ortadan kaldırma olanağına kavuşmuşlardır. Böylelikle, bir 

                                                

162 http://www.tensor.co.uk/english/2003-working-time-directive.htm (Erişim tarihi: 27.09.2007). 
163 http://www.ozgur-radyo.de/modules.php?name=News&file=article&sid=83 (Erişim tarihi: 
27.09.2007). 
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yandan, emek piyasasının katılıklarından şikayet ederek, emek piyasasını 

kuralsızlaştırmaya yönelen sermaye, öte yandan, esnekliği, atipik çalışmayı, 

dolayısıyla da kuralsızlığı, kural haline getirmiş durumdadır. 

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Matra Katılım Öncesi 

Projeler Programı çerçevesinde parasal destek sağlanan bir çalışmada,164 

güvenceli esneklik (flexicurity) kavramı üzerinde durulmuş; Avrupa iş gücü 

piyasalarında yaygın biçimde kullanılan güvenceli esneklik kavramına, 

Türkiye’deki sendikaların yaklaşımı incelenmiştir. Buna göre, sendikalardan 

aşağıdaki dört opsiyondan birini seçmeleri istenmiştir: 

Opsiyon 1: Türk mevzuatında tam süreli çalışmanın güçlü pozisyonu ve ‘işe 

alma ve işten çıkarma’ kuralları, ‘kısmi süreli çalışma’nın daha zayıf 

pozisyonunun güçlendirilmesi (örneğin, artırılmış haklar ve daha iyi çalışma 

koşulları) koşuluyla daha esnek kılınabilir. 

Opsiyon 2: Türkiye’de ‘işe alma ve işten çıkarma’nın güçlü pozisyonu 

‘kısmi süreli ve geçici çalışma’nın daha zayıf pozisyonunun güçlendirilmesi 

(örneğin, artırılmış haklar ve daha iyi çalışma koşulları) koşuluyla daha esnek 

kılınabilir. 

Opsiyon 3: Kısmi süreli ve geçici çalışmanın iyileştirilmesi (haklar ve 

çalışma koşulları açısından), bu iyileştirmelerin tam süreli çalışanların 

pozisyonlarına halel getirmemesi şartıyla kabul edilebilir. 

Opsiyon 4: Esnekliğin, kayıt dışı çalışmayı kayıtlı çalışmaya dönüştürmeye 

önemli bir katkısı olsa bile, esnekliğe hiçbir biçimine izin verilmemeli ve tam 

süreli çalışma ile iş güvencesi daima teşvik olunmalıdır. 

Esnekliğin; kayıt dışı çalışmanın, kayıt içine çekilmesinde önemli bir 

katkısı olabileceği varsayımıyla, TÜRK-İŞ, Türkiye Hak İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve DİSK, 3. opsiyonu seçmişlerdir. DİSK bu seçimi, 

                                                

164 Türk İşgücü Piyasasının Esnekleştirilmesi ve Modernleştirilmesi, (Editörler: Frans 
Pennings ve Nurhan Süral), 2005, http://www.calisma.gov.tr/kitap/tipem.pdf (Erişim tarihi: 
5.9.2007). 
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“Tam süreli çalışma asıl çalışma modelidir. Kısmi süreli çalışma ve geçici 

çalışmanın niteliği, işçilerin ve üretimin gereklerine göre belirlenmeli ve hiç bir 

şekilde tam süreli çalışanların pozisyonlarını ve haklarını olumsuz etkilememeli” 

temelinde yapmıştır. TÜRK-İŞ tercihini yaparken, “Esnekliğin Türkiye’de 

uygulandığı biçimiyle, işçileri iş güvencesinden ve sosyal güvenlik haklarından 

mahrum etmekte olduğu” tehlikesine işaret etmiştir. TİSK’in pozisyonu, 1. ve 2. 

opsiyon çevresindedir. TİSK, “Kısmi süreli çalışanlara daha fazla hak verilmesine 

karşıdır. Esnek çalışma modelleri makul sürede uygulanabilir kılınmalıdır. Kısmi 

süreli çalışanlara daha fazla hak verilmesi, istihdam edilebilirlik üzerinde 

olumsuz etki doğurur” demektedir. Bir diğer deyişle, “işverenler ve işletmeler, 

daha fazla haklardan ürküp kısmi çalışma modelinden az yararlanabilirler veya 

hiç yararlanmazlar” anlayışında olan TİSK’e göre, işverenlerin lehine olmadıkça 

(daha az iş gücü maliyeti, daha kolay işe alma ve işten çıkarmalar) ve esnek 

çalışmaya dair kurallar tam süreli çalışmadaki gibi katı olursa, işverenler, yeni 

esnek çalışma modellerinden yararlanma eğiliminde olmazlar (van der Valk ve 

Süral, 2005: 56-58).  

Dört sendikanın pozisyonu değerlendirildiğinde şöyle bir manzara çıkmıştır 

ortaya: DİSK en yukarıda, HAK-İŞ en altta olmak üzere; işçi sendikaları daha 

fazla güvence isterken, işveren sendikası daha fazla esneklik taraftarıdır. Bunun 

anlamı da şudur: Sermaye, güvenceli esneklik kavramını çok doğru biçimde 

kavrayıp değerlendirerek, kuralların azaltıldığı veya olmadığı bir iş gücü 

piyasasında, sınıfsal çıkarları doğrultusunda zaten yeterince esnek olan 

piyasaların daha fazla esnekleştirilmesini, bunun yanı sıra güvencenin daha az 

olmasını istemektedir.  

AB’ye uyum sürecinde gündeme gelen bir diğer dönüşüm ise iş ve işçi 

bulmaya aracılık konusunda gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’de iş gücü 

piyasasını düzenleyen kamu örgütü olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun, 

istihdam alanındaki tekel konumu ortadan kaldırılmış, istihdam hizmetleri 

özelleştirilmiştir. 05.07.2003 tarih ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Yasası’nın 

ikinci bölümü ile 4857 sayılı İş Yasası’nın altıncı bölümünde, özel istihdam 

bürolarının kurulması ve işleyişine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. 4904 
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sayılı yasanın 17. maddesinde,  

“İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler 
bulunmasına aracılık etme görevi, Kurum (Türkiye İş Kurumu kastediliyor) ve bu amaçla 
gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan özel istihdam bürolarınca yapılır. Özel 
istihdam büroları, Kurumca iş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek sayıda 
ve aranan koşullar çerçevesinde seçilmek ve izin verilmek kaydıyla, kamu kurum ve 
kuruluşları dışında iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunabilirler”  

denilmektedir. 4857 sayılı Yasa’nın 90. maddesinde ise “İş arayanların elverişli 

oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına 

aracılık görevi, İŞKUR ve bu hususta izin verilen özel istihdam bürolarınca 

yerine getirilir” denilerek, işçilerin iş, işverenlerin işçi bulmasına aracılığın, 

devletin yanı sıra bu konuda izin verilen özel istihdam büroları tarafından da 

yürütülebileceği hükmü getirilmiştir. Böylece, 1475 sayılı eski İş Yasası’nda 

yasak olan165 uygulama, yeni yasa ile yasallaşmıştır. Özel istihdam bürolarına izin 

verilmesi, çalışma ilişkileri alanında önemli bir kırılma noktasıdır. Bu yolla iş ve 

işçi bulma hizmetlerinin özelleştirilmesi sağlanabilmiş, devletin bu alandaki 

tekeli ortadan kalkmıştır. Bu gelişimin anlamı, “işsizliğin yüksek oranlara ulaştığı 

bir ortamda, iş bulma faaliyetinin sermayeye açılması, bir başka deyişle işsizliğin 

piyasalaştırılması” ve “işçi simsarlığının” önünün açılmasıdır (Çiner, 2007: 272; 

Emiroğlu ve Özer, 2003: 8).  

AİS’nin hedeflerinden biri de, pasif önlemlerden aktif önlemlere geçmek 

olarak belirlenmişti. Aktif olarak emek piyasasında olmayanlara yönelik 

uygulanan pasif istihdam politikaları arasında yer alan işsizlik sigortası, işsizlik 

yardımı, kıdem ve ihbar tazminatı, iş kaybı tazminatı maliyet artırıcı unsurlar 

olarak değerlendirilmekte, bu nedenle sözkonusu politikaların azaltılmasına 

çalışılmaktadır. Kıdem tazminatının kaldırılması için sermaye sınıfının sürekli 

baskısı devam etmekte; işsizlik sigortası fonunda biriken paralar da işçi sınıfı için 

değil, seçim yatırımı için GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi)’ta kullandırılmaya 

                                                

165 “İşçilere iş ve işlere işçi bulmak için, kazanç amacıyla olsun veya olmasın, faaliyet 
gösterilmesi, çalışılması veya büro açılması yasaktır”. 1475 sayılı Yasa’nın 85. maddesi. 
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çalışılmaktadır.166 AB sürecinde, istihdam stratejisinin temel unsuru olan aktif 

istihdam politikalarının uygulanması ise rekabet edebilirliğin ve verimliliğin 

öznesi durumundaki çalışanlara yönelik olarak ağırlıklı biçimde uygulama alanı 

bulmuştur. 

Bu doğrultuda, aktif iş gücü politikalarının temel uygulayıcısı olan 

İŞKUR’un düzenlemiş olduğu programların yaygınlaştırılması çalışmaları devam 

etmektedir. Bu kapsamda, AB ve Türkiye’nin ortak finansmanıyla, İŞKUR 

tarafından “Aktif İş Gücü Piyasası Programları Projesi” yürütülmüştür. Bu proje 

kapsamında, 50.059 kişi eğitilmiş olup, bu kişilerden toplam 7.463’ü istihdam 

edilmiştir (Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2006: 39). AİS’ye uyum çalışmaları 

kapsamında gerçekleştirilen aktif iş gücü politikalarının yarattığı istihdam 

değerlendirildiğinde, işsizliğin son derece yüksek olduğu Türkiye açısından çok 

düşük bir oran olduğu ortadadır. Ayrıca, Ataman’a (2003) göre, istihdam 

olanaklarını ve istihdam edilebilirliği artırmak olarak tanımlanan aktif politika 

uygulamalarının esas olarak yöneldiği alan, emek piyasalarına esneklik 

kazandırmaktır ve bu nedenle de çözülmesi gereken bir güvence sorunu 

bulunmaktadır. 

Bu nedenle, yeni istihdam olanaklarının yaratılması ancak makroekonomik 

politika uygulamalarıyla mümkündür. Ancak, neo-liberalizm makroekonomik 

politikalara bazı sınırlamalar getirmektedir. Örneğin, neo-liberal politika 

uygulamalarının en önemli parçasını oluşturan özelleştirmeler, kamunun 

ekonomiye müdahalesini en aza indirmekte ve kamunun istihdam yaratma işlevini 

sınırlamaktadır (Ataman, 2003). 

İstihdamın artırılması için farklı politika seçeneklerine yönelmek 

gerekmektedir. Bunun için de, AB tarafından önerilen ve aslında ücretlerin daha 

kolay düşürülmesi, işten çıkarmanın kolaylaşması ve çalışanın daha çok ve daha 

                                                

166 “İşsizlik Sigortası Fonu’nu GAP'a aktaracaklar”, soL Günlük Siyasi Gazete, 22 Nisan 2008. 
Patronların kullanmak için göz diktiği işsizlik sigortası fonu GAP’ın finansmanı için 
kullanılacak. AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) hükümeti böylelikle finansman güçlüğü çektiği 
GAP projelerini, İşsizlik Sigortası Fonu’nu sermaye lehine kullanarak aşmaya çalışacak. 
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yoğun sömürülmesi anlamına gelen emek piyasalarının esnekleştirilmesi yerine, 

alternatif politikaların uygulanması gerekmektedir. Onaran (2007) tarafından 

önerilen politikalar şöyledir: Kamu yatırımlarının artırılması, emek piyasasının 

arz yönüne değil talep yönüne vurgu yapılması, ücret artışlarının sağlanması, 

çalışma sürelerinin ücret düşürülmeden kısaltılması ve elbette tüm bu 

alternatiflerin uygulanmasına olanak sağlayacak olan demokratik ve katılımcı 

plana, özyönetim ve toplumsal mülkiyete dayanan bir ekonominin planlanmasıdır. 

Söz konusu politikaların ortaya çıkarılabilmesi ve uygulanabilmesi ise uzun 

erimli bir radikal dönüşümü öngerektirmektedir. 

AB’ye uyum adına, çalışma yaşamına yönelik olarak 2003 yılında çıkarılan 

İş Yasası ve diğer yasalar değiştirilirken, aslında amaçlanan, kapitalizmin 

doğasına uygun olan düzenlemelerin yaşama geçirilmesiydi. Bu nedenle, 

düzenlemeler yalnızca iş gücü piyasası ve işçilerle sınırlı kalmadı. Daha önce 

sözü edilen kamu reformu çerçevesinde, kamu çalışanlarına yönelik 

düzenlemelerin de yapılması planlanmış olmakla birlikte, gerçekleştirilmek 

istenen kapsamlı bir kamu personel rejimi “reformu” henüz hayata 

geçirilememiştir.  

Günümüzde, özel sektörde istihdam esneklik adı altında, işçinin mevcut 

haklarını elinden almaya yönelmişken, kamu personel “reformu”nun özel sektöre 

benzer bir yapı kurmayı amaçlaması, kamu kesiminde görece gelişkin çalışma 

ilişkilerini özel sektöre taşımak gerekirken, tam tersini yaparak, özel sektörde 

geçerli görece geri çalışma ilişkilerini yaygınlaştırıp sürekli hale getirmek 

anlamına gelecektir (Güler, 2003f). 

3 . 5 .2 . 2 . 1  Kay ı t  D ı ş ı  Ça l ı şma  

Türkiye’de 1980’den bu yana ve özellikle 90’lardan itibaren şiddetini 

artırarak yürütülmekte olan neo-liberal programın, istihdamın yapısında yarattığı 

değişime daha önceki bölümlerde değinilmişti. Hem uygulanagelen politikaların 

üretken olmayan bir ekonomi yaratması hem de Türkiye’nin hızlı nüfus artışı, göç 

ve istihdam yapısı işsizliğin artmasına neden olmaktadır. Kayıtlı sektörde iş 

bulamayan iş gücü ise kayıt dışı istihdama yönelmektedir. Dolayısıyla, büyüyen 

işsizlik oranıyla, kayıt dışı istihdam arasında doğrudan bir ilişki vardır. İşsizliğin 
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artışı, kayıt dışı istihdamın boyutlarını da genişletmektedir. Ayrıca, ekonomik 

krizler ve bütçe politikaları gibi makroekonomik politikalar ile gelir dağılımı 

eşitsizliği gibi toplumsal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan kayıt dışı istihdama 

neden olan diğer bir unsur da rekabettir.  

Tablo 22’den de izlenebileceği üzere, 1990’da yüzde 56 dolayında görülen 

kayıt dışı istihdam oranının, yıllar itibarıyla azalma eğilimine girdiği ve 2008 

yılına gelindiğinde yüzde 40 dolayına gerilediği görülmekle birlikte, sorun olanca 

şiddetiyle devam etmektedir. Kayıt dışı çalışma; düşük ücret, sosyal güvenlikten 

yararlanamama ve sonuç olarak da yoksulluğu getirmektedir.  

Tablo 22 Kayıt Dışı İstihdam (Bin Kişi) 

Yıllar Toplam İstihdam Kayıt Dışı İstihdam Kayıt Dışı (%) 
1990 18.538 10.314 55,6 
1995 19.892 10.134 50,9 
2000 20.579 10.925 53,0 
2001 21.524 11.382 52,9 
2002 21.354 11.133 52,1 
2003 21.147 10.943 51,7 
2004 21.790 11.549 53,0 
2005 22.046 11.050 50,1 
2006 Kasım 22.641 10.876 48,0 
2007 Mayıs 21.843 10.405 47,6 
2008 Mayıs 15.914 6.546 41,1 

Kaynak: http://www.calisma.gov.tr/sgb_web/sunum/na.pdf (Erişim tarihi: 31.08.2008); 
http://www.calisma.gov.tr/sgb_web/sunum/tr.pdf (Erişim tarihi: 31.08.2008) ile TÜİK 
verileri http://www.tuik.gov.tr 

Tablo 23 Kayıt Dışı İstihdamın Sınıfsal Dağılımı ve Değişimi 2000-2007 

Yıllar 
Toplam 

(Bin Kişi) 
Ücretli/Yevmiyeli 

(%) 

Ücretsiz 
Aile İşçisi 

(%) 

Kendi Hesabına 
Çalışan 

ve İşveren (%) 
2000 10.925 27,2 40,0 32,8 
2001 11.382 24,6 41,8 33,6 
2002 11.133 29,0 39,3 31,7 
2003 10.943 29,5 37,1 33,4 
2004 11.549 31,3 36,0 32,7 
2005 11.050 34,9 30,4 34,7 
2006 10.827 36,9 28,7 34,4 
2007 
(Ekim) 10.662 38,1 28,4 33,5 

Kaynak: Sönmez (2008). 
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Kayıt dışı istihdamın sınıfsal dağılımı ve değişimine ilişkin 

değerlendirmesinde Sönmez (2008), özellikle tarımdaki çözülmenin etkisiyle; 

kentlerde yoğunlaşan iş gücü arzının, işverenlere, istihdam halindeki iş gücünü 

açlıkla terbiye edecekleri bir yeni yedek iş gücü ordusu yarattığını ve bu durumun 

söz konusu iş gücünü sigortasız, vergisiz, yani kayıt dışı çalıştırmanın 

olanaklarını da sunduğunu belirtmektedir.  

Tablo 23’ten de görüleceği gibi, kayıt dışı ücretli (ve yevmiyeli) sayısı 

2000’de 3 milyonun biraz altındayken ve 11 milyona yaklaşan toplam kayıt dışı 

istihdamda yüzde 27 pay sahibiydi. Aynı yıl, ücretsiz aile işçisinin kayıt dışı 

istihdamdaki payı ise yüzde 40’tı. Sonraki yıllarda tarımın çözülmesi ve kırdaki 

ücretsiz aile işçisinin kentlere gelmesiyle, bu kesimin kayıt dışı bir biçimde 

ücretli olarak istihdam edildiği gözlendi. Bunun sonucunda da, 2007’ye 

gelindiğinde, kayıt dışı ücretli sayısı 4 milyona, toplamdaki payı da 2000’deki 

yüzde 27’lik düzeyden 2007’de (Ekim) yüzde 38’e çıktı. Aynı dönemde, ücretsiz 

aile işçisinin toplamdaki oranı yüzde 40’tan yüzde 28’e indi. Başka bir ifadeyle, 

kente göçen güvencesiz tarım nüfusu, kentlerin sanayi ve hizmet sektörünün 

vergisiz, sigortasız çalıştırılan, ucuz emek gücüne dönüşerek, kayıt dışı 

istihdamda bu oran her yıl biraz daha büyürken, işverenlere de ucuz emek deposu 

olanağı doğmaktadır.  

3 . 5 .2 . 2 . 2  İ ş s i z l i k  

Yirminci yüzyılın sonuna gelindiğinde, Türkiye’nin 1980’li ve 90’lı yıllarda 

uyguladığı yapısal reformların, iş gücü piyasasıyla ilgili olarak, bu reformları 

uygulayanların öngördükleri olumlu sonuçları (özetle, ücretlerde ve istihdamda 

makul düzeyde artış) vermediği açıkça görülmüştür. 2001 yılında yaşanan 

çöküntü, ortadaki sorunları, 1960’tan sonra doğan ve bugün ülke nüfusunun 

yüzde 60’ını oluşturan kuşakların tanık olmadıkları boyutlara taşımıştır. Özellikle 

vurgulanması gereken nokta, ülkedeki işsiz sayısının, 2000 yılı sonu ile 2003 yılı 

ortaları arasındaki dönemde iki kat artmış olmasıdır (Tunalı, 2003). 

Kuralsızlaştırma, yani, çalışma mevzuatının katı kurallardan arındırılması, 

1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’nin gündemine girmiş ve bu konuda pek çok 
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tartışma gerçekleşmiştir. Söz konusu tartışmaların odağında da, çalışmanın daha 

esnek bir şekilde düzenlenmesi yoluyla istihdamın artacağı iddiası bulunmaktadır. 

2001’de yaşanan ekonomik krizle daha da kötüleşen ekonomik koşullar ve bunun 

sonucunda ortaya çıkan yüksek işsizlikten, esnek iş gücü piyasaları yaratarak 

kurtulma arayışı, hakim anlayış olmuştur. Mevcut katılıkları ortadan kaldırarak iş 

gücü piyasasının esnekliğini artırmak, özellikle işsizliğe bir çare olarak 

görülmüştür. Bu nedenle, AB’ye uyum sürecinin de etkisiyle, 2003 tarihli yeni İş 

Yasası, odağına yerleştirdiği esneklik anlayışıyla kabul edilmiştir. Ancak, 

esnekliğin, Türkiye’de istihdam yaratma, kayıt dışı istihdamı azaltma gibi 

konularda kavram etrafında yaratılan yüksek beklentiye karşın pek faydalı 

olmadığı ortadadır. 

DB tarafından 2006 yılında yayımlanan “Türkiye İş Gücü Piyasası 

Raporu”nda167 “yaşanan etkileyici büyümeye rağmen, Türkiye’de istihdam 

yaratma ve iş gücüne katılım düzeyleri oldukça yavaş kalmıştır” denilerek, 

Türkiye’ye yeni istihdam olanakları yaratmak için temel politikalar 

önerilmektedir. Raporda, istihdam artışının yavaş olmasının önemli bir faktörü 

olarak iş gücü piyasası düzenlemelerine işaret edilmekte, yüksek kıdem tazminatı 

gibi düzenlemelerin işçiyi işten çıkarmayı maliyetli hale getirdiğini, ekonomik 

koşulların elverişsiz olması durumunda, çok maliyetli olması nedeniyle, işverenin 

yeni işçi almakta çekingen davrandığını belirtmektedir. Ayrıca, hızla artan asgari 

ücret ve yüksek ücret dışı iş gücü maliyetleri (emeklilik, sağlık sigortası, iş 

yaralanmaları, işçi tazminatı vb.) nedeniyle, işsizliğin veya kayıt dışı istihdamın 

artıyor olabileceği iddia edilerek, Türkiye için “reform” önerilerinde 

bulunulmaktadır.  

Türkiye’de modern bir ekonomi için modern iş gücü piyasası 

düzenlemelerine gereksinim bulunduğunu belirten DB’ye göre:  

                                                

167 Türkiye İşgücü Piyasası Raporu Özet, 
http://www.siteresources.worldbank.org/INTTURKEY/Resources/36/616-1144320150009/Ozet-
Overview.pdf (Erişim tarihi: 02.02.2007). 
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i) Yüksek kıdem tazminatı gereklerini düşürmek belki de en acil iş 

gücü piyasası reformudur. 

ii) Belirli süreli iş sözleşmelerine izin verilmelidir. 

iii) Toplu pazarlık ve iş güvencesine daha iyi erişim ve ihtilaf çözüm 

mekanizmaları açısından alternatif yargı mekanizmalarını daha 

yaygın hale getirmek, yani, özel tahkime izin vermek 

gerekmektedir.  

DB tarafından dile getirilen reformların kimi yerine getirilmiştir, kimi de, 

kıdem tazminatları gibi, zamanı geldiğinde mutlaka uygulamaya konmak üzere 

bir süreliğine ertelenmiş durumdadır.  

AB İlerleme Raporlarında da, işsizliğin nedeni, istihdam arz ve talebi 

arasındaki yetenek uyuşmazlığı ile istihdam piyasasının katılığı olarak 

görülmektedir. Bu yüzden, işsizlik oldukça yüksek kalmış ve göreceli olarak 

kalıcılık göstermiştir.168 

Türkiye’de işsizlik oranı gerçekten çok yüksektir. TÜİK tarafından 

gerçekleştirilen “Hanehalkı İş Gücü Araştırması”nın sonuçları, 2007 yılı 

itibarıyla, işsizliğin yüzde 11 olduğunu göstermektedir. İşsizlik 2000 yılından 

itibaren artma eğilimindedir. Buna koşut olarak iş gücüne katılım oranında da bir 

azalma dikkati çekmektedir. 1988 yılında iş gücüne katılma oranı yüzde 57,5 

iken, 2007 yılında bu oran yüzde 46,8’e gerilemiştir (Tablo 24). İş gücüne katılım 

oranındaki söz konusu düşük ortalama, bir anlamda iş bulma olanaklarını yitiren 

ve umudu kırılan sivil nüfusun boyutlarını da göstermektedir (Bağımsız Sosyal 

Bilimciler, 2005: 15). 

                                                

168 2004 tarihli İlerleme Raporu  
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Tablo 24 İş Gücü İstatistikleri (1988-2007) 

Yıllar İş gücüne 
Katılma 
Oranı 

İşsizlik 
Oranı 

İstihdam 
Oranı 

Eksik 
İstihdam 

Oranı 

1988 57,5  8,4  52,6  6,6  
1990  57,6  7,4  53,3  7,2  

2000  49,9  6,5  46,7  6,9  
2001  49,8  8,4  45,6  6,0  
2002  49,6  10,3  44,4  5,4  

2003  48,3  10,5  43,2  4,8  
2005  48,3  10,3  43,4  3,3  

2006  48,0  9,9  43,2  3,6  
2007 Ocak  46,8  11,0  41,7  3,3  

Kaynak: TÜİK verileri, http://www.tuik.gov.tr 

TÜİK tarafından, çalışmaya hazır olan ancak iş bulma umudu kalmadığı 

gerekçesiyle iş aramayanların dahil edilmediği istatistiklerde işsizlerin oranı, 

2006 ve 2007 yılı Ocak ayı için yüzde 11 olarak gösterilmektedir. Oysa onların da 

dahil edilmesiyle, Boratav tarafından hesaplandığı üzere, gerçek oran, belirtilen 

resmi rakamların çok üzerindedir (yüzde 16,6) (Tablo 25). Sönmez (2007b) 

tarafından yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan işsizlik oranı ise daha 

ürkütücü boyutlardadır. TÜİK tarafından sayılmayan 3 milyon 354 bin kişinin de 

dahil edilmesi sonucunda, Türkiye’deki gerçek işsizlik oranı 21,8’dir. 

Tablo 25 Türkiye’de İşsizlik (Bin Kişi ve Yüzdeler) 

Yıl İş 
arayan 
işsizler 

İşsiz 
yüzdesi 

(Dar 
tanım) 

İş 
aramayan 

işsizler 

Toplam 
işsizler 

Toplam 
İşsiz 

yüzdesi 

Tarımda 
istihdam 

1988 1.638 8,4 619 2.257 11,3 8.249 
1998 1.607 6,9 411 2.018 8,5 9.039 
1999 1.830 7,7 803 2.633 10,7 8.856 
2000 1.497 6,5 1.139 2.636 10,9 7.769 
2001 1.967 8,4 1.060 3.027 12,3 8.089 
2002 2.464 10,3 1.020 3.484 14,0 7.458 
2003 2.493 10,5 945 3.430 14,0 7.165 
2004 2.498 10,3 1.223 3.721 14,6 7.400 
2005 2.520 10,3 1.714 4.234 16,1 6.493 
2006 2.446 9,9 2.007 4.453 16,6 6.068 

Kaynak: Korkut Boratav, “İşsizliğin Seyri Üzerine”, Cumhuriyet, 11 Mart 2007. 
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Ancak, işsizliğin nedeni, DB veya AB gibi küresel örgütlerin veya 

sermaye çevrelerinin ileri sürdüğü gibi emek pazarının katılığı, iş gücü 

maliyetlerinin çok yüksek olması değildir. Tersine,  

• büyümede yetersizlik,  

• küreselleşmenin etkisi, 

• emeği disipline sokan bir araç olarak işsizlik,  

söz konusu neo-liberal tezin karşısında ortaya konulabilecek olan alternatif 

açıklamalardandır (Onaran, 2007: 3):  

Türkiye’de işsizliğin bir diğer nedeni de, neo-liberalizmin en önemli 

stratejisi olan özelleştirme uygulamalarıdır. Türkiye’de kamu sektörü, istihdam 

yaratma konusunda çok önemli bir yere sahiptir. Fakat IMF ile yapılan anlaşmalar 

sonucunda, son yıllarda gerçekleştirilen özelleştirmelerle, kamu istihdam 

oranında azalma söz konusudur. 2004 yılında, tüm istihdam edilenler içinde 

kamuda istihdam edilenlerin sayısı yaklaşık 2.5 milyon kişiydi, yani toplam 

istihdamın yaklaşık yüzde 12’sini oluşturmaktaydı.169. Özelleştirmenin, yoksulluk 

ve işsizlik üzerine etkileri bir sonraki bölümde değerlendirilecektir. 

Ülkemizde esnekliğe ilişkin düzenlemeler 2003 yılında kabul edilen İş 

Yasası ile büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, esasen esnek 

çalışmanın, Türkiye’de bir hayli yaygın olduğu daha önceki bölümlerde çeşitli 

örneklerle ortaya konulmuştu. Fiilen yaygın olan esnek çalışmanın mevzuatının 

da kabul edilmiş olması, işsizlik oranında hiç değilse bir azalma eğilimi yaratması 

beklenirdi. Oysa, aradan geçen sürede, esnekliğin, işsizliğin azaltılmasına ilişkin 

olumlu ve kalıcı sonuçları beraberinde getirmediği ve esnekliğin, işsizliğe çözüm 

olmadığı, işsizlik oranlarının gösterildiği tablo 25’ten de izlenebilir. 2003 

yılından bu yana işsizlik oranında yüzde 2,5’ten daha fazla bir artışı meydana 

gelmiştir ki, bu da rakamsal olarak bir milyondan daha fazla insan demektir. 

                                                

169 Kaynak: OECD, Economic Surveys, Turkey, Ekim 2004.  
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Türkiye’de artan işsizliğin nedenini neo-liberal politikalara dayandırmak 

yerine, mevcut istihdam piyasalarının katılığına bağlayan bir yaklaşımın, emekçi 

sınıflar açısından herhangi bir “ilerleme” sağlamayacağı görülmektedir. Emek 

piyasasının katılıklarını, esnekleşme ve özelleştirme stratejileri ile 

“yumuşatmaya” çalışan raporlar, emekçilerin toplumsal pazarlık gücünü de, 

sosyal diyalog mekanizmasının ısrarla yerleştirilmesine çalışarak sınıf hareketini 

de zayıflatmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu “piyasaperest” 

politikaların kazananlarının emekçi sınıflar olmadığı açıktır.  

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yüksek düzeyde seyreden işsizliğin 

hem işçi sınıfı üzerinde hem de işsizler üzerinde önemli etkilerinin olduğu açıktır. 

İşsizlik, işi olmayanları son derece ilkel koşullarda ve düşük ücretlerle çalışmaya 

zorlayıcı bir işleve sahipken, işçi sınıfı açısından da “terbiye edicidir”. İşsizliğin 

yarattığı etkilerin başında sendikalılık oranlarındaki düşüş gelmektedir. İkinci 

etkisi ise günlük çalışma saatlerinin artmasıdır. AB ülkelerinde çalışma 

saatlerinin uzaması eğilimine ikinci bölümde değinilmişti, Türkiye’nin de benzer 

bir sürece uyum sağlanmakta olduğu ilerleyen bölümlerde gösterilecektir. 

İşsizliğin üçüncü etkisi ise reel ücretlerde ortaya çıkan düşüştür. Türkiye’de reel 

ücretlerde yaşanan düşüşe ilişkin veriler bir sonraki bölümde ortaya konulacaktır.  

3 . 5 . 2 . 3  Ça l ı şma  İ l i ş k i l e r inde  Değ i ş im  

Çalışma ilişkilerinde değişim başlığı altında ikinci bölümde AB içinde 

değerlendirilen iş gücü içinde rekabetin artması ve reel ücretlerde gerileme; 

çalışma koşullarının kötüleşmesi ve fazla çalışma uygulamasının artması ile 

sendikasızlaşma süreçleri ve bu alanlardaki ampirik veriler Türkiye düzleminde 

ortaya konulacaktır. 

3 . 5 .2 . 3 . 1  Rekabe t ,  R e e l  Ü c r e t l e r de  Ge r i l eme  

1980’li yıllarda, Türkiye ekonomisinin uluslararası ekonomiye dahil olma 

sürecinde ücretleri bastırmak, uluslararası rekabet gücü elde etmenin en temel 

aracı haline getirilmiştir (Onaran, 2007). Yapılan araştırmalarda, gerek kamu 

gerekse özel sektörde, ücretlerin yıllar itibarıyla reel olarak düşüş trendine girdiği 

görülmektedir. Kamu kesiminde, 1991 yılında 100 olan reel ücret endeksi, 1998 
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yılında 73.9’a düşmüştür. Özel kesimde ise 1991 yılında 100 olan reel ücret 

endeksi 81.8’e düşmüştür (DPT, 2001:143). 

Bağımsız Sosyal Bilimciler (2005: 17-18) tarafından 2005 yılında, 

Türkiye’nin ekonomik ve siyasal yapısına ilişkin değerlendirmeleri içeren 

raporda, 1980 sonrası Türkiye ekonomisinde ücret ve üretkenlik artışları arasındaki 

ilişkinin giderek birbirinden koptuğu belirtilmiştir. Emek verimliliği ve ücretler için 

1980 yılı 100 endeks değeri olarak alınmış ve 2000 yılındaki değerleriyle bir 

karşılaştırma yapılmıştır. Buna göre, 2000 yılına gelindiğinde, Türkiye’de ücret 

endeksinin değeri 1980:100 endeks değerine kıyasla, gerileyerek 26.3’e inmiş; 

verimlilik ise 136.2’ye yükselmiştir. Bu gözlem basitçe, Türkiye’de verimlilik artsa 

da bunun bölüşüme yansımadığını, başka bir deyişle, ücretle çalışanların refahını 

aynı ölçüde artırmadığını ortaya koymaktadır. Onaran (2007) da, 1999-2005 

döneminin ortalamasına bakarak çarpıcı rakamlara ulaşmıştır: Buna göre, imalat 

sanayii istihdamı yüzde 1,2 azalmış, bu dönemde reel ücretler artmamış, tersine 

yüzde 4 azalmıştır. Üretkenlik ise yüzde 6,43 oranında artmıştır. Bu da emeğin katma 

değer içindeki payında radikal bir azalma anlamına gelmektedir. 

Bu eğilim, son yıllarda derinleştirilerek uygulanan neo-liberal ekonomi 

politikalarıyla gelişimini sürdürmüş ve Sönmez’e (2007b) göre, bu durumun da 

kamçıladığı yoğun işsizlik, patronlarca emeğin insafsızca kullanımını beraberinde 

getirmiştir. Sadece imalat sanayiine bakıldığında, reel ücretlerde son 4 yılda 

yüzde 25’e varan düşüşler yaşanmıştır. 

Tablo 26 İmalat Sanayiinde Son Dört Yılda Gerçekleşen Verimlilik-Ücret 

İlişkisi 

2000=100 2002 2006* % 
Üretim 100,4 134,0 33,4  
Üretimde Çalışanlar 92,2 94,5 2,5  
İşçi Başına Üretim     
(Verimlilik) 108,8 141,9 30,4  
Kişi Başına Kazanç     
(Reel TL) 79,7 77,7 -2,4  
Birim Ücret (Reel TL) 73,1 54,8 -25,1 

Kaynak: Sönmez (2007b) *: 2006 üçüncü çeyrek itibarıyla. TÜİK ve DPT verilerinden hesaplanmıştır. 
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İmalat sanayinde, üretimin son dört yılda yüzde 33 gibi oldukça yüksek bir 

artış kaydetmesine karşın, üretimde çalışan sayısındaki artış yüzde 2,5’te kalmış, 

yani üretim artışı istihdam yaratamamıştır. Ayrıca, iş gücü yerine makine 

kullanılarak gerçekleşen üretim artışı sonucunda iş gücü başına üretim, yani 

“verim”in hızla artmasına karşılık, sektörde çalışanların reel ücretleri, yani 

enflasyondan arındırılmış, TL (Türk Lirası) cinsinden kazançları ise yüzde 2,4 

oranında düşmüştür. Yani bir başka deyişle, iş gücü, “verim artışından” hiçbir pay 

alamamıştır. 

İşçilerin yaşadığı verim artışından pay alamama durumunun bir benzerini, 

maaşıyla geçinenler de yaşamaktadır. 1980 sonrasında uygulanan neo-liberal 

ekonomi politikaları, kamu emekçilerinin alım gücünü ve reel ücretlerini de 

olumsuz etkilemiştir. KESK tarafından hazırlanan aşağıdaki tabloda, yıllara göre 

enflasyon, ortalama ücret ve GSMH büyüme oranları verilmektedir. 1979 yılı 100 

alınarak endekslenmiş verilere göre, 1979 yılında 8.636 TL olan ortalama memur 

maaşı 2005 yılında 773 YTL (Yeni Türk Lirası)’yi bulmuştur. Yapılan 

oranlamada, kamu emekçilerinin ücretlerinin reel olarak gerilediği görülmektedir. 

1979 yılında, kamu emekçisinin 100 lirası 2005 yılında reel olarak 99 liraya 

düşmüşken, aynı dönemde GSMH ise yüzde 278 oranında artmıştır. Dolayısıyla, 

kamu emekçileri büyüyen ekonomiden pay alamadıkları gibi yoksullaşmışlardır. 
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Tablo 27 Kamu Çalışanlarının Reel Ücretlerinin Durumu (1980-2005)  

Yıllar 
 

Enflasyon 
 

Enflasyon 
(1979=100) 

Ücretler 
TL 

Reel Ücret 
(1979=100) 

GSMH 
BüyümeOranı 

GSMH 
(1979=100) 

Kişi 
Başına 

GSMH ($) 

1980 116,60 217 12.107 0,65 -2,78 97,22 1.338 
1981 35,90 294 17.289 0,68 4,81 101,90 1.368 
1982 27,10 374 23.836 0,74 3,09 105,04 1.376 
1983 31,40 492 30.144 0,71 4,21 109,47 1.399 
1984 48,40 730 40.090 0,64 7,11 117,25 1.461 
1985 45,00 1.058 57.754 0,63 4,30 122,29 1.487 
1986 34,60 1.424 78.986 0,64 6,76 130,56 1.552 
1987 38,90 1.978 113.984 0,67 9,81 143,37 1.668 
1988 73,70 3.435 182.307 0,61 1,45 145,46 1.656 
1989 63,30 5.610 378.090 0,78 1,63 147,82 1.647 
1990 60,30 8.993 697.227 0,90 9,37 161,67 1.760 
1991 66,00 14.928 1.248.816 0,97 0,35 162,23 1.732 
1992 70,10 25.392 2.453.305 1,12 6,40 172,62 1.808 
1993 66,10 42.176 4.072.052 1,12 8,14 186,68 1.919 
1994 106,30 87.010 6.556.503 0,87 -6,08 175,32 1.769 
1995 93,60 168.451 12.091.709 0,83 7,95 189,26 1.875 
1996 80,40 303.886 23.463.672 0,89 7,12 202,74 1.972 
1997 85,70 564.316 50.759.457 1,04 8,30 219,56 2.097 
1998 84,60 1.041.728 92.481.635 1,03 3,86 228,03 2.140 
1999 64,90 1.717.809 159.429.000 1,07 -6,08 214,15 1.975 
2000 54,90 2.660.887 218.520.153 0,95 6,34 227,72 2.065 
2001 54,40 4.108.409 324.738.063 0,92 -9,54 206,01 1.838 
2002 45,00 5.957.193 497.849.499 0,97 7,90 222,28 1.950 
2003 25,30 7.464.363 619.873.260 0,96 5,90 235,40 3.383 
2004 10,60 8.255.585 702.778.601 0,99 9,90 258,70 4.172 
2005 10,14 8.916.032 773.877.650 0,99 7,60 278,36 5.088  

Kaynak: KESK (2007), “Türkiye Büyüdü Ücretler Eridi”, 
http://www.kesk.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=91 
(Erişim tarihi: 04.09.2008). 

3 . 5 .2 . 3 . 2  Fa z l a  Ça l ı şma  ve  Ça l ı şma  Ko şu l l a r ı  

Önlenebilir iş kazaları ve vahşi çalışma koşulları nedeniyle, 110 işçinin170 

yaşamını yitirmesine yol açan Tuzla’daki tersanelerden birinde çalışan bir işçi171 

“Sömürü çok kötü, bir baret bir eldiveni patrona kavga dövüş aldırıyoruz. Günde 12 saate 
varan sürelerde çalışıyoruz. Yeri geliyor pazar günleri de çalışıyoruz. Yani patronların 
ağzından çıkan her şey kanun olmuş! Yemeklerimiz berbat, üzerlerinde fareler dolaşıyor. 

                                                

170 http://www.limteris.net/haber/haber_detay.asp?haberID=343 (Erişim tarihi: 06.09.2008). 
171 http://www.ufukcizgisi.org/index.php?in=30&p=860 (Erişim tarihi: 06.09.2008). 
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Soyunup giyindiğimiz yerlerin altından lağım akıyor. İşçinin güvenliği için önlem 
alınmıyor. Mesela 8 metrelik parçayı romorkör veya kamyonla götüreceğine forkliftle 
götürüyor. Parça pat diye işçinin üstüne düşüyor, adam ölüyor. Her an birisi ölüyor! Buna 
rağmen sigortalarımız ödenmiyor. Baskı yaptığımızda bir iki gün sonra yatırıyorlar. Sonra, 
‘biz böyle işçi çalıştırıyoruz, işine gelirse’ diyorlar; yeri geliyor tehdit de ediyorlar!” 
diyor. 

Çalışma koşullarına ilişkin son derece çarpıcı bir örnek oluşturan Tuzla 

tersanelerinde yaşananları, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu 

Başkanı “Türkiye’nin gemi yapımı yüzde 60 oranında dış alıma bağlı. Bizim 

kârımız tamamen işçilikten. Türkiye’de işçi maliyetleri düşük, biz buradan 

kazanıyoruz. İşçi maliyetleri yükselirse, uluslararası piyasayla rekabet 

edemeyiz”172 şeklinde değerlendirmesiyle, orada yaşananları tüm açıklığıyla 

ortaya koymaktadır. 

Tuzla tersanelerinde yaşananlar, yüksek düzeyde seyreden işsizliğin 

yarattığı “tehdit” nedeniyle, işçilerin sigortasız, kayıt dışı işlerde, son derece ilkel 

koşullarda ve çalışma süreleri inanılmaz boyutlara ulaşmış bir halde çalışmaya 

razı edilmelerine ilişkin yaşanan örneklerden yalnızca birini oluşturmaktadır.  

Emek mücadelesinin, tarihten bu yana en önemli parçası olan çalışma 

sürelerinin kısaltılması yöntemi, esasen işsizliği önlemeye dönük en kalıcı önlem 

olduğu halde (Onaran, 2007), mevcut istihdam oranıyla mevcut işçiler daha fazla 

çalıştırılmaktadır.  

Çalışma sürelerini belirleyen “Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesine İlişkin 

93/104 sayılı AB Direktifi”nin İş Yasası’nda yer alan 41, 46, ve 53-70. maddeleri 

ile uyumlandırılması sonucunda, fazla çalışmaya yasal açıdan da temel 

sağlanmıştır; zira, günlük, kesintisiz en az 11 saatlik bir dinlenme süresi öngören 

Direktife göre, istendiği takdirde, işçinin 13 saate kadar çalışması olasılık 

dahilindedir.  

                                                

172 Mithat Sancar, “Tuzla Ne Yana Düşer, Ergenekon Ne Yana?”, Birgün, 20 Ağustos 2008. 
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HAK-İŞ tarafından gerçekleştirilen “İşsizlik Kıskacındaki Modern Kölelik: 

Fazla Çalışma”173 isimli raporda bu durum olanca açıklığıyla ortaya 

konulmaktadır. 4857 sayılı İş Yasası’na göre, genel bakımdan, çalışma süresi 

haftada en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. “Aksi kararlaştırılmadıkça” bu 

sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 

uygulanması öngörülmüştür. Bunun yanında, fazla çalışma ise haftalık 45 saati 

aşan çalışmalar olarak tanımlanmakta ve fazla çalışma süresinin toplamının bir 

yılda 270 saatten fazla olamayacağı öngörülmektedir. Buna göre, haftalık fazla 

mesai dahil, ortalama çalışma süresi 50 saat olmaktadır. Yine aynı raporda 

belirtildiğine göre, bir işçi, imalat sanayinde, haftada 52,1 saat ile rekor bir 

seviyede çalışmaktayken; hizmetler, ticaret ve turizm gibi birçok sektörde günde 

12 saate, haftada 72 saate ulaşan çalışma süreleri uygulanmaktadır.  

ILO istatistikleri de, tüm sektörlerdeki toplam istihdam açısından haftalık 

çalışma saatlerinin karşılaştırılması sonucunda, 2000-2006 yılı arasında bir artış 

eğiliminin ortaya çıktığını göstermektedir.174 

Tablo 28 Haftalık Çalışma Saatleri  

Yıllar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Toplam  46,5  48,6  48,7  48,7  49,3  51,4  51,3 

Kaynak: http://laborsta.ilo.org/cgi-bin/brokerv8.exe (Erişim tarihi: 06.09.2008). 

Çalışma sürelerinin uzatılması, birden fazla çalışan ile yapılacak olan işlerin 

tek kişi ile yapılmasını zorunlu hale getirmekte; bu da, bir yandan işsizliğin bir 

“tehdit” unsuru olarak devam etmesine yol açarken, öte yandan yeni istihdam 

olanaklarının yaratılmasını da engellemektedir.  

                                                

173 İnternet taraması sonucunda varlığından haberdar olduğum bu çalışma HAK-İŞ’in internet 
sitesinde yer almadığından dolayı, kişisel başvuruyla Konfederasyon’dan edinilmiştir. Rapor 
üzerinde tarihe ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığından dolayı da tarihsiz olarak belirtilmiştir. 
174 http://laborsta.ilo.org/cgi-bin/brokerv8.exe (Erişim tarihi: 06.09.2008). 
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3 . 5 .2 . 3 . 3  AB  Sü re c i n de  T ü r k i y e ’ de  Send ik a l a r ın  
Du rumu/Ro lü  

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de, sendikal örgütlenme ciddi bir 

güçsüzlük yaşamaktadır. Ayrıca, Türkiye’de sendikal örgütlülük kamu ağırlıklı 

olduğundan, özelleştirmeler sendikalı işçi sayısında ciddi düşüşler yaşanmasına 

neden olmuştur.  

Türkiye’de sendikalaşma istatistikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı tarafından tutulmaktadır, ancak, bunlar gerçek rakamları ifade 

etmemektedir. Hem toplam işçi sayısı, hem de sendikalı işçi sayısı gerçek 

rakamlardan oldukça farklıdır. İşçilerin üyelik kayıtları düzenli olarak tutulmadığı 

ve takip edilmediği için, görünen sendikalı işçi sayısı ile toplu sözleşmeden 

yararlanan işçi sayısı arasında da önemli bir açı mevcuttur. Kaldı ki, Bakanlık 

tarafından açıklanan, gerçeği yansıtma konusunda ciddi eleştiriler alan 

sendikalaşma oranında (Tablo 29) bile bir düşme eğilimi dikkati çekmektedir.  

Tablo 29 İşçi Sayısı ve Sendikalaşma Oranları 

Yayım dönemi Toplam İşçi Sayısı Sendikalı İşçi Sayısı Sendikalaşma 
Oranı % 

Ocak 2000  4.508.529 3.086.302 68,45 
Temmuz 2000  4.521.081 2.468.591 54,60 
Ocak 2001  4.537.544 2.580.927 56,88 
Temmuz 2001 4.562.454 2.609.672 57,20 
Ocak 2002  4.564.164 2.648.847 58,04 
Temmuz 2002  4.572.841 2.680.966 58,63 
Ocak 2003  4.686.618 2.717.326 57,98 
Temmuz 2003 4.781.958 2.755.191 57,62 
Ocak 2004  4.857.792 2.806.927 57,78 
Temmuz 2004 4.916.421 2.854.059 58,05 
Ocak 2005  4.970.784 2.901.943 58,37 
Temmuz 2005 5.022.584 2.945.929 58,65 
Ocak 2006  5.088.515 2.987.431 58,70 
Temmuz 2006 5.154.948 3.001.027 58,21 
Ocak 2007  5.210.046 3.043.732 58,42 
Temmuz 2007  5.154.948 3.001.027 58,21 
Ocak 2008  5.349.828 3137.819 58,65 

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri 
http://www.csgb.gov.tr/article.php?article_id=381 (Erişim tarihi: 07.09.2009). 

Boratav (2005: 28), her ülkenin kurumsal tarihi, sınıf mücadeleleri 

sonucunda ve devlet ile sınıflararası oydaşma yoluyla oluşmuş olan kapitalist 
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sistem içinde olmasına karşın, emekçilerin farklı boylarda ve hızlarda, farklı 

mesafelerle belli konumlar elde etmiş oldukları ortamlar olduğundan, aynı 

tornadan gelen programlara aynı şekilde cevap vermez demektedir. Neo-liberal 

politikaların, tüm ülkelere, üç aşağı beş yukarı aynı biçimde uygulanmaya 

çalışılmasına karşın, örgütlü emeğin zayıflatıldığı yerlerde bu işin daha kolay 

gerçekleştiğini ve bazı yerleri daha kolay teslim aldığını; oysa örgütlü emeğin 

güçlü olduğu yerlerde bu politikaların hayata geçirilmesinin daha zor olduğunu 

belirtmektedir.  

Bir yandan sendikaların üyelerini kaybederek yaşadığı güç kaybı, diğer 

yandan ekonomik, toplumsal ve ideolojik açıdan yaşanan zaafiyet zaten çok fazla 

politik bir güç haline gelememiş Türkiye sendikal hareketinin daha da 

zayıflamasına neden olmuştur. Özuğurlu’ya (2007) göre, dünyada da yaygın 

olduğu şekliyle, Türkiye’de de sendikacılık derin bir temsil krizi içindedir, ancak 

AB süreci bu temsil krizinin sürdürülebilir olmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Türkiye’de, emek örgütlerinin, AB’ye uyum sürecine, dolayısıyla 

da neo-liberal politikalara nasıl tepki verdiğine ilişkin kimi bilgiler, IMF/DB 

politikalarıyla koşutluk bölümünde aktarılmıştı. Bu bölümde ise daha çok 

sendikaların AB’ye üyelik sürecindeki rolü ve AB’ye üyelik konusundaki 

eğilimleri üzerinde durulacaktır.  

AB sürecinde sendikaların tutumu değerlendirildiğinde, özellikle sosyalist 

bir hatta yer aldığını iddia eden ve sınıf sendikacılığı yaptığını belirten DİSK ile 

son yıllarda önemli bir politik mücadele benimseyen kamu çalışanlarının 

örgütlendiği Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’nun 

tutumunun daha önemli ve belirleyici olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, 

AB karşısındaki konumlanış açısından Türkiye sendikal hareketinin parçası olan 

diğer sendikaların da (TÜRK-İŞ ile HAK-İŞ) bu süreçteki tutumlarına ilişkin 

değerlendirme yapılacaktır.  

Kronolojik bir değerlendirme yapıldığında, DİSK’in kuruluş bildirgesinde 

doğrudan AET’ye bir atıf olmamasına karşın “kapitalist kalkınma yoluna” karşı 

köklü eleştirilere yer verilmişti. DİSK’in kurucularının büyük ölçüde Türkiye İşçi 

Partisi’ne ve sosyalist düşünceye yakın olması, DİSK’in 1980’lere kadar Ortak 
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Pazar karşı çıkan tutumunu açıklayıcı niteliktedir. DİSK 1979 tarihinde “NATO, 

CENTO175, OECD ve Enerji Ajansı gibi askeri ve ekonomik örgütlerden 

çıkılması, AET ve IMF ile ilişkilerin kesilmesi” gerektiğini karara bağlamıştı. 

1994 yılında toplanan DİSK Genel Kurulu’na sunulan çalışma raporunda, 

sendikaların sosyal boyutlu bir Avrupa için mücadele ettikleri belirtilmekte ve 

AB üyeliğine ilişkin herhangi bir karşı çıkışa rastlanmamaktadır (Çelik, 2004). 

DİSK, günümüzde, Türkiye’nin AB’ye girmesine olumlu bakmakta ve üyesi 

olduğu ETUC nezdinde bu doğrultuda faaliyetler yürütmektedir. DİSK, AB’yi 

sadece Türkiye’ye ekonomik bazı avantajlar temin edecek bir zenginler kulübü 

olarak görmemekte, AB’nin politik bir proje olduğunu ve ekonomik 

entegrasyondan çok daha fazlasını içerdiğini savunmaktadır (Doğan, 2003).  

DİSK’in, AB süreci konusunda olumlu bir tutum alarak, süreci 

desteklediğine ilişkin çeşitli örneklerle, sürecin ivme kazanmasıyla birlikte daha 

çok karşılaşılmaktadır. DİSK, tıpkı TÜSİAD’ın yaptığı gibi, Brüksel’deki 

temsilcisi aracılığıyla lobicilik yaparak süreci yakından izlemekte ve 

desteklemektedir. DİSK Brüksel Temsilcisi Yücel Top, Avrupa Sosyal Modeline 

yönelişlerinin nedeni şu sözlerle açıklamaktadır:176 

“Ulusal düzeyde ve uzun mücadeleler sonucu kazanılan sosyal haklar ekonominin 
küreselleşmesiyle büyük bir baskı altına alınmış durumdadır. Makro düzeyde büyüyen 
ekonomi karşısında sosyal alanda da makro örgütlenmelerin gerekliliği açıktır. Yani makro 
ekonomi karşısına makro sosyal tezler ile çıkılması gerekmektedir. Oysa küresel planda ne 
Dünya Ticaret Örgütü içerisinde ne de Uluslararası Çalışma Örgüt içerisinde, ulusal planda 
kazanılmış haklarla kıyaslanabilecek haklar ne de bu hakların korunma mekanizmalarına 
benzer mekanizmalar henüz oluşturulabilmiş değildir. Buna karşılık bölgesel planda 
oluşmaya başlayan ekonomik işbirliği örgütlenmeleri (AB, ALENA, MERCOSUR vs.) 
içerisinde sosyal alanda kimi adımların atıldığı gözlenmektedir. Bu anlamda AB 
incelenmeye değer bir örnek teşkil etmektedir. (…) Avrupa Birliği içerisinde alt sınırı net 
bir biçimde belirtilmiş haklar ve özgürlükler üzerine oturan bir model vardır. Kuşkusuz bu 
hakların Portekiz'deki uygulaması ile örneğin İsveç'teki uygulamaları arasında fark vardır. 
Ancak bu farka rağmen temel ilke her yerde aynıdır: AB ve üye ülkeleri dayanışma 
üzerine oturmuş toplumlardır. Bu gerçek Avrupa'da var olan sosyal modeli ABD veya 
Japonya'dakinden farklı kılmaktadır. (...) AB sosyal modeli bizim için bir zorunluluktur. 
Ankara Sözleşmesi'yle, Kopenhag Kıstaslarıyla, Maastricht ve Amsterdam zirvelerinin 
ortaya çıkardığı sonuçlarla Türkiye, dayanışma ve özgürlükler üzerine oturan bir modeli 
kabul etmiştir. Bizim açımızdan sorun, bunun takvimi ve sırasıdır” (Top, 2000:7). 

                                                

175 Central Treaty Organization (Merkezi Antlaşma Örgütü). 
176 Yücel Top, “Avrupa Modeli Uygulanmalı”, Cumhuriyet, 05.05.2000. 
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AB üyeliğinden yana olan DİSK, Türkiye-AB arasındaki ilişkide, tarafları 

üyelik konusunda zorlamaya yönelik çalışmaları da yerine getirmektedir. Bu 

bağlamda, AB ile ilişkilerin sağlanması ve güçlendirilmesi konusunda kurumsal 

yapılanmalar içinde de yer alan DİSK’in bu tutumu ise Radikal gazetesinden 

Funda Özkan tarafından “Bildik slogan Avrupa Birliği yolunda değişime uğruyor, 

artık: ‘İşçi işveren el ele.’177 şeklinde ortaya konulmuştur. İşçi-işveren işbirliğine 

yol açan kurumsal yapı ise Karma İstişare Komitesi (KİK)’dir.  

Türkiye-AB Karma Parlamento Komitesi “siyasi-kamu” ilişkisini sağlarken, 

“sivil kesimin” kurumsal ilişkisini de KİK yerine getiriyor. KİK’in 

Eşbaşkanlığı’na Şubat ayı (2005 yılı) sonunda iki yıllığına, DİSK Başkanı 

Süleyman Çelebi seçildi. Süleyman Çelebi, eşbaşkanlık koltuğunu İstanbul 

Sanayi Odası Meclis Başkanı, sanayici Hüsamettin Kavi’den devraldı.178  

Ankara Anlaşması’nın 27. maddesi çerçevesinde, 16 Kasım 1995’te 

oluşturulmuş olan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TİSK, TÜRK-

İŞ, HAK-İŞ, DİSK, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu 

(KAMU-SEN), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Türkiye Esnaf ve 

Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)’nun üye olduğu KİK’te, Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) ve 

Türkiye Endüstri İlişkileri Derneği de dönüşümlü olarak üye bulundurmaktadır. 

Sekreteryasını TOBB’un yürüttüğü KİK’in görevleri; Türk ve AB ekonomik ve 

sosyal çevreleri arasında diyalog ve yakınlaşmanın tesis edilmesi, Türkiye’nin 

AB’ye entegrasyonunun kolaylaştırılması olarak belirlendi.179  

DİSK Genel Başkanı, Türkiye-AB KİK Eşbaşkanı Süleyman Çelebi, “Sivil 

toplum örgütleri olarak biz rol almasaydık, Avrupa müzakere süreci bugün tek 

başına başlamış olmazdı” dedi.180
 Brüksel’deki basın toplantısında KİK 

                                                

177 “DİSK Başkanı işverenlerin başkanı oldu”, Funda Özkan, Radikal, 12 Mart 2005. 
178 Aynı gazete haberi. 
179 “Sivil toplum olmasaydı müzakere başlamazdı”, Hürriyet, 28 Kasım 2005. 
180Aynı gazete haberinden. 
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çalışmalarının, Türkiye’nin AB ile bu ilişkileri sağlamasında en önemli 

unsurlardan bir tanesi olduğunu anlatan Çelebi, 

“Sivil toplum örgütleri olarak biz rol almasaydık, Avrupa müzakere süreci bugün tek 
başına başlamış olmazdı. Tabii ki iktidarların rolü var, onların yaptığı çalışmalar var ama 
eğer bizim buradaki partnerlerimizle kurduğumuz diyalog olmasaydı, işverenler kendi 
örgütleriyle, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri diyalog kurmasaydık ve ortak 
iradeyi ortaya koymamış olsaydık bugün bu müzakere süreci başlamış olur muydu o 
tartışmalı bir konu” 181 

demiştir. Görüldüğü gibi, DİSK, AB sürecinde, işverenler ile tam bir uyum 

halinde, üzerine düşen görevi yerine getirmenin rahatlığı içindedir. Bu da, yeni 

bir uzlaşı kültürünün yansıması olarak okunabilir: Çatışma yerine “uzlaşmanın” 

hakim kılındığı bu dönemde, işçi örgütünün liderinin AB sürecine ilişkin olarak 

siyasal iktidar ve sermaye ile aynı tarafta yer alması irdelenmesi gereken bir 

durumdur.  

DİSK Genel Başkanı tarafından yapılan bu değerlendirme, aslında iki 

açıdan çok önemlidir: İlki, Türkiye’de emek hareketinin gelişmesi sürecinde 

önemli bir rol üstlenmiş bir sendikanın genel başkanının kendisini bir “sivil 

toplum örgütü” olarak tanımlaması iken, diğeri de, kendi sendikasının da içinde 

bulunduğu sivil toplum örgütlerinin AB üyeliği konusunda istekli tavrıdır. KİK 

içinde bulunan sermaye örgütleri açısından, AB üyeliği konusunda istekliliğin 

şaşılacak bir yanı yoktur, çünkü tıpkı Avrupa’da olduğu gibi, Türkiye’de de 

sermaye, kendi sınıfsal çıkarları gereği, AB ile bütünleşmeyi ve bunun için de, 

yine Avrupa’da olduğu üzere, “sosyal taraf” olarak süreçte rol alarak söz sahibi 

olmayı istemektedir. Ancak, kendi içlerinde farklılaşmış siyasal görüşlere mensup 

olmakla birlikte, “emek” örgütlerinin sermaye ile aynı (bazen daha ileri 

noktada)182 bulunması kuşkusuz ki “şaşırtıcı” ve “ilginç”tir. 

                                                

181 “Sivil toplum olmasaydı müzakere başlamazdı”, Hürriyet, 28 Kasım 2005. 
182 “DİSK ve HAK-İŞ TİSK’e çattı”, soL Günlük Siyasi Gazete, 16 Şubat 2007. DİSK Başkanı 
kimi zaman sermaye örgütlerinin temsilcilerini tutarlı AB’ci olmaları konusunda uyarmaktadır. 
Haber şöyle: “Çelebi'den "tutarlı AB'ci ol" çağrısı”, DİSK Başkanı Süleyman Çelebi 
açıklamasında, TİSK'i AB'cilik konusunda tutarsız olmakla itham ederken sendikalar ile ilgili 
yasaların, kıdem tazminatı için getirilmesi düşünülen değişikliklerde pazarlık unsuru olarak 
kullanılmak istendiğine işaret etti. 
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Öncelikle, bir sendika genel başkanının, sendikasını “sivil toplum örgütü” 

olarak tanımlamasında bir tuhaflık olmasına karşın, bu, AB sürecini içtenlikle 

savunan bir sendika ve onun başkanı olması itibarıyla yadırganacak bir durum 

değildir.183 Çünkü, söyledikleri, AB’nin söylemiyle kendi içinde tutarlı bir 

çizgidedir, zira, işçi sendikaları AB’nin bizzat kendisi tarafından sivil toplum 

yapısı içerisinde değerlendirilmektedir, üstelik de işveren örgütleriyle, dini 

topluluklarla, medya ile birlikte. 184 

Sosyalist hatta yer alan diğer sendika olan KESK ise, “tüm emekçilerin 

geleceğini doğrudan ilgilendiren AB konusunda net bir şey söylememekte, ya 

susmakta, ya da deyim yerindeyse “lafı yuvarlamaktadır” (Bozbeyoğlu, 2005). 

Gerçi KESK, zaman zaman “AB’nin, Avrupa sermayesinin çıkarları ve ihtiyaçları 

çerçevesinde şekillenen bir kurum” olduğunu savunarak, sermayenin Avrupasına 

karşı emeğin Avrupası yaklaşımını öne çıkarmaktadır (Çelik, 2004). 1996 

tarihinde toplanan KESK 1. Genel Kurulunda, AB ile ilgili alınan bir kararda şu 

değerlendirme yapılmıştır: “KESK, AB’nin sermaye denetimindeki emekçilerin 

kazanımları aleyhine üretilen politikalarını tespit ederek, sermayenin Avrupasına 

karşı Avrupa ülkelerindeki emekçilerin yürüttüğü mücadeleyi destekler. (...) 

                                                                                                                                     

“Türk-İş: ‘AB’ciyiz’”, soL Günlük Siyasi Gazete, 4 Ekim 2006. Türk-İş Genel Başkanı Salih 
Kılıç, AB'ye uyum sürecinde hükümetlerin onayladığı reform yasalarını, Türkiye halkı için 
kazanım olarak gördüklerini ifade etti ve ''Türk-İş topluluğu, bütün bu gelişmelerden ülkemiz 
adına mutluluk duymakta ve ülkemizin AB'ye tam üyeliğini desteklemektedir'' dedi. 

“HAK-İŞ, AB konusundaki çalışmalara ve faaliyetlere aktif olarak katılmıştır. Çünkü, HAK-İŞ, 
AB entegrasyon sürecine hem devletin, hem sivil toplumun ve bireylerin mümkün olduğunca 
katılarak bu sürecin reaktif değil interaktif hatta proatif olmasını savunmaktadır. Aksi 
takdirde,Türkiye, kurumlar ve toplum olarak. sürece seyirci ve defansif kalmaktayız.” 
http://www.hakis.org.tr/faaliyet_raporu/dis_iliskiler.htm, (Erişim tarihi: 01.06.2008). 
183 DİSK'ten AB desteği, Radikal, 12 Haziran 2003. 
184 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, sivil toplum örgütlerini “üyelerinin genel yarara 
yönelik amaç ve sorumluluklar taşıdığı ve kamu kurumları ve vatandaşları arasında aracı olarak 
faaliyet gösteren tüm örgütsel yapılar” olarak tanımlanmaktadır. Böylesi açık ve kapsamlı bir 
tanım içinde de, iş gücü piyasası aktörler yani sosyal taraflar olarak adlandırılan işçi sendikaları 
ve işveren örgütleri; sosyal ve ekonomik aktörleri en geniş ölçüde temsil eden kuruluşlar, örneğin 
tüketici örgütleri; diğer sivil toplum kuruluşları, örneğin, gençlik veya aile dernekleri ile dini 
topluluklar ve medya sivil toplum örgütleri olarak tanımlanmıştır. “Komisyondan Konseye, 
Avrupa Parlamentosuna, Ekonomik ve Sosyal Komiteye ve Bölgeler Komitesine Bildirim, AB ve 
Aday Ülkeler Arasında Sivil Toplum Diyaloğu,”, DPT tarafından Eylül 2005 tarihinde tercüme 
edilen metne http://ekutup.dpt.gov.tr/absiviltop/diyalog/pdf adresinden ulaşılabilir. (Erişim tarihi: 
14.09.2006). 
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Avrupa’daki emekçilerin iktidarının ve emeğin Avrupasının kurulması mücadelesine 

katkı yapmayı önüne hedef olarak koyar, Avrupalı emekçilerin mücadele 

deneyimlerinden dersler çıkarır, kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi için çaba 

harcar” (Çelik, 2004). Genel olarak, AB konusunda eleştirel bir tutum takındığı 

söylenebilecek olan KESK, Avrupalı emekçilerin kazanımlarına ve sosyal Avrupa 

yaklaşımına vurgu yapmaktadır. Şayet, emeğin Avrupası tezi, Avrupa işçi sınıfı ile 

birlikte kapitalizme karşı mücadele etmek anlamını taşıyorsa, bunu 

gerçekleştirmek için AB’ye girmenin gerekli olmadığına şüphe yoktur.  

Doğan (2003), kuruluşundan itibaren “ulusalcı” karakter taşıyan, “partiler 

üstü” kalmaya çalışan ve “sınıf” kavramından uzak bir sendikacılık anlayışını 

yerleştirmeye çalışan TÜRK-İŞ’in, en başından beri, Türkiye-AB ilişkilerine 

şüpheci bir bakış açısıyla yaklaştığını belirtirken; Çelik (2004), TÜRK-İŞ’in, 

1960’ların başlarından 2000 yılına kadar, Türkiye’nin AET/AB üyeliğine olumlu 

baktığını; ancak 2000 yılından itibaren, tutumunda köklü bir değişiklik yaşadığını 

ileri sürmektedir. 1995 Genel Kurulu’nda alınan ve Türk mevzuatının AB 

standartlarına uygun hale getirilmesi kararına rağmen, 2000 yılında TÜRK-İŞ 

Genel Başkanı Bayram Meral tarafından yapılan bir değerlendirmede şu görüşlere 

yer verilmiştir: 

“Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde sendikal hak ve özgürlükler alanında önemli adımlar 
beklemek de gerçekçi değildir…. Türkiye’nin daha da demokratikleştirilmesi, 12 Eylül 
sonrasında askerî yönetimi destekleyen bazı AB ülkelerinin çabalarıyla olmaz. Daha da 
demokratikleşme, Türk işçilerinin kendi demokratik mücadelesi ile gerçekleşecektir”. 

2001 yılında hazırlanarak, dönemin Cumhurbaşkanı Sezer’e sunulan ‘AB 

Türkiye’den Ne İstiyor’ başlıklı raporla birlikte TÜRK-İŞ, Türkiye’nin AB 

üyeliğine karşı açıkça karşı tutum almaya başlamıştır. Rapor, AB’nin sosyal 

boyutunu irdelemeyi göz ardı eden, tamamen siyasal sorunlar etrafında 

hazırlanmış bir bildirge olarak değerlendirilebilir.185 Raporda, taleplerin 

genellikle, AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun raporlarında yer 

alan istekler olduğu belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: “Talepler doğrultusunda 

                                                

185 Kemal Canay, “Türk-İş Avrupa’ya Karşı”, Radikal, 21.12.2001. 
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bazı adımlar atılmıştır. Uluslararası tahkim, AB’nin de talepleri arasındadır. Bu 

talepler yerine getirilirse, Türkiye parçalanacaktır. Yerine getirilmesi durumunda 

AB’nin üstlendiği tek yükümlülük, tam üyelik görüşmelerine başlanabilmesidir. 

Ancak, Türkiye’de kriz devam ettiği sürece, görüşmelere başlanabilmesi de 

olanaklı değildir”. Ayrıca, AB’nin taleplerinde, demokratikleşme ve insan hakları 

adına Sevr Antlaşması’nı hortlatmayı amaçlayan anlayışın söz konusu olduğu 

ileri sürülen raporda, ulusal çıkarlar ve çalışanların taleplerinin göz ardı edildiği 

vurgulandı.186 Bu raporun ardından, TÜRK-İŞ ve üye sendika yöneticilerinin önemli 

bir bölümünün de imzalarının yer aldığı ve Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan tam 

sayfa bir gazete ilanı yayımlanmıştır. İlanda şu görüşlere yer verilmiştir: “Türk 

ulusunun tarihine, yeteneklerine ve hedeflerine büyük bir saygısızlık göstererek, 

Avrupa Birliği’ne girmeyen bir Türkiye’nin, bir Ortadoğu diktatörlüğüne 

dönüşeceğini ileri sürerek, büyük bir acele ile Avrupa Birliği’nin Türkiye’den 

istediği bütün taleplerin yerine getirilmesi konusunda teslimiyetçi bir tavır 

izlemektedirler”(Çelik, 2004). 

Daha çok politik nitelikli sayılan AB karşıtlığının yanı sıra, TÜRK-İŞ’in 

AB konusundaki politikasını formülleştiren Genel Başkan Danışmanı Yıldırım 

Koç, AB üyeliğinin sendikal hak ve özgürlükler ile temel işçi hakları açısından da 

çok önemli getirileri olmayacağı kanaatindedir. Koç’a göre Avrupa Toplulukları 

Antlaşması’nın 137 (6). maddesi, AB Konseyi’nin sendikalaşma hakkı veya grev 

hakkı konusunda yönergeler çıkarmasını engellemektedir. Koç’a göre Avrupa 

Topluluğu Sosyal Şartı ve Avrupa Temel Haklar Bildirgesi, Türkiye’nin taraf 

olduğu ILO Sözleşmesi’nden daha ileri haklar içermemektedir. Türkiye’nin 

AB’ye adaylık süreci ile uyum sağlaması gereken AB müktesebatında, işçi 

hakları açısından yalnızca, kadın-erkek eşitliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve 

danışma organı niteliğindeki işletme konseylerine ilişkin düzenlemeler açısından 

bir yenilik söz konusudur (aktaran Doğan, 2003). 

                                                

186 “Türk-İş AB’ye Karşı”, Radikal, 13.12.2001. 
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Ancak, sonraki yıllarda TÜRK-İŞ, AB karşıtı tutumunu değiştirerek, AB 

sürecini desteklemeye başlamıştır. Örneğin, 2006 yılında gerçekleştirilen 

Konfederasyona üye 33 sendika ile bunlara bağlı şubelerin yaklaşık 4 bin 500 

yöneticisini kapsayan “eğilim anketi”, sendikacıların dörtte üçünün Türkiye’nin 

AB üyeliğini desteklediğini, beşte üçünün ise işçilerin serbest dolaşımının 

Türkiye için daimi olarak kısıtlanması durumunda, AB ile ilişkilerin askıya 

alınması gerektiğine inandığını göstermiştir.187 2007 yılında dönemin Genel 

Başkanı Salih Kılıç, AB’ye ilişkin desteklerini şu sözlerle açıklamıştır:188 

“Hem standartlar açısından hem de müktesebat ve değerler açısından Türk toplumun da bu 
birliğin bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Yani muasır medeniyet seviyesi olarak 
kabul edilen AB süreci hedefleri 80 yıldan beri Atatürk ile birlikte gelerek, daha sonra çok 
parti sisteme geçince diğer partilerinde desteklediği bir süreçtir. Bu bağlamda Türk-İş’in 
de desteklediği AB’nin müktesebatı Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) 
sözleşmelerinin ve tavsiye kararlarıyla paralellik arz edecek şekildedir. AB müktesebatları 
ILO’nun sözleşmeleri ile doğru orantılıdır. Hem çalışma hayatı hem de toplumun 
standartlarının geliştirilmesi açısından AB süreci bizim de hedeflerimiz arasındadır. 
Sadece işverenlerin AB’yi desteklediğine yönelik oluşan genel kanı yanlıştır. Çalışan 
kesim de AB süreci ile kendi refah seviyesini arttırarak, çalışma hayatının standartlarının 
yükselmesi açısından desteklemektedir”. 

Bir diğer işçi sendikası olan HAK-İŞ ise 1980-90’lı yıllarda AB üyeliğine 

karşı çıkarken daha sonra bu tavrını terk etmiş, giderek AB üyeliğinin ısrarlı 

savunucusu haline gelmiştir (Çelik, 2004). HAK-İŞ Genel Başkanı Salim Uslu, 

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine önem vermektedir. HAK-İŞ’in, Kasım 1999’daki 

Genel Kurulu’nda, Konfederasyon’un, Türkiye’nin AB’ye üyeliği ve dış politika 

konusundaki görüşleri şu sözlerle anlatılmıştır:  

“Hak-İş, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını istemekte ve bu yöndeki siyasi 
çabaları desteklemektedir. Hak-İş, bu süreçte, hem Türkiye ve hem de Avrupa Birliğine 
karşılıklı sorumluluk düştüğünü vurgular. Hak-İş, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı çifte 
standart uygulamasını istemediği gibi, Türkiye'nin de özellikle ''Kopenhag Kriterleri''ne 
uyum sağlamasını karşılıklı sorumluluğun bir gereği olarak sayar. Hak-İş, Aralık 1999 
tarihinde toplanacak AB Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'ye tam üyelik yolunu açacak olan 
üyelik kararının kabul edilmesini talep etmekte ve istemektedir.” (aktaran Doğan, 2003). 

                                                

187 http://www.maksimum.com/haberler/h/sendikacilarin_yuzde_75i_ab_uyeligini.php (Erişim 
tarihi: 10.09.2008). 
188 Emre Çalışkan, “Türk-İş’ten AB Sürecine Destek”, 
http://www.abhaber.com/haber.php?id=19664 (Erişim tarihi: 10.09.2008). 
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Sendikanın internet sitesinde189 HAK-İŞ tarafından bir “AB Masası” 

oluşturulduğu, bu masanın görevinin ise AB müzakere sürecinde AB 

müktesebatına uyum hazırlığı çalışmalarını yapmak olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 

HAK-İŞ tarafından hazırlanan faaliyet raporunda,190 AB konusundaki çalışmalara 

ve faaliyetlere aktif olarak katıldıkları; çünkü, HAK-İŞ’in, AB entegrasyon sürecine 

hem devletin, hem sivil toplumun ve bireylerin mümkün olduğunca katılarak bu 

sürecin reaktif değil, interaktif hatta proaktif olmasını savunduğu belirtilerek, aksi 

takdirde, Türkiye, kurumlar ve toplum olarak sürece seyirci ve defansif kalacaktır 

denilmektedir. HAK-İŞ, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin sendikal yaşamdaki en 

önemli destekçilerinden biri olmayı sürdürmektedir.  

Türkiye’de sendikaların önemli bölümü, AB sürecinde destekleyici ve 

geliştirici bir işlev üstlenmişlerdir. Bu durum aslında, tam da AB’nin 

sendikalardan beklediği role uygundur. AB, Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerini 

içine alan en kapsamlı genişlemesinden sonra, AB üyesi devletlerin 

vatandaşlarının yeterince bilgilendirilmemiş ve hazırlanmamış olduğundan 

hareketle, gelecekteki genişlemelerinin, üye ve aday ülke toplumları arasında ve 

ayrıca AB kurumlarının dahil olacağı, güçlü, derin ve sürekli bir diyalog ile 

desteklenmesi gerektiğini belirtmiş; AB ile aday ülkeler arasında bir “sivil toplum 

diyaloğu” başlatmıştır. Sivil toplum diyaloğu, esasen AB Komisyonu tarafından 

Türkiye’ye yönelik olarak öngörülen üç ayaklı politikanın üçüncü ayağını 

oluşturmaktadır. İlk ayak, Türkiye’de siyasi reform sürecinin güçlendirilmesiyle 

ilişkiliyken; ikinci ayak, müzakerelerin gözden geçirilmiş bir metodolojik 

yaklaşım uyarınca yürütülmesine, üçüncü ayak ise, AB-Türkiye diyaloğuna 

odaklanmıştır. Sivil toplum diyaloğunun temel amacı ise üye devletlerde ve aday 

ülkelerde; sivil toplumun tüm kesimleri arasında temasları ve deneyim 

paylaşımını güçlendirmek; aday ülkeler hakkında AB’de daha iyi bilgi 

                                                

189 http://www.hakis.org.tr. 
190 http://www.hakis.org.tr/faaliyet_raporu/dis_iliskiler.htm (Erişim tarihi: 11.09.2008). 
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edinilmesini sağlamak; temelini oluşturan değerler, faaliyetleri ve politikaları da 

dahil olmak üzere AB’nin aday ülkelerde daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.191 

Aslında sivil toplum diyaloğunun en önemli amacı, ülkelerin sivil toplum 

örgütlerinin, kendi ülkelerinde, AB konusunda bir tür “public relations” (halkla 

ilişkiler) birimi olarak çalışmasının sağlanmasıdır. Yani, aday ülkelerin halkları, 

kendi örgütleri aracılığıyla AB ile bütünleşme sürecine “ikna” edilmekte, AB 

sürecine doğrudan kendi örgütleriyle razı olmaları sağlanmaktadır. Böylelikle, 

süreç, “dışarıdan” değil, içeriden ikna mekanizmalarıyla yönetilmekte, sürecin 

olumsuz olarak etkileyeceği kitlelerin karşı çıkışı ve tepkileri en başından 

önlenmektedir.  

Öte yandan bundan daha önemli yanı ise Özuğurlu’nun (2007) söyleyişiyle, 

“sendikal ve sınıfsal konumlanışı çarpıtan” AB’nin, sendikaları sınıf siyasetinden 

uzaklaştırarak; emek örgütü olan ve çıkarları sermaye örgütleriyle taban tabana 

zıt olan işçi sendikalarını, sermaye örgütleriyle aynı konumda/yerde 

değerlendirerek, onları ait oldukları sınıfsal yapıdan ve sınıf kavramından 

koparması ve uzaklaştırmasıdır. Böylelikle, sendikalar aracılığıyla, işçilerin 

bilincinde sınıf gerçekliği örtülmektedir. İşçiler, kendi çıkarlarının sermaye 

çıkarlarıyla örtüştüğü konusunda bir zihinsel bulanıklık/tutulma yaşamaya 

başlamaktadır. 

Bu durum da, ister istemez, teslimiyetçi bir sendikal anlayışın güçlenmesine 

yol açmaktadır. Sermaye ile iyi geçinmeyi amaçlayan, temsil ettiği işçilerin 

haklarını ve çıkarlarını savunmak yerine; “işyerinin yaşaması için”, işverenlerin 

haklarının ve taleplerinin savunuculuğunu yapmak, “gerçekçi ve geçerli 

sendikacılık” olarak görülmeye başlanmıştır. “İşletmenin çıkarlarını ve geleceğini 

savunmak” adına işverenlerin taleplerinin savunulduğu, işçilerin taleplerinin göz 

ardı edildiği bu sendikal anlayışa AB retoriği “sosyal diyalogculuk”, “sosyal 

ortaklık” gibi isimler vermiştir. Bu anlayışa bağlı olarak sürdürülen sendikacılıkta 

                                                

191 Komisyondan Konseye, Avrupa Parlamentosuna, Ekonomik ve Sosyal Komiteye ve Bölgeler 
Komitesine Bildirim, AB ve Aday Ülkeler Arasında Sivil Toplum Diyaloğu, 
http://ekutup.dpt.gov.tr/absiviltop/diyalog/pdf adresinden ulaşılabilir. (Erişim tarihi: 14.09.2006). 
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belirleyici ve geleceği tayin edici olan; her hal ve şartta sermayedir, işverendir. 

Sosyal diyalogcu anlayışa göre; işverene rağmen ve işverenle kötü olarak 

sendikacılık yapmak, işçilerin sendikalaşmasını sağlamak olanaksızdır.192 

AB’nin sivil toplumu güçlendirme faaliyetinin bir de maliyeti 

bulunmaktadır. Sivil toplumun desteklenmesi kapsamında AB, çeşitli programlar 

aracılığıyla, Türkiye’de sivil toplum tarafından geliştirilen makro ve mikro 

projeleri desteklemektedir. Bu alanda, 2005 yılı için ayrılan miktar 8 milyon 

avrodur.193 Söz konusu AB fonları pek çok kurum ve kuruluş tarafından 

kullanılmaktadır.  

AB tarafından finansal olarak desteklenen sendikal çalışmalara belki de 

önemli bir örnek oluşturduğu söylenebilecek olan “Türkiye-AB Sendikal 

Koordinasyon Komisyonu” ile bu Komisyon tarafından gerçekleştirilen 

çalışmalardır. ETUC ile işbirliğinde, TÜRK-İŞ’in içinde yer almadığı, HAK-İŞ, 

DİSK ve KESK tarafından oluşturulan Komisyon, adaylık sürecinde, Türkiye’de 

sendikaları daha etkin kılabilme ve bu sürece kendi anlayış ve kararları 

doğrultusunda müdahil olabilmelerini sağlayacak bilgi ve belge donanımına 

ulaştırma amacını taşımaktadır. 

Komisyon bu amaçla, Türkiye’den ve Avrupa’dan sendika yönetici ve 

uzmanları ile akademisyen çevresinden kişilerle bir dizi etkinlik yapmış ve 

böylelikle; konfederasyonların yönetici ve uzman kadrolarını AB dosyalarına ve 

konularına hakim olabilecek duruma getirmeyi hedeflemiştir. Sosyal politika, 

ekonomi ve hukuk olmak üzere üç çalışma grubu oluşturulmuş, bu alanları 

kapsayan pek çok etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinlikler sonucunda da çeşitli 

                                                

192 Faruk Üstün (2006) “Sendikal Hareketin Bunalımı ve "Sosyal Diyalogculuk" Üzerine”, 
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=6757 (Erişim tarihi: 12.07.2007). 
193 Komisyondan Konseye, Avrupa Parlamentosuna, Ekonomik ve Sosyal Komiteye ve Bölgeler 
Komitesine Bildirim, AB ve Aday Ülkeler Arasında Sivil Toplum Diyaloğu, 
http://ekutup.dpt.gov.tr/absiviltop/diyalog/pdf adresinden ulaşılabilir. (Erişim tarihi: 14.09.2006). 



 284 

yazılı ürünler ortaya konularak kamuoyu ile görüşler paylaşılmıştır.194Söz konusu 

çalışmaların koordinatörlüğü de DİSK’in “Brüksel Temsilcisi” Yücel Top 

tarafından yapılmıştır. 

AB’ye üye ülkelerin halkları, ETUC’un merkezi yapısı dışında ve onunla 

karşıt çizgi benimseyen sendikaları, artık AB projesinin kendi yaşamları 

üzerindeki doğrudan ve olumsuz etkisini yaşayarak ona karşı çıkmaktayken; 

Türkiye ya da diğer aday ülke halklarının, hiç değilse örgütlü kesimlerinin, bu 

sürece ve getireceklerine hayır demeleri gerektiği halde, tam tersi söz konusudur. 

Türkiye’de, Türkiye-AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu, AB’nin sosyal 

politika yaklaşımlarını, çalışma yaşamına ilişkin politikalarını ve önerilerini 

meşrulaştırıcı bir çalışma anlayışı benimseyerek, bu görüşlerin yaygınlaştırılması 

konusunda çok önemli bir işlev üstlenmiştir. AB’nin finansmanı ile 

gerçekleştirilen “projelerin”, Birliğin kapitalist özünü ortaya çıkarmaya yönelik 

olamayacağını söylemek ise kuşkusuz ki gereksizdir. 

3 . 5 . 2 . 4  Deği ş im  Uğ rağ ın da  So s ya l  Güven l i k  
S i s temi  

Refah devletinin belki de en önemli sosyal politika aracı olarak 

değerlendirilebilecek olan sosyal güvenlik, zamandan ve mekandan bağımsız 

olarak, her toplumda bütün insanlar için temel ve vazgeçilmez bir haktır ve bu 

yüzden de, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, başta İnsan Hakları Evrensel 

Bildirisi olmak üzere, uluslararası belgelerde ve ülke anayasalarında 

düzenlenerek garanti altına alınmış ve bu hakkın sağlanması da devletin 

görevlerinden biri olarak tarif edilmiştir (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2001: 1).  

                                                

194 Yayımlanan kitaplardan bazıları: Esnek Çalışma İlişkilerinde Yasallık Arayışları İş Yasası 
Tasarısı ve AB Normları Sempozyum,  2003, Türkiye-AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu, 
Yayın No: 7; Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Sosyal Politikalar, 2003, 
Türkiye-AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu, Yayın No: 12; Avrupa Birliğinde Sosyal 
Politika, Prof. Mesut Gülmez, 2003, Türkiye-AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu, Yayın No: 
4. 
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Tarihsel bir değerlendirme yapıldığında, 1961 Anayasası’nın, Türkiye’de 

sosyal düzen açısından yeni bir dönem başlatmış olduğu söylenebilir. Çünkü, bu 

Anayasa ile sosyal devlet ilkesi kabul edilmiş ve diğer pek çok hak ile birlikte 

sosyal güvenlik hakları da güvence altına alınmıştır (Sözer, 1997: 126). Sözer’e 

göre, Türkiye’de sosyal devletin yapılanma şekli Alman modeline yakındır. 

Sosyal güvenlik sisteminin çıkış noktası çalışanlar olarak kabul edilerek 

kurulmuştur ve sosyal devletin oluşumunu sağlayan araçlar da sosyal sigortalar, 

sosyal tazmin, sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal teşvik olarak sayılabilir. 195 

Ancak, sosyal tazmin ve sosyal teşvik alanları kurumsal bir yapıya kavuşmamış 

olduğundan; Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemi sosyal sigorta, sosyal hizmetler 

ve sosyal yardım olmak üzere üç ayaktan oluşmaktaydı.196  

Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemi, primli sistem olarak adlandırılan 

sosyal sigorta kurumlarını esas alarak oluşturulmuştur. Sosyal güvenlik 

sisteminin kurumsal yapısı, 1945 yılında kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu 

(SSK), 1949 yılında kurulan Emekli Sandığı ve 1971 yılında kurulan Bağ-Kur ile 

büyük oranda tamamlanmıştır. Ancak, DB’nin sosyal güvenlik sistemlerine 

yönelik politika önerileri elbette Türkiye için de geçerli olmuş, merkez kapitalist 

ülkelerde 80’li yıllarda başlayan ve 90’lardan itibaren hız kazanan yeniden 

yapılanma çalışmalarının yansıması burada da görülmüştür. Sosyal Güvenlik 

Kurumu (2007) tarafından hazırlanan, Türkiye’nin sosyal güvenlik yaklaşımını 

sergileyen raporda, “özellikle geçtiğimiz yüzyılın son on yılından günümüze 

kadar uzanan süreçte, aralarında OECD ve AB ülkelerinin de bulunduğu birçok 

ülkede sosyal güvenlik sistemleri yeniden yapılandırılmıştır. Bir dalga şeklinde 

yayılan söz konusu reformlar, ülkelerin karşılaştıkları benzer sorunların 

kaçınılmaz sonuçları olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal güvenlik sisteminin 

sürdürülebilirliğini sağlamak adına, tüm emekli kesimini kapsama alan önlemler 

uygulamaya konulmuştur” denilerek, dünyada bir dalga halinde yayılan sosyal 

                                                

195 Söz konusu araçların uygulama özellikleri, kimlerin nasıl yararlandığı, finansmanına ilişkin 
ayrıntılar için bkz. Ali Nazım Sözer, Sosyal Devlet Uygulamaları, 1997, İzmir. 
196 8 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe konan 5754 sayılı Yasa ile bu üçlü sisteme “genel sağlık 
sigortası” da eklenmiş bulunmaktadır. 
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güvenlik reformlarının, aslında Türkiye için ne kadar kaçınılmaz olduğunun altı 

çizilmektedir. Reformlar gerçekleştirilmektedir, çünkü, ülkeler benzer sorunlarla 

karşılaşmakta (sosyal güvenliğin mali açıdan sürdürülemezliği) ve bu sorunlara 

benzer tepkileri vermektedir.  

Geçen zaman içinde, daha çok merkezinde SSK’nın yer aldığı tartışmalar 

yapılmaya başlamış; sosyal güvenlik hizmetlerinden her zaman, bütçeye finansal 

yük getiren hizmetler olarak bahsedilmiş; SSK tarafından üretilen hizmetler de, 

daima niteliksizlik ve kötü yönetimle anılır olmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren 

neredeyse tüm toplumsal kesimler tarafından dile getirilen Türkiye’de sosyal 

güvenlik sisteminin “kriz” içinde olduğuna dair görüş yaygınlaşmış ve bir 

“reform” arayışı başlamıştır. 1990’lı yılların ortalarına gelindiğinde; sosyal 

güvenlik sistemine yönelik eleştirilerin dozu iyice artmış ve pek çok zeminde 

sistemin bir “kara delik” olduğu, ekonomik gelişmenin önündeki en büyük engeli 

oluşturduğu, yüksek tonda dile getirilmeye başlamıştır. O tarihlere denk gelen 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996) çalışmalarında; 

“Son yıllarda sosyal güvenlik kuruluşlarının finansman dengesi ciddi bir biçimde 
bozulmuş ve bu kuruluşların bütçe üzerindeki yükleri hızla artmıştır. Sosyal güvenlik 
sisteminin daha rasyonel bir yapıya kavuşturulması amacıyla, sosyal sigorta kurumları ve 
sigorta kolları itibarıyla norm ve standart birliği sağlanacak şekilde yeniden 
yapılandırılacak, kurumların idari ve mali özerkliği tesis edilecek ve kaynak yaratmaları 
sağlanarak Bütçe üzerindeki yükleri azaltılacaktır.” 

denilerek, sosyal güvenlik kurumlarının mali sorunlarını aşabilmesi için; sigorta 

hizmetlerinin, nimet-külfet dengesi içinde ve kendi mali olanaklarıyla 

karşılanabilir olması öngörülmüştür. Bu görüşün kaynaklandığı kurumların 

yöneticilerinden de benzer açıklamalar hep yapılmıştır. Örneğin, DB Başkan 

Yardımcısı Shigeo Katsu, “sosyal güvenlik reformunun yapılması gerektiği 

düşüncesindeyiz. Herkese eşit uzaklıkta bir uygulama gerekli. Mali açıdan 

sürdürülebilirliği olan bir sosyal güvenlik sisteminin sağlanması da şart” derken, 
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IMF Başkan Yardımcısı Anna Kruger, “Emeklilik yasası tamamlanmalı, sosyal 

güvenlik reformu tamamlanmalı” şeklinde talimat vermektedir.197 

Neo-liberalizmin yükselişi, kamusal olan her şeyi hedef tahtasına 

yerleştirdiğinden dolayı, sosyal güvenlik kurumlarının bütçe üzerinde “yük” 

oluşturduğu iddiasıyla, devlet harcamalarının kısılmasına yönelik olarak, bu 

alandaki yeni düzenlemeleri kaçınılmaz kılmıştır. Dolayısıyla, 1999 yılında 

“birinci sosyal güvenlik reformu” olarak adlandırılabilecek ilk düzenleme, 25 

Ağustos 1999 tarihinde (yani Türkiye tarihinde karşılaşılmış olan en büyük yıkım 

olan 17 Ağustos depreminden birkaç gün sonra) kabul edilen ve 8 Eylül 1999 

tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu olarak 

adlandırılmakla birlikte, sosyal sigorta sisteminde köklü değişiklikler getiren bir 

Yasa olmuştur. Yasa ile en az emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 

olarak belirlenmiş (Tablo 30), emekliliğe hak kazanabilmek için prim ödeme gün 

sayısı artırılmış, ortalama aylık bağlama oranı yüzde 80’den yüzde 65’e çekilmiş, 

emeklilik maaşının hesaplanmasındaki referans periyodu tüm çalışma süresine 

dönüştürülmüştür. Emeklilik maaşı artış oranları TÜFE (Tüketici Fiyatları 

Endeksi)’ye bağlanarak, emeklilerin ulusal gelir artışından pay alma beklentileri 

ortadan kaldırılmış, ücretlerin belirlenmesi ile ilgili yöntem siyasal süreç dışına 

çıkarılmıştır. Sağlık yardımlarına katılım payları artırılmış, çalışanların 

ailelerinin, sağlık yardımlarından yararlanma koşulları ağırlaştırılmıştır. Sağlık 

hizmetlerinin, toplumsal niteliği biraz daha azaltılarak, özelleştirme için bir 

hazırlık ve geçiş evresi oluşturulmuştur.  

                                                

197 4 Aralık 2007 tarihinde NTV’de yayınlanan “Neden” Programı, “Sosyal Güvenlik 
Reformunun Getirdikleri ve Kaybettirdikleri”, 
http://www.candundar.com.tr/index.php?Did=5703 (Erişim tarihi: 20.05.2008). 
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Tablo 30 AB Ülkeleri ve Türkiye’de Emeklilik Yaşı 

Emekli Yaşı AB’ye Üye Ülkeler 
Kadın  Erkek 

Avusturya 60 65 
Belçika 65 65 
Çek Cumhuriyeti 59-63 63 
Danimarka 65 65 
Finlandiya 65 65 
Fransa 60 60 
Almanya 65 65 
Yunanistan 65 65 
Macaristan 62 62 
İrlanda 66 66 
İtalya 65 65 
Lüksemburg 65 65 
Hollanda 65 65 
Polonya 60 65 
Portekiz 65 65 
Slovakya 62 62 
İspanya 65 65 
İsveç 65 65 
İngiltere 65 65 
Estonya 63 63 
Bulgaristan 60 63 
Romanya 60 65 
Letonya 62 62 
Litvanya 60 62.5 
Malta 60 61 
Slovenya 61 63 
Kıbrıs 65 65 
Türkiye* 58 60 

Kaynak: Pensions at a Glance, OECD 2005’ten aktaran Sosyal Güvenlik Kurumu (2007), s.: 
14.; *5754 sayılı yasaya göre kademeli olarak 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve 
erkek için 65’e yükseltilecektir. 

9 Aralık 1999 tarihli IMF’ye verilen Niyet Mektubu’nda198 sosyal güvenlik 

alanındaki ilk reformu derinleştirmeye yönelik planların olduğu belirtilmiş; IMF 

ile yapılan görüşmeler ve uygulanan istikrar programı kapsamında, sosyal 

güvenlik alanında sürdürülecek girişimlerin kapsamı ortaya konulmuştur. Buna 

göre, IMF ile yapılan “stand-by anlaşması” kapsamında, “hükümet gelecek 

aylarda bir taraftan kapsamı, prim ödemeyi ve idari etkinliği artırmak amacıyla 

idari reformlar yaparken, diğer taraftan, uzun vadeli tasarruf kaynaklarını 

                                                

198 http://www.hazine.gov.tr/duyuru/sb_turkce.htm (Erişim tarihi: 08.05.2008). 
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çeşitlendirme açısından özel emeklilik fonlarına yönelik hukuki çerçeveyi 

oluşturarak, sosyal güvenlik reformuna derinlik kazandırmayı planlamaktadır” 

denilmektedir (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu, 2001: 71-72). Dolayısıyla, Sekizinci Plan döneminde, 4447 

sayılı Yasa’da saptanan eksiklikleri giderecek yeni düzenlemelerin yapılacağı ve 

sosyal güvenlik sisteminin sorunlarının çözüme kavuşturulacağı belirtilmiştir. 

Böylelikle, sosyal güvenlik kuruluşlarının bir ortak yapı içinde birleştirilmesi; 

SSK ile Bağ-Kur’un yeniden yapılandırılması, sağlık ve emeklilik ile ilgili 

hizmetlerin ve fonların ayrıştırılması, Türkiye İş Kurumu’nun kurulması, özel iş 

bulma bürolarının oluşturulması, bireysel emeklilik sigortalarının kurulması gibi 

sorunlu olduğu düşünülen alanlarda girişimler başlatılması öngörülmüştür. 

2001 tarihli KOB’da199 da, AB tarafından, Türkiye’den, orta vadeli 

ekonomik kriter olarak “ücret ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir 

olmasının sağlanması” ve “İstihdam ve Sosyal İşler” başlığı altında ise “Sosyal 

güvenlik ağını güçlendirirken, sosyal güvenlik sistemi reformunu mali anlamda 

sürdürülebilir kılmak üzere sağlamlaştırmak suretiyle, sosyal korunmanın daha da 

geliştirilmesi” istenmiştir.  

2003 tarihli KOB’da ise Türkiye’den, orta vadede “emeklilik ve sosyal 

güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması” beklenmekteyken, 

üyelikten kaynaklanan yükümlülükleri üstlenebilme yeteneği olarak ifade edilen 

idari kriterlerden biri olan “Sosyal Politika ve İstihdam” başlığında ise, “sosyal 

güvenlik ve emeklilik sistemi reformunu mali bakımdan sürdürülebilirliği 

sağlamak amacıyla konsolide etmek ve sosyal güvenlik ağını güçlendirmek 

suretiyle, sosyal korumanın daha fazla geliştirilmesi” istenmektedir. 

                                                

199 http://www.abgs.gov.tr/dokumanlar/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf (Erişim tarihi: 

05.02.2007). 
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2006200 tarihli üçüncü KOB’da Konsey, 3 Ekim 2005 tarihinde, üye 

devletlerin, Türkiye ile AB’ye katılımına ilişkin müzakereleri başlatmış 

olduğunu, müzakerelerin seyrini, Türkiye’nin katılım hazırlıklarında kaydettiği 

ilerlemenin belirleyeceğini bildirmektedir. Bu ilerlemenin ise diğer hususların 

yanı sıra KOB’un uygulanışı kapsamında da ölçüleceği belirtilmektedir. Burada 

da yine, emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

orta vadeli önceliklerden biri olarak belirtilmişti. İdari kriter olarak da, “Mali 

sürdürülebilirliği temin ederek, sosyal güvenlik sistemine ilişkin reformların 

pekiştirilmesi ve sosyal güvenlik ağının güçlendirilmesi suretiyle sosyal 

korumanın daha ileri bir düzeye getirilmesi” Türkiye’den istenmiştir.  

Türkiye, hazırladığı Ulusal Programların ilkinde, sosyal güvenlik reformuna 

ilişkin yapısal değişiklikleri tamamlamak suretiyle, AB’ye uyum sağlayacağını 

taahhüt etmişti (2001: 15). İkinci Ulusal Program’da ise (2003: 19-24) AB 

içindeki rekabet baskısıyla başa çıkabilmek için, sosyal güvenlik ve sosyal 

yardımlaşma alanında düzenlemeler yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bu 

hedef doğrultusunda, sosyal güvenlik kuruluşlarının aynı çatı altında toplanması 

ve böylece sosyal güvenlik sistemi açıklarının azaltılması hedeflenmiştir. Ayrıca, 

bu düzenlemelerin yanı sıra, ilaç ve tedavi harcamalarının etkinleştirilmesi ve 

prim tahsilat oranlarının artırılması yoluyla, sosyal güvenlik sistemine bütçeden 

yapılan transferlerin azaltılması amaçlanmıştı. 

AB’ye verilen sözlerin yerine getirilmesi için, sosyal güvenlik sistemi ile 

ilgili reform üç basamaklı olarak planlanmıştır. Bunlardan ilki, sosyal güvenlik 

kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi, ikincisi sosyal sigortalar ve genel 

sağlık sigortası hükümlerinin tek bir kanunla biraraya getirilmesi suretiyle norm 

ve standart birliğinin sağlanması, üçüncüsü de, primsiz ödemeler sisteminin 

sosyal sigorta sisteminden ayıklanması ve tek elden yürütülmesidir. Geçen zaman 

içinde, reformun birinci ve ikinci ayağı gerçekleştirilmiş, ancak, üçüncü 

                                                

200 http://www.abgs.gov.tr/dokumanlar/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2006.pdf (Erişim tarihi: 
05.02.2007). 
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basamağını oluşturan primsiz ödemeler sisteminin, sosyal sigorta sisteminden 

ayıklanması ve tek elden yürütülmesi kısmı henüz tamamlanamamıştır. 

Reformun ilk aşaması 20 Mayıs 2006 tarihli ve 5502 sayılı Yasa ile hayata 

geçirilerek, mevcut sosyal güvenlik kuruluşları “Sosyal Güvenlik Kurumu” adı ve 

çatısı altında birleştirilmiştir. Sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlananlar 

bakımından ayrım gözetilmemesi, bu alanda kamusal ve özerk tek bir kurumun 

hizmet vermesi, tüm çalışanların tek bir sosyal güvenlik kurumu altında 

toplanması ve standart/norm birliğine kavuşturulması hedefi, ancak bu 

hizmetlerin kamu hizmeti anlayışıyla düzenlenmesi ve sunumu ile olasıdır. Başka 

bir deyişle, piyasalaştırma ve metalaştırma anlayışından uzak durulması ile 

olanaklıdır.201 Oysa, sosyal güvenlik kuruluşlarının mevcut yapısal sorunları 

çözülmeden veya sorunların önemli bir bölümü gözardı edilerek gerçekleştirilen 

tek çatı modeli, daha çok sorunun doğmasına neden olan bir yapı oluşturmuş, 

sorunlar karmaşıklaşmıştır.  

Erdoğdu (2005d: 77), emeklilik sisteminde getirilmek istenen değişikliğin 

temel özelliklerini üç başlık altında toplamıştır:  

1) 1999 yılında -yaş hariç- kapsam dışında bırakılan Emekli Sandığı’nın da 

parametrik değişikliklere tabi kılınması. Bunun anlamı, artık memurların da 

“cömert” emeklilik sisteminden yararlanamayacak olması.  

2) Gerek işçiler için gerek memurlar için kamusal emeklilik sisteminin yok 

denilecek düzeyde etkisizleştirilmek istenmesi.  

3) Tüm sistemlerde, fonlu, tanımlanmış katkı esaslı ikinci ayak emeklilik 

sistemine geçişin yolunun hazırlanması.  

Sağlık ve sosyal güvenlik alanını hedef alan ikinci reform çalışması AKP 

Hükümetinin Acil Eylem Planı ile gündeme gelmiştir. Yukarıda sıralanan temel 

özellikleri içeren “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Taslağı” Türkiye 

                                                

201 “Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi”ne İlişkin DİSK’in Değerlendirme Raporu, 
Kasım 2004, http://www.antimai.org/cy/disksosguv.htm (Erişim tarihi: 12.05.2008). 
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Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş ve 31 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de 

5510 sayılı yasa olarak yayımlanmış ve yürürlük tarihi de 1 Ocak 2007 olarak 

belirlenmiştir. Ancak söz konusu yasa yürürlüğe girmeden anayasaya aykırılığı 

nedeniyle bazı kararları iptal edilmiş ve yürürlüğü durdurma kararı verilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi’nin kararı üzerine, biri, 1 Temmuz 2007 diğeri de, 1 Ocak 

2008 olmak üzere, söz konusu yasanın yürürlük tarihi iki kez ertelenmiştir.  

Anayasa Mahkemesi kararı nedeniyle yürürlük tarihi iki kez ertelenen yasa, 

emek örgütlerinin yoğun tepkileri ve karşı çıkışlarına karşın, yeniden Meclis’te 

bir değişiklik tasarısı olarak görüşülmüş; emek örgütlerinin yoğun muhalefetine 

karşın, 5474 sayılı Yasa olarak, 8 Mayıs 2008 günü Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasanın kabulü kaçınılmazdı çünkü, önceki 

reformları tatmin edici bulmayan OECD202 “Geçmişteki popülist yaklaşımları 

telafi etmek üzere daha ileri düzeyde parametrik reform çalışmaları gereklidir” 

diyerek, reformun zorunluluğunu ve niteliğini anımsatmış bulunuyordu. 

Böylelikle, son onbeş yıldır adım adım gerçekleştirilmekte olan sosyal 

güvenlik sisteminin yapısal dönüşümünde bir aşama daha tamamlanmış oldu. 

Bağımsız Sosyal Bilimciler (2006: 53), bu değişikliklerin, 60 yıllık sosyal 

güvenlik sisteminden köklü bir kopuş olduğunu belirterek, 1998 IMF “Yakın 

İzleme Anlaşması” ile öngörülen ve daha sonraki “stand-by anlaşmaları” ile de 

sürdürülen, sosyal güvenlik sisteminde yapılan parametrik değişikliklerle, 

katkıların artırılıp, yararların azaltılması, bireysel emeklilik alternatifinin 

yerleştirilmesi, sağlık hizmetlerinde katkı paylarının ticarileştirilmesi ve 

özelleştirilmesi söz konusu olmuştur. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sosyal 

Güvenlik Reformu” başlıklı kitap, AKP Hükümeti tarafından gerçekleştirilen son 

“sosyal güvenlik reformunun” nedenlerini, nüfus yapısındaki değişim ile 

finansmanla ilgili sorunlara dayandırmaktadır. Kitaba göre, mevcut sosyal 

                                                

202 OECD Economic Surveys Turkey, Volume 2006/15‑October 2006 Raporu’ndan aktaran 
Sosyal Güvenlik Kurumu (2007), s.: 91. 
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güvenlik sistemlerinin mali açıdan uzun dönemde sürdürülebilir olup olmadığını 

belirleyen en önemli değişkenlerden biri, nüfusun, yaş gruplarına göre 

dağılımıydı. Türkiye şu anda genç bir nüfusa sahip olsa da, geleceğe ilişkin 

projeksiyonlar, nüfusun “hızla” yaşlanacağını ortaya koyuyordu. Öte yandan, 

erken emeklilik, prime esas kazançların düşük gösterilmesi, kayıt dışı istihdamın 

yüksekliği, prim tahsilat oranının düşüklüğü, aylık bağlama oranının yüksek 

olması, prim ödeme gün sayısının düşük olması, sosyal güvenlik hak ve 

yükümlülükleri arasında norm birliğinin bulunmaması, sosyal güvenlik reformunu 

zorunlu kılan unsurlar olarak ortaya konulmuştu (2008: 4-7).  

Öncelikle, 2040 yılında Türkiye için sorun haline gelmesi beklenen nüfusun 

yaşlanması olgusunun, bugünden sosyal güvenlik sisteminin temel bir sorunu gibi 

sunulması aslında, pek çok sözde reform uygulamasında olduğu gibi, DB ve IMF 

şablonlarının Türkiye’ye ithalinden ibarettir.203 

Reformu zorunlu kıldığı ileri sürülen söz konusu nedenler, esasen uzun 

yıllardır Türkiye’nin gündeminde yer almaktaydı. En çok tartışılan ve eleştirilen 

nokta olan sosyal güvenlik sisteminin finansman açıklarını; ekonominin, 

makroekonomik dengelerinden ve iş gücü piyasalarının yapısından doğan 

sorunların yanı sıra; borçlanma yasaları, karşılığında prim alınamayan ödemeler, 

primlerin toplanamaması, sık sık çıkartılan af kanunları (seçim yatırımı olmak 

üzere yenisi yolda) ve en önemlisi devlet katkısı olmayan bir sosyal güvenlik 

sisteminden bağımsız değerlendirmek olası değildir (Bağımsız Sosyal Bilimciler 

Raporu, 2006: 54).  

Erdoğdu (2006), sosyal güvenlik sisteminin finansman açıklarının arkasında 

dört temel neden yattığını belirtir. Bunlar: 

                                                

203 Seyhan Erdoğdu, (2006) “Sosyal politikada değişim ve sosyal güvenlik reformu”, 
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=8878 (Erişim tarihi: 20.08.2007). 
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i. Birincisi ve en önemlisi, sosyal güvenlik sisteminde devlet 

katkısının olmaması ve devlet katkısı olmayan bir sosyal güvenlik 

sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanamamasıdır.204 

ii. İkincisi, iş gücüne katılımın düşüklüğü, iş gücü piyasasındaki 

yüksek kayıt dışılık ve işsizliktir. Türkiye’de iş gücüne katılım 

oranı son yıllarda yüzde 50’lere gerilemiştir. İstihdamın kayıt 

dışılık oranı yüzde 50’ler düzeyindedir. Ücretli istihdamın ise üçte 

biri kayıt dışıdır.  

iii. Üçüncüsü, emeklilik yaşı, borçlanma yasaları, karşılığında prim 

alınmayan ödemeler, primlerin toplanamaması (düşük beyan-düşük 

tahsilat), sık sık çıkartılan af yasaları, sistemde biriken kaynakların 

kamu açıklarının finansmanı için kullanılması gibi konularda 

sisteme siyasi yaklaşımlardır. 

iv. Son dönemlerde, özellikle sağlıkta, hizmet sunumunun 

ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi de, sistemin finansman 

açıklarını hızla artıran ve diğer üç sorun alanının önüne geçmeye 

başlayan dördüncü sorun alanı olarak ortaya çıkmıştır.  

Yapılan düzenlemeler, hiçbir zaman yukarıda bahsedilen sorun alanlarına 

yönelik olmamıştır. Düzenlemeler daha çok primlerden elde edilen gelir ile 

giderlerin dengelenmesini amaçlayan aktüeryal hesapları temel alan bir bakış 

açısı ile şekillenmiştir. Bu bakış açısı, sosyal güvenlik sistemine devletin 

katkısının gerekliliğini hesaba katmadan, sosyal güvenlik sisteminde açık olduğu 

tespitini yapmakta ve bu açığın giderilmesi için katkıların (gelirlerin) artırılması, 

hizmetlerin (giderlerin) azaltılmasını esas almaktadır (Erdoğdu, 2006). 

AKP Hükümetinin, IMF ve DB’nin önerileri doğrultusunda uygulamaya 

koyduğu sosyal güvenlik reformunun bu ikinci ayağında, sağlık hizmetlerinde 

                                                

204 Gerçi, 5754 sayılı yasada bir kazanım olarak devlet katkısı öngören bir düzenleme de yer 
almaktadır ancak bunun sistemdeki köklü değişikliklerin tüm olumsuzluklarını ortadan kaldıracak 
kadar olumlu bir katkı olduğunu söylemek bir hayli güçtür.  
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ticarileşme ve özelleştirmenin arka planını oluşturan genel sağlık sigortası da 

bulunmaktadır. “Sağlıkta Dönüşüm Programının” Aile Hekimliği ve Sağlık 

İşletmeleri ayakları, genel sağlık sigortasına ilişkin düzenlemelerin ve sosyal 

güvenlik sistemindeki dönüşümün ayrılmaz parçalarıdır (Bağımsız Sosyal 

Bilimciler Raporu, 2006: 52) ve bu ayaklar sağlık alanını, sağlığın bir hak olarak 

görüldüğü ve gereksinimlerin karşılandığı bir kamusal hizmet alanı olmaktan 

çıkararak, piyasaya açılmasına neden olmuştur. Söz konusu sistem, herkese sağlık 

hizmeti sunumunun finansman modeli olarak değil, aile hekimliği ile 

özelleştirilen birinci basamak sağlık hizmetleri ile ticarileştirilen ve özelleştirilen 

ikinci basamak sağlık hizmetlerinin finansman modeli olarak algılandığında 

doğru olarak anlaşılabilir (Erdoğdu, 2006). 

Daha önce, tezin ikinci bölümünde, AB’ye üye ülkelerin sosyal güvenlik 

sistemlerinde meydana gelen parametrik değişimler ile kimi AB üyesi ülkelerde 

gerçekleştirilen yapısal reformlardan söz edilmişti. Türkiye’deki sosyal güvenlik 

reformları da incelendiğinde; gerek 1999 yılında gerekse 2008 yılında 

gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin, dağıtım temeline göre finansmanı yapılan 

ve belirlenmiş fayda yöntemiyle işleyen emeklilik sisteminin yapısını 

değiştirmediği, çoğu AB üyesi ülkelerde gerçekleştirilenlerin benzeri bir sosyal 

güvenlik reformu olduğu ve “şimdilik” parametrik bir değişim niteliği taşıdığı 

görülmektedir. Ancak, özellikle 2008 tarihli reform büyük oranda parametrik 

niteliğe sahip olmakla birlikte, dönüşüme yönelik eğilimin yönünü tayin edici 

olması açısından önemlidir ve bu reform belki de, daha sonra gerçekleştirilecek 

olan paradigmatik reformun ya da yeniden yapılanmanın yapı taşlarını 

oluşturmaktadır. 

Çünkü, sosyal güvenlik gibi bir alanda bugünden yarına radikal 

dönüşümlerin gerçekleştirilmesi olanaklı değildir ve zaten yapılan değişikliklerin 

etkisi de ancak uzun yıllar sonra ortaya çıkmaktadır. Bu reformların, yönelimi 

tayin edici tarafı dikkatle incelenmelidir, zira, daha önce de belirtildiği üzere; ilk 

ayağı kamusal, ikinci ayağı zorunlu özel ve üçüncü ayağı gönüllü özel olmak 

üzere üç ayaklı bir emeklilik sistemi önerisine Türkiye açısından bakıldığında, 

çok fazla kamusal nitelik taşımamakla birlikte, birinci ayağın ve gönüllü 
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tasarruflardan oluşan üçüncü ayağın bulunduğu ortadadır. Ancak, şimdilik ikinci 

ayak olan zorunlu özel sistem mevcut değildir. Öyle görünüyor ki, 5754 sayılı 

Yasa ile sosyal güvenlik sisteminin bir uzantısı olarak tanımlanmış olan 

tamamlayıcı sigortalar, bundan sonraki ikinci ayağın hazırlığının yapılmasıdır. 

Bunun arkasından gelecek olan da, sosyal güvenlik sistemi içinde yer alan 

hizmetlerin tamamen kamusal niteliğinden soyutlanması, özelleştirilmesi ve 

parçalanmasıdır. Bu bölümü Gürhan Fişek’in205 şu sözleriyle tamamlıyorum: 

“Bugün gördüğümüz ve bize yaşatılanlar, sosyal güvenliği insancıl bir amaç 

değil; onu ekonomik bir araç olarak gören; paylaşmayı değil, bir grubun 

zenginleşmesini hedefleyen yaklaşımların ürünüdür. Toplumsal baskı grubu 

olarak bir seçim yapmak zorundayız; ya sosyal politika düşünün gerçekleşmesi 

için uğraş vereceğiz; ya da piyasa mekanizmasının bize sunduğu değişken bir 

“gelecek tablosu” ile yetineceğiz”. 

3 . 5 . 2 . 5  Öze l l e ş t i rme :  Yoksu l l u k  ve  İş s i z l i k  

1980’den itibaren, özelleştirme, dünya çapında politik ve ekonomik 

stratejilerden biri olmuştur. Özelleştirmenin temel ajanları IMF, DB, OECD, 

DTÖ ile bunun yanında hükümetler, ulus-ötesi şirketler ve “Yoksulluğun 

Azaltılmasında Stratejik Raporlar” olarak adlandırılan AB’nin Stratejik Eylem 

Programlarıdır. Özellikle OECD ülkelerinde, özelleştirme, tüm ekonomik ve 

politik sorunların neo-liberal reçetesi olarak algılanmıştır. Bu durum, neo-liberal 

ideolojiye uygun olarak, verimlilik kriterine odaklanmış bir siyasanın 

yaratılmasına götürmüştür. Özelleştirme argümanlarından birisi, hizmette daha iyi 

kalite sağlamaktır. Bu durum tüm kamu hizmetleri üzerinde, özellikle de sosyal 

refah programları üzerinde bir baskı yaratmıştır (Dickhaus ve Dietz, 2004).  

Özelleştirme süreçleri, AB içinde politik bir tartışmanın nesnesi olmaya 

başlamıştır. Bir yandan, AB’ye üye ülkelerdeki süren özelleştirmeler, diğer 

                                                

205 Gürhan Fişek, “Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hekimlik Kavramları Arasındaki Uyum” 
http://sosyalpolitika.fisek.org.tr/?p=11#more-11 (Erişim tarihi: 20 03.2008). 
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yandan AB’nin veya AB Komisyonu’nun uluslararası politikada liberalizasyon ve 

özelleştirmeyi teşvik etmedeki aktif rolü tartışılmaktadır.  

Kamuya ait işletmelerin verimli olmadığı ve devlet bütçesine yük oldukları, 

bu nedenle de özel sektöre devredilerek daha verimli hale getirilmeleri 

gerektiğine ilişkin ideolojik yaklaşım, dünyadaki gelişmelere koşut olarak, 

Türkiye’de de 1980’li yıllardan itibaren kabul ettirilmeye başlamıştır. Türkiye’de 

özelleştirme uygulamaları özellikle IMF politikaları ve AB’ye giriş süreci ile 

koşutluk taşımaktadır. IMF ve DB kredi verme koşullarını, ülkede piyasa 

ekonomisi kurallarının geçerli olması için gerekli idari düzenlemelerin 

yapılmasına, kamu girişimciliğinin alanının daraltılmasına yönelik önlemlerin 

uygulamaya konulmasına bağlamışlardır.  

Esasen, özelleştirme meselesi AB antlaşmalarında hiçbir zaman doğrudan 

yer almamakla birlikte, özelleştirme uygulamaları hem AB’ye üye devletler hem 

de aday ülkeler için daima geçerli olmuştur. AB tarafından Türkiye için 

hazırlanan İlerleme Raporlarında, 1980’lerin ortalarında, özelleştirme sürecinin 

başlamasından beri, özelleştirme konusunda önemli sonuçlar elde edildiği 

belirtilmekte, devlet müdahalesinin azalmakta olduğundan övgüyle 

sözedilmektedir. Raporlarda daima, devlet işletmelerinin özelleştirilmesi ve 

yeniden yapılandırılmasının, doğru yönde atılmış adımlar olarak 

değerlendirilmesi dikkat çekicidir.  

13.08.1999 tarihinde kabul edilen 4446 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”206 ile ilk 

kez Anayasa’ya giren; söz konusu Kanun’un 1. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın 47. maddesinin kenar başlığının, “E. Devletleştirme ve 

özelleştirme” şeklinde değiştirilmiş olduğu; eklenen fıkralar ile devletin, kamu 

iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan 

işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usullerin kanunla 

                                                

206 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4446.html (Erişim tarihi: 28.02.2007). 
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gösterileceği hükme bağlanmış olan özelleştirmeyi Türel (2003), geniş anlamıyla 

şöyle tanımlamaktadır: 

“Özelleştirme (i) kamusal mülkiyete konu olan fiziksel ya da mali varlıkların özel (gerçek 
ya da hükmi) şahıslara satışını, (ii) bir mal ya da hizmetin üretim ve/veya dağıtımını 
sağlamak üzere özel şahıslara imtiyaz verilmesini, (iii) yetkili kamu makamları tarafından 
belirli kurallara bağlanmış olan mal/hizmet üretim ve/veya dağıtımının 
kuralsızlaştırılmasını ya da kural koyma ve uygulama yetkisinin özerk düzenleyici 
kuruluşlara devrini (yabancı dilden aktarılmış karşılıkları ile deregülasyon ve re-
regülasyonu) içerir.” 

Gelişmiş ülkeler için kamu finansman açıklarını azaltmanın, ekonomik 

etkinliği ve rekabeti artırmanın araçlarından birisi; gelişmekte olan ülkeler içinse 

büyümeyi hızlandırmanın, kamudaki yapısal dengesizlikleri ve finansman 

açıklarını azaltmanın aracı olarak sunulan özelleştirme stratejisini207, kapitalizmin 

yeniden yapılanma süreçlerinden bağımsız olarak değerlendirmeye çalışmak, 

nedenlerini ve sonuçlarını tam olarak kavrayamamak anlamına gelir. 

Üşür’e (2005: 49) göre, “...(Kapitalizmin) krizin(in) nedeni sosyal refah 

devletinde, devletin “aşırı yüklenmesi”nde bulunmuştur. Böylece, çözüm de 

kendiliğinden ortaya çıkmış bulunuyordu: Özelleştirme ile devletin küçültülmesi 

ve “bırakınız yapsınlar”a dönülmesi”. İşte bu nedenle, Üşür (2005: 49), 

özelleştirmenin, sadece ulusal değil, iç sosyolojik ve iktisadi güçler temelinde 

uluslararası bir sorun olduğunu, böylece, özelleştirmenin yalnızca kendi içinde ve 

kendi-için bir “sorun” değil, kapitalist küreselleşme, yani emperyalizm sorununun 

bir öğesi olduğunu; bunun bir uzantısı olarak da, özelleştirmenin basitçe teknik 

bir sorun değil, ideolojik bir sorun olduğunu belirtir.  

O halde, Türkiye’de, 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan neo-

liberal politikaların önemli bir stratejisi olan ve 1985 yılında DPT tarafından 

oluşturulan Özelleştirme Ana Planı ile sistemli bir şekilde yaşama geçirilmeye 

başlanan özelleştirmeyi, yalnızca mülkiyetin el değiştirmesi olarak tanımlamak, 

bu kavramı anlamak için yeterli olmaz. Önder (2005: 51), Batı ekonomilerinin, 

özelleştirmeyi birikim krizini aşmaya yönelik olarak yapmaya çalıştığını, bizim 

                                                

207http://www.petrolis.org.tr/Web_Arastirma/Ozellestirme/Turkiye/OZELLESTIRME_VE_TUR
KIYE.htm (Erişim tarihi: 14.09.2006). 
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(gibi ülkelerin) ise, özelleştirmeyi onların dayatmaları ve içerideki geri 

sermayenin kaynak ihtiyacı doğrultusunda yapmakta olduğumuzu belirtir. Ona 

göre, özelleştirme; sıkışan merkez kapitalist ülkeler sermayesinin yeni faaliyet ve 

kâr alanı araması ve sermaye hakimiyeti ile siyasal kararlarda çok daha etkili 

olması mekanizmasıdır (2005: 55). Gerek küresel gerek ülkesel boyutta olsun, 

özelleştirmenin bir başka açıdan anlamı da toplumsal birikime el koymaktır. Bu 

yöntem, aktarma yoluyla sermaye birikim mekanizmasıdır. Bu yolla toplumsal ve 

global olarak sermaye birikimi yapılmamakta, ancak birikmiş sermaye el 

değiştirmekte ve böylece sıkışık durumda olan özel sermaye bir miktar rahatlamış 

olmaktadır. Özelleştirmenin uluslararası boyutta gerçekleştirilmesi durumunda 

da, çevresel konumlu ekonomilerden merkez kapitalist ülkelere doğru sermaye 

transferi yapılmış olmaktadır. Bu nedenle, özel sermaye yandaşları 

özelleştirmeden yana olurlar (Önder, 2005: 56). 

Önder (2005: 57), özelleştirme stratejisinin, merkez ve çevre ülkeler 

açısından anlamını şu sözlerle ifade etmektedir: 

“Özelleştirme operasyonunun çevre-merkez ilişkisi açısından şu yönünü görmek 
durumundayız. Merkez kapitalist ekonomiler yaşadıkları sıkıntıları çevreye taşıyarak, 
kendi sosyo-ekonomik çöküşlerini yavaşlatmak istemekteler. Uluslararası düzlemde 
özelleştirmeler kaynak aktarım süreci olarak çalıştığında, çevresel konumlu ekonomilerde 
yapılan ucuz özelleştirmeler, merkeze ciddî kaynak aktarımı sağlıyor olabilir. O nedenle, 
merkez kapitalist ekonomiler bizim gibi çevresel konumlu ekonomilerde gerçekleştirilen 
ucuz özelleştirmeler için hükümetleri destekler ve yapılan uygulamalar nedeniyle övgüler 
yağdırırlar. Ancak, bizim gibi ülkelerde yapılan ucuz özelleştirmeler merkez ekonomilere 
kaynak aktarımı sağlayarak, onları biraz rahatlatırken, bizdeki dengesizlikleri ve sosyal 
sorunları derinleştirir. Dolayısıyla, bu operasyon, gelişmiş merkezlerde gelir dağılımı 
bozulma sürecini yavaşlatırken, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki 
uçurumun açılmasına neden olur. İşte o nedenle, gelişmiş ülkeler yabancılara karşı vize 
uygulamalarını güçleştirmekte, çevreye karşı daha saldırgan tavırlar takınmaktalar. Ama 
gelişmiş ülkeler bu önlemleri alırken, kendi iç dengelerini koruyarak, 21. yüzyılda örneğin 
bir Marx’ın çıkmasını önlemeye çalışmaktalar. Giderek yoksullaşan gelişmemiş 
ekonomilerden ise, bir Marx’ın çıkacağını ummamaktalar. Bu tabloda, gelişmemiş 
ekonomilerde ise, hükümetler toplumu baskılamaktadır.” 

Bir çevre ekonomisi olarak tanımlanabilecek Türkiye’de, 24 Ocak kararları 

ile başlayan neo-liberal yönelişin temel stratejisi olan özelleştirmenin, sermaye 

sınıfı açısından asıl amaçları arasında, özelleştirme yoluyla sermayeye yeni 

değerlendirme alanlarının açılması, özelleştirmenin sağladığı rantlardan doğrudan 

yararlanma çabası, sermayenin daha yüksek kâr oranlarına geçişi, esnek üretim ve 

esnek istihdama geçiş, kamu harcamalarının yol açabileceği vergi zorlamasının 
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hedefi olmaktan kurtulmak, devletin ekonomik ve kamusal hizmet alanlarından 

çekilmesi sonucu ideolojik savaşın kazanılması yer almaktadır (20. Yılında 

Türkiye’de Özelleştirme Gerçeği, 2005: 14-15). Sermaye açısından amaçları 

yukarıda belirtilen özelleştirme operasyonlarının, emekçi kesimler açısından iki 

sonucu bulunmaktadır: İşsizlik ve yoksulluk. 

Üretim sürecinde sermaye ile emeğin bileşimi sermaye lehine değiştiğinde, 

yani sermayenin olgunlaşması sonucunda, kâr hadleri sıkışır ve kapitalizmin 

birikim krizi yaşanır. Tarih bu çizgi üzerinden yazılmaktadır. Bunun sonucunda, 

piyasalar sıkışır, işsizlik yükselir ve birikim oranı düşer, yani kapitalizmin can 

damarı tıkanır. Bu kriz, reel sektörden sosyal alana yansır ve tam bir toplumsal 

krize ve çöküşe dönüşür. Ancak, merkez ülkelerde sosyal hayat veya sosyal 

sorumluluk bu kadar hızlı çökerse, gelişmiş merkez kapitalist ekonomilerde çok 

ciddi sorunlar ortaya çıkmaya ve bundan sistem zarar görmeye başlar. Bu sürecin 

önlenebilmesi ya da hiç olmazsa yavaşlatılabilmesi için, çevre ekonomilerden 

merkeze kaynak çekmek zorunlu hale gelir. Bu süreç ise, merkez ekonomilerde 

sosyo-ekonomik çöküşü yavaşlatırken, çevresel konumlu ekonomilerde 

yoksullaşmayı hızlandırır ve derinleştirir (Önder, 2005: 52-53). 

Önder tarafından tarif edilen bu süreç, AB’ye üye olmak isteyen çevre 

ülkeler tarafından daha önce yaşanmıştır. Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin 

AB’ye üyelik sürecinde karşılaştıkları koşulların başında olan devlete ait tüm 

kurumların özelleştirilmesi, Türkiye için de yerine getirilmesi zorunlu bir ödev 

olarak KOB’larda sürekli biçimde tekrarlanmaktadır. Aslında, AB 

antlaşmalarında özelleştirme açık bir biçimde ve doğrudan savunulmazken; 

KOB’da, altyapı hizmetleri de dahil olmak üzere, kamu işletmelerinin 

“özelleştirilmesinin hızlandırılması”nın açık bir biçimde talep edilmesi dikkat 

çekicidir. AB’nin, Türkiye için katılım stratejisini oluştururken ve uygularken 

taşıdığı kaygı esas itibarıyla politik ve ekonomik olmuştur. Katılıma ilişkin 

ekonomik kriterler de, IMF/DB tarafından dayatılan yeni liberal modelleri 

desteklemektedir (Erdoğdu, 2005c). 

2001 tarihli KOB’da, kısa vadede belirlenen ekonomik kriterler arasında en 

dikkat çekici olan ve Türkiye’de emekçi sınıfları doğrudan etkileyeni, “sosyal 
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yönü dikkate alınarak, kamuya ait kurumların özelleştirilmesinin 

sürdürülmesi”dir.208 2001 yılında başlatılıp sürdürülmesi beklenilen orta vadede 

ekonomik kriterlerden dikkat çekici olanı ise “özelleştirme sürecinin 

tamamlanması”dır.209 Genişletilmiş olan ikinci KOB’da, bir önceki ile neredeyse 

aynıdır. Burada da yine “Kamu işletmelerinin özelleştirilmesinin, sosyal boyutun 

da dikkate alınarak hızlandırılması”210istenmektedir. Buradaki tek fark, 

özelleştirme uygulamalarının bir an evvel gerçekleştirilmesini sağlamak üzere 

“hızlandırılmasıdır”. 2006 yılına gelindiğinde ise üçüncü KOB211 ile Türkiye’den, 

“Sosyal boyutu da dikkate alınarak başta kamu bankaları olmak üzere kamunun 

sahip olduğu birimlerin özelleştirme sürecinin hızlandırılması” istenmiştir. 

Daha çok Türkiye’nin, AB’ye karşı iyi niyet beyanı olarak hazırlanmış olan 

ve gerçekleştirilecek yükümlülüklerle ilgili somut tarihler bulunmayan, ancak, 

KOB belgelerine yanıt niteliği taşıyan 2001 tarihli ilk Ulusal Program’ın “Giriş” 

bölümünde, Türkiye’nin AB üyeliği doğrultusunda niyeti tüm açıklığıyla ortaya 

konulmakta; Türkiye’nin ekonomik politikaları, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 

koşulların da gerektirdiği Devlet önderliğindeki kalkınma modelinden, giderek 

karma ekonomik sistem ve daha sonra da, dünya konjonktüründeki gelişmelere 

paralel olarak piyasa sistemi ağırlıklı bir yapıya kavuşmuş olduğundan 

bahsedilerek; Türkiye’de, son zamanlarda yaşanan ve daha çok ülkenin mali 

yapısına ilişkin sorunlardan kaynaklanan krize rağmen, serbest piyasa 

ekonomisini tüm kurum ve kurallarıyla güçlendirici politikalarını sürdürdüğü ve 

özelleştirme sürecine hız verilmesi hedefinin benimsendiği vurgulanmıştır (Ulusal 

Program 2001: 15). 

                                                

208 http://www.abgs.gov.tr/dokumanlar/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf (Erişim tarihi: 
05.02.2007). 
209 http://www.abgs.gov.tr/dokumanlar/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf (Erişim tarihi: 
05.02.2007). 
210 http://www.abgs.gov.tr/dokumanlar/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2003.pdf (Erişim tarihi: 
05.02.2007). 
211 http://www.abgs.gov.tr/dokumanlar/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2006.pdf (Erişim tarihi: 
05.02.2007). 
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İlk Ulusal Program’ın hazırlanışından iki yıl sonra, 23 Haziran 2003 tarih ve 

2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İkinci Ulusal Program kabul 

edilmiştir. İlk Program, Türkiye’de, 2001 Şubat’ında yaşanan ekonomik krizden 

hemen sonra yayımlanmış olduğundan (19 Mart 2001), daha çok krize ve krizden 

çıkış için gerekli ekonomi politikalarının açıklanmasına odaklanmıştı. İkinci 

Program, bu anlamda ilkinden daha ayrıntılı bir biçimde hazırlanmıştır. 

“Ekonomik Kriterler” isimli üçüncü bölümünde “Ekonomi Politikasının 

Öncelikleri” kısmının üçüncü paragrafında, “...mali sektör reformuna, kamunun 

tekel konumunda olduğu sektörlerin rekabete açılması çabalarına ve özelleştirme 

programının uygulanmasına devam edilecektir” denilmektedir (Ulusal Program 

2003: 7). AB’ye uyum sürecinin en önemli kriterlerinden ve neo-liberal 

stratejinin en önemli uygulaması olan özelleştirme stratejisi konusunda, Türkiye 

tarafından, gereken adımlar kararlılıkla atılmış olmalı ki, üçüncü KOB’da 

özelleştirmelere dair bir uyarı yer almamıştır. 

Demek ki, ekonomik süreçler içinde, çevre ekonomilerden merkez kapitalist 

ekonomilere doğru hiç fark etmediğimiz bir şekilde durmadan kaynak 

aktarılmaktadır. Çünkü, merkez kapitalist ülkeler, kendi açılarından çok da haklı 

olarak, şundan korkuyorlar: Eğer merkez kapitalist ülkelerde iç kutuplaşma 

şiddetlenmeye başlarsa, sosyal olaylar şiddetlenir ve gerçekten bir sorun haline 

gelmeye başlar. Ama, çevre-merkez ilişkisinde, çevreyle merkez arasında bir 

kutuplaşma cereyan ederse, yani çevre ülkeler ile merkez kapitalist ülkeler 

arasındaki fark açılırsa, aslında çevre ülkeleri kırsal kökenli olup, yoksulluğa 

kısmen alışık oldukları ve bu ülkelerde Batılı anlamda proleterleşme olmadığı 

için, söz konusu ülkelerde o kadar fazla ve ani şiddetli sosyal şoklar ortaya 

çıkmaz. Dolayısıyla çevreden merkeze kaynak aktarma çok ciddi ve merkez 

ülkeler için çok gerekli bir olaydır. Bunlar da, kapitalizm havuzunda bulunan 

ekonomilerin, yaşadığı süreçlerdir (Önder, 2005: 52). 

Türkiye’de, özelleştirmenin sonuçlarına ilişkin sistematik analizler 

neredeyse bulunmazken; gerçekleşen uygulamalarla, özelleştirmenin işsizlik 
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üzerindeki etkisini görebileceğimiz çalışmalardan biri Akkaya (2005b, 2007212) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna göre, 1985-2001 dönemindeki 

özelleştirmelerde, kamu kesiminde istihdam edilen 43.797 çalışanın bundan 

etkilendiği ve özelleştirmeler sonucunda, her dört işçiden birinin işsiz kaldığı 

görülmektedir (Tablo 31).  

1990 yılında işletmeci Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT)’nde çalışan sayısı 

yaklaşık 640 bin iken, 2001 yılı itibarıyla işletmeci KİT çalışanlarının yaklaşık 

390 bine düştüğü göz önüne alındığında, özelleştirmenin boyutu daha iyi 

anlaşılmış olur. Özelleştirme olgusunu daha çarpıcı kılan ise özelleştirme sonucu 

çalışan sayısının 43.797’den 31.984’e düşmüş olmasına rağmen, işletmeci 

KİT’lerde çalışan sayısının 640 binden 390 bine düşmesidir. 250 binlik düşüşte 

özelleştirmenin doğrudan katkısı sadece 11.813’tür. Bu veriler, özelleştirmenin 

istihdam üzerindeki en önemli etkisinin dolaylı olduğunu göstermektedir. 

Özelleştirilecek kurumlarda istihdam alanlarının daraltılmasına yönelik 

uygulamalar emeklilik, erken emeklilik, yeni işçi almama şeklinde varlık 

bulurken, bu nedenle yapılan “istihdam tasarrufu” 250 bine ulaşmıştır. Yani 

özelleştirmenin istihdam üzerinde işsizlik şeklinde ortaya çıkan dolaylı etkisi 

doğrudan etkisinden çok daha büyüktür.  

                                                

212 Yüksel Akkaya, (2007), “Özelleştirme mi, Yıkım mı?”, http://www.kizilbayrak.net/makaleler-
yazarlar/haber/arsiv/2007/07/27/artikel/170/oezellestirme-mi.html (Erişim tarihi: 07.09.2008). 
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Tablo 31 Özelleştirilen İşletmelerde İşsizleşme Düzeyi* 

Özelleştirme Öncesi 
Çalışan Sayısı 

Özelleştirme Sonrası 
Çalışan Sayısı 

Kurum Adı 

Yıl Çalışan Yıl Çalışan 
Sümer Holding İşletmeleri (14 işletme toplamı) 1996-1998 4.807 2001 2.760 
Çimento Fabrikaları (24 Fabrika toplamı) ... 6.737 2003 1.335 
Bozüyük Seramik 2000 111 2002 118 
Konya Krom Magnezit Tuğla 1998 270 2003 451** 
KÜMAŞ A.Ş. 1995 425 2001 313 
ÇİNKUR 1995 476 1999 475 
ÇELBOR 2001 201 2003 100 
ASİL ÇELİK 2000 796 2002 491 
İskenderun Demir Çelik 2001 8.220 2003 7.767 
KARDEMİR 1995 5.417 2002 3.919 
GİMA 1992 1.668 2002 2.819 
SEKA Bolu İşletmesi 2000 247 2003 71 
SEKA Dalamam İşletmesi 2001 624 2003 835 
HAVAŞ 1995 2.256 2002 1.697 
USAŞ 1989 1.498 2002 1.009 
TDİ Liman İşletmeleri ... 473 ... 341 
Ordu Yağ sanayii A.Ş. 1985 181 2002 108 
ORÜS İşletmeleri 1996-1998 2.341 2002 261 
TURBAN 1996 112 2002 30 
Ankara Sigorta 2000 134 2003 111 
Güven Sigorta 2000 145 2003 161 
Deniz Bank 1997 ... 2002 2.860 
Etibank 1998 1.617 2000 2.035 
Anadolubank 1997 ... 2002 825 
KÖYTAŞ A.Ş. 1994 44 2002 3 
TÜSTAŞ A.Ş. 2000 73 2002 40 
POAŞ 2000 3.822 2002 1.029 
PETLAS 1997 1.102 2003 471 
TOPLAM  43.797  31.984 
*http://www.oib.gov.tr/program/uygulamalar'daki 
verilerden yararlanılarak 
düzenlenmiştir.**Özelleştirmeden hemen sonra 
270 olan çalışan sayısı 1999'da 135'e düştükten 
sonra, 2002'de 386'ya, 2003'te 451'e yükselmiştir. 

    

Kaynak: Akkaya, (2005b). 
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S O N U Ç  

Kendilerini sağ, sol, muhafazakar, milliyetçi vb. aidiyetler üzerinden 

tanımlayanların/konumlayanların geliştirdikleri sorgulama sürecini ve karşı 

çıkışlarını göz ardı etmek mümkün olmamakla birlikte, Türkiye’de AB üyeliği, 

siyasal görüş, çıkar farklılığı gözetmeksizin bir gelecek tasarımı olarak geçmişten 

bugüne ülke gündeminin önemlice bir yerini hep işgal etmiştir, etmeye de devam 

edecek gibi görünmektedir. AB etrafında oluşan bu toplumsal saflaşmayı yaratan 

nedenlerin anlaşılması dikkate değer bir hal almıştır. Bu tezin hazırlanması için 

merak uyandıran soru ise özellikle emeğiyle geçinenlerin kendilerini ve 

geleceklerini AB tasarımına dahil etme çabalarının nereden kaynaklandığı 

olmuştur. 

Bu değerlendirmelerin yapılmasını olanaklı kılan olgulardan ilki, kıta 

Avrupasındaki kapitalizmin en belirgin özelliğinin toplumsal boyuta sahip 

olmasıydı. Çoğu zaman yanılsamalara neden olan bu boyut, yani, Avrupa 

ülkelerinde giderek azalan oranlarda olsa da, kapsayıcı bir refah sisteminin 

olması, yüksek oranda kurumsallaşmış ve siyasallaşmış olan çalışma ilişkileri, 

Avrupa’nın kapitalist dünyada bir tür “sosyal” toplum modeli olarak 

değerlendirilmesine yol açmıştı. İkinci olarak, mevcut durumun karşılaştırılması 

sonucunda, AB’ye üye ülkeler ile Türkiye arasında sosyal haklar konusunda 

ortaya çıkan asimetri bu tür değerlendirmelerin yapılmasına yol açmaktaydı. 

AB’ye üyeliğin bu asimetriyi kendiliğinden kapatacağına inanılmaktaydı.  

Bu iki olgu, Türkiye’de, özellikle sermaye dışı sınıfların AB üyeliği 

söyleminde ortaklaşarak üyeliğin yaratacağı olumlu gelişmeden ve refahtan pay 

alma umudunu ortaya çıkarmıştır ya da bu umudu körüklemiştir. AB öteden beri, 

Türkiye’nin modernleşmesinin ve ilerlemesinin en önemli uğrağı olarak 

görülmektedir. AB’ye katılmanın ciddi bir refah artışı, iş, düzgün çalışma 

koşulları ve yüksek ücretler getireceğine yönelik beklenti; AB’ye üyeliğin 

sağlayacağı “gelişme”, “kalkınma” ve “refah”ın paylaşılacağına duyulan inanç, 

toplumsal düzeyde neredeyse topyekün bir rızanın üretilmesine yol açmıştır.  
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Bu tez kapsamında sorulan soru şudur: Gerçekten böyle midir? AB, 

özellikle emeğiyle geçinen sınıfların yaşam koşullarını iyileştirme aracı olarak 

değerlendirebileceğimiz sosyal politikaları geliştirme açısından ilerletici bir 

referans olabilir mi? Refahın koşulları Brüksel’de hazırlanıp Türkiye’de de 

uygulanabilir mi?  

Bunu anlamak üzere tezde iki ana eksen bulunmaktadır: İlki, AB’nin 

kurumsal yapısının ortaya konularak, bu yapıda karar alma süreçleri, karar verici 

aktörler, politika yapım süreçleri ile üretilen sosyal politikanını değerlendirilmesi; 

ikincisi, bu kurumsal yapı dolayımıyla ortaya çıkan ve uygulanan politikaların 

Türkiye’deki sonuç ve etkilerinin sermaye dışı çevreler lehine olup 

olamayacağının gösterilmesi.  

Neredeyse yarım yüzyıldır kalkınma ve demokratikleşmeyi AB ile 

bütünleşmede arayan Türkiye’nin ekonomik, siyasal ve toplumsal yapısı, uyum 

sürecinde gerçekleştirilen yasal düzenlemeler neticesinde değişmeye başladı. Hiç 

şüphesiz bu değişimin tek failini AB olarak belirlemek doğru değildir. 

Kapitalizmin dünya ölçeğinde kendini restore ettiği dönemde IMF, DB, OECD 

gibi diğer ulus-üstü örgütleri de unutmamak gerekir. Ancak, yine de, Türkiye’nin 

uluslararası işbölümündeki yerinin belirlenmesinde AB, diğer örgütlerin payı 

yadsınmaksızın, en önemli ajan olmuştur. Bu noktada, AB’nin özgünlüğünü 

belirleyen iki temel unsur sözkonusudur: İlki, AB’nin hegemonik oluşu ve diğer 

ulus-üstü örgütlerden farklı bir şekilde toplumsal rızayı örgütleyebilme gücü iken, 

ikincisi de, yine diğer ulus-üstü örgütlerden farklı biçimde, tüm devlet yapısını 

etkileyip değiştirme gücüne sahip kurumsal bir yapı olmasıdır. Çünkü AB’nin en 

önemli özelliği olan ve onu başka uluslararası siyasi yapılardan çok farklı kılan, 

kurumları aracılığıyla, hukuki işlemler yapabilme özelliğidir; bu nedenle AB 

hukuku ve mevzuatı tüm üye ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiler açısından 

doğrudan uygulanabilir ve bağlayıcı niteliktedir. 

Müzakere süreci, yüzbinlerce sayfa ile ifade edilen yasal metinler, belgeler 

ile bunların dışında, onlarca genel müdürlük, çeşitli kurumsal yapılanmalar, bu 

kurumların çalışanları ve benzerleri. Evet, AB bunların tamamı demekti. Ancak, 

bunlar ayıklandığında, sadeleştirildiğinde o yapının özüne ulaşabilmek ve gerçek 
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doğasına yaklaşabilmek olasıydı. Teknik ayrıntılardan sıyrılabilmek, sıkıcı ve 

anlaşılmaz metinlerin gerisinde yatan özü ortaya çıkarabilmek için AB içindeki 

karar alma süreçleri, bu süreci etkileyen aktörler, ortaya çıkan politikaların 

niteliğine bakmak gerekiyordu. Bu çalışmada bunu yapmaya çalıştım. Bu 

anlaşılabildiği oranda, AB’nin gündelik hayatlarımız için ne anlama geldiği ve 

yalnızca yasal politik üstyapıyı değil, bizim yaşamlarımızı da ne şekilde ve hangi 

şiddette etkileyebileceği/değiştirebileceği de ortaya çıkabilirdi. Bu anlama 

sürecinin sonucunda da, ortaya çıkan durum ile mücadele etmenin, o durumu 

değiştirmenin yollarını bulmak ve stratejilerini geliştirmek olanaklı olabilecekti. 

Tez, AB’ye uyum sürecinde olası değişimin gözlemlenebileceği temel 

alanlardan biri olan sosyal politikalara odaklanmıştır. Bunun öncesinde 

Avrupa’da ortaya çıkan ve daha sonra dünyada çeşitli örnekleri yaşanan refah 

devleti uygulamaları ile refah devletinin geçirdiği değişim değerlendirilmiş, 

sonrasında, ortaya çıkan değişime koşut olarak, AB’nin sosyal politikasının nasıl 

biçimlendiğine bakılmıştır. AB’nin kurumsal olarak bu süreçte üretmiş olduğu 

sosyal politikaların üye devletlerde uygulamaları ve sonuçları ampirik olarak 

ortaya konulmuştur. Bu yaklaşımın, AB’ye aday ülkelerin ya da üye ülkelerin 

karşı karşıya kalacağı değişimi görmek açısından yararlı olacağı 

düşünüldüğünden, tezde, AB’nin sosyal politikalarının her bir parçasının 

kapsayıcı bir dökümünü sunmaktan daha çok kilit kavramlar ve meseleler 

üzerinde değerlendirme yapılmış, Birlik içinde tartışılan meselelerin Türkiye’ye 

yansımalarının/etkilerinin ne yönde olabileceği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Daha önce de belirtildiği gibi, elbette bu doğrudan bir şekilde olabileceği gibi, 

doğrudan olmayan yollarla da yapılabilmektedir. Yani, bazen ve hatta çoğunlukla 

sosyal politikayı doğrudan hedeflemeyen ekonomik ve mali 

yaptırımlar/düzenlemeler, sosyal olan üzerinde doğrudan olmayan bir şekilde 

yaptırım gücüne sahip olabilmekte ve onu değiştirmektedir. Bu nedenle tezde 

zaman zaman, AB’nin ekonomik ve mali politikalarına da değinilmiştir.  

AB’nin yapısının ortaya çıkarılması aslında, AB düzeyinde kararların nasıl 

alındığı, politik yönlendirmenin kimler tarafından yapıldığının da ortaya 

çıkarılması ile eşanlamlıydı. Zira, AB’nin kurumsal yapısı ve işleyişi ile karar 
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alma sürecinin arkasındaki yapısal dinamiklerin çözümlemesi yapılmadan, 

kararların neo-liberal karakteri ortaya konulmadan, AB projesinin gerçekte ne 

olduğunu anlamak ve bu projenin Türkiye’nin emekçilerine ne getirdiğini (ya da 

götürdüğünü) anlamak olanaklı değildi. Bu nedenle, AB tarafından sosyal politika 

alanında oluşturulan yasal metinlerin, çalışma raporlarının, kararların neo-liberal 

karakterini ortaya koyacak tarzda bir çalışma yürütülmeye çalışılmıştır. 

AB’nin kurumsal yapısı ve işleyişi incelendiğinde, söz konusu yapının, 

emekçi sınıflar açısından nasıl bir referans çerçevesi oluşturduğunun ipuçlarını 

yakalamak (ortaya çıkarmak) olasıdır. Carchedi’ye (2001: 2) göre, Avrupa 

bütünleşmesinin bilinçli inşasında emek her zaman vardır ama hesaba dahi 

katılmayacak ve nötralize edilecek bir düşman olarak. AB’nin kurumlarının 

işleyişi ve karar alma süreçleri bize ortaya çıkan kararlar ile yasal metinlerin ne 

tür bir politik tercihe işaret ettiğini de göstermektedir. AB düzeyinde alınan 

kararların sınıfsal çıkar açısından değerlendirilmesi için karar alma 

mekanizmalarında, sermayenin etkinliğinin derecesinin ortaya konulması 

gerekmektedir. Avrupa sermayesi çok etkili lobi grupları ağı aracılığıyla, AB 

kurumlarından Konsey ve Komisyon’un çalışmalarını etkilemekte, alınan 

kararlara kendi görüş ve çıkarlarını yansıtmaktadır.  

AB’nin politik tercihlerini güdüleyen toplumsal sınıf sermaye sınıfıdır. 

Sermaye sınıfı çeşitli örgütleri aracılığıyla AB’nin gelişim yönünü ve tercihlerini 

belirlemektedir. Avrupa sermayesinin en güçlü temsilcileri olan ERT ve UNICE, 

hem doğrudan bir biçimde (yani doğrudan AB bürokratlarıyla görüşerek) hem de 

çeşitli lobi etkinlikleri aracılığıyla, AB’nin kurumlarına nüfuz edebilme ve 

onların kararlarını etkileyebilme gücüne sahiptir. Ortaya çıkan politik 

dokümanların incelenmesi sonucunda, sermaye örgütleri tarafından ortaya konan 

yaklaşımların AB tarafından da benimsendiği görülmüştür. Aslında çok benzer 

bir durum Türkiye için de söz konusudur. Türkiye’de de en büyük sermaye örgütü 

olan TÜSİAD çeşitli dönemlerde, sınıfsal çıkarlarını ilgilendiren konularda, 

çeşitli uzman ve akademisyenlere hazırlattığı raporlarla, hükümetleri, politik 

tercihlerini ne yönde yapacağı konusunda bilgilendirme işlevini yerine 

getirmiştir.  
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Bu durumun ortaya konulması şunun için de önemlidir: AB kendi içinde 

uluslararası bir rekabet ve ayakta kalabilme çelişkisi yaşamaktadır. AB, küresel 

ekonomik düzende, Japonya ve ABD karşısında varlığını sürdürmeye çalışırken, 

Avrupa sermayesi, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, sürekli olarak rekabet ve 

rekabeti sağlamak için de verimlilikten bahsederek, ekonomik yapılanmasını, 

piyasa mekanizmasının derinleşmesi yönünde sağlamaya çalışmaktadır. Bu 

anlamda AB sermayesi, İlerleme Raporu ya da Katılım Ortaklığı Belgelerinde 

gördüğümüz istekleri, Avrupa’daki emek üzerinde de gerçekleştirmeye 

çalışmakta, orada da daha fazla denetim kurmak istemektedir.  

AB’yi bir kez kapitalist bir örgüt olarak tanımladıktan sonra, işleyişini 

kapitalist kurallar dışında sürdürdüğüne/sürdüreceğine inanmak ve bunu 

düşünmek gerçekçi değildir. Dolayısıyla AB’yi kapitalist sistemin işleyişinden ve 

kurallarından ayrı düşünmek mümkün değildir. Dünya çapında yeniden 

yapılanmakta olan kapitalizm, AB’nin de kurum ve kurallarını elbette etkilemekte 

ve değiştirmektedir. Dolayısıyla kapitalizmin yeniden yapılanması AB’yi 

belirlerken, aynı zamanda bu Birliğe üye olan ülkelerin ekonomik, politik ve 

toplumsal yapılarını etkilemekte ve değiştirmekte; bu ülkelerin refah anlayışını ve 

sosyal politikalarını da derinden etkilemekte, o ülkelerdeki toplumsal uzlaşmayı 

da sarsmaktadır. Orada bütün bunlar olurken ve yaşanırken, AB’nin veya AB’ye 

üyeliğin, Türkiye’de sosyal hakların kurumsallaşmasına katkıda bulunacağını 

söylemek gerçekle bağdaşmaz. Çünkü, Birlik üyesi ülkelerde daha piyasacı 

çözümlere yaklaşılırken, çözüm piyasada aranırken, bunun tersinin burada 

olabileğini öne sürmek tutarlı bir görüş oluşturmaz.  

Ekonomik bir entegrasyon biçimi olan AB, başlangıçtan itibaren ekonomik 

bütünleşmeyi sağlamaya yönelik olarak örgütlenmiş bir yapıdır ve ülkeler 

açısından toplumsal gelişmenin sağlanması hiçbir zaman Birliğin temel hedefi 

olmamıştır. Bir sermaye birliği olarak AB, ekonomik ve siyasal alanlarda, Avrupa 

sermayesinin kendi içsel dinamikleri ve uluslararası işbölümünün gereklilikleri 

uyarınca bir rota izlemektedir. AB, bugün, neo-liberal ideolojinin dünya üzerinde 

yaygınlaşmasında önemli aktörlerden bir tanesidir. 

Roma Antlaşması’ndan günümüze kadar gelen tüm kurucu antlaşmalar da 
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liberal bir temele dayanmaktadır. Öncelikli ve temel amacı ekonomik bütünleşme 

olan AB, bütünsel bir sosyal politika yaklaşımı öngörmemiş olduğundan, AB’nin 

sosyal politika düzenlemeleri de zayıftır veya pratik açıdan hiç yoktur. Bu 

nedenle, AB sürecinde var olduğu iddia edilen Sosyal Avrupa’nın kurumsal 

yapısı, Türkiye’deki emek-sermaye ilişkisi ve sosyal politika uygulamalarının 

geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi açısından ilerletici bir 

referans çerçevesi oluşturamaz, çünkü “Sosyal Avrupa” olarak sunulan yaklaşım 

gerçek değil, yalnızca bir yanılsamadır. Zira kapitalist bir birlik olan AB, 

kapitalizmi tüm dünya ölçeğinde yeniden yapılandırmaya ve bunu ortak bir yaşam 

biçimi olarak tüm dünyada yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Öte yandan, AB, 

diğer küresel kurumlar gibi (IMF, DB, OECD, DTÖ) neo-liberal ideoloji 

doğrultusunda bu politikaları uygulayarak, neo-liberalizmin ortak yaşam 

biçiminin değerlerine ve kurallarına uyma konusunda ülkelerin politikalarını da 

dönüşüme zorlamaktadır. 

Kapitalist sistem ekonomik, politik ve toplumsal yapıyı da belirler. 

Dolayısıyla sistemin krize girmesi demek toplumsal formasyonda 

değişim/dönüşüm olması demektir. O halde, tekil olarak AB’ye üye olan Avrupa 

ülkelerinde refah politikalarının varlığı, kapitalist sistemin gereklilikleriyle 

doğrudan uyumluydu. Ancak, dönemin ruhu içinde refah devleti uygulamalarının 

ortaya çıkması, bu uygulamaların ilelebet süreceği anlamına gelmemektedir. O 

tarihsellikte ve o koşullar içinde Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan sosyal 

politikaların aynısının bizim ülkemize transferi mümkün değildir. Çünkü her 

ülkenin kendine özgü, ekonomik, politik ve toplumsal koşulları bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, tarihsel ve toplumsal gelişmelerin ve mücadelelerin ürünü olarak 

kapitalizmin istisnai bir döneminde ortaya çıkan refah devletinin ve sosyal 

politikaların bir benzerinin Avrupa ülkelerindeki gibi Türkiye’de de ortaya 

çıkacağını düşünmek; ekonomik ve sosyal hakların kurumsallaşmasını AB 

dolayımıyla beklemek “olmayacak duaya amin demektir”. Ama tersi söz 

konusudur. Çünkü hukuksal metinlerin varlığı bir hukuksal ve kurumsal 

bağlayıcılık yaratmaktadır. AB’ye aday olan ülke hem üyelik sürecinde hem de 

üye olduktan sonra, Birliğe çeşitli taahhütlerde bulunmakta ve bunları yerine 
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getirmek üzere de çeşitli ekonomik, siyasal ve hukuksal düzenlemeler 

gerçekleştirmekte, söz konusu düzenlemelerin ise toplumsal etkileri/yansımaları 

ortaya çıkmaktadır.  

Dolayısıyla, tüm ülkeleri bağlayıcı, “standart” sosyal politikalardan ve 

sosyal politika uygulamalarından söz edebilmek mümkün değildir. Ancak, 

Kurucu Antlaşma’dan başlayarak ekonomik bütünleşmeye yönelik politikalar 

ülkelerin iç hukukuna aktarıldığı için, AB tarafından oluşturulan ekonomik ve 

mali politikaların üye ülkeler tarafından üstlenilmesi ve uygulanması söz 

konusudur. İşte bu başlangıç itibarıyla liberal, devam eden süreçte ise neo-liberal 

karakter taşıyan politikaların uygulanması, üye ülkelerin özellikle emek sınıfları 

açısından olumlu olarak değerlendirilebilecek bir gelişmeye işaret etmemektedir. 

AB’nin istihdam yapısı içerisinde değerlendirilmeye çalışılan veriler de (işsizlik, 

sendikasızlaşma, çalışma koşullarının ağırlaşması vb.) bu görüşü destekler 

niteliktedir. 

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde Strateji belgesinde müzakerelerle ilgili 

koşullar commitment (taahhütler), conditionality (şarta bağlılık, zorunluluk) ve 

communication (iletişim) olmak üzere “3 C”ye bağlıdır. Yani, aday ülkenin 

taahhütleri bulunmaktadır. AB karşı tarafla müzakere ederken aday ülke “benim 

de şu şartım var” diyemez; AB’nin müktesebatı bellidir ve aday ülke ona uymak 

“zorundadır”. Ayrıca, aday ülkelerin kamuoylarını AB’nin yönlendirme 

sorumluluğu bulunmamaktadır, bu konuda sorumlu olan aday ülkedir. Bu 3C’yi 

görmeksizin (strateji belgesini) üyelik müzakeresi mümkün değildir. 

AB, benimsemiş olduğu neo-liberal politikaları yalnızca üye ülkelerde 

uygulamakla yetinmemekte, aynı zamanda Birliğe üye olmak isteyen ülkelere de 

bu yönde düzenlemeler yapmalarını, üyeliğe koşul olarak dayatmaktadır. Böylece 

AB’nin gerek benimsemiş olduğu ekonomik politikalarla, gerekse bu politikaları 

diğer çevre ülkelere yaygınlaştırma işlevi ile kapitalist sistemin diğer kurumları 

olan IMF ve DB’den hiçbir farkı olmadığı açıkça görülmektedir. Türkiye, IMF, 

DB ve DTÖ ile girdiği ilişki neticesinde almış olduğu yükümlülükler 

doğrultusunda zaten kapitalizmin tüm gereklerini yerine getirmektedir. 

Türkiye’nin ekonomik, politik ve toplumsal dönüşümüne temel oluşturacak neo-
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liberal yasal ve politik zemin AB tarafından üyelik sürecinde inşa edilmektedir. 

Türkiye’nin bu yeniden yapılanma süreci uzundur ve zorunlu politik reçetelerle 

yürütülmektedir. Özellikle Türkiye’nin adaylık statüsüne kabul edilmesiyle ivme 

kazanan süreçte, değişimi gerekli kılan ve hatta zorlayan politik, kurumsal ve 

yasal bir yeniden inşa süreci başlatılmıştır.  

AB’nin Türkiye’de sosyal hakları ileri bir konuma taşıyıp taşımayacağının 

anlaşılabilmesi için, daha önceki bölümlerde ortaya konulan AB’nin, sosyal 

politikaya ilişkin düzenlemelerinin kimi özelliklerine yeniden kısaca göz atmakta 

ve verileri anımsamakta yarar bulunmaktadır. AB düzeyinde, çeşitli toplumsal 

kesimlerin hoşnutsuzluğunu kazanan sosyal politika alanında yaşanan geriye gidiş 

örneklerinin, Türkiye’deki emekçiler açısından nasıl bir anlam taşıdığı ancak bu 

çerçeveden bakıldığında bir anlam kazanacaktır. 

AB’de, sosyal politika alanında yapılan düzenlemelerde dikkat çeken 

noktalardan birisi, söz konusu düzenlemelerin, çoğu zaman, Birlik çapında 

bağlayıcı olmamasıdır. Bu konuda verilecek örneklerden birisi, Avrupa Sosyal 

Şartı’dır. Türkiye’nin 1989 yılında onayladığı Şart, güvenli çalışma, adil ücret, 

örgütlenme, toplu pazarlık ve grev, sosyal güvenlik gibi hakları düzenlemektedir. 

Ancak, AB’ye üye olan tüm ülkelerin bu metni onaylama zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Örneğin aday ülke olarak Türkiye, Şart’ın, adil çalışma, 

güvenli ve sağlıklı çalışma, çalışan kadınların korunması, toplu pazarlık hakkı 

gibi konularda düzenleme yapan maddelerine son İlerleme Raporunda da 

belirtildiği gibi çekince koymuş durumdadır. Dolayısıyla söz konusu metinle 

getirilen düzenlemeleri uygulamak, üye ülkelerin inisiyatifine bırakılmıştır.  

Sosyal politika alanında yapılan düzenlemelerin Birlik çapında bağlayıcı 

olmaması ve uygulamanın, üye ülkenin inisiyatifine bırakılması, AB’nin üye 

ülkelere sosyal haklar alanında ilerleme sağlaması konusunun çok gerçekçi ve 

tutarlı bir yaklaşım olmadığını göstermektedir. Bu durum ayrıca, sosyal haklar 

açısından kazanımların, ancak ülkelerin emekçilerinin mücadeleleriyle elde 

edilebileceğini göstermektedir. Bunun anlamı, sosyal hak taleplerinin AB 

bağlamında dile getirilmesi ve gerçekleşmesinin söz konusu olmamasıdır.  
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Zaten daha önce de belirtildiği gibi, AB düzeyinde sosyal politika 

süreçlerini belirlemek üzere, AİY denilen bir yöntem izlenmektedir. Bu da, 

gevşek ve dayatıcı olmayan bir süreçtir. Ekonomi alanında, “bütçe açığı milli 

gelirin yüzde üçünü geçmeyecek” diye bir dayatma bulunmasına karşın sosyal 

konularda böyle bir dayatma yoktur. Yani her üye ülke, kendi sosyal sorunlarını 

kendi içinde halletmek durumundadır. Ama burada hatırdan çıkarılmaması 

gereken bir nokta bulunmaktadır: Parasal politikalarla mali ve sosyal politikalar 

arasında dolaysız bir ilişki vardır. Maastricht Antlaşması’nda da belirtildiği gibi, 

Birliğin parasal politikasının temel amacı fiyat istikrarı sağlamaktır. Fiyat 

istikrarı, yüksek faiz oranlarıyla daraltıcı parasal politikaları öngörür. Daraltıcı 

parasal politikalar ise daha az refah devleti, daha az istihdam anlamına 

gelmektedir. Üstelik AB bağlamında bu politikalar, devletlerin yetki devri 

nedeniyle, üye devletlerin tasarrufunda olmayıp, parasal politika konusundaki 

yetkili kurum olan AMB tarafından uygulanmaktadır. Bu nedenle, özellikle 

avroya geçmiş ülkelerde, istihdam yaratıcı ve genişletici politikalar izlemek 

olanaksız hale gelmiş durumdadır. 

Bu konuda değerlendirilebilecek bir başka örnek, emeğin hakları için 

yapılan düzenlemelerde, AB organlarındaki karar alma mekanizmasının işleyiş 

biçimidir. Avrupa Komisyonu’nun, emeğin en önemli hakları için karar alınırken 

oy birliği aramasına karşın, tali kalan düzenlemelerde oy çokluğu ile dolayısıyla 

daha çabuk ve kolay karar alması buna örnek olarak gösterilebilir.  

AB’nin genişleme sürecinde, aday ülkelere yönelttiği talepler de, AB’ye 

girilmesi durumunda, sosyal hakların varacağı nokta konusunda bir gösterge 

olabilir. Türkiye de dahil aday ülkelere şart koşulan IMF programlarının 

uygulanması, özelleştirme-piyasalaştırma yönündeki düzenlemeler, esnek çalışma 

ilişkilerinin hayata geçirilmesi gibi bir dizi uygulamanın, sosyal haklar alanındaki 

etkilerinin neler olduğu bilinmektedir. Bu açıdan, yukarıda da bahsedildiği üzere, 

Türkiye için hazırlanan İlerleme Raporları ve KOB’lar önemli belgelerdir. Çünkü 

bu metinlerde, serbestleşme, serbest piyasa lehinde düzenlemeler, özelleştirmeler 

olumlu karşılanırken, bu zamana kadar hayata geçirilememiş benzerlerinin de bir 

an önce hayata geçirilmesinin gerekliliği salık verilmektedir. 
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Üyeliğin sonuçları açısından bir değerlendirme yapıldığında; AB’ye üye 

ülkelerde yaşananlar da, aslında üyelik sürecinde Türkiye’de yaşanacaklar için 

örnek oluşturacak niteliktedir. Tezin ikinci bölümünde çeşitli ampirik veriler 

ışığında ortaya konulduğu üzere; işsizliğin günden güne büyüdüğü, yoksullaşma 

ve gelir dağılımı uçurumunun hızlı ve sürekli bir biçimde derinleştiği, istihdamda 

artış olmayan, çalışmanın esnekleştiği, çalışma saatlerinin uzadığı, kayıt dışı 

çalışma olan, iş gücü içindeki rekabetin arttığı ve güvencesizliğin yayıldığı, 

sendikaların güç kaybettiği, sosyal güvenlik alanında hakların günden güne 

gerilediği, kamu hizmetlerinin özelleştirildiği AB, bugün üye ülkelerde yaşayan 

emekçilerin sorunu haline gelmiştir. Kendi emekçisine iş, insanca yaşam düzeyi, 

sosyal güvenlik sunamayan bir yapının, Türkiye’deki yapısal sorunlara bir çözüm 

olanağı olarak sunulmasının ne kadar anlamlı olacağı elbette tartışmalıdır.  

Yaşanan olguların tümünün, kapitalizmin gelişme süreci ile tutarlı olduğunu 

söylemek gerekmektedir. Kapitalizmin yeniden yapılandığı bir dönemde, 

sermayenin uluslararasılaşma eğiliminin bir yansıması olarak oluşan ve 

sonrasında, kapitalizmin gelişimi ile paralel bir seyir izleyen AB’nin, hem üye 

ülkelerin emekçi sınıfları hem de aday ülke olarak Türkiye’de, sosyal hakların 

gelişmesi için bir model veya zorlayıcı olabileceği düşünülebilir mi? Bu soruya 

olumlu yanıt vermek zor görünmektedir. Zira, sermayenin krize girdiği 1970’li 

yıllardan itibaren, kâr oranlarını artırmak için emeğin her türlü kazanımını 

ortadan kaldırmaya yöneldiği bir dönemde, AB sermayesinin, emeğin haklarını 

geliştirici bir aktör olarak değerlendirilmesi olası değildir. Çünkü, bu durum 

sermayenin doğasına uygun değildir. 

AB tarafından üye ülkelerin benimsemesi ve uygulaması beklenen 

düzenlemelerin kabul edilip edilmeyeceği/onaylanıp onaylanmayacağı, ülkelerin 

kendi toplumsal öznelerinin buna rıza gösterip göstermeyeceğine, onay verip 

vermeyeceğine bağlıdır. Ancak burada ilginç olan durum, AB’ye üyelik sürecinin 

Türkiye’deki toplumsal kesimlerin üzerindeki etkisi, sanki AB, IMF/DB benzeri 

politikalar önermiyormuşçasına, bir toplumsal rıza üretilmesidir. AB’ye uyum 

sürecinde girişilen işlerin (teknik değelendirmeler, yasal değişiklikler, mevzuat 

uyumu, onlarca toplantı, raporlar) tamamı, nötr, teknik değerlendirmeler gibi 
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görünse de ya da öyle sunuluyor olsa da, aslında durum hiç sanıldığı gibi değildir. 

Yapılanların hepsinin bir idelojik ve politik nedeni bulunmaktadır ve bu 

ideolojik/politik tercihler neticesinde kararlar alınmaktadır. Yani yapılanların 

sanki sınıflar üstü, tüm Türkiye’yi ilgilendiren, herkesin kazanacağı biçiminde 

ideolojik olarak sunulması bir tür bilinç çarpıtması yaratmakta; bu sürecin 

getireceği olumsuzluklardan etkilenecek olan toplumsal kesimlerin, neo-liberal 

politikalar karşısındaki zaten çok fazla olmayan sorgulama geleneğini tamamen 

ortadan kaldırmakta ve mücadele gücünü zayıflatmaktadır. Oysa bilinmelidir ki, 

bu herkesin kazandığı bir oyun değildir; zaten, tarafların hepsinin aynı anda 

kazandığı bir oyun yoktur. 

Peki, AB’nin neo-liberal politikaları değiştirilemez, dönüştürülemez midir? 

Elbette değil. AB ve diğer ulus-üstü aktörler tarafından üretilen ve uygulamaya 

konulan tüm politikalar, politik mücadelenin konusudur ve politik mücadeleye 

tabidir. Bunun için mücadele alanını ve mücadele pratiklerini bulmak ve bu 

mücadeleyi yürütmek gerekmektedir. Belki de günden güne şiddetini artıran neo-

liberal politikalar yüzünden/sayesinde hem Avrupa halkları hem de Türkiye gibi 

bütünleşme süreci için bekleyen ülkelerin toplumlarında biriken öfke yeni bir 

siyasal direniş ve sınıfsal mücadelenin ortaya çıkmasını mümkün kılabilir. 

Burada siyasal açıdan üzerinde durulması gereken bir nokta sosyal 

politikalara, sosyal devlet kazanımlarına sahip çıkılarak, bunların daha ileriye 

götürülmesi için mücadele perspektiflerinin ortaya konulması ve bunun 

yaygınlaştırılmasıdır. Yani yeniden bölüşüm sorununu odağa yerleştirmek 

suretiyle Türkiye’de, sermaye dışı kesimlerin bütününün sosyal devleti ve 

kazanımlarını savunma perspektifi benimsenerek, ortak bir zemin üzerinde 

buluşmak gerekmektedir. Çünkü sosyal devlet politikaları/refah politikaları, 

toplumsal yaşamı metalaşma sürecinden kapitalist düzen içinde mümkün 

olabilecek ölçülerde kurtaracak önerilere yönelmek ve bunlara sahip çıkmak 

zorundadır. Hem 80’lerden itibaren IMF/DB eliyle yürütülen yeniden yapılanma 

stratejileri hem de AB sürecinin bu yeniden yapılanmaya hizmet eden ekonomik 

ve politik yönelimi, Türkiye’de özellikle sosyal alanda odağı tamamen kaydırmış 

durumdadır. Bu dönemde, kullanılan kavramların, rekabet, iş gücünün 
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verimliliğinin artılması, üretkenlik, verimlilik, esneklik, özelleştirme olması ne 

rastlantısaldır ne de boşunadır. Hem hukuksal olarak hem de toplumsal olarak bu 

düzenleme çalışmalarının tamamı, kapitalizmin yeniden yapılandırılmasına ve 

sermayenin dönemsel ve uzun erimli çıkarlarının karşılanmasına yöneliktir. Daha 

adil bir gelir dağılımı, daha güvenceli bir istihdam, kapsayıcı sosyal güvenlik 

sistemleri için AB kurumlarından, sermaye örgütlerinden, sermaye örgütlerinin 

oluşturduğu Brüksel lobilerinden çok farklı bir bakış açısını ve bu bakış açısına 

uygun politik enstrümanları ve toplumsal desteği ortaya koymak gerekmektedir. 

Bunun için de öncelikle ve ivedilikle, AB tarafından dayatılan ekonomik ve 

sosyal politikaların ve bu sürecin tamamen reddedilerek; odağa, daha insani ve 

daha toplumsal olanın yerleştirilmesi zorunluluğu vardır. Elbette, asıl mücadele 

edilmesi gerekenin insani ve toplumsal olmayan sistemin kendisi olduğunu hiç 

akıldan çıkarmadan. 
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E K L E R  L İ S T E S İ  

Ek 1 OECD Ülkelerinde Sosyal Sigortanın Başlangıç Yılı 

  

ÜLKE ENDÜSTRİYEL 
KAZALAR 

SAĞLIK EMEKLİLİK İŞSİZLİK AİLE 
YARDIMLARI 

Belçika 1903 1894 1900 1920 1930 
Hollanda 1901 1929 1913 1916 1940 
Fransa 1898 1898 1895 1905 1932 
İtalya 1898 1886 1898 1919 1936 
Almanya 1871 1883 1889 1927 1954 
İrlanda 1897 1911 1908 1911 1944 
Birleşik 
Krallık 

1897 1911 1908 1911 1945 

Danimarka 1898 1892 1891 1907 1952 
Norveç 1894 1909 1936 1906 1946 
İsveç 1901 1891 1913 1934 1947 
Finlandiya 1895 1963 1937 1917 1948 
Avusturya 1887 1888 1927 1920 1921 
İsviçre 1881 1911 1946 1924 1952 
Avustralya 1902 1945 1909 1945 1941 
Yeni 
Zelanda 

1900 1938 1898 1938 1926 

Kanada 1930 1971 1927 1940 1944 
Amerika 
Birleşik 
Devletleri 

1930 - 1935 1935 - 

Kaynak: Pierson, 2006: 110. 
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Ek 2 - AB’ye Üye ve Aday Ülkelerde Toplam İstihdam Oranı (%) 

Ülkeler 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
AB (27 ülke) : : : 60.7 61.2 61.8 62.2 62.5 62.3 62.5 62.9 63.4 
AB (25 ülke) : : : 60.6 61.2 61.9 62.4 62.8 62.8 62.9 63.3 63.8 
AB (15 ülke) 59.8 60.1 60.3 60.7 61.4 62.5 63.4 64.0 64.2 64.3 64.7 65.2 
Belçika 55.7 56.1 56.2 56.8 57.4 59.3 60.5 59.9 59.9 59.6 60.3 61.1 
Bulgaristan : : : : : : 50.4 49.7 50.6 52.5 54.2 55.8 
Çek 
Cumhuriyeti 

: : : : 67.3 65.6 65.0 65.0 65.4 64.7 64.2 64.8 

Danimarka 72.3 73.4 73.8 74.9 75.1 76.0 76.3 76.2 75.9 75.1 75.7 75.9 
Almanya(eski 
Doğu 
Almanya 
dahil-1991) 

64.7 64.6 64.1 63.7 63.9 65.2 65.6 65.8 65.4 65.0 65.0 65.4 

Estonya : : : : 64.6 61.5 60.4 61.0 62.0 62.9 63.0 64.4 
İrlanda 53.0 54.4 55.4 57.6 60.6 63.3 65.2 65.8 65.5 65.5 66.3 67.6 
Yunanistan 54.2 54.7 55.0 55.1 56.0 55.9 56.5 56.3 57.5 58.7 59.4 60.1 
İspanya 46.1 46.9 47.9 49.5 51.3 53.8 56.3 57.8 58.5 59.8 61.1 63.3 
Fransa 59.1 59.5 59.5 59.6 60.2 60.9 62.1 62.8 63.0 63.3 63.1 63.1 
İtalya 51.4 51.0 51.2 51.3 51.9 52.7 53.7 54.8 55.5 56.1 57.6 57.6 
Kıbrıs : : : : : : 65.7 67.8 68.6 69.2 68.9 68.5 
Letonya : : : : 59.9 58.8 57.5 58.6 60.4 61.8 62.3 63.3 
Litvanya : : : : 62.3 61.7 59.1 57.5 59.9 61.1 61.2 62.6 
Lüksemburg 59.9 58.7 59.2 59.9 60.5 61.7 62.7 63.1 63.4 62.2 62.5 63.6 
Macaristan : : 52.1 52.4 53.7 55.6 56.3 56.2 56.2 57.0 56.8 56.9 
Malta : : : : : : 54.2 54.3 54.4 54.2 54.0 53.9 
Hollanda 64.0 64.7 66.3 68.5 70.2 71.7 72.9 74.1 74.4 73.6 73.1 73.2 
Avusturya 68.5 68.8 67.8 67.8 67.9 68.6 68.5 68.5 68.7 68.9 67.8 68.6 
Polonya : : : 58.9 59.0 57.6 55.0 53.4 51.5 51.2 51.7 52.8 
Portekiz 64.1 63.7 64.1 65.7 66.8 67.4 68.4 69.0 68.8 68.1 67.8 67.5 
Romanya : : : 65.4 64.2 63.2 63.0 62.4 57.6 57.6 57.7 57.6 
Slovenya : : 61.6 62.6 62.9 62.2 62.8 63.8 63.4 62.6 65.3 66.0 
Slovakya : : : : 60.6 58.1 56.8 56.8 56.8 57.7 57.0 57.7 
Finlandiya 60.3 61.6 62.4 63.3 64.6 66.4 67.2 68.1 68.1 67.7 67.6 68.4 
İsveç 70.2 70.9 70.3 69.5 70.3 71.7 73.0 74.0 73.6 72.9 72.1 72.5 
İngiltere 67.9 68.5 69.0 69.9 70.5 71.0 71.2 71.4 71.3 71.5 71.6 71.7 
Hırvatistan : : : : : : : : 53.4 53.4 54.7 55.0 
Türkiye : : : : : : 48.8 47.8 46.9 45.8 46.1 46.0 

Kaynak:Eurostat,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&
_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=STRIND_E
MPLOI&root=STRIND_EMPLOI/emploi/em011; (:)Veri yok(Erişim tarihi: 02.04.2007) 
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Ek 3 - AB’ye Üye ve Aday Ülkelerde İşsizlik Oranları (%) 

Ülkeler 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
AB (27 ülke) : : : : : 8.6 8.4 8.8 9.0 9.0 8.7 7.9 
AB (25 ülke) : : : 9.3 9.0 8.6 8.4 8.7 9.0 9.0 8.7 7.9 
AB (15 ülke) 10.0 10.1 9.8 9.2 8.5 7.6 7.2 7.5 7.9 8.0 7.9 7.4 
Belçika 9.7 9.5 9.2 9.3 8.5 6.9 6.6 7.5 8.2 8.4 8.4 8.3 
Bulgaristan : : : : : 16.4 19.5 18.1 13.7 12.0 10.1 9.0 
Çek 
Cumhuriyeti 

: : : 6.4 8.6 8.7 8.0 7.3 7.8 8.3 7.9 7.1 

Danimarka 6.7 6.3 5.2 4.9 5.2 4.3 4.5 4.6 5.4 5.5 4.8 3.9 
Almanya(eski 
Doğu 
Almanya 
dahil-1991) 

8.0 8.5 9.1 8.8 7.9 7.2 7.4 8.2 9.0 9.5 9.5 8.4 

Estonya : : 9.6 9.2 11.3 12.8 12.4 10.3 10.0 9.7 7.9 5.9 
İrlanda 12.3 11.7 9.9 7.5 5.7 4.2 4.0 4.5 4.7 4.5 4.3 4.4 
Yunanistan 9.2 9.6 9.8 10.8 12.0 11.2 10.7 10.3 9.7 10.5 9.8 8.9 
İspanya 18.4 17.8 16.7 15.0 12.5 11.1 10.3 11.1 11.1 10.6 9.2 8.6 
Fransa 11.1 11.6 11.5 11.1 10.5 9.1 8.4 8.7 9.4 9.6 9.7 9.4 
İtalya 11.2 11.2 11.3 11.3 10.9 10.1 9.1 8.6 8.4 8.0 7.7 6.8 
Kıbrıs : : : : : 4.9 3.8 3.6 4.1 4.6 5.2 4.7 
Letonya : : : 14.3 14.0 13.7 12.9 12.2 10.5 10.4 8.9 6.8 
Litvanya : : : 13.2 13.7 16.4 16.5 13.5 12.4 11.4 8.3 5.6 
Lüksemburg 2.9 2.9 2.7 2.7 2.4 2.3 2.0 2.7 3.7 5.1 4.5 4.7 
Macaristan : 9.6 9.0 8.4 6.9 6.4 5.7 5.8 5.9 6.1 7.2 7.5 
Malta : : : : : 6.7 7.6 7.5 7.6 7.4 7.3 7.4 
Hollanda 6.6 6.0 4.9 3.8 3.2 2.8 2.2 2.8 3.7 4.6 4.7 3.9 
Avusturya 3.9 4.3 4.4 4.5 3.9 3.6 3.6 4.2 4.3 4.8 5.2 4.8 
Polonya : : 10.9 10.2 13.4 16.1 18.2 19.9 19.6 19.0 17.7 13.8 
Portekiz 7.3 7.3 6.8 5.1 4.5 4.0 4.0 5.0 6.3 6.7 7.6 7.7 
Romanya : : 5.3 5.4 6.6 7.2 6.6 8.4 7.0 8.1 7.2 7.4 
Slovenya : 6.9 6.9 7.4 7.3 6.7 6.2 6.3 6.7 6.3 6.5 6.0 
Slovakya : : : 12.6 16.4 18.8 19.3 18.7 17.6 18.2 16.3 13.4 
Finlandiya 15.4 14.6 12.7 11.4 10.2 9.8 9.1 9.1 9.0 8.8 8.4 7.7 
İsveç 8.8 9.6 9.9 8.2 6.7 5.6 4.9 4.9 5.6 6.3 7.4 7.0 
İngiltere 8.5 7.9 6.8 6.1 5.9 5.3 5.0 5.1 4.9 4.7 4.8 5.3 
Hırvatistan : : : : : : : 14.7 14.1 13.6 12.6 : 
Türkiye : : : : : 6.5 8.3 10.3 10.5 10.3 10.2 9.9 

Kaynak:Eurostat,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&
_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=STRIND_E
MPLOI&root=STRIND_EMPLOI/emploi/em071 (Erişim tarihi: 02.04.2007); (:) Veri 
yok  
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Ek 4 - AB’ye Üye ve Aday Ülkelerde Uzun Süreli İşsizlik Oranı (12 ay ve 

daha fazla süredir iş arayanlar) (%)  

Ülkeler 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Avusturya 1 1.2 1.3 1.3 1.2 1 0.9 0.9 1.1 1.3 1.3 
Belçika 5.8 5.6 5.4 5.5 4.9 3.7 3.2 3.5 3.7 4.1 4.4 
Bulgaristan      9.3 11.9 11.7 8.9 7.2 6 
Hırvatistan          7.3 7.4 
Kıbrıs      1.3 0.9 0.8 1.1 1.2 1.2 
Çek 
Cumhuriyeti 

   1.9 3.1 4.2 4.1 3.7 3.8 4.2 4.2 

Danimarka 2 1.8 1.5 1.3 1 1 0.8 0.9 1.1 1.2 1.1 
Estonya          5 4.2 
Finlandiya   4.9 4.1 3 2.8 2.5 2.3 2.3 2.1 2.2 
Fransa 4.5 4.6 4.8 4.6 4.2 3.6 3 3 3.4 3.9 4 
Almanya 3.9 4.2 4.9 4.7 4.3 3.9 3.8 4.1 4.6 5.4 5 
Yunanistan 4.7 5.2 5.3 5.8 6.4 6 5.4 5.1 5.1 5.6 5.1 
Macaristan  5.2 4.5 4.2 3.3 3 2.5 2.4 2.4 2.7 3.2 
İrlanda 8 7.4 6 3.9 2.6 1.6 1.2 1.3 1.5 1.6 1.5 
İtalya 7.3 7.5 7.5 7 6.8 6.4 5.8 5.3 4.9 4 3.9 
Letonya    7.9 7.6 7.9 7.2 5.7 4.3 4.6 4.1 
Litvanya    6.7 4.3 7.6 9.1 7.3 6.1 5.8 4.3 
Lüksemburg 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 1.1 1.2 
Malta      4.6 3.2 3.2  3.4 3.4 
Hollanda 3.1 3 2.3 1.5 1.2 0.8 0.7 0.7 1 1.6 1.9 
Polonya   5.1 4.8 5.8 7.6 9.3 10.8 10.7 10.3 10.2 
Portekiz 3.3 3.4 3.3 2.2 1.8 1.7 1.5 1.8 2.2 3 3.7 
Romanya   2.4 2.3 2.7 3.5 3.3 4 4.1 4.5 4.4 
Slovakya     7.8 10.1 11.4 12.2 11.1 11.8 11.7 
Slovenya  3.4 3.4 3.3 3.2 4.1 3.5 3.4 3.4 3.2 3.1 
İspanya 10.5 9.7 8.9 7.6 5.9 4.7 3.9 3.9 3.9 3.4 2.2 
İsveç 2.3 2.8 3.1 2.6 1.9 1.4 1 1 1 1.2 1.2 
Türkiye      1.4 1.8 3.2  4 4.1 
İngiltere 3.6 3.1 2.5 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 1.1 1 1 
AB-15 4.9 4.9 4.9 4.4 4 3.5 3.1 3.1 3.3 3.4 3.3 
AB-25    4.4 4.1 4 3.8 3.9 4 4.1 3.9 

Kaynak: Avrupa Komisyonu 2004 http://eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife 
/index.php?template=3&radioindic=18&idDomain=2 (Erişim tarihi: 02.04.2007). 
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Ek 5 - AB’ye Üye Ülkelerde Genç İşsiz Oranı (15-24 Yaş Arası İş Gücüne 

Dahil Olup ILO Tanımlarına Göre İşsiz Olanların Oranı) 

Ülkeler 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Avusturya 5.9 6.9 7.6 7.5 5.9 6.3 6 6.7 8.1 9.4 10.3 9.2 
Belçika 21.5 20.5 21.3 20.4 22.6 15.2 15.3 17.7 21.8 21.2 21.5 20.4 
Bulgaristan     36.7 33.3 39.3 37 28.2 25.8 22.3 19.3 
Kıbrıs     11.9 10.5 8.3 8.1 8.9 10.5 13 11.2 
Çek 
Cumhuriyeti 

  7 10.8 16.6 17 16.3 16.9 18.6 21 19.2 17.7 

Danimarka 9.9 10.6 8.1 7.2 10 6.7 8.3 7.4 9.2 8.2 8.6 7.5 
Estonya   19 14.8 22.1 23.7 24.5 17.6 20.6 21.7 15.9 11.7 
Finlandiya 41.2 41.6 35.4 34.6 28.6 28.4 26.6      
Fransa 27.1 27.6 29 26.2 26.5 20.6 18 19.7 20.6 21.8 22.7 22.4 
Almanya 8.5 9.6 10.7 9.8 8.9 8.5 7.8 14.2 14.6 15 14.8 14.2 
Yunanistan 27.9 31.2 31 29.7 31.7 29.5 28 26.8 26.8 26.9 26  
Macaristan   16.9 15.2 12.3 12.3 10.5 12.7 13.4 15.5 19.4 18.7 
İrlanda 19 18.1 15.9 11.4 8.4 6.4 6.1 8.5 9.1 8.9 8.7 8.8 
İtalya 32.8 34.1 33.6 33.8 32.9 31.5 27.8 23.1 23.7 23.5 24  
Letonya    27.1 23.4 21.4 22.9 22 18 18.1 13.6 11.9 
Litvanya    23.7 21.3 27.5 30.9 22.5 25.1 22.7 15.7 10.6 
Lüksemburg        7.7 11 16.8 13.7 14.2 
Malta   6.4 6.5 7 11.2 15.4 17.1 17.2 16.8 16.4 16.9 
Hollanda 12.1 11.4 9.7 8.8 7.4 5.3 4.4 5 6.3 8 8.2 6.6 
Polonya   22.8 21.3 29.6 35.7 41.5 42.5 41.9 39.6 36.9 29.6 
Portekiz 16 17 14.1 9.4 9.1 8.4 8.8 11.6 14.5 15.3 16.1 15.1 
Romanya   17.4 16.8 17.3 17.8 17.6 23.2 19.6 21.9 20.2  
Slovakya     32 36.9 38.9 37.7 33.4 33.1 30.1 27.1 
Slovenya   16.3 17.6 18.5 16.4 15.7 16.5 17.3 16.1 15.9 13.8 
İspanya 41.7 41.9 39.2 35.7 29.5 25.5 24.5 24.2 24.6 23.9 19.7 18 
İsveç 19 21.5 21.9 17.5 16.3 9.5 9.5 11.9 13.4 16.3 21.8 21.5 
Türkiye   14.3 14.2 15.2 13.2 16.7 19.1 20.5 19.6   
İngiltere 15.5 14.9 13.6 12.4 12.5 12.1 10.3 12 12.2 12.1 12.9  
AB-15        15.9 16.7 16.9 16.7 16 
AB-25        18.5 19 19 18.5 17.1 

Kaynak: Eurostat New Cronos 2003 http://eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife 
/eurlife/index.php?template=3&radioindic=19&idDomain=2) (Erişim tarihi: 02.04.2007) 
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Ek 6 - AB’ye Üye ve Aday Ülkelerde Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik 

Ülkeler 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
AB-25 : : : 4.6 4.6 4.5 4.5 : 4.6 4.8 4.9 
AB-15 5.1 4.8 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 : 4.6 4.8 4.8 
Avro alanı 
(12 ülke) 

5.1 4.8 4.7 4.5 4.5 4.4 4.4 : 4.5 4.8 4.7 

Belçika 4.5 4.2 4.0 4.0 4.2 4.3 4.0 : 4.0) 4.0 4.1 
Bulgaristan : : : : : 3.7 3.8 3.8 3.6 4 : 
Çek 
Cumhuriyeti 

: : : : : : 3.4 : : : 3.7 

Danimarka 2.9 : 2.9 : 3.0 : 3.0 : 3.6 3.4 3.5 
Almanya(eski 
Doğu 
Almanya 
dahil-1991) 

4.6 4.0 3.7 3.6 3.6 3.5 3.6 : : : 4.1 

Estonya : : : : : 6.3 6.1 6.1 5.9 7.2 5.9 
İrlanda 5.1 5.1 5.0 5.2 4.9 4.7 4.5 : 5 5 5 
Yunanistan 6.5 6.3 6.6 6.5 6.2 5.8 5.7 : 6.4 5.9 5.8 
İspanya 5.9 6.0 6.5 5.9 5.7 5.4 5.5 5.1 5.1 5.1 5.4 
Fransa 4.5 4.3 4.4 4.2 4.4 4.2 3.9 3.9 3.8 4.2 4 
İtalya 5.9 5.6 5.3 5.1 4.9 4.8 4.8 : : 5.6 5.6 
Kıbrıs : : : : : : : : 4.1 : 4.3 
Letonya : : : : : 5.5 : : : : 6.7 
Litvanya : : : : : 5.0 4.9 : : : 6.9 
Lüksemburg 4.3 4.0 3.6 3.7 3.9 3.7 3.8 : 4.0 3.7 3.8 
Macaristan : : : : : 3.3 3.1 3.0 3.3 : 4 
Malta : : : : : 4.6 : : : : 4.2 
Hollanda 4.2 4.4 3.6 3.6 3.7 4.1 4.0 4.0 4.0 : 4 
Avusturya 4.0 3.8 3.6 3.5 3.7 3.4 3.5 : 4.0 3.8 3.8 
Polonya : : : : : 4.7 4.7 : : : 6.6 
Portekiz 7.4 6.7 6.7 6.8 6.4 6.4 6.5 7.3 7.4 7.2 8.2 
Romanya : : : : : 4.5 4.6 4.7 4.6 4.8 4.9 
Slovenya : : : : : 3.2 3.1 3.1 3.1 : : 
Slovakya : : : : : : : : : : 3.9 
Finlandiya : 3.0 3.0 3.1 3.4 3.3 3.7 3.7 3.6 3.5 3.6 
İsveç : : 3.0 : 3.1 : 3.4 3.3 : 3.3 3.3 
İngiltere 5.2 5.0 4.7 5.2 5.2 5.2 5.4 5.5 5.3 : 5.6 
Hırvatistan : : : : : : : : 4.6 : : 
Türkiye : : : : : : : 10.8 9.9 : : 

Kaynak:Eurostat(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&
_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=STRIND_S
OCOHE&root=STRIND_SOCOHE/socohe/sc010); (:) Veri yok, (Erişim tarihi: 
02.04.2007). 
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Ek 7 - AB’de Kayıt Dışı Çalışma Verileri 

Ülke EIRO’ya 
Rapor 
Edilen 
Veri* 

Yıl* Tahmini 
Büyüklük, 
GSYH 
yüzdesi 

Yıl 

Avusturya 10 2003 1.5 1995 
Belçika 20 2004 3-4 1995, 1997 ve 1999’da 

konfirme edildi 
Bulgaristan 25    
Kıbrıs   4.2 2003 
Çek Cumhuriyeti   9-10 1998 
Danimarka   5.5 2001 
Estonya   8-9 2001 
Finlandiya 4-2  4.2 1992 
Fransa 10-20 2003 4-6.5 1998 
Almanya 17 2004 6 2001 
Yunanistan 24-40  >20 1998 
Macaristan 25-35 2004 18 1998 
İrlanda 5-10 1998 v.y. - 
İngiltere 1.5 2003 2 2000 
İtalya 17 2000 16-17 1998/2001 
Letonya   18 2000 
Litvanya   15-19 2003 
Lüksemburg   v.y. - 
Malta   v.y. - 
Hollanda 13.8 2002 2 1995 
Polonya 27.4 2000 14 2003 
Romanya 20 2003 21 2000 
Portekiz   5 1996 
Slovakya 18 2003 13-15 2000 
Slovenya 17-25 1997 17 2003 
İspanya   v.y. - 
İsveç 4.6 1998 3 1997 

Kaynak:Eurofound,http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/07/feature/eu0407204f.ht
ml, v.y.: veri yok (Erişim tarihi: 29.05.2007). 

*: Söz konusu verilere ilişkin kaynak: EIRO Thematic Feature Industrial Relations and 
Undeclared Work 2005’ten aktaran TİSK (2008, 37). 
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Ek 8 - AB’de Düşük Ücret İnsidansı 

Ülke (yıl) Ulusal İstatistikler Eurostat 
İstatistikleri* 

. Çalışanların 
yüzdesi 

içinde düşük 
ücretli işçiler 
(%) 

Tanım Diğer . 

Avusturya 
(1993) 

%13.2 Tam zamanlı çalışanların 
medyan gelirlerinin üçte 
ikisinin altında. 

Rakamlar 
yalnızca tam 
zamanlı 
çalışanları 
kapsamaktadır. 
25 yaşın 
altındakilerin 
arasında %22.8’i 
kadınlar, %7’si 
erkekler, en 
yüksek düzey 
(%19.5). 

%16 

Belçika - - - %9 
Danimarka - - - %7 
Fransa 
(2001) 

%16.6 Tüm düşük ücretli 
çalışanlar, Örneğin, medyan 
aylık ücretin üçte ikisinden 
daha az kazananlar. 

Düşük ücretli 
çalışanların 
%79’u kadındır. 
Yarı zamanlı 
işçiler ve 16-20 
yaş 
arasındakilerde 
en yüksek 
düzeydedir. 

(2001) %9.4 Çok düşük ücretli işçiler, 
örneğin, medyan aylık 
ücretin yarısından az 
kazananlar. 

Düşük ücretli 
çalışanların 
%80’i kadındır. 
Yarı zamanlı 
işçiler ve 16-20 
yaş 
arasındakilerde 
en yüksek 
düzeydedir. 

%13 

Batı 
Almanya 
(1997) 

%35.5 Tüm tam zamanlı 
çalışanların ortalama ulusal 
gelirinin %75’inin altında 
geliri olanlar. 

Rakamlar 
yalnızca tam 
zamanlı 
çalışanları 
kapsamaktadır. 

(1997) %11.5 Tüm tam zamanlı 
çalışanların ortalama ulusal 
gelirinin %50’sinin altında 
geliri olanlar. 

Rakamlar 
yalnızca tam 
zamanlı 
çalışanları 
kapsamaktadır. 

Doğu 
Almanya 
(1997) 

%35.6 Tüm tam zamanlı 
çalışanların ortalama ulusal 
gelirinin %75’inin altında 
geliri olanlar. 

Rakamlar 
yalnızca tam 
zamanlı 
çalışanları 
kapsamaktadır. 

%17 
(Almanya’nın 
tamamı) 
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(1997) %9.5 Tüm tam zamanlı 
çalışanların ortalama ulusal 
gelirinin %50’sinin altında 
geliri olanlar. 

Rakamlar 
yalnızca tam 
zamanlı 
çalışanları 
kapsamaktadır. 

Yunanistan 
(1995) 

%16.1 Medyan aylık ücretin üçte 
ikisinden aşağıda olanlar. 

%19.8 
hizmetlerde, 
%14.3 sanayide 

%17 

İrlanda 
(1997) 

%22 Düşük ücretli işçiler, 
örneğin, Medyan gelirin 
üçte ikisinin altında 
kazanalar. 

- 

(1997) %11 Çok düşük ücretli işçiler, 
örneğin, medyan gelirin 
yarısından az geliri olanlar. 

- 

%18 

İtalya (1998) %18.3 Tüm tam zamanlı işçilerin 
medyan gelirinin üçte 
ikisinden az kazananlar. 

Rakamlar tüm 
çalışanları 
kapsamaktadır. 
%25.9’u 
kadınlar, %13’ü 
erkekler. En 
yüksek düzey 30 
yaş 
altındakilerdedir. 

%10 

Lüksemburg - - - %16 
Hollanda - - - %16 
Portekiz 
(1998) 

%11.6 Tam zamanlı çalışanların 
medyan yıllık gelirinin üçte 
ikisinin altında olanlar. 

- %6 

İspanya 
(tarih 
bilinmiyor) 

%22 Ortalama ödemenin 
%75’inin altında olanlar. 

- %13 

İngiltere 
(2001) 

%1.3 Ulusal asgari gelirden az 
gelir. 

- 

(2001) %17.3 Erkeklerin medyan gelirinin 
yarısının altında. (Düşük 
Ücret Komisyonunun 
tanımı). 

- 

(2001) %27.6 Erkeklerin medyan gelirinin 
yarısının altında. (Düşük 
Ücret Komisyonunun 
tanımı). 

- 

%21 

Kaynak:Eurofound http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2002/08/study/tn0208101s.html 
*Medyan ulusal gelirin yüzde 60’ından daha az aylık ücret. (Erişim tarihi: 29.05.2007) 
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Ek 9 - Fazla Çalışmanın Temel Özellikleri 

Fazla çalışmanın başladığı eşik (2) Ülke Maksimum çalışma 
saati (1) (minimum 
günlük dinlenme 
süresi, maksimum 
günlük saatlerin 
olmadığı yerde) 

Eşiğin uygulanma 
yöntemi 

Eşik düzeyi 

Avusturya Günde 10 saat, haftada 
50 saat 

Yasal düzenleme Günde 8 saat, haftada 
40 saat, ortalamanın 
üstü toplu 
sözleşmeyle kabul 
edilen çalışma süresi 

Belçika Günde 8 saat, haftada 
38 saat 

Yasal düzenleme ve 
anlaşmalar (sektörel 
ve firma düzeyinde). 

Günde 8 saat, haftada 
38 saat 

Danimarka haftada 48 saat 
(minimum günlük 
dinlenme periyodu 11 
saattir) 

sözleşmeler (sektörel 
ve firma düzeyinde). 

Haftalık 37 saat 
(edüstri ve sektör 
anlaşması) 

Finlandiya Günde 8 saat, haftada 
40 saat 

Yasal düzenleme veya 
sözleşmeler 

40 saat veya toplu 
olarak kabul edilen 
çalışma süresi 

Fransa Günde 10 saat, haftada 
48 saat 

Yasal düzenleme Haftalık 35 saat 

Almanya Günde 8 saat, haftada 
48 saat 

sözleşmeler (sektörel 
düzeyde). 

Sektörel sözleşmeler 
arasında değişir. 

Yunanistan Günde 9 saat, haftada 
43 saat (haftada beş gün 
varsayılır) 

Yasal düzenleme 40 saat 

Macaristan Günde 12 saat, haftada 
48 saat 

Yasal düzenleme Günde 8 saat, haftada 
40 saat 

İrlanda haftada 48 saat 
(minimum günlük 
dinlenme süresi 11 saat) 

sözleşmeler Sözleşmeler arasında 
değişir (firmalar 
arasında) (ortalama 39 
saat). 

İtalya haftada 48 saat 
(minimum günlük 
dinlenme süresi 11 saat) 

Yasal düzenleme ve 
sözleşmeler (sektörel 
düzeyde) 

haftada 40 saat 

Lüksemburg Günde 10 saat, haftada 
48 saat 

Yasal düzenleme Günde 8 saat, haftada 
40 saat 

Hollanda Günde 12 saat (anlaşma 
yoksa 11 saat), haftada 
60 saat (anlaşma yoksa 
54), 13 haftalık 
dönemde 624 saat 
(anlaşmasız 585) 

Yasal düzenleme ve 
sözleşmeler 

Toplu sözleşmeler 
arasında değişir (sabit 
bir düzey yok). 
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Norveç Günde 9 saat, haftada 
48 saat 

Yasal düzenleme Günde 9 saat, haftada 
40 saat, toplu olarak 
kabul edilen 
ortalamanın üzerinde 
çalışma süresi (37.5 
saat) 

Polonya Günde 10 saat, haftada 
40 saat 

Yasal düzenleme Günde 8 saat, haftada 
40 saat (5 günlük 
haftanın üzerinde). 

Portekiz Günde 8 saat, haftada 
44 saat (günlük 10 saate 
kadar ve haftalık 50 
saate kadar, 
sözleşmeyle) 

Yasal düzenleme ve 
sözleşmeler 

Günde 8 saat, haftada 
44 saat (günlük 10 
saate kadar ve haftalık 
50 saate kadar, 
sözleşmeyle) 

Slovakya Haftalık 58 saat (toplu 
sözleşme ve idari izin 
ile istisna vardır 

Yasal düzenleme 5 günlük haftanın 
üzerinde haftalık 40 
saat ('düzenli' çalışma 
takvimi – günlük 
minimum 3 saat ve 
maksimum 9 saat) 

İspanya Günde 9 saat, haftada 
40 saat 

Yasal düzenleme Haftalık 40 saat, toplu 
olarak kabul edilen 
ortalamanın üzerinde 
çalışma süresi 

İsveç Günde 8 saat, haftada 
40 saat 

Yasal düzenleme Haftalık 40 saat, toplu 
olarak kabul edilen 
ortalamanın üzerinde 
çalışma süresi 

İngiltere Haftalık 48 saat (günlük 
dinlenme süresi 
minimum 11 saat) 

Sözleşme (firma 
düzeyinde) 

Firma düzeyinde 
sözleşmeler arasında 
değişir 

Kaynak: EIRO. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/02/study/tn0302101s.html 
(Erişim tarihi: 29.05.2007). 
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Ek 10 - Tehlikeli ve Sağlıksız Koşullarda Çalışan Kişilerin Oranı (%) 

Ülkeler 2001 2002 2003 Ülkeler 2001 2002 2003 
Avusturya 13.9  17.9 Litvanya  24.4 35.8 
Belçika 11  16 Lüksemburg 13.1  17.5 
Bulgaristan  35.5 41.8 Malta  18.3 10.7 
Kıbrıs  25.7 20.2 Hollanda 11.1  9.6 
Çek 
Cumhuriyeti 

 15.5 21.1 Polonya  27.8 35.8 

Danimarka 9.2  13.8 Portekiz 12.2  18 
Estonya  24.8 25.9 Romanya  29.3 39.3 
Finlandiya 17  16.9 Slovakya  23.1 28.5 
Fransa 11.3  13.1 Slovenya  20.3 33.4 
Almanya 11.3  12.9 İspanya 6.9  17.1 
Yunanistan 39.8  30.6 İsveç 10.8  23 
Macaristan  23.8 22.1 Türkiye  26.6 25.6 
İrlanda 7.6  15.6 İngiltere 12.5  15.5 
İtalya 11.9  7.6 AB-15 12.6  14 
Letonya  25.6 29.4 AB-25   16.5 

Kaynak:Eurobarometer,2001,2002,http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/e
urlife/index.php?template=3&radioindic=25&idDomain=2 (Erişim tarihi: 02.04.2007). 
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Ek 11 - AB Ülkelerinde Sendika Üyeliği ile Üyelik Sayısında Artış-Azalış 

Oranları 1993-2003 (%) 

Ülke Konfederasyon 
/Merkez 

1993* 1998** 2003*** Değişim1993-
2003 

ÖGB 1,616,000 1,480,000 1,407,000 -12.9 Avusturya 
Toplam 1,616,000 1,480,000 1,407,000 -12.9 
CSC/ACV 1,541,000 1,609,000 1,637,000 +6.2 
FGTB/ABVV 1,109,000 1,187,000 1,201,000 +8.3 
CGSLB/ACLVB 215,000 217,000 223,000 +3.7 

Belçika 

Toplam 2,865,000 3,013,000 3,061,000 +6.8 
CITUB 1,426,000 608,000 390,000 -72.7 
CL Podkrepa 500,000 155,000 109,000 -78.2 
Promiana - 8,000 5,000 -37.5**** 
ADTU 30,000 2,000 4,000 -86.7 
NTU 30,000 0 4,000 -86.7 
Diğer 206,000 5,000 3,000 -98.5 

Bulgaristan 

Toplam 2,192,000 778,000 515,000 -76.5 
SEK 55,000 61,000 65,000 +18.2 
PEO 66,000 64,000 64,000 -3.0 
DEOK 6,000 6,000 7,000 +16.7 
Diğer 32,000 36,000 39,000 +21.9 

Kıbrıs 

Toplam 159,000 167,000 175,000 +10.1 
LO 1,471,000 1,478,000 1,433,000 -2.6 
FTF 338,000 347,000 356,000 +5.3 
AC 117,000 146,000 161,000 +13.8 
LH 65,000 79,000 76,000 +6.9 
Diğer 125,000 120,000 125,000 0 

Danimarka 

Toplam 2,116,000 2,170,000 2,151,000 +1.7 
EAKL 342,000 65,000 48,000 -86.0 
TALO 55,000 40,000 35,000 -36.4 
Diğer v.y. v.y. 10,000 - 

Estonya 

Toplam - - 93,000 - 
SAK 1,136,000 1,084,000 1,062,000 -6.5 
STTK 619,000 651,000 634,000 +2.4 
AKAVA 312,000 347,000 424,000 +35.9 
Diğer 2,000 2,000 2,000 0 

Finlandiya 

Toplam 2,069,000 2,084,000 2,122,000 +2.6 
CGT 639,000 668,000 v.y. +4.5***** Fransa 
CFDT 617,000 757,000 889,000 +44.0 
DGB 10,290,000 8,311,000 7,363,000 -28.4 
DBB 1,079,000 1,184,000 1,224,000 +13.4 
CGB 311,000 303,000 307,000 -1.3 

Almanya 

Toplam 11,680,000 9,798,000 8,894,000 -23.9 
GSEE 485,000 416,000 422,000 -13.0 
ADEDY 236,000 240,000 217,000 -8.1 

Yunanistan 

Toplam 721,000 656,000 639,000 -11.4 
SZEF 270,000 230,000 270,000 0 
MSZOSZ v.y. v.y. 240,000 - 
ASZSZ 110,000 140,000 150,000 +36.4 
LIGA 100,000 100,000 100,000 0 
ÉSZT 100,000 105,000 85,000 -15.0 
MOSZ 65,000 60,000 56,000 -13.8 
Diğer 35,000 35,000 35,000 0 

Macaristan 

Toplam - - 936,000 - 
ICTU v.y. v.y. v.y. - İrlanda 
Toplam 432,000 463,000 515,000 +19.2 
Cgil 5,237,000 5,249,000 5,461,000 +4.3 
Cisl 3,769,000 3,910,000 4,153,000 +10.2 
Uil 1,588,000 1,604,000 1,652,000 +4.0 

İtalya 

Toplam 10,594,000 10,763,000 11,266,000 +6.3 
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LBAS v.y. 252,000 180,000 -28.6**** Letonya 
Toplam v.y. 252,000 180,000 -28.6**** 
OGB-L 39,000 46,000 55,000 +41.0 
LCGB 32,000 36,000 40,000 +25.0 
CGFP 18,000 20,000 24,000 +33.3 
ALEBA/UEP-
NGL-SNEP 

8,000 10,000 20,000 - (nota bakınız) 

Lüksemburg 

Toplam 97,000 112,000 139,000 +43.3 
CMTU 30,000 33,000 36,000 +20.0 
Diğer 44,000 49,000 51,000 +16.0 

Malta 

Toplam 74,000 82,000 87,000 +17.6 
FNV 1,092,000 1,233,000 1,226,000 +12.3 
CNV 327,000 361,000 355,000 +8.6 
MHP 146,000 219,000 169,000 +15.8 
Diğer 245,000 123,000 191,000 -22.0 

Hollanda 

Toplam 1,810,000 1,936,000 1,941,000 +7.2 
OPZZ 4,500,000 2,000,000 800,000 -82.2 
NSZZ 
Solidarność 

2,000,000 1,200,000 780,000 -61.0 

FZZ - - 320,000 - 

Polonya 

Toplam 6,500,000 3,200,000 1,900,000 -70.8 
CGTP v.y. v.y. 652,000 - 
UGT v.y. v.y. 400,000 - 
Diğer v.y. v.y. 113,000 - 

Portekiz 

Toplam 1,150,000 - 1,165,000 +1.3 
Meridian 40,000 450,000 1,500,000 +3,650 
Cartel Alfa 1,200,000 1,100,000 1,000,000 -16.7 
CNSLR 1,284,000 856,000 798,000 -37.9 
CSDR 650,000 650,000 650,000 0 
BNS v.y. v.y. 421,000 - 
Diğer 150,000 40,000 30,000 -80.0 

Romanya 

Toplam - - 4,399,000 - 
KOZ SR 1,574,000 831,000 554,000 -64.8 
Diğer 9,000 23,000 22,000 +144.4 

Slovakya 

Toplam 1,583,000 854,000 576,000 -63.6 
ZSSS v.y. v.y. 180,000 - 
KNSS v.y. v.y. 15,000 - 
Pergam v.y. v.y. 15,000 - 
Konfederacija 
'90 

v.y. v.y. 10,000 - 

Diğer v.y. v.y. 140,000 - 

Slovenya 

Toplam v.y. v.y. 360,000 - 
CC.OO 654,000 713,000 958,000 +46.9 
UGT 740,000 796,000 944,000 +27.6 
USO v.y. 72,000 106,000 +47.2**** 
CGT v.y. v.y. 100,000 - 

İspanya 

Toplam - - 2,108,000 - 
LO 2,254,000 2,093,000 1,919,000 -14.9 
TCO 1,148,000 1,051,000 1,065,000 -7.2 
SACO 289,000 341,000 386,000 +33.6 
Diğer 21,000 77,000 76,000 +261.9 

İsveç 

Toplam 3,712,000 3,562,000 3,446,000 -7.2 
TUC 7,647,000 6,639,000 6,685,000 -12.6 İngiltere 
Toplam 8,804,000 7,852,000 7,751,000 -12.0 

Kaynak: EIRO http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/03/update/tn0403105u.html 
(Erişim tarihi: 24.04.2007) v.y.: veri yok; *Macaristan (SZEF) ve Portekiz - 1995; 
İrlanda - 1994 hariç; **İrlanda - 1997; Hollanda - 1999; İspanya (USO) – 2000 hariç; 
***Belçika - 2000; Kıbrıs ve Slovenya - 2001; Avusturya, Danimarka, Estonya, Fransa 
(CFDT), Almanya (DBB and CGB), İtalya ve İsveç – 2002 hariç; ****1998’den 2003’e 
değişim; *****1993’ten 1998’e değişim. 
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ÖZ E T  

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Sosyal Devletin Geleceği 

Türkiye’nin gündemine 60’lı yıllarda giren Avrupa Birliği’ne üyelik her 

zaman ulaşılması gereken bir hedef olmuştur. Avrupa Birliği’ne üyelik ise 

çoğunlukla gelişme, ilerleme ve refahla özdeşleştirilmiştir. Özellikle bağımlı 

sınıflar açısından gerçekte böyle midir? Tezde, Avrupa Birliği’ne eklemlenme ile 

Türkiye’nin özellikle istihdam odağa yerleştirilmek üzere sosyal politikalarında 

gelişme sağlanıp sağlanmayacağına yanıt aranmaktadır. 

Bu amaçla AB tarafından geliştirilen yönetsel araçlarla (antlaşmalar, 

kanunlar, direktifler vb.) ile AB düzeyinde varolan uygulamalar incelenmiştir. Bu 

kapsamda yürütülen çalışma sonucunda, AB düzeyinde egemen olan sosyal 

politika yaklaşımının Türkiye için ilerletici bir referans çerçevesi sunamayacağı; 

tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği’nde de egemen olan neo-liberal anlayışın 

hakim olduğu uygulamaların, Türkiye’de istihdam konusunda hakların 

geliştirilmesi için olumlu bir çerçeve sunamayacağı anlaşılmıştır. 

Çalışmada, Türkiye’de sosyal devletin ve emekçi sınıfların dünya çapında 

yaşanan liberalleşme eğiliminin etkilerinden AB’ye uyum sürecinde oluşturacağı 

politikalarla korunabileceği, toplumsal adalet ve refaha “Sosyal Avrupa” 

modeline uyarak ulaşabileceği şeklindeki yaklaşımın tersine, AB’ye uyum 

sürecinin, Türkiye’de uygulanmakta olan sosyal politikaların niteliğini 

değiştirdiği; Türkiye’nin AB’ye uyum sürecine uygun politikaları tercih etmesi 

sonucunda, bu sürecin de zorlamasıyla mevcut sosyal politikalarını daha fazla 

piyasa koşullarına terk etmek zorunda kaldığı ortaya konulmuştur. 

Tezde ortaya çıkan bir diğer özellik ise, Avrupa Birliği düzeyinde 

sermayenin karar verme süreçlerinde etkinliğidir. Bu süreçte, Avrupa 

sermayesinin, çeşitli AB kurumlarını, gizli veya açık bir biçimde, lobi grupları 

aracılığıyla etkileme gücüne sahip olduğu ve bu kurumları çıkarları adına 

kullandığı görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Avrupa Birliği, sosyal politika, neo-liberalizm, istihdam 

politikası. 
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A B S T R A C T  

The Future of Welfare State in Turkey in the EU Membership Process 

The EU membership, entered into the agenda of Turkey in the 1960s, has 

always been a target that must be reached. The EU membership has always been 

thought together with development, progress and wealth. Is this so, especially for 

the dependent classes? This thesis questions whether the EU membership will 

lead to developments in the social policies, especially in the social policies 

related to employment.  

Under the light of this objective, acquis communataire (laws, directives, 

etc.) and the implementations at the EU level have been examined. This study 

argues that the dominant social policy approach at the EU level is not sufficient to 

provide a progressive reference framework and that the implementations, which 

are the products of the neo-liberal approach ,dominant in the EU and in the rest of 

the world, are not able to offer a positive framework for the development of rights 

regarding employment. 

Contrary to the approach indicating that the working class and the welfare 

state in Turkey could be protected from the negative impacts of the dominant 

neo-liberal tendencies by implementing the policies in the EU membership 

process and that the social justice and welfare could be reached by following 

“Social Europe” model, this study argues that the EU membership process has led 

to changes in the quality of the social policies in Turkey and that will lead the 

existing social policies to be totally left to market conditions.  

Another finding of this thesis is the effectiveness of the capital in the 

decision-making processes at the EU level. It is found that European capital has 

the capacity to influence the institutions of EU, overtly or covertly, through its 

lobbying activities at that European capital benefits from these institutions for its 

own interests.  

Keywords: European Union, social policy, neo-liberalism, employment 

policy. 


