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ÖZET 

       “Türkiye‟de Sosyal Politikalarda Kadın (1999-2004)” konulu doktora tez 

çalıĢmasında eğitim ve çalıĢma yaĢamı özelinde Türkiye‟de kadına yönelik sosyal 

politikalar incelenmiĢtir. Bu çerçevede sosyal politikalara etki eden ulusal ve 

uluslararası düzenlemeler belirlenerek bunların nasıl uygulandığı ve hangi sonuçlara 

yol açtığı tarihsel araĢtırma yöntemi içerisinde değerlendirilmiĢtir. Buna göre 

Türkiye, gerek eğitim gerekse istihdam alanında önemli uluslararası sözleĢmeleri 

kabul etmiĢ ve bunların da etkisiyle iç hukukunda çeĢitli düzenlemeleri hayata 

geçirmiĢtir. Bunun sonucunda, sekiz yıllık eğitim de dâhil olmak üzere eğitimin her 

kademesinde geliĢmeler yaĢanmakla birlikte kız çocuklarının eğitime katılmaları ve 

kadın öğretmenler konusundaki hedeflere tam olarak ulaĢılamamıĢtır. Ekonomik kriz 

ortamında kadın istihdamına yönelik de önemli faaliyetler yürütülmüĢtür. BaĢta 

Avrupa Birliği müktesebatı olmak üzere istihdam alanında da yeni bir mevzuat kabul 

edilmiĢ ve kadının istihdamdaki konumunun güçlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Ancak 

ekonomik krizin etkilerinin yanı sıra özelleĢtirme politikasının da etkisiyle kadın 

istihdamında çeĢitli problemler yaĢanmıĢtır. Bu açıdan eğitimde olduğu gibi istihdam 

alanında da hedeflere ulaĢmak mümkün olmamıĢtır. Tüm bunlardan hareketle, 1999-

2004 döneminde Türkiye‟de kadına yönelik yürütülen sosyal politikalarda 

uluslararası sözleĢmelerin önemli bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bunların da 

katkısıyla iç mevzuatta önemli değiĢikliklere gidilerek kayda değer uygulamalar söz 

konusu olmuĢsa da bunların etkisi sınırlı kalmıĢtır.  

Anahtar kelimeler: Sosyal Politika, Kadın, Eğitim, Ġstihdam, Sosyal Güvenlik 
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ABSTRACT 

       Doctoral thesis on “Women in Turkey in social policy (1999-2004)” education 

and social policies for working women in Turkey in private life were examined. In 

this context, national and international regulations affecting social policies were 

determined and evaluated in the historical research method. According to this, 

Turkey in the field of education as well as employment adopted international 

conventions and, under the influence of these, implemented various regulations in 

domestic law. As a result, progress has been made in all levels of education, 

including eight years of education, but the goals of girls' participation in education 

and female teachers have not been fully achieved. In the economic crisis 

environment, important activities were carried out for women's employment. A new 

legislation was adopted in the field of employment, in particular the European acquis 

communautaire and the aim was to strengthen the position of women in employment. 

However, due to the effects of the economic crisis as well as the privatization policy, 

various problems were experienced in female employment. In this respect, it was not 

possible to reach the targets in the field of employment as in education. All this 

having been said, it is seen that international agreements have an important effect on 

social policies for woman in the period 1999-2004. Although significant changes 

have been made in the domestic legislation with the contribution of these, significant 

impacts have been observed, but their impact has been limited. 

 

Key words: Social Policy, Women, Education, Employment, Social Security Page. 
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ÖNSÖZ 

       “Türkiye’de Sosyal Politikalarda Kadın (1999-2004)” baĢlıklı tez çalıĢmasında, 

sosyal politikaların en önemli iki alanı olan eğitim ve çalıĢma yaĢamı özelinde 

Türkiye‟deki kadınların durumu incelenmektedir. ÇalıĢmanın amacı, 1999 yılında 

baĢlayan 2001 yılında derinleĢen ve 2004 yılına kadar devam eden ekonomik kriz 

ortamında izlenen kadınlara yönelik sosyal politikalar ve bunların sonuçlarını 

değerlendirmektir. Bu dönem, Türkiye‟nin baĢta AB olmak üzere uluslararası 

iliĢkiler açısından da oldukça yoğun olduğu bir döneme karĢılık gelmektedir. 

Böylece adı geçen çalıĢmayla, bir yandan Türkiye‟nin uluslararası sorumlulukları da 

içerecek Ģekilde sosyal politikalarına etki eden düzenlemeler ortaya konmakta ve 

sayısal verilerle bu politikaların eğitim ve çalıĢma yaĢamındaki baĢarı düzeyleri 

ölçülmektedir. Bu döneme yönelik doğrudan bir çalıĢma olmamasından hareketle, tez 

çalıĢmasının sosyal politika ve tarih çalıĢmalarına olduğu kadar kadın tarihine de 

özgün bir katkı oluĢturması öngörülmektedir.  

      ÇalıĢma giriĢ kısmı dıĢında üç bölümden oluĢmaktadır. GiriĢ kısmında, tarihsel 

açıdan eğitim ve çalıĢma yaĢamında yapılan önemli düzenleme ve geliĢmeler 

özetlendikten sonra birinci bölümde eğitime yönelik uygulamalar kapsamında okul 

öncesi ve zorunlu temel eğitim politikaları ele alınmıĢtır. Bu bağlamda eğitim 

alanında alınan kararlarla hayata geçirilen ulusal ve uluslararası proje ve 

programların etkilerinin yanı sıra kadın öğretmenlere yönelik geliĢmeler 

araĢtırılmıĢtır.  

       Ortaöğretim, yükseköğretim ve yaĢam boyu eğitim politikalarının ele alındığı 

ikinci bölümde genel liseler, mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim alan kız 

çocuklarının eğitim sürecine katılımları belirlenmeye çalıĢıldığı gibi 

yükseköğretimde yürütülen politikalar değerlendirilmiĢ ve yaĢam boyu eğitim 

politikaları kapsamında kadınlara yönelik uygulamalar irdelenmiĢtir. 

       Üçüncü ve son bölümün konusunu istihdam politikalarında kadın 

oluĢturmaktadır. Bu çerçevede kriz ortamında istihdamı planlamaya yönelik 

düzenlemelerle birlikte meydana getirilen yeni kuruluĢlar aktarılmıĢ ve bunların etki 

ve sonuçları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

       Tarihsel araĢtırma yönteminin kullanıldığı çalıĢma için kapsamlı bir literatür 

taraması yapıldığı gibi çalıĢma döneminde görev yapan ilgili bakan, bürokrat, 

akademisyen ve uzmanlarla görüĢmeler yapılmıĢtır.  Bu kapsamda birinci el 

kaynaklara ağırlık verilerek Resmi Gazete ve TBMM Tutanakları ile dönemin önde 

gelen süreli yayınları taranmıĢ, çeĢitli bakanlıklarla sivil toplum kuruluĢlarından bilgi 

ve belge talep edilmiĢ, istatistiki verilere ulaĢılmıĢ ve Türkiye‟nin imzaladığı 

uluslararası sözleĢmeler incelenmiĢtir. Bunların yanı sıra çalıĢmayla ilgili kitap ve 

tezlerin de içerisinde yer aldığı ikinci el kaynaklar gözden geçirilmiĢtir. Tez planı 

çerçevesinde tasnif edilip değerlendirilen bu kaynaklar her bölüm içerisinde tematik 

ve kronolojik olarak metne yansıtılmıĢtır.           
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GĠRĠġ 

     Devletin sosyo-ekonomik yapıyı geliĢtirmek için uyguladığı sosyal politikalar 

içerisinde kadına yönelik eğitim ve istihdam düzenlemelerinin özel bir önemi 

bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye‟de de 1920‟lerden itibaren kadınlara yönelik 

eğitim ve çalıĢma yaĢamı alanlarında birçok düzenleme yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

Zaman içerisinde çeĢitli değiĢimler gösteren bu düzenlemeler, uluslararası iliĢkilerin 

yoğunlaĢmaya baĢladığı dönemden itibaren daha yoğun bir Ģekilde gündeme 

gelmiĢtir.
1
 Türkiye, BirleĢmiĢ Milletler (BM) belgelerinden Ġnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi‟ni (ĠHEB) onaylayan ilk ülkeler arasında yer aldığı gibi Ekonomik, Sosyal 

ve Kültürel Haklar Uluslararası SözleĢmesi (ESKHS) ile Kadına KarĢı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi‟ni (CEDAW) imzalayarak eğitimde cinsiyet 

eĢitliğini ve herkese zorunlu temel eğitim hakkını sağlama yükümlülüğünü kabul 

etmiĢtir. Ayrıca eğitimi kalkınma hedeflerine ulaĢmada gerekli araç olarak 

tanımlayan 1995 tarihli Pekin Deklarasyonu‟nu da onaylamıĢtır.
2
 Aynı Ģekilde 

kadının çalıĢma hayatında yer almasında ve çalıĢma Ģartlarının oluĢturulmasında 

önemli etkisi olan Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) sözleĢmelerinin çoğu Türkiye 

tarafından imzalanmıĢtır. Tüm bu belgeler kadının eğitimi ve istihdamıyla ilgili 

düzenlemelerde pozitif ayrımcılık yapılmasını sağlarken, 1980‟lerin baĢında dünyada 

ve Türkiye‟de feminist oluĢumların geliĢmesi, kadına dönük bir hareketlenme yaratıp 

kadın haklarının iyileĢtirilmesine yönelik tartıĢmaları arttırmıĢtır. Nitekim kadın 

sorunlarına çözüm getirilmesi amacıyla 1990‟da Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü‟nün (KSGM)  kurulması önemli bir aĢamadır.
3
 

       Geleneksel anlayıĢa göre kadının temel ve öncelikli görevinin annelik ve çocuk 

bakımı olarak belirlenmesi
4
 onu gelecek nesilleri yetiĢtirme sorumluluğuyla yükümlü 

kılmıĢ ve eğitim ve istihdam açısından erkeklere oranla dezavantajlı bir konuma 

                                                           
1
 Süleyman Aydın, “Türkiye‟de Kadının Ġstihdamı ve Kadına Dair Sosyal Güvenlik Uygulamaları”, 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 7-1, 2016, s. 246. 
2
 Kevser Özaydınlık, Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye‟de Kadın ve Eğitim”, Sosyal Politika ve 

ÇalıĢma Dergisi, Sayı 33, 2014, s. 96-97.  
3
 Süleyman Aydın, a.g.m., s. 246-247.  

4
 Özlem Çakır, “Türkiye‟de Kadının ÇalıĢma YaĢamında DıĢlanması”, Erciyes Üniversitesi Ġktisadi 

ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 31, Kayseri, 2008, s. 26.  
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getirmiĢtir.  Buna karĢılık devlet, sosyal alanlarda eĢitliği sağlamak adına bazı 

kararlar almıĢtır. Bu kapsamda 1982 Anayasası‟nın 42. maddesinde kız, erkek  

herkes için eğitimin zorunlu olduğu belirtilmiĢtir.
5
 Milli Eğitim Temel Kanunu‟nda 

da (METK) eğitimin temel bir hak olduğu ve yurttaĢların ilgi ve yeteneklerine göre 

eğitimden yararlanabilecekleri ifade edilmiĢtir.
6
 Aynı kanunun 15. maddesine göre 

eğitim karma olarak kabul edilmekle birlikte zorunluluk ve olanaklara göre bazı 

okulların yalnızca kız veya erkek öğrencilere ayrılabileceği hükmü de getirilmiĢtir.
7
 

       Bu temel hükümler kapsamında kız çocuklarının eğitimine yönelik bazı kararlar 

alınmıĢtır. 6.6.1983 yılında METK‟da bazı düzenlemelere gidilerek “temel eğitim” 

terimi “ilköğretim” olarak değiĢtirilmiĢ ve ortaokullar ilköğretim kurumlarına dâhil 

edilmiĢtir. Yapılan değiĢiklik ile eğitimin çeĢit, olanak ve koĢulları bakımından 

okulların sadece kız ya da erkek öğrencilere ayrılabileceği ifade edilmiĢ ve bu da 

karma eğitim sisteminin dıĢına çıkılmaya çalıĢıldığı yönünde tartıĢmalara neden 

olmuĢtur. Yine 1983 yılında madde 22‟de yapılan değiĢiklikle eğitim ve öğretimin 6-

14 yaĢ aralığındaki çocukları kapsadığı, bütün yurttaĢlar için zorunlu ve ücretsiz 

olduğu vurgulanmıĢtır.
8
 Bu düzenlemeye karĢın uygulamada farklılık olmuĢ ve 

ilköğretim zorunlu ve zorunlu olmayan Ģeklinde ikiye ayrılırken zorunlu olanlar 

içerisinde ilkokul 5, ilköğretim 8 yıl olarak belirlenmiĢ, zorunlu olmayanlar ise 

okulöncesi eğitim (OÖE), yetiĢtirici kurs ve sınıflar Ģeklinde ayrılmıĢtır. Bu 

çerçevede 8 yıllık ilköğretimin ülke geneline yayılması çok yavaĢ gerçekleĢirken,
9
 

tam kesintisiz sistem de ancak 1997-1998 eğitim-öğretim yılında 8 yıllık eğitim 

sistemine geçilmesiyle mümkün olmuĢtur. Bu döneme ait bir veride çağ nüfusunun 

tamamına yakınının okullaĢtırıldığı ortaya konulurken,
10

  ilkokul bünyesinde yer 

almayan okul öncesi eğitimdeki kız çocuğu oranı 1980-1981‟de %45, 1990-1991‟de 

%47 ve 1995-1996‟da ise  %46 olarak kaydedilmiĢtir.
11

 

                                                           
5
 T.C. Resmî Gazete, Sayı 17844, 20 Ekim 1982, s. 11 

6
 T.C. Resmî Gazete, Sayı 14574. 24 Haziran 1973, s. 1. 

7
 T.C. Resmî Gazete, Sayı 14574. 24 Haziran 1973, s. 2. 

8
 T.C. Resmî Gazete, Sayı 1474, 24 Haziran 1973, s. 5; bkz. Yahya Akyüz, BaĢlangıçtan 2001’e 

Türk Eğitim Tarihi, 8. Baskı, Ġstanbul, Alfa Yayınları 525, Eğitim Dizisi No. 16, 2001, s. 303. 
9
 75. yılda eğitim, Ed. Fatma Gök,  Türkiye ĠĢ Bankası, Tarih Vakfı Yayınları,  Ġstanbul 1999, s. 105. 

10
 Altıncı BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1990-1995), Ankara, T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama 

TeĢkilatı, Yayın No. 2174, 1998, s. 291. 
11

 Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Kadının Durumu, Ankara, T.C. BaĢbakanlık Kadının 

Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 1998, s. 7.  
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Tablo 1 Ġlköğretim Okullarında YaĢanan Sayısal GeliĢmeler (1980-1998)
12

 

Öğretim 

Yılları 

Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci 

Sayısı 

Toplam Öğretmen 

Sayısı 

Kadın Öğretmen 

Sayısı 

1980-1981 5.653.069 2.566.934 211.573 85.468 

1991-1992 6.870.638 3.236.398 234.154 98.480 

1997-1998 9.102.074 4.085.452 302.982 134.305 

 

       Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, 1980-1992 arasında özellikle 5 yıllık 

dönemde ilkokul çağındaki kız çocuklarının tümü hem okullaĢtırılamamıĢ hem de 

erkek çocuklarına oranla okullaĢmada geri kalmıĢlardır. Eğitim çağındaki kız 

çocuklarının tümünün okullaĢtırılması ve eğitim sisteminin içinde uzun yıllar 

kalmasını sağlamak için 1997‟de 8 yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitime geçilmiĢtir. 

Bu bağlamda 8 yıllık kesintisiz ve zorunlu temel eğitime geçilmesiyle birlikte 

ortaöğretimin ilköğretime dâhil edilmiĢ ve bu durum 1997-1998‟de önemli bir artıĢ 

yaĢanmasına neden olmuĢtur.  

      Kız çocukları ve kadınları ilgilendiren önemli bir eğitim konusu da okuma yazma 

oranlarıdır. 1980 öncesi %69 olan okuma yazma oranı, 1981 yılında baĢlatılan 

“okuma yazma seferberliği” sonucunda 1985 yılında %75‟e yükselmiĢtir. Söz konusu 

yılda 6 ve daha yukarı yaĢtaki toplam nüfus 43.112.337 kiĢi olup bunun 

21.311.483‟ü kadındır. Toplam nüfus içinde okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı 

9.703.662, oranı ise %22,51‟dir. Bu sayı içinde yer alan kadın sayısı 6.770.698 olup 

oranı %31,77‟dir.
13

 1990 nüfus sayımına göre de 6 ve daha yukarı yaĢtaki toplam 

49.163.110 kiĢinin 24.306.582‟si kadın iken, okuma-yazma bilen kadın oranı %71, 

bilmeyenlerinki ise %29‟dur.
14

 Diğer taraftan o dönemde Türkiye‟de toplam okuma 

yazma bilenlerin oranı  %80,5 iken bu oran Rusya‟da %98, Bulgaristan‟da %95, 

Yunanistan ve Suriye‟de %93, Ġran‟da ise %52‟dir.
15

 

      Eğitim sistemi açısından önemli bir yeri olan ortaokullar, o dönemde bağımsız 

veya lise bünyesinde yer alan ve ilkokul mezunlarına 3 yıl eğitim ve öğretim hizmeti 

veren okullardır. Genel,  meslekî ve teknik okullar olmak üzere iki bölümden oluĢan 

                                                                                                                                                                     
 
12

 Yahya Akyüz, a.g.e., s. 319. 
13

 Türkiye’de Eğitim, Sorunlar ve DeğiĢme Yapısal Uyum Önerileri, TÜSĠAD, Türk Sanayicileri 

ve ĠĢadamları Derneği, 1990, s. 34. 
14

 Demokratik Eğitim Kurultayı 2-6 ġubat, EĞĠTĠM SEN Eğitim, Bilim ve Kültür Emekçileri 

Sendikası, Ankara, 1998, s. 635. 
15

 Yahya Akyüz, a.g.e., s. 318. 
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bu okullar bağımsız ve bağımlı olmak üzere de farklılık göstermektedir. Bağımsız 

ortaokullar, ilkokul mezunlarına eğitim ve öğretim hizmeti veren 3 yıl süreli okullar 

olup, 18.8.1997 tarihinde ilköğretim Ģeklinde değiĢikliğe uğramıĢtır. Bağımlı okullar 

ise bir üst derecedeki ortaöğretim kurumu ile yönetim birliği içinde bulunan ve aynı 

fiziki yapıdan yararlanan 3 yıl süreli okullardır. Bunlar da ilkokullarla birleĢtirilip 

ilköğretime dönüĢtürülmüĢtür.
16

  

Tablo 2 Genel Ortaokul Kurumundaki Sayılar (1980-1997)
17

 

Öğretim 

Yılları 

Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci 

Sayısı 

Toplam Öğretmen 

Sayısı 

Kadın Öğretmen 

Sayısı 

1980-1981 1.147.512 393.989 35.913 12.306 

1991-1992 2.108.578 776.682 50.959 18.230 

1996-1997 2.269.620 880.263 71.808 29.915 

 

         Yukarıdaki verilere göre, ortaokullarda kız öğrenci sayısı ilkokuldaki 

öğrencilere oranla azalmıĢtır. 1996-1997 döneminde, 5. sınıfta %47,42 olan kız 

çocuklarındaki okullaĢma oranı 6. sınıfta %38,32‟ye düĢmüĢtür. Bu da %57,1 olan 

bu kademedeki okullaĢma oranın %80‟e çıkarılma hedefine ulaĢılamadığını 

göstermektedir.
18

    

       Ortaöğretim, temel eğitime dayalı en az 3 yıllık eğitim veren genel, meslekî ve 

teknik öğretim kurumlarından oluĢmaktadır. 1973 Millî Eğitim Temel Kanunu‟nda 

“Temel eğitimi tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, 

ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından yararlanmak hakkına 

sahiptir” ifadesi yer almaktadır. Bu kademede öğrenciler, çeĢitli program ve 

okullarla ilgili yetenek ve ilgileri doğrultusunda yükseköğretime, mesleğe veya iĢ 

hayatına hazırlanmaktadırlar.
19

 Bu çerçevede aĢağıdaki tabloda orta öğretimde kız 

çocuklarına ve öğretmenlere ait sayılar yer almaktadır. 

        AĢağıdaki tabloda yer aldığı gibi kız öğrenci ile öğretmen sayılarında düzenli 

bir artıĢ olmuĢtur. Genel liseleri meslekî teknik eğitime tercih eden kız öğrenciler, 

yükseköğretim kurumuna girmede daha baĢarılı olunan Anadolu Liselerini tercih 

                                                           
16

 Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki GeliĢmeler (1920-2010),  Ankara, T.C. 

Millî Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı, 2010, s. 100. 
17

 Ġstatistik Göstergeler Statistical Indicators 1923-2011, Ankara, Türkiye Ġstatistik Kurumu, 2012, 

s. 67.  
18

 Altıncı BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994),  s. 294. 
19

 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 14574, 24 Haziran 1973, s. 3. 
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etmiĢlerdir.  Genellikle bir yıl Ġngilizce hazırlık sınıfları bulunan bu liselerde 3 yıllık 

eğitim alabilmek için öğrencilerin sınavda belli bir puan almaları gerekmektedir.
20

 

Ayrıca sınırlı kontenjanı nedeniyle çok az öğrencinin girebildiği bu okulların 

dıĢındaki liselerde yığılmalar meydana gelmiĢtir. 

Tablo 3 Genel Liselerde Öğrenci ve Öğretmen Sayıları
21

 

Öğretim 

Yılları 

Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci 

Sayısı 

Toplam Öğretmen 

Sayısı 

Kadın Öğretmen 

Sayısı 

1980-1981 534.605 196.090 41.334 15.487 

1991-1992 799.358 342.955 65.327 26.889 

1996-1997 1.166.195 512.535 68.853 30.148 

 

       Devlet tarafından, eğitim sisteminin her kademesinde insan gücünün teknolojik, 

ekonomik sosyal değiĢimlere uyum sağlayacak Ģekilde yetiĢtirilmesi temel alınmıĢ ve 

bu amaçla meslekî ve teknik alanda iĢ öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının 

kamu ve özel bütün iĢyerlerine katkı sağlamak üzere yürütülmesi planlanmıĢtır. Bu 

hedefle öngörülen, Devlet Planlama TeĢkilatı‟nın (DPT) hazırladığı BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planları‟nda (BYKP) yer alan kalkınmanın gerektirdiği ara iĢgücünün 

yetiĢtirilmesi için teknisyen eğitimine uygun programların geliĢtirilmesidir. Bu 

bağlamda bu kademede okullaĢma oranı önce %39,4, 1994 yılı içinse  %21,2 olarak 

hedeflenmesine karĢın buna ulaĢılamamıĢtır.
22

 

Tablo 4 Meslekî ve Teknik Liselerindeki Sayısal GeliĢmeler
23

 

Öğretim 

Yılları 

Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci 

Sayısı 

Toplam Öğretmen 

Sayısı 

Kadın Öğretmen 

Sayısı 

1980-1981 520.332 150.268 33.969 11.394 

1991-1992 900.205 306.434 51.910 13.390 

1996-1997 963.774 371.216 71.766  28.299 

        

      Yukarıdaki tablodan anlaĢıldığı gibi, meslekî ve teknik liselerdeki kız öğrenci 

sayısı ile kadın öğretmen sayısı erkek öğrenci ve erkek öğretmen sayılarının çok 

gerisinde kalmıĢtır.  

                                                           
20

 Yahya Akyüz, a.g.e., s. 356. 
21

 Ġstatistik Göstergeler Statistical Indicators 1923-2011, s. 69.  
22

 BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), Ankara, T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama 

TeĢkilatı, s. 139-140. 
23

 Ġstatistik Göstergeler Statistical Indicators 1923-2011, s. 70 
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        Bu dönemdeki çeĢitli veriler de kız çocuklarının okullaĢmasındaki sorunları 

ortaya koymuĢtur. Buna göre, Türkiye‟de 1994 yılında okul çağındaki (6-14 yaĢ 

grubu) kız çocuklarının %15,9‟u okula gitmezken, okula devam etmeyen kız 

çocuklarının oranı 14 yaĢında %40‟a ulaĢmıĢtır. Kız çocuklarının okula devam 

etmemesinin çeĢitli nedenleri bulunurken bunlar arasında ailenin gelir düzeyi ve 

sahip olunan çocuk sayısı en önemli etkenlerdir. Nitekim en düĢük gelir grubunda 

okula gitmeyen kız çocuk oranı %23,8 iken en yüksek gelir grubunda bu oran %7,4‟e 

düĢmektedir. Diğer önemli bir konu olan kardeĢ sayısına bakıldığında, kardeĢ sayısı 

5‟i geçen kız çocuklarının %24,6‟sı okula gitmezken, tek çocuk olan kız çocuklarının 

%9‟u okula gitmemiĢtir. Bu ana nedenlerin dıĢında kız çocuklarının okula gidememe 

nedenleri arasında okula ilgi duymama (%24,7), ailenin izin vermemesi (%14), ev 

iĢlerinde aileye yardım etmek zorunda kalması (%11,3) gibi etkenler de 

bulunmaktadır.
24

 

       12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin ardından yükseköğretim sisteminde de 

önemli değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Yüksek Öğretim Kanunu‟nun yürürlüğe 

girmesiyle fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve iki yıllık 

meslek okullarının tümü Yüksek Öğretim Kurulu‟nun (YÖK) merkezi yönetimine 

alınmıĢtır. Yükseköğretim Kanunu‟na göre millî eğitim sistemi içinde ortaöğretime 

dayalı en az dört yarıyıllık her kademedeki eğitim-öğretimi kapsayan 

yükseköğretimde de, kız çocuklarının sayısı erkeklere oranla düĢüktür.
25

 Ġlk 

kademesi ön lisans olan yükseköğretim lisans, yüksek lisans ve doktora 

kademelerinden oluĢurken, yükseköğretimde 1994-1995 dönemindeki okullaĢma 

oranı %7,3 olmuĢtur.
26

 1997-1998 döneminde, 53‟ü devlet 18‟i vakıf üniversitesi 

olmak üzere toplam 71 üniversitede öğretim yapılmıĢ ve 77.977 öğrenci 70 il ve 33 

ilçede bulunan toplam 162 yurttaki hizmetlerden yararlanmıĢtır. Zaman içerisinde 

belirlenen hedefler doğrultusunda bu kademede okullaĢma oranı %15 olarak 

hedeflenmiĢ ve ayrıca meslek yüksekokullarında yaygın eğitim yoluyla 20.000‟i 

                                                           
24

 Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Kadının Durumu, s. 10-11. 
25

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 17506, 6 Kasım 1981, s. 2. 
26

 Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Kadının Durumu, s. 9. 
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teknik dallarda olmak üzere en az 100.000 kiĢiye meslek kazandırıcı nitelikte eğitim 

olanağının sağlanması amaçlanmıĢtır.
27

  

Tablo 5 Yükseköğretim Kurumlarındaki Sayılar
28

 

Öğretim 

Yılları 

Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci 

Sayısı 

Toplam 

Öğretmen Sayısı 

Kadın Öğretim 

Eleman Sayısı 

1980-1981 237.369 61.811 20.699 5.120 

1991-1992 705.409 237.003 34.469 10.929 

1996-1997 1.222.362 481.778 53.805 17.828 

 

       Görüldüğü üzere, yükseköğretim kurumlarındaki kız öğrenci sayıları yıllar 

bazında artmıĢ olmasına karĢın erkek öğrenci sayısının gerisindedir. Aynı Ģekilde 

kadın öğretim elemanları sayısı da oldukça düĢüktür. Bu süreçte, çalıĢma hayatıyla 

da ilgili kayda değer geliĢmeler söz konusudur. Bu çerçevede, 1985-1989 dönemini 

kapsayan V. BYKP‟de tarımda bulunan gizli iĢsizlerin bulundukları çevrede istihdam 

edilmeleri öngörülmüĢtür. Bu amaçla kırsal alanda 150.000 kadın ve erkeğe kısa 

süreli kurslar düzenlemek için plan yapılmıĢtır. Böylece kısa süreli kurslar yoluyla 

söz konusu çevrede istihdam edilecek olanlara geçerli mesleki bilgi ve becerinin 

kazandırılması hedeflenmiĢtir.
29

 

       AĢağıdaki tabloda yer alan 1989 ile 1998 yıllarındaki kadın iĢgücü, istihdamı ve 

iĢsizlik oranlarına bakıldığında 12-19 yaĢ grubunun iĢgücü ve istihdamında bir düĢüĢ 

yaĢandığı görülmektedir. Bunun öncelikli nedeni, eğitim çağ nüfusunun 8 yıllık 

kesintisiz ve zorunlu eğitime geçilmesiyle eğitimin içinde yer almasıdır. Aynı 

yıllarda kentsel-kırsal ayrımında kadının iĢgücüne katılımının kentlere göre daha 

yüksek olduğu anlaĢılmaktadır. 20-24 yaĢ aralığındaki kadınların iĢgücüne katılımı 

diğer yaĢlara göre en yüksek orandadır. 44 yaĢın üzerinde iĢgücüne katılımın 

düĢmesi kentlerde daha belirgindir; zira buradaki belirleyici faktör emeklilik 

tercihidir. 

                                                           
27

 Millî Eğitim, Cumhuriyetin 75. Yılında GeliĢmeler ve Hedefler, Ankara, Millî Eğitim Bakanlığı, 

1998, s. 80; Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki GeliĢmeler (1920-2010), s. 

249; BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), s. 145. 
28

 Ġstatistik Göstergeler Statistical Indicators 1923-2011, s. 72. 
29

 BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), s. 144. 
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Tablo 6 1989, 1998 Yıllarında ÇalıĢabilir YaĢ Bazında Kadının ĠĢgücü, Ġstihdam 

ve ĠĢsizlik Oranları (%)
30

 

 TOPLAM KENT KIR 

YaĢ ĠĢgücü Ġstihdam 

Edilenler 

ĠĢsizler ĠĢgücü Ġstihdam 

Edilenler 

ĠĢsizler ĠĢgücü Ġstihdam 

Edilenler 

ĠĢsizler 

1989 Yılı Verileri 

12-14 23.5 21,1 2,4 6,9 4,1 2,8 38,0 35.9 2,1 

15-19 42.8 36,9 5,9 20,2 12,3 7,9 62,2 58,1 4,1 

20-24 43,3 36,3 7,0 25,9 15,9 10,0 62,0 58,2 3,8 

25-44 40,1 37,1 3,0 21,3 17,2 4,1 61,9 60,1 1,7 

45-54 37,2 36,3 0,9 9,6 8,2 1,3 61,9 61,3 0,6 

55-64 30,5 30.1 0,4 5,6 4,9 0,7 48,8 48,5 0,2 

65 11,3 11,3 0,1 2,0 1,8 0,1 17,6 17,6 0,0 

Toplam 36,3 33,1 3,2 16,8 12,3 4,5 55,0 53 2 

1998 Yılı Verileri 

12-14 11,7 11,5 0,3 3,1 2,8 0,3 21,7 21,5 0,2 

15-19 27,6 24,3 3,3 16,0 11,7 4,3 41,1 39,0 2,2 

20-24 34,5 29,8 4,7 25,5 19,2 6,3 48,8 46,9 2,0 

25-44 31,2 29,5 1,6 20,0 17,7 2,2 48,3 47,5 0,7 

45-54 28,5 28,1 0,5 9,2 8,5 0,8 53,4 53,3 0,1 

55-64 25,5 25,4 0,1 4,3 4,0 0,3 44,1 44,0 0,0 

65 13,5 13,5 0,0 2,5 2,5 0,0 24,7 24,7 0,0 

Toplam 27,2 25,5 1,7 15,6 13,2 2,4 47,0 46,1 0,9 

         

       Türkiye‟de genel olarak düĢük olan kadının iĢgücüne katılım oranı Ekonomik 

ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasıyla kıyaslandığında oldukça 

düĢüktür; zira Türkiye‟de kadının yaĢı ilerledikçe iĢgücüne katılımı mümkün 

olmamaktadır. Buna karĢılık, evlilik öncesi döneme denk gelmesi sebebiyle 15-24 

yaĢları arasındaki kadınlarda iĢgücüne katılım en yüksek düzeydedir. Ancak kadınlar 

evlendikten sonra genel olarak çalıĢma hayatından uzaklaĢıp ücretsiz aile iĢçisi 

konumuna geçmektedirler.  

         AĢağıdaki tabloda, 1994 verileriyle OECD ortalaması ile diğer ülkeler ve 

Türkiye‟deki kadın istihdamının karĢılaĢtırılması yer almaktadır. 

Tablo 7 Ülkelere ve YaĢ Grubuna Göre Kadının ĠĢgücüne Katılım Oranı (%)
31

 

YaĢ ABD Almanya Ġspanya  Portekiz Türkiye OECD Ort. 

15-24 62,5 55,2 43,1 43,2 36,1 49,0 

25-54 75,3 71,0 54,3 72,3 33,8 25,0 

55-64 48,9 26,8 19,3 32,8 25,0 32,0 

Toplam 71,4 60,8 45,8 60,6 33,6 59,1 

       

                                                           
30

 Hacer Ansal, vd., Türkiye Emek Piyasasının Yapısı ve ĠĢsizlik,  Ġstanbul, Türkiye Ekonomik ve 

Toplumsal Tarih Vakfı, Friedrich Ebert Stiftung, 2000,  s. 17, 19. 
31

 Hacer Ansal vd., a.g.e., s. 20. 
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     1980 yılında Türkiye‟de 15 yaĢ ve üstü 16.523.000 olan kadın nüfusunun iĢ 

kollarına göre istihdamında kadınlar, en çok 8.353.000 kiĢi ile tarım, ormancılık, 

avcılık ve balıkçılık iĢ kolunda yer almıĢlardır. Ġkinci olarak 2.072.000 kiĢi ile imalat 

sanayiinde istihdam edilmiĢlerdir. Kadınların en az istihdam edildikleri iĢ kolu ise 

44.000 kiĢi ile elektrik, gaz ve su iĢleridir. 1995 yılına gelindiğinde, aynı yaĢ 

grubunda 20.586.000 olan kadın nüfusunun aynı iĢ kollarındaki sayıları sırasıyla 

9.080.000, 3.027.000 ve 114.000 kiĢi olmuĢtur.
32

 1997‟de ise kadın iĢgücünün %65‟ü 

tarımda, %13,3‟ü sanayide, %21,4‟ü ise hizmet sektöründe istihdam edilmiĢtir. 

Kadın iĢgücünün yoğun olduğu tarım sektöründe ücretli çalıĢan kadın oranı 

%0,25‟tir. Hizmet sektörü kadınların istihdam edildikleri ikinci önemli sektördür ve 

yıllar içinde kadın lehine bu sektörde artıĢ kaydedilmiĢtir. Bunun yanı sıra kadınlar 

tekstil, hazır giyim, gıda ve tütün gibi emek yoğun bazı sanayi dalları içinde ucuz 

emek olarak tercih edilmiĢlerdir. Bunun önde gelen sebeplerinden biri kadın 

iĢgücünün teknolojik donanıma uyum gösterecek eğitim ve bilgiye sahip 

olmamasıdır. O nedenle kadınlar meslek gruplarında düĢük statülü iĢlerde istihdam 

edilmiĢlerdir. DüĢük statülü iĢler, süreksiz ve geçici iĢler olup düĢük ücretli ve sosyal 

güvenceden de yoksundur. Tarım sektöründe varlıklarını yoğun olarak sürdüren 

kadınlar, tarım dıĢı üretim faaliyetlerinde sayıları oldukça az olmasına karĢın daha 

yüksek statülü iĢlerde çalıĢmıĢlardır.
33

 

       Verilerin ortaya koyduğu gibi kadın istihdamı ve ücretlendirilmesinin en önemli 

belirleyici unsuru eğitimdir. Genç yaĢta kadınların iĢgücüne katılmaları eğitimin 

içinde uzun süre kalmalarına engel olmuĢtur. Kadınlar 12-14 yaĢ grubunda %11,4, 

20-24 yaĢ grubunda %33,9 oranında iĢgücüne katılmaktadırlar. Bu da iĢgücüne 

katılımın niteliğini ortaya koymaktadır. AĢağıdaki tabloda eğitim durumuna göre 

kadının iĢgücündeki katılımına yer verilmiĢtir. 

       AĢağıdaki verilere göre kadının eğitim seviyesi yükseldikçe istihdamında düĢüĢ 

yaĢanmaktadır. Kadın istihdamında ilkokul mezunlarının oranı oldukça yüksek, 

ortaokul dengi meslek liselerininki ise oldukça düĢüktür. 

                                                           
32

 Ġstatistik Göstergeler, Statistical Ġndicators 1923-2011, s. 138. 
33

 Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türkiye’de Kadının Durumu, s. 34-35. 
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Tablo 8 Eğitim Düzeyine ve Yıllara Göre Kadın Ġstihdam Oranı (1989, 1998 

%)
34

 

Yıllar 1989 1998 

Toplam 67,7 77,9 

Okur-yazar Olmayan 32,3 22,1 

Okur-yazar, Okul BitirmemiĢ 8,5 3,5 

Ġlkokul Mezunu 46,2 52,2 

Ortaokul Mezunu 2,8 3,7 

Ortaokul Dengi Meslek 0,3 0,1 

Lise 4,1 7,4 

Lise Dengi Meslek 1,7 3,0 

Yüksekokul veya Fakülte 4,1 8,0 

 

      ÇalıĢma hayatını ilgilendiren bir diğer önemli konu çocuk istihdamıdır. 1997‟de 

kesintisiz ve zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla birlikte azalma görülen çocuk 

istihdamı sorunu tam olarak çözümlenememiĢtir. 6-17 yaĢ grubunda yer alan çocuk 

nüfusu 1994‟de 15.164.000 iken bunların 7.395.000‟i kız çocuğudur. 1999‟da aynı 

yaĢ grubu içindeki toplam nüfus %6,1 artıĢla 16.088.000‟e yükselmiĢ ve kız çocuğu 

sayısı 7.885.000 olmuĢtur. Konuya çalıĢma hayatı açısından bakıldığında, 1994‟de 

toplam 2.195.000 çalıĢan çocuğun 862.000‟i kız çocuğu olarak gözükmektedir. 

1999‟da ise toplam 1.635.000 çalıĢan çocuğun 625.000‟i kız çocuğudur. 1994-1999 

döneminde toplam çalıĢan çocuk oranında %26 azalma meydana gelirken çalıĢan 

çocukların %85‟i tarım sektöründe yer almıĢtır. Kız çocuklarının tarım kesiminde 

1994 yılında %83,3 olan çalıĢma oranı 1999‟da %75,8 olarak gerçekleĢmiĢtir.
35

 

       Kadınları çalıĢma hayatı içerisinde en çok zor durumda bırakan konulardan biri 

de iĢsizliktir. Kadınlar arasında iĢsizliğin yaygın olduğu 1988 yılında, 15 yaĢ ve 

üzerinde yer alıp iĢ bulamayan 11.229.000 kadının 8.860.000‟ının iĢ bulamamasının 

sebebi ev iĢleriyle ilgilenmesi, 998.000‟inin ise eğitim ve öğretiminin yetersiz 

olmasıdır. 1998‟de aynı yaĢ grubunda ve aynı sebeplerle iĢ bulamayan 15.803.000 

toplam kadın nüfusu içindeki sayılar sırasıyla 12.392.000 ve 1.917.000‟dir.
36

 

        Bu tablonun ortaya çıkmasında, kadının ailenin geçimini temin eden değil katkı 

sağlayan kiĢi olarak kabul edilmesinin yarattığı baskının da etkili olduğunu söylemek 

mümkündür. ĠĢsizlik sigortasının olmamasının etkisiyle kadınlar ya iĢ hayatından 

                                                           
34

 Hacer Ansal vd., a.g.e., s. 52. 
35

 Türkiye’de ĠĢgücü Piyasası ve ĠĢsizlik, Ġstanbul, TÜSĠAD Türkiye Sanayicileri ve ĠĢadamları 

Derneği, Yayın No TÜSĠAD-T12-354, 2002, 110-112. 
36

 Ġstatistik Göstergeler, Statistical Ġndicators 1923-2011, s. 164. 
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çekilip ücretsiz ev iĢçisi olarak ya da elde edeceği ücrete, iĢ güvencesine ve sosyal 

güvenceye bakmadan bulduğu iĢte çalıĢmak zorunda kalmıĢlardır. AĢağıdaki tabloda 

kadın iĢsizlerin durumunu gösteren oranlar yer almaktadır. 

Tablo 9 Eğitim Düzeyine ve Yıllara (1989, 1998) Göre Kadın ĠĢsizlik Oranı 

(%)
37

 

Yıllar 1989 1998 

Okur-yazar Olmayan 12,1 4,8 

Okur-yazar, Okul BitirmemiĢ 66,0 1,1 

Ġlkokul Mezunu 43,7 25,3 

Ortaokul Mezunu 8,9 10,0 

Ortaokul Dengi Meslek 0,6 0,6 

Lise 19,3 33,5 

Lise Dengi Meslek 4,5 12,1 

Yüksekokul veya Fakülte 4,3 12,7 

 

      1989 yılı itibarıyla kadın iĢsizliğinde en yüksek oran ilkokul mezunlarında iken, 

1998‟de ise bu durum lise mezunlarına kaymıĢtır. 1989‟da %4,3 olan yüksekokul 

mezunlarındaki iĢsizlik oranı 1998‟e gelindiğinde %12,7‟ye yükselmiĢtir. Genel 

liselerden mezun olan ve yükseköğretimde bir bölüme giriĢ yapamayan kız 

öğrencilerin oluĢturduğu iĢsizlikte de artıĢ meydana gelmiĢtir. 

        Sosyal güvenliğe bakıldığında, Türkiye‟de sosyal güvenlik kurumları T.C. 

Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur olarak düzenlenmiĢtir. 

1990‟larda Sosyal güvenlik sistemi içinde bulunanların %20,5‟i Emekli Sandığı, 

%33‟ü Bağ-Kur, %46,5‟i ise SSK kapsamındadır.  Bu süreçte sosyal güvenlik 

sisteminin topluma yaygınlaĢtırılarak toplam nüfusun %75‟ine hizmetin ulaĢtırılması 

hedeflenmiĢtir; ayrıca tüm illerde tarımda çalıĢanların sosyal sigorta kapsamına 

alınması amaçlanmıĢtır. Bunların yanı sıra sosyal hizmetler ve yardımlarla ilgili 

olarak muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının karĢılanması, toplum hayatına uyumlarının 

sağlanması, istihdam edilmesi, yaĢlıların korunması, bakıma ve korunmaya muhtaç 

çocukların topluma kazandırılması da hedeflenmiĢtir.
38

 

 

                                                           
37

 Hacer Ansal vd., a.g.e., s.218. 
38

 Altıncı BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), s.  305-306 
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Tablo 10 Sosyal Güvenlik KuruluĢlarına Kayıtlı Kadın Oranı (%)
39

 

Sosyal Güvenlik KuruluĢlarına Kayıtlılık 1992 1994 1996 

Bağ-Kur 4,8 7,0 1,8 

SSK 9,0 8,6 10,7 

Emekli Sandığı 6,3 7,4 7,8 

Kayıtlı Olmayan 79,9 77,0 79,6 

 

       Yukarıdaki tabloda görüldü gibi, kadınların en yoğun olduğu sosyal güvenlik 

kuruluĢu SSK‟dır. ĠĢçilerin kayıtlı olduğu bu kuruluĢun yanı sıra memurların kayıtlı 

olduğu Emekli Sandığı‟na bağlı kadın memur oranında büyük bir artıĢ 

yaĢanmamıĢtır. Kendi iĢini yapanların kayıtlı olduğu Bağ-Kur‟da ise 1994 yılında 

önemli bir artıĢ, 1996‟da ise büyük bir düĢüĢ söz konusudur. Buna karĢılık sosyal 

güvenliğe kayıtlı olmayanların oranı çok yüksektir. Bu oran 1994 yılında kısmen 

düĢmesine karĢın, 1996‟da tekrar eski seviyesine gelmiĢtir. Bu durum kayıt dıĢı 

çalıĢmanın kadınlarda oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. 

                                                           
39

 Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türkiye’de Kadının Durumu, s. 58. 
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BÖLÜM 1  

OKUL ÖNCESĠ VE ZORUNLU TEMEL EĞĠTĠM 

POLĠTĠKALARINDA KADIN 

          Eğitim sisteminin birçok temel iĢlevi vardır. Bunlardan birincisi, her çocuğun 

kız ve erkek ayrımı yapılmaksızın sisteme girmelerinin olanaklı hale getirilmesi ve 

çocuğun geliĢiminin sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Ġkinci önemli bir iĢlevi ise 

çocuğun özellikle kız çocuklarının ailede sosyalleĢmesiyle birlikte toplumla 

bütünleĢmesinin mümkün kılınmasıdır. Sistemden beklenen iĢlevlerden bir baĢkası 

da ekonomideki iĢgücü talebine uyumlu bir eğitim olanağının yaratılmasıdır. Bütün 

bu iĢlevler yerine getirilirken gözetilmesi gereken en önemli husus fırsat eĢitsizliği 

nedeniyle oluĢan gerilimin denetlenmesi ve insan kaynağının etkin bir Ģekilde 

değerlendirilmesidir.
40

  

         Eğitim-öğretimin temel amacı da özgür düĢünceli, bilgiyi yaratıcı biçimde 

kullanabilen, eleĢtirmeyi, tartıĢmayı, düĢünmeyi öğrenmiĢ gençler yetiĢtirmektir.
41

 

Oysa DB verilerine bakıldığında, 1998 yılı rakamlarıyla GSMH‟de Türkiye kiĢi 

baĢına eğitim harcamalarında dünyada 105. sırada yer almıĢtır.
42

 Bu veriler ıĢığında 

Antalya Milletvekili Nesrin Ünal, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
43

 nedeniyle 

TBMM‟de gündem dıĢı yaptığı konuĢmada her çocuğun eğitim hakkının olduğunu, 

tüm çocukların hiçbir ayrıma tabi tutulmadan eĢit Ģartlarda bu haktan yararlanması 

gerektiğini belirtmiĢtir; zira BirleĢmiĢ Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
44

 

tarafından hazırlanan 2000 Türkiye raporuna göre çocuklara olanaklar sağlayan 

(eğitim, sağlık, barınma) 189 dünya ülkesi arasında Türkiye 95. sıradadır; ayrıca 

                                                           
40

 Ġlhan Tekeli, Eğitim Üzerine DüĢünmek, Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2003, s. 

13-15. 
41

 Aysel Çelikel, “Bilim ve Öğretimde Kalite Sorunu”, Cumhuriyet, 20 Ekim 1999, s. 2. 
42

 “Gelirde çuvallıyoruz”, Millî Gazete, 1 ġubat 2000, s. 7. 
43

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 22184, 27 Ocak 1995, s. 3. 
44

 1945‟de kurulmuĢ olan BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu‟nda gerçekleĢtirilen ilk faaliyetlerden biri 

çocuklara yönelik uluslararası yardım çalıĢmaları için UNICEF‟in kurulmasıdır. (Çocuk Haklarına 

Dair SözleĢme, BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Merkezi, UNICEF Türkiye Temsilciliği, Tanıtıcı 

Dosya, Ankara, t.y., s. 2.) 
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raporda yer alan diğer bir tespite göre, halen her 100 kız çocuğundan 30‟u hiçbir 

okula kayıtlı değildir.
45

  

      AB ile müzakerelere baĢlama arifesine gelmiĢ olan Türkiye tarafından AB eğitim 

sistemine uyum için eğitim sistemi çok yönlü olarak ele alınmıĢ ve çözümler 

üretilmeye baĢlanmıĢtır. Teknolojik anlamda öncelikle AB‟ye entegre olabilmek 

hedefiyle ilköğretimden baĢlamak üzere eğitimin her kademesinde bilgisayarlı 

eğitime geçilmesi için çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Bunun dıĢında, müfredatın yazılım 

programının oluĢturulması için “Eğitim Teknolojileri Yükseltme Projesi” 

geliĢtirilmiĢtir. Söz konusu projenin ikinci aĢaması olan her eve bilgisayar ve internet 

eriĢimi ile hanede interaktif eğitim modeline geçilmesi çalıĢmalarına da devam 

edilmiĢtir.
46

  

       Türk Milli Eğitim sisteminin içinde çeĢitli kademeler ve bu kademelerin içinde 

belirlenen amaçlar doğrultusunda okullar bulunmaktadır. Kız, erkek öğrencilerin 

birlikte okudukları okulların yanı sıra bazen konulara göre yalnız kız ve yalnız erkek 

öğrencilerin eğitim-öğretimi için oluĢturulmuĢ okullar da mevcuttur. Bunlar 

METK‟nın temel ilkelerine, ulusal ve uluslararası hukuk sistemindeki eğitim hakkına 

aykırı olmamak kaydıyla resmî ve özel olarak açılmıĢ okullardır. Bu okullar, örgün 

eğitimin içinde mevcut olduğu gibi yaygın eğitimin içinde de yer almaktadırlar. 

        Söz konusu sistem içindeki kademelerde görev yapan daha çok kadınlar 

tarafından tercih edilen öğretmen tanımı METK‟da yapılmıĢtır. Öğretmenlik; 

devletin eğitim-öğretim ve bunlarla ilgili yönetim görevini yürüten özel ihtisas 

mesleğidir. Bu mesleği yapan öğretmenler, Türk Millî Eğitimi‟nin amaç ve temel 

ilkelerine uygun hareket etmektedirler. Bu mesleğe hazırlanan öğretmen adayları, 

genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile mesleği icra edecek 

duruma gelmektedirler. Öğretmenlerin yükseköğrenim görmeleri esasına dayanan 

öğrenim, MEB tarafından denetlenen kurumlarda, lisans öncesi, lisans ve lisansüstü 

seviyelerde yatay ve dikey geçiĢlere izin verecek Ģekilde düzenlenmektedir.
47

 

                                                           
45

 TBMM TD,  Cilt 45, BirleĢim 18, 21.11.2000, s. 318. 
46

 “Eğitimde Avrupa Dönemi”, Cumhuriyet, 6 Ocak 2003, s. 3. 
47

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 14574, 24 Haziran 1973, s. 4. 
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1. Okul Öncesi Eğitim  

        OÖE, mecburi olmayan ilköğrenim çağına gelmemiĢ çocukların eğitimini 

kapsamaktadır. Ġsteğe bağlı, zorunlu ilköğretim çağında bulunmayan 3-5 yaĢ grubu 

çocuklarının eğitimini içermektedir. Devlet tarafından açılan, yönetilen, denetlenen 

ya da devlet tarafından açılmasına izin verilen kurumlardır. MEB baĢta olmak üzere 

değiĢik bakanlık ve kuruluĢlar tarafından eğitim ya da bakım amaçlı anaokulu, 

anasınıfı ve uygulama sınıfları ile diğer kurum ve kuruluĢlarca açılan kreĢ, yuva, 

gündüz bakım evi, çocuk bakım evi ve çocuk bakım yurtlarında hizmet 

verilmektedir. Çocuklar bu kurumlarda ya tam ya da yarım gün kalabilmektedir ve 

aileler çocuklarının bu hizmetten yararlanabilmesi için belli bir ücret ödemektedir.
48

   

       Bu kademenin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel 

ilkelerine uygun olarak belirlenmiĢtir. OÖE ile amaç, çocukların bedensel, zihinsel 

ve duygusal geliĢimlerini tamamlaması ve iyi alıĢkanlıkların kazandırılmasıdır. Diğer 

amaçlar ise çocukları ilköğretime hazırlamak, Ģartları uygun olmayan çevrelerden ve 

ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiĢme ortamı yaratmak, çocukların 

Türkçe‟yi doğru ve güzel konuĢmasını sağlamaktır.
49

  

       OÖE kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi gerekli görülen 

yerlerde ilköğretime bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına 

bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilmektedir. Ġlköğretim çağına girmemiĢ 

çocukların eğitimine verilen önem nedeniyle 1992‟de MEB‟nin bünyesinde “Okul 

Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü” kurulmuĢtur. Bu çerçevede açılan anaokulları, 36-

72 ay çocuklarının eğitimi ile anasınıflarında bulunan 60-72 ay çocuklarının eğitimi 

amacıyla hizmet vermektedirler; ayrıca örgün eğitim veren MEB‟ye bağlı diğer 

öğretim kurumları bünyesinde oluĢturulan uygulama sınıflarında, 36-72 ay çocukları 

için okul öncesi eğitim verilmektedir.
50

  

       Bu uygulama okulları, genellikle kız teknik öğretim okullarının bünyesinde yer 

alan “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi”‟ bölümünde bulunmaktadır. Burada hedeflenen, 

değiĢik yaĢ düzeyindeki çocuklara öğretim programının içeriğine uygun alanla ilgili 

                                                           
48

 2000 Yılında Millî Eğitim, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı AraĢtırma Plânlama ve Koordinasyon 

Kurulu BaĢkanlığı, Ankara, A.C.E.M. ve 4. AkĢam Sanat Okulu Matbaası, 1999, s. 17. 
49

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 14574, 24 Haziran 1973, s. 2. 
50

 Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki GeliĢmeler 1920-2010,  Yay. Haz. 

Ercan Türk, Ankara, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı, 2010, s. 85-86. 
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bilgi, beceri, tutum ve davranıĢları kazandırmaktır. Bu okullarda ayrıca çocuğun 

fiziksel, psiko-motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal tüm geliĢimlerini destekleyen 

programlar da uygulanmaktadır.
51

 OÖE bünyesi içinde yer alan 3-5 (36-72 ay) yaĢ 

grubu baz alınarak okullaĢma oranlarına DPT verileriyle yıllara göre bakıldığında 

1999‟da %5,96, 2000‟de %5,94, 2001‟de %5,91,
52

 2002‟de %5,82,
53

 2003‟de 

%6,06,
54

 2004‟de ise %8,34
55

 olduğu görülmektedir.
56

        

       Söz konusu kademeyle ilgili planlama yapabilmek için bazı istatistikler 

yayımlanmıĢtır. 1990‟da yapılan nüfus sayımında 27.865.988 toplam kadın nüfusu 

içinde ve 0-4 yaĢ grubunda yer alan kız çocuklarının sayısı 2.902.489‟dur. 2000‟de 

yapılan sayımda ise 33.457.192 toplam kadın nüfusu içinde, aynı yaĢ grubundaki kız 

çocuğu sayısı 3.188.132 kiĢi olarak tespit edilmiĢtir.
57

  

       Devlet Bakanı Hasan Gemici ise Türkiye‟de 0-6 yaĢ grubunda 6 milyon çocuğun 

olduğunu ve bu çocuklardan ancak 252.000 öğrencinin okul öncesi eğitimden 

yararlanabildiğini vurgulamıĢtır. Bu kademenin önemine değinen Gemici‟ye göre 

çocukların fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel geliĢimi ilk 6 yaĢ içerisinde 

tamamlanmaktadır.
58

 Bu durum göz önüne alındığında, söz konusu kademede 1998-

2003 yıllarını kapsayan 5 yıl için ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı 35.465 olarak 

belirlenmiĢtir.
59

  

       Kalkınma planlarında
60

 okul öncesi eğitim ile ilgili belirlenen hedeflere 

bakıldığında, VII. BYKP sonunda okullaĢma oranı hedefinin %16 olduğu 

                                                           
51

 Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki GeliĢmeler 1920-2010, s. 87. 
52

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2001 Yılı Programı, T.C. BaĢbakanlık Devlet 

Planlama TeĢkilatı,  Ankara, Devlet Planlama TeĢkilatı Yayın ve Temsil Dairesi BaĢkanlığı, 2002, s. 

127. 
53

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2002 Yılı Programı, T.C. BaĢbakanlık Devlet 

Planlama TeĢkilatı,  Ankara, Devlet Planlama TeĢkilatı Yayın ve Temsil Dairesi BaĢkanlığı, 2003,  s. 

145. 
54

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2003 Yılı Programı, , T.C. BaĢbakanlık Devlet 

Planlama TeĢkilatı,  Ankara, Devlet Planlama TeĢkilatı Yayın ve Temsil Dairesi BaĢkanlığı, 2004, s. 

136. 
55

 Türk Eğitim Sistemi 2007, EURDYCE, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme 

BaĢkanlığı, Ankara Ġstatistik ve Bilgi Sistemleri Dairesi Türkiye Eurydice Birimi, 2007, s. 85. 
56

 28.10.2000‟de Dünya Bankası kredisi ile MERNĠS yazılım programı alınmıĢtır. (Sekizinci BeĢ 

Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2003 Yılı Programı, s. 136.) 
57

 Ġstatistik Göstergeler Statisctical Indicators 1923-2013, TÜĠK, Türkiye Ġstatistik Kurumu 

Turkish Statistical Institute, Ankara, Türkiye Ġstatistik Kurumu, 2014,  s. 8. 
58

 TBMM TD,  Cilt 44, BirleĢim 18, 21.11.2000, s. 319. 
59

 2000 Yılında Millî Eğitim, s. 50. 
60

 57. Hükümet döneminde iki BYKP uygulanmıĢtır.  Birincisi 1996-2000 dönemini kapsayan VII. 

BYKP, ikincisi ise 58. ve 59. Hükümetler döneminde de uygulanmasına devam edilen 2001-2023 
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görülmektedir.
61

 VIII. BYKP sonunda ise okul öncesi eğitimde hedeflenen okullaĢma 

oranı %25‟dir.
62

 Bu nedenle okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlar arasındaki 

farklılıkların giderilmesine yönelik olarak VIII. BYKP‟de standartlar oluĢturulacağı 

bilgisi yer almaktadır. Söz konusu kademede toplum tabanlı millî, ahlaki ve manevi 

değerlere bağlı eğitim verilebilmesi için yazılı, sözlü ve görüntülü eğitim 

programlarının özendirilmesi hedeflenmektedir.
63

 

       VII. BYKP‟nin 1999 yılı programında belirtildiği gibi kalkınmada öncelikli 

yörelerde altyapı durumu uygun olan ilköğretim okullarına derslik ilave edilerek, 

okul öncesi eğitim projelerinin hayata geçirilmesi planlanmıĢtır;
64

 çünkü bu 

bölgelerde kız çocuklarının eğitime katılımı oldukça düĢüktür; zira 1998-1999 eğitim 

ve öğretim yılında okul öncesi toplam 7.976 okulda eğitim alan toplam 207.319 

öğrenci içindeki kız öğrenci sayısı 97.980‟dir.
65

 1999 yılı içerisinde 97 bağımsız 

anaokulu 554 anasınıfı olmak üzere toplam 651 kurum hizmete girmiĢtir. Bağımsız 

anaokullarının %54‟ü resmî, %46‟sı özel ve anasınıflarının %95‟i resmî, %5‟i özel 

okullar bünyesinde yer almaktadır.
66

 1998-1999 eğitim-öğretim yılı verilerine göre 

okul öncesi eğitim içinde yer alan öğrencilerin %47,6‟sı kız çocuklarından 

oluĢmaktadır. Kız-erkek oranları 1999-2000 eğitim-öğretim döneminde aynı kalmıĢ 

ancak öğrenci sayılarında artıĢ yaĢanmıĢtır; ayrıca kırsal kesim ve kentler ayrımına 

bakıldığında ise toplam öğrencilerin %88,9‟unun kentlerde olduğu görülmektedir.
67

 

        Bu çerçeve içinde hazırlanan BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Kurumu olan UNICEF 2000 raporuna göre Türkiye‟de 4-6 yaĢ grubundaki 

çocukların %11‟i, 5-6 yaĢ grubundaki çocukların ise %14‟ü MEB veya Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgene Kurumu‟na (SHÇEK) bağlı okul öncesi kurumlardan 

faydalanmaktadır. Oysa Türkçe açılımı BirleĢmiĢ Milletler, Eğitim ve Kültür Örgütü 

                                                                                                                                                                     
dönemini kapsayan Uzun Vadeli Stratejik Plan  (UVSP) ve 2001-2005 dönemini kapsayan VIII. 

BYKP‟dir.  
61

 Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı, 

Ankara, Devlet Planlama TeĢkilatı Yayın ve Temsil Dairesi BaĢkanlığı, 1995,  s. 28. 
62

 Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, s. 83. 
63

 A.g.e., s. 84.  
64

 Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), 1999 Yılı Programı, T.C. BaĢbakanlık Devlet 

Planlama TeĢkilatı,  Ankara, Devlet Planlama TeĢkilatı Yayın ve Temsil Dairesi BaĢkanlığı,  1999, s. 

8, 32-33. 
65

 Sekizinci BeĢ Yıllık kalkınma Planı, Nüfus, Demografi Yapısı, Göç Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporu, s. 52. 
66

 2000 Yılında Millî Eğitim, s. 16, 18. 
67

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) Toplumda Kadın Katılımı Özel Ġhtisas 

Komisyonu Raporu, T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı, BasılmamıĢ, s. 12. 
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olan UNESCO 2003 kaynağına göre dünyanın çeĢitli ülkelerinde 4-6 yaĢ grubu 

oranları, Meksika‟da %70,  Fas‟ta %34,  Ürdün‟de %27,  Suriye‟de %9, Doğu 

Avrupa ülkelerinde en az %50, AB ülkelerinin her birinde ise %70‟dir.
68

  

       Bu nedenle bu kademede Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile MEB “Erken 

Çocuk Gelişimi ve Eğitim Projesini” hayata geçirmiĢlerdir. UNICEF iĢbirliği 

çerçevesinde 2001-2005 dönemini kapsayan proje ile çocukların psiko-sosyal ve 

biliĢsel geliĢimini güvence altına almak için çocukların geliĢimsel gecikmelerinin 

azaltılması, anne babaların geliĢim alanında bilgilendirilmesi ve çocukların öğrenme 

baĢarılarının arttırılması hedeflenmiĢtir.
69

  57. Hükümet Programında da (HP) okul 

öncesi eğitimin tüm yurtta yaygın hale getirilmesi hükmü yer almıĢtır.
70

 Bu konuda 

DSP Ġzmir Milletvekili Güler Aslan‟ın da dikkat çektiği gibi son yıllarda Türkiye‟de 

çalıĢan anne sayısının çoğalması nedeniyle okul öncesi eğitimin önemi artmıĢtır; 

ayrıca Aslan, söz konusu kademe ile ilgili yorumunda eğitime baĢlayan çocukların 

eğitiminin sağlam temellere dayandığına vurgu yapmıĢtır.
71

 

       Yine bu kademede, Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ) farklı devlet kuruluĢları ile 

iĢbirliği içinde yürüttükleri hizmetler olmuĢtur. Bunlar; AÇEV tarafından yürütülen 

Ev merkezli eğitim, Anne-Baba-Çocuk Eğitimi, Kadınları Güçlendirme, Ev Ziyareti, 

Televizyon Programı, HızlandırılmıĢ Okul Öncesi Yaz Kursları, Politika Etkileme 

ÇalıĢmaları, Bilimsel AraĢtırmalar, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı‟nın 

Mahalle Anneliği, Kadınları Güçlendirme ÇalıĢmaları, ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme 

Derneği‟nin (ÇYDD) HızlandırılmıĢ Yaz Kursları ve Toplum Kalkınması ve 

UNICEF iĢbirliğidir;
72

 ayrıca, 2002-2004 yılları arasında ÇYDD tarafından 

ilköğretim bünyesinde 85 anasınıfı açılmıĢtır.
73

  

       1999-2000 öğretim yılında 5-6 yaĢ grubundaki okul öncesi kademesinde 

okullaĢma oranı %11,9 olarak planlanmıĢ
74

 ancak %9,8 olarak gerçekleĢmiĢtir.
75
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 Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları: YaygınlaĢma, YönetiĢim ve Yapılar Toplantısı Raporu, 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Ankara, y.y., 2003, s.11. 
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 Türk Eğitim Sistemi 2007, s. 71. 
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 TBMM TD, Cilt 1, BirleĢim 11, 4.6.1999, s. 183. 
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 TBMM TD, Cilt 50, BirleĢim 35, 17.12.2000, s.  210. 
72
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s. 12. 
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 “Gençlere bir ıĢık da siz yakın”, Hürriyet,  28 Ocak 2004, s. 29. 
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 Yedinci BeĢ BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) 2000 Yılı Programı, Ankara, T.C. 

BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı, 1999, s.  28. 
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Eğitimin tüm kademelerinde devam etmekte olan fiziki altyapı ve insan gücü 

eksikliği nedeniyle eğitim kalitesi olumsuz etkilenmiĢ, dolayısıyla sorunlar devam 

etmiĢtir. Okul öncesi eğitimde devam etmekte olan öğretmen açığının giderilmesi 

için meslek lisesi çocuk geliĢimi bölümü mezunlarına Anadolu Üniversitesi (ANÜ) 

ön lisans ve lisans eğitimi olanağı sağlamaktaydı.
76

  

       Yine okul öncesi kademesinde yer alan ve çeĢitli kademelerdeki okullar 

bünyesinde açılmıĢ anasınıfları bulunmaktadır. 1999-2000 yılı öğretiminde 8.550 

okul öncesi eğitim kurumlarında 251.467 öğrenci öğrenim görmüĢ, 15.678 öğretmen 

görev yapmıĢtır. Aynı dönemde resmî okullarda öğrencilerin %88‟i öğretmenlerin de 

%60‟ı resmî nitelikliydi.
77

 Bu kademedeki öğretmen ihtiyacı sorununa çözüm 

bulmak için çeĢitli çalıĢmalara devam edilmiĢtir. Bu konuda Demokratik Sol Parti 

(DSP) Ġstanbul Milletvekili Bozkurt YaĢar Öztürk‟ün YÖK‟ün öğretmenlik 

sertifikası verilmesi kararının kriterlerine iliĢkin sorusuna cevaben Millî Eğitim 

Bakanı Bostancıoğlu, kriterler konusunda detay vermemiĢ ancak öğretmen ihtiyacını 

hızlı bir Ģekilde çözmek istediklerini ifade etmiĢti.
78

  

       Bu amaçla okul öncesi, sınıf ve Ġngilizce branĢlarındaki öğretmen ihtiyacını 

karĢılamak ve kısa vadede çözüm üretmek amacıyla YÖK kararı ile sertifika 

programı açılarak, 1998-1999 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamaya 

konulmuĢtur. Bu program yine YÖK tarafından 1.6.2000 tarihinde sonlandırılmıĢtır. 

Bu kararda, MEB ile ANÜ arasında imzalanan proje ile Kız Meslek Liseleri Çocuk 

GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü mezunları için tüm illerde uzaktan eğitimle OÖE 

Öğretmenliği lisans programının açılması etkili olmuĢtur. Sınıf öğretmenliği sertifika 

programının yürütülmesi ise eğitim fakültelerinin ve eğitim bilimlerinin 16 bölümü 

ile sınırlandırılmıĢtı.
79

   

         Bu kademe ile ilgili sorunlara çözüm üretmek için pek çok toplantılar 

yapılmıĢtır. Bunlardan biri olarak, Antalya‟da 29.6.2000‟de “11. YA-PA Okul Öncesi 

Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri” gerçekleĢtirildi. Seminerde konuĢan Ayla 

                                                                                                                                                                     
75

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2001 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları 
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 TBMM TD, Cilt 59, BirleĢim 84, 13.4.2001, s. 634. 
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 TBMM TD, Cilt 59, BirleĢim 84, 13.4.2001, s. 635. 
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Oktay, AB ülkelerinde %100 olan OÖE‟nin Türkiye‟de %7‟lerde bulunduğunu 

açıklamıĢtır.
80

 Oktay‟ın dikkat çektiği gibi bu oran bölgelerarası da önemli 

farklılıklar göstermektedir. Karadeniz‟de %4,4 olan oran, Doğu Anadolu‟da %2,3, 

Güneydoğu Anadolu‟da %2,8, Akdeniz‟de %7, Marmara‟da %7, Ege‟de %10, Ġç 

Anadolu‟da %7 Ģeklindedir. Diğer eğitim kademeleriyle kıyaslanamayacak kadar 

önemli olan bu kademedeki bilimsel araĢtırmaların sonuçlarına göre insanların zeka 

geliĢimlerinin %70‟i 0-6 yaĢ döneminde gerçekleĢmektedir. Ġnsanlar, yaĢamları 

boyunca sergiledikleri temel davranıĢların önemli bir kısmını bu kademede 

kazanmaktadırlar. AraĢtırmalara göre bu kademenin eğitiminden yararlananlar, 

yararlanamayanlara göre diğer eğitim kademelerinde ve yaĢamda daha baĢarılı 

olmaktadırlar. 2000-2001 eğitim-öğretim yılı “okul öncesi öğretim yılı” kabul 

edilmiĢ, söz konusu kademede eğitime yönelik öğretmen yetiĢtiren bölümler yeni 

açılmaya baĢlamıĢtır; zira eğitim, genellikle lise ve dengi okullarından mezun 

olanlarla yürütülmüĢtür.
81

 Kadın öğretmenlerin toplam öğretmen oranı %95‟in 

üzerinde olan bu kademede çalıĢma yaĢı 21-25 olan öğretmenlerin %41‟i meslek 

lisesi, %24‟ü ön lisans, %23‟ü ise lisans mezunudur.
82

   

       2000-2001 öğretim yılında okul öncesi eğitimde okullaĢma oranının %12 olması 

öngörülmüĢ
83

 ancak söz konusu oran %10,1 olarak gerçekleĢmiĢtir.
84

 Söz konusu 

dönemde millî, ahlaki ve manevi değerlere bağlı eğitim verilmesi için yazılı, sözlü ve 

görüntülü olmak üzere eğitim programlarının geliĢtirilmesi planlanmıĢtır; ayrıca çok 

hızlı göçle gittikçe sorunları artan büyük Ģehirlerdeki gecekondu bölgelerinde ve 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri‟nde bazı önlemler alınmıĢtır. Söz konusu 

bölgelerde altyapısı uygun olan okullara derslik ilave edilmek suretiyle OÖE 

kademesinin yaygınlaĢtırılması amaçlanmıĢtır. Amaçlanan diğer bir husus ise 

eğitimin tüm kademelerinde bir yabancı dili en iyi Ģekilde öğretmektir; ayrıca özel 

eğitim içinde yer alan üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların uygun ortamda 

yetiĢtirilmesi, rehberlik ve danıĢmanlık hizmetlerinin OÖE çağından baĢlatılması ve 

yaygınlaĢtırılması da planlanmıĢtır.
85

 Bunun dıĢında SHÇEK‟nin izniyle açılan
86

 4-6 
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yaĢ öğrenci grubunun eğitim gördüğü kurumların okul öncesi kısmından 2000-2001 

eğitim-öğretim yılında toplam 18.486 öğrenci yararlanmıĢtır. Söz konusu 

öğrencilerin yarıya yakınını 9.144 kız öğrenci oluĢturmaktadır. Bu kurumlarda görev 

yapan toplam 3.171 öğretmenin 3.008‟i‟de kadın öğretmendir.
87

  

       TBMM‟de gündem dıĢı söz alan ve OÖE‟nin önemine değinen DSP Ankara 

milletvekili Esvet Özdoğu “…erken çocukluk ve okul öncesi” olarak nitelendirdiği 0-

6 yaĢ aralığının çocuğun en önemli dönemi olduğunu, bu dönemde temel 

alıĢkanlıkların kazanıldığını ve kiĢilik temellerinin atıldığını belirtmiĢtir. Ġleriki 

yıllara etkisi olan bu sürecin çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal yönden 

büyük aĢamalar kaydettiği bir dönem olmasına dikkat çeken Özdoğu‟ya göre, 3 

yaĢından sonra ailelerin çocuğa yetmemesinden dolayı çocuğun yaĢıtlarının arasında 

bilimsel ve objektif uygulamaların olduğu OÖE‟nin içine girmesi gerekmektedir. 

Buna karĢın, 7.700.000 0-6 yaĢ aralığında çocuğun olduğu Türkiye‟de sadece 

338.675 çocuk OÖE‟den yararlanmaktadır.
88

  

        Özdoğu‟nun değindiği diğer bir konu ise tüm dünyada temel eğitim olarak 

görülen okul öncesi dönemin çocuğun zihinsel ve kiĢilik geliĢiminin %75‟inin 

tamamlandığı dönem olarak kabul edilmesidir. Dünya‟da OÖE‟nin temel eğitim 

olarak görüldüğü bu dönem içindeki kız, erkek tüm çocuklara fırsat eĢitliği 

yaratılması için Özdoğu Ģu önerilerde bulunmuĢtur: OÖE ülke çapında 

yaygınlaĢtırılmalı; bu kurumlar her kesimce desteklenmeli; söz konusu kademeden 

yararlanamayanlara televizyon yayınları ile destek olunmalı; OÖE alanında hizmet 

veren ulusal, uluslararası kurum ve kuruluĢlar ve STÖ iĢbirliği yapılmalı; OÖE için 

nitelikli öğretmenler yetiĢtirilmelidir.
89

 

       Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, Esvet Özdoğu‟nun görüĢ ve 

önerileriyle ilgili yaptığı açıklamada, ilköğretimde olduğu gibi OÖE de hedeflerinin 

0-6 yaĢ grubu çocuğun tamamına eğitim hizmeti götürmek olduğuna vurgu 

yapmıĢtır. Önceliklerinin sosyo-kültürel ve ekonomik yönden dezavantajlı bölgelerde 

yaĢayan çocuklar olduğunu belirten Bostancıoğlu bazı istatistikler de vermiĢtir. 2002 

nüfus projeksiyonlarına göre, 0-5 yaĢ grubu arasında 8 milyon 655 bin çocuk 
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bulunmaktadır. Bu çocukların 4.238.000‟i 3-5 yaĢ grubunu oluĢturmaktadır. 8 yıllık 

eğitim uygulamasına geçildiği 1997-1998 eğitim öğretim döneminde 6.563 anaokulu 

ve anasınıfında 85.843‟ü kız olmak üzere toplam 182.533 çocuk öğrenim görmüĢ ve 

bu dönemde 10.376 öğretmen okul öncesi eğitimde görevlendirilmiĢtir. 2001-2002 

eğitim-öğretim döneminde ise anaokulu ve anasınıfı sayısı 11.278‟e çıkmıĢtır. Aynı 

dönemde toplam 289.118 çocuk içindeki kız çocuk sayısının 137.594‟e yükseldiği 

görülmektedir. Böylece 18.149 öğretmenin olduğu söz konusu dönemde okul ve 

kurum sayısında %72, öğrenci sayısında da %58 oranında artıĢ meydana gelmiĢtir.
90

 

       Bostancıoğlu‟nun belirttiği gibi 8 yıllık eğitim ile baĢlanılan eğitim reform 

sürecinde çeĢitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlarla birçok proje geliĢtirildi. 

Bu projeler Ģunlardır: Erken Çocukluk Dönemi GeliĢimi ve Eğitimi Projesi; Okul 

Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen YetiĢtirme Projesi; Okul Öncesi Veli-Çocuk 

Eğitim Programı Projesi; Aile-Çocuk Eğitimi Projesi; Psiko-Sosyal Okul Projesi; 

Okul Öncesi Eğitimi, AraĢtırma GeliĢtirme Program Yapma Projesi. Ayrıca hükümet 

ile DB arasında imzalanan anlaĢma sonucu temel eğitim programı da uygulamaya 

konulmuĢtur.
91

 

       Uygulanmaya konulan ilköğretim ve ortaöğretim okul binası projelerinde 

anasınıflarına yönelik bina içinde ayrı giriĢ-çıkıĢlı bir bölüm oluĢturularak hizmete 

açılmıĢtır. Bu geliĢmelerle özellikle kırsal kesimde ve geri kalmıĢ bölgelerde 2001-

2002 öğretim yılında OÖE‟de okul sınıf sayısında %35, derslik sayısında %186, 

öğretmen sayısında %80 ve öğrenci sayısında %107 oranında artıĢ sağlandı. Bu 

kademede usta öğretici olarak yetiĢtirilen ve göreve baĢlatılanların sayısı da 3.344‟e 

yükseltildi. Böylece kız meslek lisesi mezunlarına hem yükseköğrenim olanağı 

getirilmiĢ hem de 66.888 çocuğun daha OÖE hizmetinden yararlanması için fırsat 

yaratılmıĢtır.
92

 

       Tüm bu açıklamalar ve verilen sayılara göre bu kademede 2001-2002‟de 11.000 

öğrenci kapasiteli 104 öğretim binası tamamlanmıĢ olmasına karĢın okullaĢma oranı  

%12
93

 olarak belirlenmiĢ, ancak  %10,5 olarak gerçekleĢmiĢtir.
94

 Bu öğretim yılında 
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Kurulu BaĢkanlığı, 4. AkĢam Sanat Okulu Matbaası, 2001, s. 130. 
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öğretmen açığının giderilmesi için de Kız Meslek Lisesi Çocuk GeliĢimi Bölümü 

mezunlarına Anadolu Üniversitesi‟nde ön lisans ve lisans yapma olanağı 

getirilmiĢtir. Bu olanak ile aynı öğretim yılında 1.300 usta öğretici yetiĢtirilerek 

görevlendirilmiĢtir;
95

 ayrıca söz konusu eğitimcilerin görev yapacağı 2002 yılı 

sonunda 12.000 öğrenci kapasiteli 113 öğretim binası yapılmıĢtır.
96

  

         Söz konusu kademede baĢka bir konu hakkında teĢvik kararı alınmıĢtır. Bu 

konu yıllık programda da belirtildiği gibi eğitimin her kademesinde zeka iĢlevini 

geliĢtiren, araĢtırmacılığı ve yaratıcılığı öne çıkaran bilimsel ve teknolojik 

programların geliĢtirilmesidir. TeĢvik edilecek giriĢimlerden biri de eğitimin her 

kademesinde özel öğretim kurumlarının yaygınlaĢtırılmasıdır. Buna paralel olarak 

rehberlik ve araĢtırma merkezlerinin daha etkin kullanımı için çalıĢmaların 

baĢlatılmasının teĢvik edilmesi de kararlaĢtırılmıĢtır.
97

    

         2003‟de MEB‟ye bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının kuruluĢ, 

yönetim, eğitim, görev ve iĢleyiĢi ile ilgili “Okul Öncesi Eğitim Kurumları 

Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir; ancak MEB ve diğer kamu kurum ve 

kuruluĢlarınca verilen okul öncesi faaliyetlerin bütüncül bir yaklaĢımla 

yürütülebilmesi ve okul öncesi eğitimde birliğin sağlanabilmesi için “Okul Öncesi 

Eğitim Kanunu Tasarısı” çalıĢmalarının tamamlanması gerekmiĢtir.
98

  

        Bu çalıĢmalara rağmen AÇEV ile Boğaziçi Üniversitesi‟nin birlikte Diyarbakır, 

Van ve Ġstanbul‟da yaptığı “Türkiye’de Okulöncesi Eğitimi: Hizmete Duyulan 

İhtiyaçların Saptanması ve Çocuğun Dil Yetisi Düzeyinin Değerlendirmesi 

Araştırması”nın sonuçlarına göre çocukların bazılarının Türkçe‟yi hiç bilmedikleri 

ya da az bildikleri ortaya çıkmıĢtır. AraĢtırma sırasında 144 öğretmen, 5-6 yaĢ 

grubundaki 216 çocuk ve 216 veli ile görüĢüldü. OÖE programıyla herhangi bir 

eğitim kurumuna gitmeyen çocukların geliĢimi ve dil kullanım becerilerinin okula 
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 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2003 Yılı Programı,  s. 139. 
96

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2003 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları 

Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki GeliĢmeler, T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı,  

Ankara, 2003, s. 184. 
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 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2003 Yılı Programı, s. 143. 
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 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2003 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları 

Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki GeliĢmeler, s. 187. 
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baĢlamadan önce desteklenmesi amaçlanmaktaydı. Projenin baĢlamasıyla birlikte 

400 çocuk bu proje içinde yer almıĢtır.
99

  

        2002-2003 öğretim yılında yaĢanan geliĢmelere bakıldığında OÖE‟de 120 

öğretim binasında 12.000 ek öğrenci kapasitesi yaratılmıĢtır; ayrıca bu kademede 

öğretmen açığının giderilmesi için 6.235 usta öğretici görevlendirilerek ilave olarak 

yaklaĢık 100.000 çocuk için eğitim olanağı sağlanmıĢtır.
100

 Millî Eğitim Bakanı 

Hüseyin Çelik de 9 aylık Bakanlığı döneminde 2003 sonuna kadar OÖE‟de %11,7 

olan okullaĢma oranının %15,3‟e çıkarıldığını, bu kademede 64 anaokulu ile 726 

anasınıfı açıldığını belirtmiĢtir;
101

  ancak söz konusu dönemde yeterince geliĢme 

sağlanamadığından eğitimde okullaĢma oranı %11,4 olarak gerçekleĢmiĢtir.
102

 

OkullaĢma hedefi konulmayan söz konusu dönemde, OÖE‟de birliği sağlayacak olan 

“Okulöncesi Eğitim Kanunu Tasarısı” ile ilgili çalıĢmalar ise sonlandırılamamıĢtır.
103

 

Bu geliĢmelere rağmen 2003 yılı Ġlerleme Raporu‟nda (ĠR)
104

 belirtilen kız 

çocuklarını da yakından ilgilendiren bu alandaki diğer bir sorun ise engelli çocuklarla 

ilgilidir. Türkiye‟nin eğitim alanında yeterli kapasitesinin olmaması nedeniyle, 2002-

2003 öğretim yılında eğitime yalnız 61 öğrenci devam edebilmiĢtir.
105

 

        2003-2004 eğitim-öğretim yılına gelindiğinde, okul öncesi eğitimde okullaĢma 

oranı %12,6 olarak gerçekleĢmiĢti. 2003 yılı sonu itibariyle bu kademede 120 

öğretim binasında 12 bin öğrencilik kapasite yaratıldı; ancak oldukça önemli olan 

“Okul Öncesi Eğitim Kanun Tasarısı Taslağı” çalıĢmaları bu dönemde de 

tamamlanamadı.
106

 Bu kademe ile ilgili olarak MEB‟nin 2004 Malî Yılı Bütçe 

GörüĢmeleri sırasında AK Parti grubu adına konuĢan KahramanmaraĢ Milletvekili 

Avni Doğan, Türkiye‟nin 80 kiĢilik sınıflarda eğitim verilen ve okullaĢmada 

sıkıntılar yaĢayan bir ülke olduğunu belirterek, OÖE‟nin önemine değinmiĢtir. 
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 “AÇEV‟den anne çocuk eğitimi-Üç ayrı proje”, Cumhuriyet, 29 Haziran 2003, s. 3. 
100

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2004 Yılı Programı, Ankara, T.C. BaĢbakanlık 

Devlet Planlama TeĢkilatı, 2004, s. 144. 
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 TBMM TD, Cilt 35, BirleĢim 33, 21.12.2003, s. 482.  
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 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2004 Yılı Programı, s. 144. 
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 A.g.e., s. 150. 
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 Ġlerleme Raporları, Türkiye‟nin her yıl AB‟ye tam üyelik sürecinde kat ettiği mesafeyi gösteren ve 

AB Komisyonu tarafından Türkiye ile ilgili 1999‟den beri yayımladığı raporlardır. ÇalıĢma dönemine 

ait 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004 olmak üzere 5 rapor düzenlenmiĢtir. (DeğiĢim ve GeliĢim 

Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye,   ARI Toplumsal Katılım ve GeliĢim Vakfı, 2006, s. 95.) 
105

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2003 Yılı Ġlerleme Raporu, Ankara, 

T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı, 2003, s. 99. 
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 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2004 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları 

Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki GeliĢmeler, Ankara, T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama 

TeĢkilatı,  2004, s. 187-189. 
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Doğan‟ın açıklamalarında vurguladığı gibi Türkiye‟de ciddiye alınmayan OÖE, 

çağdaĢ ülkelerde eğitimin temele dinamiği ve temel unsuru haline getirilmiĢtir.  

Doğan, bir önceki dönem %11 olan OÖE‟deki okullaĢma oranının 2003-2004 eğitim-

öğretim döneminde %20‟ye çıkarıldığını da açıklamıĢtır.
107

 

       2003-2004 eğitim-öğretim yılında resmî ve özel eğitim kurumları bünyesinde 

oluĢturulan toplam 11.429 anasınıfındaki 280.729 öğrenciden 134.623‟ü kız 

öğrencidir. Söz konusu dönem içinde 11.856 öğretmen görev yapmıĢtır.
108

 Bu 

dönemde OÖE istatistiklerinde okullaĢma oranı 36-72 ay çocuklarda toplamda 

%8,34,  kız çocuklarında %8,4 olarak gerçekleĢmiĢtir;
109

  ayrıca SHÇEK‟nin izniyle 

açılan 4-6 yaĢ grubunun eğitim gördüğü okul öncesi 1.083 okulda, toplam 12.289 

öğrencinin 5.761‟i kız öğrenci, aynı kurumlarda görev yapan 3.082 toplam 

öğretmenin 2.953‟ü kadın öğretmendir.
110

  

        Bu dönemde OÖE‟nin yaygınlaĢtırılmasına yönelik olarak ilköğretim 

okullarının yanı sıra ortaöğretim okullarının bünyesinde ana sınıfları açılması için 

çalıĢmalar baĢlatılmıĢtı; ayrıca bu kademede öğretmen açığı için söz konusu 

dönemde 7.455 kadrosuz usta öğretici görevlendirilmiĢtir:
111

 Bu bağlamda yapılan 

baĢka bir çalıĢma da OÖE hakkında aileleri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için 

pilot illerde 2004-2005 öğretim yılında uygulanmak üzere “Mobil Anaokulu 

Projesi”nin geliĢtirilmesidir.
112

 Bu geliĢmelere rağmen bu kademede okullaĢma 

oranları AB ülkelerinin ortalamasının çok altında yer almaktadır.
113

     

        Bu bilgilerin ardından çeĢitli tablolar yardımıyla 1999-2004 döneminde okul 

öncesi eğitimde yaĢanan geliĢmeleri toplu olarak görmek mümkündür. 
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Tablo 11 Okul Öncesi Eğitim Kademesinde Okul, Kız Öğrenci ve Kadın 

Öğretmen Sayılarında YaĢanan GeliĢmeler
114

 

Öğretim 

Yıllar 

 Okul 

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

Öğrenci 

Sayısı 

Toplam 

Öğretmen 

Sayısı 

Kadın 

Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 7.660 212.603 100.966 11.591 11.482 

2000-2001 8.255 227.592 119.821 11.896 11.730 

2001-2002 9.480 253.513 133.036 14.295 13.993 

2002-2003 8.773 283.305 148.214 13.356 12.878 

2003-2004 15.978 344.758 180.005 17.511 16.817 

ArtıĢ 

Oranı (%) 

108,59 62,16 78,28 51,07 46,46 

 

        Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, bu kademe içinde yer alan kız çocuklarının 

sayısı beĢ dönem içinde %78,28,  kadın öğretmen sayısı da %46,46 artmıĢtır. 1999-

2004 arasında özel OÖE‟deki okul ve kız öğrenci sayılarında belli oranlarda artıĢ 

kaydedilmiĢ olmasına karĢın, hükümetlerin OÖE‟de hedeflenen okullaĢma oranına 

ulaĢamadıkları anlaĢılmaktadır.
115

  

Tablo 12 Özel Okul Öncesi Öğretim Okullarında Öğretmen ve Kız Öğrenci 

Sayısı
116

 

Öğretim 

Yıllar 

Okul 

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci Sayısı 

Kız Öğrenci 

Sayısı 

Toplam 

Öğretmen Sayısı 

1999-2000 637 14.584 6.843 1.277 

2000-2001 699 16.231 7.709 1.364 

2001-2002 799 18.152 8.564 1.822 

2002-2003 432 9.759 4.548 626 

2003-2004 499 14.063 6.611 1.361 

ArtıĢ 

Oranı (%) 

-21,66 -3,57 -3,39 6,57 

     

        Yukarıdaki tablodaki oranlara bakıldığında, 1999-2004 arasında özel OÖE‟de 

toplam okul ve kız öğrenci sayılarında düĢüĢ olduğu ve sadece toplam öğretmen 

sayısında %6,57 oranında bir artıĢ meydana geldiği görülmektedir. Bu veriler bize 

OÖE‟de hedeflenen okullaĢma oranına ulaĢılmadığını göstermektedir. 
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Tablo 13 Okul Öncesi Eğitimde ÇeĢitli Kademelerdeki Resmî Okullar 

Bünyesinde Bulunan Anasınıfları, Kız Öğrenci ve Öğretmen Sayıları
117

 

      

       Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi OÖE‟de çeĢitli kademelerdeki resmî okullar 

bünyesinde bulunan anasınıflarının toplam öğrenci, kız öğrenci ve öğretmen 

sayılarında artıĢ meydana gelmiĢtir. Bu geliĢmelere oransal olarak bakıldığında, okul 

sayısında %15,21,  toplam öğrenci sayısında %34,17, kız öğrenci sayısında %35,06 

ve toplam öğretmen sayısında %21,77 artıĢ olduğu görülmektedir. 

       2003-2004 öğretim yılında OÖE‟de çeĢitli kademelerdeki çeĢitli kurumlara bağlı 

resmî okullar bünyesinde bulunan anasınıfı sayısı, toplam öğrenci, kız öğrenci ve 

öğretmen sayıları ise Ģöyledir: “Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü”ne bağlı resmî 

okullar bünyesinde bulunan sınıf sayısı 2, toplam öğrenci sayısı 19, kız öğrenci sayısı 

                                                           
117

 2000 Yılında Millî Eğitim, s. 18; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2002-2003, s. 32-33. (Sayısal 

verilere SHÇEK‟nin izniyle açılan okullar dâhil değildir.) 

EĞĠTĠM KURUMLARI Okul/ 

Sınıf  

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci  

Sayısı 

Toplam 

Öğretmen  

Sayısı 

Öğretim Yılları ve Sayılar 

ĠLKÖĞRETĠM GEN. MD. 

BAĞLI OKULLARDA 
1999-2000 ve 

2002-2003 

1999-2000 ve 

2002-2004 

1999-2000 ve 

2002-2004 

1999-2000 ve 

2002-2004 

Ġlköğretim Okullarında 7.106-7.639 166.352-225.094 79.048-107.654 7.981-10.133 

YĠBO Bünyesinde 48-73 612-719 284-350 40-45 

PĠO Bünyesinde  56-46 809-2.445 395-1.158 46-137 

ORTAÖĞRETĠM GEN. MD. 

BAĞLI OKULLARDA 

31-414 596-618 267-291 38-0 

ÖĞRETMEN EĞĠTĠMĠ GEN. 

MD. BAĞLI OKULLARDA 

2-13 36-20 15-10 2-0 

ERKEK TEKNĠK ÖĞRETĠM 

GEN. MD. BAĞLI 

OKULLARDA 

10-133 217-338 90-143 11-0 

KIZ TEKNĠK. ÖĞRETĠM 

GEN. MD. BAĞLI 

OKULLARDA 

352-110 8.285-8.233 4.043-4.111 837-573 

TĠC. VE TURĠZM GEN. MD. 

BAĞLI OKULLARDA 

3-166 63-219 29-96 4-0 

DĠN ÖĞRETĠM GENEL 

MÜD. BAĞLI OKULLARDA 

1-123 23-55 10-23 2-0 

ÖZEL EĞĠTĠM REH. VE 

DAN. 

HĠZ.GEN.MD.BÜNYESĠNDE 

22-50 111-61 46-19 19-55 

ÇIRAKLIK VE YAY. EĞT. 

GEN. MD. BAĞLI KURUM 

BÜNYESĠNDE 

13-40 171-54 91-27 6-0 

Toplam Resmî 

Kurumlardaki Sayılar 

7.644-8.807 177.275-237.856 84.318-113.882 8.986-10943 

ArtıĢ Oranı (%) 15,21 34,17 35,06 21,77 
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7, toplam öğretmen sayısı 1‟dir. “Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü”ne bağlı 

resmî okullar bünyesinde yer alan sınıf sayısı 46; toplam öğrenci sayısı 736, kız 

öğrenci sayısı 332 ve öğretmen sayısı 67‟dir. En çok kız öğrencinin bulunduğu “Kız 

Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü”ne bağlı resmî okullardaki sınıf sayısı 308, toplam 

öğrenci sayısı 7.767, kız öğrenci sayısı 3.707, öğretmen sayısı 597‟dir. “Ticaret ve 

Turizm Genel Müdürlüğü”ne bağlı okullarda sınıf sayısı 11, toplam öğrenci sayısı 

244, kız öğrenci sayısı 101, öğretmen sayısı ise 13‟tür. “Din Öğretim Genel 

Müdürlüğü”ne bağlı okullardaki sınıf sayısı 7, toplam öğrenci sayısı 38, kız öğrenci 

sayısı 17 ve öğretmen sayısı 3‟tür. “Özel Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü” bünyesinde yer alan okullardaki sınıf sayısı 41, toplam 

öğrenci sayısı 331, kız öğrenci sayısı 132, öğretmen sayısı 52‟dir. “Sağlık İşleri 

Dairesi Başkanlığı” bünyesinde yer alan okul içindeki sınıf sayısı 1, toplam öğrenci 

sayısı 70, kız öğrenci sayısı 27 ve öğretmen sayısı 3‟tür. Toplam 416 sınıfta bulunan 

9.205 öğrencinin 8.210‟u kız öğrenci olup bu öğrenciler 736 öğretmen tarafından 

eğitilmiĢlerdir.118 Bu kademede 2003-2004 eğitim-öğretim döneminde diğer kurumlar 

bünyesinde yer alan ana sınıf sayısı 397, toplam öğrenci sayısı 13.758,  bu sayı 

içindeki kız öğrenci sayısı 6.841 ve öğretmen sayısı ise 1.544‟dür.119 

       AĢağıdaki tabloda çeĢitli kademelerdeki özel okullar bünyesinde yer alan 

anasınıfı kız öğrenci sayıları ile öğrenci sayıları yer almaktadır. 

Tablo 14 Okul Öncesi Eğitimde ÇeĢitli Kademelerdeki Özel Okullar 

Bünyesinde Bulunan Anasınıfları, Kız Öğrenci ve Öğretmen Sayıları
120
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 Millî Eğitim Sayısal Veriler 2003-2004, s. 36. 
119

 2000 Yılında Millî Eğitim, s. 18; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2003-2004,  s. 32. 
120

 2000 Yılında Millî Eğitim, s. 18; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2003-2004,  s. 32. 

EĞĠTĠM KURUMLARI Okul/ 

Sınıf  

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci  

Sayısı 

Toplam 

Öğretmen  

Sayısı 

 Öğretim Yılları ve Sayılar 

1999-2000 ve 

2003-2004 

1999-2000 ve 

2003-2004 

1999-2000 ve 

2003-2004 

1999-2000 ve 

2003-2004 

Türk Özel Okullar Büny. Okullarda 373-196 7.838-5.404 3.537-2.367 570-719 

Azınlık Okullar Bünyesinde 21-1 433-0 245-0 25-17 

Yabancı Okullar Bünyesinde 3-1 126-0 65-0 6-1 

Uluslararası Okullar Bünyesinde 3-1 127-0 67-0 9-4 

Toplam Özel Kurumlardaki 

Sayılar 

500-199 8.524-5.404 3.914-2.367 610-741 

ArtıĢ Oranı (%) -60.2 -36.60 -39,52 21,47 
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        Özel okullar bünyesinde bulunan anasınıfların genel sayılarına bakıldığında 

öğretmen sayısı dıĢında artıĢ olmamıĢtır. Toplam %60 ile en büyük düĢüĢ sınıf 

sayısında olmuĢtur. Bu kademede, VIII. BYKP‟de belirlenen hedeflere 

ulaĢılamamasının önemli sebeplerinden biri erken çocukluk geliĢimi programlarının 

genelde ilköğretime hazırlık ve uyum basamağı olarak kullanılmasıdır. Bunun 

dıĢında baĢka bir neden ise, Türkiye genelinde erken çocukluk eğitim kurumlarının 

çoğunun illerde ve ülkenin batısında yer alması ve yaygın olan hizmetin paralı 

olmasıdır.
121

 

2. 8 Yıllık Kesintisiz ve Zorunlu Temel Eğitim 

      1950‟li yıllardan itibaren UNESCO tarafından kullanılmıĢ olan “temel eğitim”  

kavramı Türkiye‟de ilköğretim karĢılığı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır.  Bu konu 

222 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu” ile yasal bir kavram haline gelmiĢ, 1739 

sayılı METK‟de ilk ve ortaokulu birleĢtiren yapıya “temel eğitim” adı verilmiĢ ve 

“…ilköğretim her yurttaşın görmesi gereken temel eğitimdir”;
 122

 ayrıca “Eğitimde 

kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır” ve “eğitim olanaklarından 

yararlanamayan başarılı ancak yoksul öğrencilere yardım edilir”
123

 ilkeleri kabul 

edilmiĢtir. Bunların dıĢında yine kanunda yer alan diğer bir ilke ise “Karma 

Eğitim”dir.
124

 Eğitimin her Türk çocuğunun hakkı olduğu ve her yetiĢkin yurttaĢın 

bu çocuk hakkını tanımak ve elindeki olanaklarla bu yükümlülüğünü yerine getirmek 

zorunda olduğu Türkiye Çocuk Hakları Bildirgesi‟nde de (TÇHB) açıklanmıĢtır.
125

 

METK‟de yer alan maddelerin benzerlerini Anayasa‟nın çeĢitli maddelerinde 

görmekteyiz. Anayasa‟nın 10. maddesinin 2. fıkrasında öncelikle  “Kadınlar ve 

erkekler eşit haklara sahiptir; devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
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yükümlüdür” açıklaması bulunmaktadır. Eğitimi doğrudan ilgilendiren 42. maddede 

ise “Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim kız ve erkek 

bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır” 

denilmektedir.
126

 Aynı maddede devlet, eğitim ve öğretimlerini ekonomik nedenlerle 

sürdüremeyecek baĢarılı öğrencileri desteklemek amacı ile burslar veya baĢka 

olanaklar yaratarak söz konusu öğrencilere yardımcı olacağını, ayrıca özel eğitime 

ihtiyacı olan kiĢilerin de topluma yararlı hale getirilmeleri için gerekli tedbirleri 

alacağını açıklamıĢtır.
127

 

        57, 58 ve 59. Hükümetler bazı değiĢikliklerle, 56. Hükümet döneminde 

yürürlüğe giren ve 8 yıllık eğitimin de içinde yer aldığı 1739 sayılı Milli Eğitim 

Temel Yasası ile belirlenmiĢ olan Milli Eğitim Sistemi‟ni uygulamıĢlardır. Bu sistem 

“örgün eğitim” ve “yayın eğitim” olmak üzere iki ana baĢlık altında oluĢturulmuĢtur. 

4 ana kademeden örgün eğitim; okul öncesi eğitim, ilköğretim (temel eğitim), 

ortaöğretim (genel ortaöğretim ve meslekî ve teknik ortaöğretim olarak ikiye 

ayrılmaktadır) ve yükseköğretimi kapsamaktadır. Ġlköğretimin kız ve erkek bütün 

yurttaĢlar için zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu Ģartı aynen kalan 

METK‟nın bazı maddelerinde 18 Ağustos 1997‟de değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

Kanunun 9 ve 25. maddesinde yapılan değiĢiklik ile ilköğretim kurumları kesintisiz 

eğitim veren sekiz yıllık okullar Ģekline dönüĢmüĢ ve eğitimin sonunda ilköğretim 

diploması verileceği yer almıĢtır; ancak kanuna geçici madde eklenerek, ilköğretimin 

6, 7 ve 8. sınıf mevcut öğrenimini ortaöğretim kurumları bünyesinde yapmakta 

olanların ve çıraklık eğitim merkezlerinde devam eden öğrencilerin eğitimlerini söz 

konusu kurumlarda tamamlamalarına olanak verilmiĢtir; ancak 1997-1998 ders yılı 

baĢından itibaren bu sınıflara öğrenci alınmayacağı da belirtilmiĢtir. Aynı geçici 

maddeye göre, bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık 

sınıflarında okuyup baĢarılı olan öğrenciler 8 yıllık eğitim için oluĢturulan ilköğretim 

okullarına devam edeceklerdir; ayrıca 1997-1998 öğretim yılında hazırlık okuyacak 

öğrencilerin de hazırlık okuduktan sonra zorunlu eğitimlerini söz konusu okullarda 

sürdürecekleri kanunda yer almıĢtır;
128

 ayrıca 1997‟de 5. sınıftan mezun olan 

çocuklar diplomalarını alabilecek, söz konusu öğrenciler istedikleri takdirde 6. sınıfa 

kayıtlarını yapabilecek ve 8 yılın sonunda lise öğrencileri 1 yıl hazırlık 
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okuyabileceklerdir. Bu kanun gereği özel okullar da ilkokul ve ortaokul bölümlerini 

birleĢtirmiĢlerdir.
129

 Bu kademede 8 yıllık eğitim sonunda tek diploma 

verileceğinden, ortaokullara 1997‟den itibaren öğrenci alınmamıĢtır. 8 yılın sonunda 

isteyen öğrenci meslek, yabancı dil ve din eğitimi konusunda tercih 

yapabilmektedir.
130

  

           1997-1998 öğretim yılından itibaren uygulanmaya baĢlanan sistem, her üç 

hükümet döneminde de bazı değiĢikliklere uğrayarak devam etmiĢtir. Bu uygulama 

dönemindeki okul çağı nüfusu önem arz etmektedir. Türkiye, dünya ortalamasını 

yansıtan ve kategorilere ayrılan yaĢ ayrımcılığını istatistiklerde baz almıĢtır.  

METK‟da da yer aldığı gibi 0-6 yaĢ grubu okul öncesi dönem çocuklarını, 6-15 yaĢ 

grubu ise zorunlu eğitim çağındaki çocukları içermektedir. 8 yıllık eğitim içinde yer 

alan çocukların DPT kaynaklarına göre nüfus içindeki oranları 1999‟da %16,26, 

2000‟de %15,91, 2001‟de 15,56,
131

 2002‟de 15,27,
132

 2003‟te ise 15,1
133

 olarak 

verilmiĢtir. 

Tablo 15 Türkiye’de Okul Çağı Nüfusundaki GeliĢmeler (1999-2003) (1000)
134

 

YILLAR 3-5 YaĢ 6-13 YaĢ 17-21 YaĢ 3-21 YaĢ 

 Toplam  Kız Toplam Kız Toplam Kız Toplam Kız  

1999 4.180 2.053 10.281 5.029 6.818 3.324 25.216 12.325 

2000 4.227 2.075 10.383 5.084 6.777 3.306 25.261 12.355 

2001 4.254 2.088 10.536 5.164 6.712 3.274 25.303 12.381 

2002 4.285 2.102 10.710 5.253 6.632 3.237 25.371 12.418 

2003 4.298 2.107 10.884 5.341 6.540 3.193 25.445 12.459 

ArtıĢ Oranı (%) 2,82 2,63 5,86 4,21 -4,07 -3,94 0,91 1,08 
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      Yukarıdaki tabloda yer alan 3-5, 6-13 yaĢ gruplarında toplamda ve kız çocukları 

sayılarında artıĢ olduğu, 17-21 yaĢ grubunda ise hem toplamda hem kız çocuk 

sayılarında düĢüĢ olduğu görülmektedir. 

       1973‟den itibaren ülkenin gündeminde olmasına rağmen yapılan değiĢikliklerle 

son halini alan ve eğitim reformu kapsamında ve TBMM‟de yapılan müzakereler 

sonunda 16 Ağustos 1997 tarih 2306 sayılı Kanun ile yürürlüğe
135

 giren 8 yıllık 

temel eğitimin önemine XV. MEġ‟de değinilmiĢtir. ġûra‟da ülkenin jeopolitik 

konumuna, AB içinde en çok genç nüfusa sahip olmasına, teknolojinin çok hızlı 

değiĢmesi nedeniyle bu dinamik nüfusun eğitimine dikkat çekilmiĢtir.  Bunun dıĢında 

kız, erkek çocuk ayrımı yapılmadan bu genç nüfusun eğitilmesinin ülkenin 

geliĢmesinde, toplum refah düzeyinin yükselmesinde, kültürel değerler 

kazandırılmasında, var olan değerlerin yaĢatılmasında, çağın geliĢmelerinin ve 

yaĢanan sorunların anlaĢılmasında, onlara çözümler üretilmesindeki önemi 

vurgulanmıĢtır. Bu nedenle eğitime katılımın yüksek olmasının sağlanması amacıyla, 

ülkenin 6-14 yaĢ grubunda yer alan çocukların 8 yıllık kesintisiz eğitimin içinde 

olması önemsenmiĢtir.
136

 Eğitim Temel Yasası‟nda yapılan bu değiĢiklik ile 6-14 yaĢ 

grubu içinde yer alan genç nüfusun özellikle de kız çocuklarının eğitim sistemi 

içinde uzun süre kalmaları ve temel eğitim almaları amaçlanmıĢtır. Bunun dıĢında 

zorunlu eğitim çağı çocuğunun velisinin de isteği ile 14 yaĢ sonuna kadar 

eğitimlerini bitiremeyen çocuklara, en çok 4 öğretim yılı daha okula devam 

olanakları sağlanmıĢtır.
137

 

        Ġlköğretim bünyesi içinde yer alan ve her çocuğa eğitim-öğretim fırsatının 

yaratılması amacıyla kesintisiz ve zorunlu eğitimi de desteklemek amacıyla sistemler 

geliĢtirilmiĢ, çeĢitli amaçlarla okullar açılmıĢtır. Bu sistemlerden biri taĢımalı 

sistemdir. Söz konusu yapı içinde, kız öğrencilerin de devam ettiği, “İlköğretim 

Genel Müdürlüğü”ne bağlı, resmî Yatılı Bölge Okulları (YĠBO), Pansiyonlu 

Ġlköğretim Okulları (PĠO),  BirleĢtirilmiĢ Sınıflı Ġlköğretim Okulları (BSĠO) 

bünyesinde öğrencilerin okullaĢtıkları kurumlar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 

ilköğretimi destekler nitelikte Müfredat Laboratuvar Okulları (MLO), Gündüzlü 

Ġlköğretim Okulları (GĠO), Açık Ġlköğretim Okulları (AĠO), Gezici Köy Okulları 
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(GKO) sistemde bulunmaktadır. “Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü”ne bağlı, kız-erkek öğrencilerin devam ettiği ĠĢitme Engelliler 

Ġlköğretim Okulu, Görme Engelliler Ġlköğretim Okulu, Ortopedik Engelliler 

Ġlköğretim Okulu ve Zihinsel Engelliler Ġlköğretim Okulu eğitim hayatının içinde yer 

almaktadır. “Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü”ne bağlı Türk, yabancı, 

azınlık ve uluslararası ilköğretim okulları ile genel liseler bünyesinde Türk, yabancı, 

azınlık ilköğretim okullarında da eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ayrıca “Ortaöğretim 

Genel Müdürlüğü”ne bağlı ortaöğretim kurumları bünyesinde yer alan ilköğretim 

okulları mevcuttur.
138

  

2.1. Zorunlu Temel Eğitimin YaygınlaĢtırılması ve GeliĢtirilmesine 

Yönelik Politika, Proje ve Programlar 

2.1.1. Temel Eğitim Politikaları 

       VII. ve VIII. BYKP‟lerde eğitim yatırımı konusundaki hedefler uzun vadeli 

yapılmıĢ olup, özellikle zorunlu temel eğitimin kesintisiz olmasına önem verilmiĢtir. 

Uzun zamandır kamuoyunda tartıĢılan ve bazı kesimlerce öncelikle hayata 

geçirilmesi istenen bazı kesimlerce de sakıncalı bulunan kesintisiz ve zorunlu eğitim, 

VII. BYKP ile gerçekleĢtirilmek istenen eğitim reformunun en önemli maddesiydi. 

AB ülkelerinde zorunlu temel eğitim süresinin 9-12 yıl arasında olması nedeniyle 

Türkiye, AB‟ye uyum çerçevesinde tüm bölgelerinde eğitim birliği yasasına bağlı 

kalarak sekiz yıllık zorunlu temel eğitim uygulamasına geçmeyi hedeflemiĢtir
139

. 

VIII. BYKP ile bir adım daha ileri gidilerek Türkiye‟de uzun vadede sekiz yıl olan 

zorunlu temel eğitimin on iki yıla çıkarılması hedeflenmiĢ, bu konuyla ilgili altyapı 

çalıĢmaları plan dâhiline alınmıĢtı.
140

  

      Kalkınma planlarında olduğu gibi XV. Millî Eğitim ġûrası (MEġ
141

) görüĢmeleri 

sonunda yayımlanan raporda dünyadaki son geliĢmeler ve ülkenin ihtiyaç 
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gereksinimleri dikkate alınarak 5 yıllık zorunlu eğitim programının yerine 8 yıllık 

ilköğretim programına geçilmesi ve hızla ülke düzeyine yaygınlaĢtırılması 

önerilmiĢtir.
142

 XVI. MEġ‟in açıĢ konuĢmasında Millî Eğitim Bakanı Metin 

Bostancıoğlu, zorunlu eğitimin beĢ yıldan kesintisiz 8 yıla çıkarılmasını bir reform 

olarak nitelendirmiĢ ve ”Çağı Yakalama 2000 Projesinin” 1998‟de uygulamaya 

konulduğunu belirtmiĢti.
143

 Söz konusu MEġ‟de yapılan görüĢmeler sırasında 

yapılan önerilerden biri, yakın gelecekte uygulanması düĢünülen 11-12 yıllık zorunlu 

eğitimin dikkate alınarak planlamanın yapılmasıydı.
144

   

       Bu belgeler çerçevesinde 57. Hükümetin hazırladığı HP‟de 8 yıllık kesintisiz ve 

zorunlu ilköğretim uygulamasına devam edileceği, gençlerin bilgi çağına 

hazırlanmalarını sağlamak için zorunlu ve kesintisiz eğitim süresinin arttırılması 

yönünde çalıĢmalar yapılacağına yer verilmiĢtir.
145

 Bu hedefler doğrultusunda eğitim 

alanında yaĢanan sorunlara kısa ve uzun vadede çözümler üretmek amacıyla MEB 

tarafından eğitim stratejileri geliĢtirilmiĢ ve önemli çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Millî 

Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu‟nun açıkladığı stratejinin temel amacı, “Türk 

Millî Eğitiminin Temel İlkelerini”
146

 ve “eğitim reformunu” hayata geçirmektir. Bu 

doğrultuda hükümet eğitim politikalarından birinde sorumluluğu ailelerle 

paylaĢmıĢtır; zira 8 yıllık eğitim ile kız ve erkek çocuklarının daha uzun süre 

eğitimin içinde kalmalarında ve düzenli olarak okula devamlarında veliler sorumlu 

tutulmuĢtur.  Böylece 3 yıl sonra orta öğrenimdeki ve 6 yıl sonra da 

yükseköğrenimdeki öğrencilerin sayısında artıĢ sağlanacaktır. Bununla birlikte bu 

sorumluluğu okul yönetimi, muhtarlık, müfettiĢler milli eğitim müdürlükleri ve 

mülki idare amirlikleri de paylaĢmaktadır. Tüm önlemlere rağmen çocuğunu okula 

göndermeyen velilere, yerel mülki idare amirleri tarafından çocuğunu okula 

göndermediği her gün için 100 TL para cezası verebilme yetkisi getirilmiĢtir. Para 
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cezasına rağmen çocuğunu hala okula yollamayan veliler hakkında millî eğitim 

müdürlükleri savcılığa suç duyurusunda bulunabilecek ve sulh ceza mahkemesi 

tarafından veli, 20 günden 2 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılabilecektir; 

ayrıca zorunlu eğitim çağındaki çocuklar için alınan diğer bir önlem de bu kademe 

bulunan çocuğun herhangi bir iĢte çalıĢmasının yasaklanmasıdır.
147

  

       Bu süreçte STÖ‟ler de hükümet tarafından açıklanan eğitim programı ve 

uygulamaları için eleĢtirilerde ve bazı önerilerde bulunmuĢlardır. Bu örgütlerden biri 

olan ÇYDD,  8 yıllık kesintisiz temel eğitimle ilgili olarak hükümete yürütülen 

projeleri tamamlaması ve XVI. Millî Eğitim ġûrası‟nda alınan kararların hayata 

geçirilmesi, öğretmenlerin koĢullarının iyileĢtirilmesi, öğrencilere nitelikli-çağdaĢ 

eğitimin yanında sosyal ve kültürel olanakların sağlanması yönünde önerilerde 

bulunmuĢtur.
148

    

       Eğitim alanında çalıĢanlar için önemli sendikalardan biri olan Eğitim-Sen Genel 

BaĢkanı Kemal Bal da, eğitim ve öğretim hakkında birtakım tespitlerde bulunmuĢtu. 

Bal‟a göre Türkiye‟de 6-14 yaĢ eğitim çağındaki her 100 çocuktan 30‟u tarım, küçük 

sanayi siteleri ve sokaklarda çalıĢmaktadır. Söz konusu çocukların %78‟i okula 

devam etmemekte, 8.000.000 çocuk yoksulluk içinde yaĢamakta, her 100 çocuktan 

21‟i okuma yazma bilmemekte, her 100 kız çocuğundan 29‟u okula 

gönderilmemektedir; ayrıca eğitime ayrılan pay yetersiz kalmaktadır. Bunun dıĢında, 

Bal‟ın da tespit ettiği üzere, Türkiye‟de 4-18 yaĢ arasında yaklaĢık 1.000.000 özel 

eğitime muhtaç özürlü çocuktan ancak 30.000‟i eğitim olanaklarından 

yararlanmaktaydı.
149

 

       Konu hakkında görüĢ bildirenlerden biri de Tüm Öğretim Üyeleri Derneği 

(TÜMÖD)  Genel BaĢkanı Tahir Hatipoğlu‟dur. Ona göre, 8 yıllık eğitimde önemli 

ve olumlu geliĢmeler kaydedilmiĢti ve eğitimin artık kesintili hale getirilmesi 

mümkün değildi; ayrıca Türk halkı 8 değil 11 yılık kesintisiz eğitim özlemi 

içindeydi.
150

 Buna karĢın Türkiye‟nin ilk kadın baĢbakanı Tansu Çiller‟e göre, 8 

yıllık eğitim ile tek tip insan yetiĢtirileceği için çağa ayak uydurulması mümkün 
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değildi.
151

 Ulusal görüĢlerin yanında uluslararası kuruluĢlar da kız çocuklarının 

eğitimi konusunda çeĢitli açıklamalarda bulunuyorlardı. Bunlardan biri olan 

UNICEF, kız çocuklarının eğitimin içinde olmasının önemine değinerek, 

Türkiye‟deki geliĢmeleri olumlu olarak değerlendirmekteydi.
152

          

        Eğitim sisteminde kız çocuklarının her kademesindeki katılımlarının erkek 

çocuklara göre daha düĢük olması, kadınların istihdama katılımlarını ve iĢgücü 

piyasasındaki konumlarını da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle gelecek yıllarda 8 

yıllık eğitim ile kız çocuklarının okullaĢmalarına önemli katkı sağlaması beklendiği 

bu sistem ile kız öğrencilerin eğitimin her kademesinde okullaĢacağı ve istihdamda 

yer alacağı düĢünülmektedir. 1998-1999 öğretim yılında bir önceki yıl ilkokuldan 

mezun olan kız öğrencinin %80,35‟i 6. sınıfa baĢlamıĢtı. Bu dönem içinde 7-14 yaĢ 

grubu içindeki kız çocuklarının %85,46‟sı okula devam etmektedir; ayrıca yetiĢtirme 

yurdunda bulunan 13-18 ve daha yukarı yaĢtaki çocukların 8 yıllık eğitimleri de 

yeniden düzenlenmiĢtir. 12 yaĢını dolduran çocukların eğitimlerine bulundukları 

kuruluĢlarda devam edebilmeleri için fiziki düzenlemelere gidilmiĢtir. Böylece 97 

yetiĢtirme yurdunda bulunan toplam 16.595 korunmaya muhtaç çocuk içinde yer alan 

4.760 kız çocuğunun bu hizmetten yararlanması planlanmıĢtır.
153

  

       Türkiye‟deki ilköğretim kademesinde mevcut durum hakkında da yorum yapan 

Eğitim-Sen, 11 Eylül 2000‟de yeni eğitim-öğretim yılına baĢlanmasından önce bir 

rapor yayımlayarak sistemin özgür düĢünce üretmeye kapalı, kaderci, sorgulamayan, 

baskıcı, otoriter ve yasakçı yapısıyla tek tip insan yetiĢtirdiği eleĢtirisinde 

bulunmuĢtur. Okula yeni baĢlayan çocuklar için yasaklanmıĢ olmasına karĢın alınan 

zorunlu bağıĢların aileleri zorladığını belirten sendika, bundan vazgeçilmesini talep 

etmiĢ ve diğer taleplerini de sıralamıĢtır. Bu talepler:  Çocukların yeteneklerini ön 

plana çıkaracak ve onları doğru yönlendirecek eğitimin her kademesinde “Rehberlik 

ve psikolojik Danışma Merkezleri”nin devreye sokulması; “Norm Kadro” adı altında 

öğretmenlere dayatılan ve pek çok soruna neden olan yönetmeliğin tamamen 

kaldırılması; öğretmen yetiĢtirme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi; 
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ilköğretimin “Temel Eğitim” adı altında 9 yıl olarak yeniden düzenlenmesi ve Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olmaktan çıkarılmasıdır.
154

         

       2000-2001 eğitim-öğretim yılının baĢlamasıyla birlikte 15.000.000 öğrenci 

yeniden ders baĢı yapmıĢtır.
155

 Söz konusu öğretim yılında dar gelirli ailelerin 

çocuklarını okula göndermelerini sağlamaya yönelik olarak 4.000.000 kitabın 

ücretsiz verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Diğer bir önlem olarak kararlaĢtırıldığı halde 

temel eğitim uygulamasında 30 kiĢilik sınıf mevcutları aĢağıya çekilememiĢ, aksine 

sınıf mevcudu 50 kiĢiye çıkmıĢtır; ayrıca 147.326 dersliğin söz konusu öğretim yılı 

içinde açılması planlanmıĢ, ancak hedefler %50‟nin altında kalmıĢtır.
156

 Bunun 

dıĢında Bostancıoğlu‟nun açıkladığı gibi 2000 yılı öğretmen atamalarında öncelik 

eğitim fakültesi mezunlarına, ardından öğretmen yetiĢtiren yükseköğretim 

programları dıĢında kalıp sertifika programlarına katılan ve belge alanlara 

verilmektedir. Öğretmen atamalarında daha sonra yeni bir yol izlenmiĢtir.  Buna göre 

1.6.2000 tarih ve 340 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ek çizelgesinde yer alan 

diğer yükseköğretim programlarından mezun olan ve sınıf öğretmenliği sertifikası 

alanların devlet memurları sınavlarında elde ettikleri puan göz önünde 

bulundurularak atamaları gerçekleĢtirilmiĢtir.
157

     

       Bakan Bostancıoğlu 2001 yılı Malî Yılı Bütçe görüĢmeleri sırasında yaptığı 

değerlendirmede, Türk eğitim tarihinin en önemli hedeflerinden birinin 8 yıllık 

kesintisiz ve zorunlu eğitime geçiĢle gerçekleĢtirildiğini söylüyordu. Kendisinin 

verdiği bilgiye göre, 2000-2001 öğretim yılında bir önceki yılda %85 olan okullaĢma 

oranı %99‟a yükselmiĢtir. Bu oran kız öğrencilerde %95, erkek öğrencilerde %100‟e 

ulaĢmıĢtır. Bostancıoğlu kız öğrencilerin okullaĢma oranındaki artıĢın erkek 

öğrencilere göre daha yüksek olduğunu vurguluyordu. Bakan‟ın açıkladığı gibi kırsal 

kesimde ve kız öğrenci oranında sağlanan bu geliĢme fırsat eĢitliği açısından 

önemlidir; ancak bu durumun sürdürülebilir olması daha da önemlidir.  Bu nedenle 

geliĢtirilen “Eğitimde Çağı Yakalama 2000 Projesi” gereği zorunlu eğitim derslik 

gereksinimi karĢılanmak üzere yatırımlar yapılmıĢtır. Bostancıoğlu‟nun 

açıklamalarına göre, 2000-2001 öğretim döneminde inĢaatları bir önceki yıldan 
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baĢlayan dersliklerin bitirilmesiyle birlikte toplam 83.843 derslik tamamlanmıĢtır. 

ġehirlerde derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı Türkiye genelinde 40‟a, Ģehirlerde 

61‟den 51‟e, ikili öğretimde 26‟ya, göç alan büyük Ģehirler dıĢında diğer illerde 30‟a 

indirilmiĢtir; ayrıca bu dönemde 40.305‟i kız öğrenci olmak üzere toplam 106.000 

ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine burs olanağı sağlanmıĢtır.
158

   

      Bu geliĢmelere karĢın, Fazilet Partisi (FP) tarafından TBMM‟ye verilen önergede 

ilköğretim kademesi ile ilgili pek çok eleĢtiride bulunulmuĢtur. Bu eleĢtiriler, 8 yıllık 

eğitim üzerinden yapılıyordu. En çok eleĢtirilen konulardan biri taĢımalı eğitim 

sırasında öğrencilerin yaĢamlarını yitirmeleriydi. Bir diğer eleĢtiride, “Eğitimde Çağı 

Yakalama 2000 Projesi” uygulamalarından çağı yakalamanın mümkün olmadığı ve 

hedeflerin hiçbirine ulaĢılamadığı vurgulanıyordu. Önergede yer alan baĢka bir 

eleĢtiri, teknolojinin kullanımı ve yaygınlaĢtırılması diğeri ise YĠBO‟larla ilgilidir. 

Buna göre, eğitim için sağlanan kaynaklarla 2000 yılı sonunda ilköğretim okullarının 

network ile birbirine ve dünyaya internet yoluyla bağlanacağı; YĠBO‟larda okuyan 

öğrencilerin tüm giderlerinin devlet tarafından karĢılanacağı hükümet tarafından 

beyan edilmiĢ olmasına karĢın bu taahhütler yerine getirilmemiĢtir.
159

  

       Anavatan Partisi (ANAP) ġırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım ise MEB 

2001 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı görüĢmelerinde öğretmen dağılımındaki 

dengesizlik ve nispi adaletsizliği önlemek adına yürürlüğe konulan norm kadro 

uygulamasının beklenen sonucu tam veremediğini açıklamıĢtır. Yıldırım, bunun 

sebebi olarak öğretmen baĢarısında liyakatin değil, tayin gününün esas alınmasını 

göstermiĢtir. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Melek Karaca da, 

öğretmenlerin ekonomik bakımdan geçim sıkıntısı içinde olduklarını ve sosyal 

haklarının verilmediğini belirtmiĢtir. Öğretmen yetiĢtirme konusuna da değinen 

Karaca, öğretmen yetiĢtirme sorununun acilen çözümlenebilmesi için liyakate önem 

verilmediğine, öğretmen açığının kapatılması için meslekle ilgisi olmayanların 

öğretmenlik yaptığına değinmiĢtir. Karaca‟ya göre sorunun çözümü için eğitim 

fakültesi mezunlarının doğrudan öğretmen olarak atanması için gerekli yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır.
160
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       Söz konusu kademede uygulanan ve planlanan geliĢmelerle ilgili TBMM‟de söz 

alan FP Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya,  zorunlu eğitimin 8 yıldan 12‟ye 

çıkarılmasında finans sağlama amacına yönelik bir hamle olup olmadığı sorusunu 

sormuĢtur. FP Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ise eğitimde alınan katkı payı ile 

hükümetin, 2000 yılı sonuna kadar eğitimdeki sorunları çözeceğini vaat etmesine 

rağmen bunun gerçekleĢmediğini öne sürmüĢtür. Hükümet planlamasına göre 2000 

sonuna kadar her sınıfta en fazla 30 öğrencinin öğrenim görmesi ve bu öğrencilerin 

her birinin kendine ait bilgisayarı olması öngörülmüĢtür; ancak Ayhan‟ın 

açıklamalarına göre sınıflara düĢen öğrenci sayısı Adana‟da 59, Ankara‟da 51, 

Bursa‟da 56, Diyarbakır‟da 62, Gaziantep‟te 62, Hakkâri‟de 70 ve Ġstanbul‟da 

64‟dür; ayrıca bu dönemde ulaĢılmayan hedefler arasında ikili öğretimden normal 

öğretime geçilmesi, öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar okur-yazarı yapılması, her 

öğrenciye en az bir yabancı dil öğretilmesi bulunmaktadır.
161

  

       Zorunlu ve temel eğitim konusunda Türkiye‟nin de taraf olduğu çeĢitli 

uluslararası sözleĢmelerden kaynaklanan temel eğitim ile ilgili yükümlülükleri 

bulunmaktadır. Bunlardan en temel olanı BM‟nin ĠHEB‟dir.
162

 SözleĢmenin kadın ve 

kız çocuklarını yakından ilgilendiren 26. maddesine göre eğitim, herkesin hakkıdır 

ve en azından ilk ve temel eğitim aĢaması parasız olacağı gibi ilköğretim de 

zorunludur. Ġlgili maddede, teknik ve meslekî öğretimin herkes için mümkün 

olmasının sağlanacağı ve yükseköğretime girme hakkının yeterlilik temelinde herkes 

açısından eĢit olacağı da açıklanmıĢtır.
163

  

        Bir baĢka BM‟nin ikiz sözleĢmelerinden biri olan ETKHS‟nin
164

 13 ve 14. 

maddelerine göre ilköğretim herkes için zorunlu ve parasızdır. Ġlköğretim 

olanaklarından yararlanamamıĢ ya da ilköğretimi tamamlayamamıĢlar için temel 

eğitimin olanaklar ölçüsünde teĢvik edilmesi ve yaygınlaĢtırılması, her düzeyde okul 

sistemlerinin geliĢtirilmesi, yeterli bir burs sisteminin yerleĢtirilmesi 
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gerekmektedir.
165

  Taraf devletlere “İlköğretim herkes için zorunlu ve ücretsiz 

olması” yükümlülüğünü getiren yine BM sözleĢmelerinden bir baĢkası “Çocukların 

İnsan Hakları Yasası” olarak da kabul edilen Çocuk Hakları Bildirgesi‟dir (ÇHB).   

Çocukların yaĢadıkları her ülkede eğitim olanaklarına tam eriĢeme sahip olmaları ve 

çocukların hiçbir ayrıma tabi tutulmamaları sözleĢmenin ana hedefidir. Bu nedenle 

özellikle ana-babası ayrılmıĢ ve refakatsiz kalmıĢ kız çocuklarının her kademedeki 

örgün ve yaygın eğitimde eĢit eriĢim olanaklarına kavuĢturulmasına özen 

gösterilmesi gerekmektedir.
166

  

       Diğer önemli sözleĢmelerden biri de kadın haklarında bir dönüm noktası olarak 

BM 2.  Dünya Kadınlar Konferansı (DKK)‟da
167

 kabul edilmiĢ olan CEDAW‟dir. 

Kadın ve erkeğin, rolleriyle ilgili kalıplaĢmıĢ kavramların eğitimin her Ģeklinden ve 

kademesinden tasfiye edilmesi ve bu amaca ulaĢılması için karma eğitim ve diğer 

eğitim Ģekillerinin teĢvik edilmesi, özellikle ders kitaplarının ve okul programlarının 

yeniden gözden geçirilmesi ve eğitim metotlarının bu amaca göre düzenlenmesi 

önemlidir. Burs ve diğer eğitim yardımlarından faydalanmaları için kadınlara 

erkeklerle eĢit fırsatların tanınması, özellikle kadın ve erkekler arasında var olan 

eğitim açığını en kısa zamanda kapatmaya yönelik yetiĢkin okuma-yazma öğretim 

programları dâhil, sürekli eğitim programlarına katılabilmeleri için erkeklerle eĢit 

fırsatların verilmesi gerekmektedir. Kız öğrencilerin okuldan ayrılma oranlarının 

düĢürülmesi için alınması gereken önlemler arasında, okuldan erken ayrılan kız ve 

kadınlar için eğitim programları düzenlenmesi, spor ve beden eğitimine faal olarak 

katılmaları için erkeklerle eĢit fırsatlar tanınması yer almıĢtır.
168
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      Kadın sorunları hakkında çalıĢmaları ile tanınan Emel Doğramacı, 30 maddelik 

CEDAW‟ı kapsamı açısından ĠHEB‟nin kadınlara uygulanması olarak nitelendirmiĢ, 

yani sözleĢmeyi kadınların insan hakları sözleĢmesi olarak değerlendirmiĢtir.
169

  BM, 

“Kadınlara Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi” BaĢkanı Feride Acar, SözleĢme‟nin 

tanıdığı haklardan biri ihlal edilirse kadının iç hukuk yollarını tükettikten sonra 

doğrudan komiteye baĢvurabileceğini açıklamıĢtır.
170

 10.12.1999 tarihli bu hakkı 

tanıyan İhtiyari Protokol ile CEDAW‟ın fiilen yaĢama geçirilmesinin etkin denetimi 

sağlanmıĢtır.
171

 

       Kesintisiz zorunlu eğitimde kız çocuklarını yakından ilgilendiren ve 1995‟de 

189 ülkenin katılımıyla gerçekleĢtirilen 4. DKK‟da Pekin Deklarasyonu (PD) ve 

Eylem Planı (EP) adlı iki belge kabul edilmiĢtir. PD, hükümetlere bazı 

yükümlülükler getirmekte ve eylem platformu ile hayata geçirilmesi 

öngörülmekteydi.
172

   

       BM Kadın Statüsü Komisyonu da, yoğun bir eylem programı hazırlamıĢtı. 

Burada eğitim ile ilgili temel hedefler de belirlenmiĢti. Bu hedefler Ģunlardır: 

Cehaletin zamanla yok edilmesi, kadın-erkek arasında okuma-yazma eĢitliğinin 

sağlanması, ilköğretimin zorunlu ve bedava yapılması, her düzeyde öğrenimin zaman 

içinde ücretsiz hale getirilmesi, erkek ve kız çocuklar için her düzeyde eĢit öğrenim, 

okul standartları ve eĢit burs fırsatlarının yaratılması, ilkokul öğrenimi gören kız ve 

erkek çocuk oranlarında eĢitliğin sağlanması ve tüm öğrenim düzeylerinde kız 
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çocuğu sayısının önemli ölçüde arttırılması, istihdam için gerekli olan bilimsel ve 

teknolojik değiĢimi de dikkate alan eğitim politikalarının geliĢtirilmesi.
173

  

       Bu amaçla PD, “Stratejik Hedefler ve Eylemler”, baĢlığı altında yer alan 

“Kadınların Eğitimi ve Öğrenimi ile Yapılacak Eylemler” kısmında, eğitimin bir 

insan hakkı ve eĢitlik konusu olduğu kadar kalkınma ve barıĢ hedefleri için de ayrıca 

gerekli bir araç olduğu belirtilmektedir; ayrıca kız çocuk ve kadınların resmî ve özel 

kesimdeki eğitim ve öğrenimlerine yatırım yapmanın yüksek sosyal ve ekonomik 

kazancının yanı sıra sürdürülebilir kalkınmanın bir yolu olduğu vurgulanmaktadır. 

Belirlenen stratejik hedefler arasında eğitimde eĢit ulaĢılabilirlik önemlidir. Bunun 

için 2000‟e kadar temel eğitime evrensel düzeyde ulaĢılabilirliği olanaklı hale 

getirmek ve ilkokul çağındaki çocukların en az %80‟inin ilköğretimi tamamlamasını 

güvence altına almak gerekiyordu. 2005‟e kadar ilk ve orta öğretimdeki cinsiyetler 

arasındaki farkı kapatmak, 2015‟den önce evrensel ilköğretimi bütün ülkelerde 

gerçekleĢtirmek diğer bir hedeftir. Türkiye‟nin 2000‟e kadar çözüm bulmayı taahhüt 

ettiği konulardan biri zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıydı
174

 ve bu taahhüdünü 

1997‟de gerçekleĢtirmiĢtir. Bu sözleĢmeler çerçevesinde değerlendirildiğinde 

Türkiye‟de hayata geçirilen 8 yıllık kesintisiz eğitim,  yukarıdaki sözleĢmelere taraf 

olan bazı ülkelerden Belçika‟da 12, Fransa‟da 10, Almanya‟da 9-10, Ġngiltere‟de 11, 

ABD‟de 10 yıl olarak uygulanmaktadır. Bu ülkelerdeki söz konusu kademede 

yaĢanan okullaĢma oranları ise sırasıyla %99, %106, %107, %104 ve %104‟tür.
175

 

Türkiye‟nin AB müktesebatına uyum çerçevesinde 2001 yılı Ulusal Program‟da 

(UP)
176

  orta vadede yerine getirmeyi taahhüt ettikleri arasında zorunlu ilköğretim 

süresini 9-12 yıl seviyesine yükseltilmesi bulunmaktadır.
177

  Türkiye‟nin bu ve diğer 

taahhütlerini ĠR ile izleyen AB komisyonu, Türkiye‟nin VIII. BYKP‟de 2005 yılı 
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için öngördüğü 12 yıllık zorunlu eğitime geçme hedefinin verecekleri desteklerle 

gerçekleĢtirmesinin sağlanacağını açıklamıĢtır
178

 

        1997-1998 eğitim-öğretim yılında Türkiye‟de 8 yıl olarak uygulanmaya 

baĢlanan zorunlu eğitimde %85,1 olan okullaĢma oranının 2000-2001‟de %14 

düzeyinde bir artıĢla %99,4‟e çıkmasını Bakan Bostancıoğlu büyük baĢarı olarak 

nitelendirmiĢtir; ayrıca bu kademede kız öğrencilerin okullaĢma oranındaki artıĢ 

erkek öğrencilerin okullaĢma oranındaki artıĢtan daha yüksek olarak 

gerçekleĢmiĢtir.
179

 Kız çocuklarının okullaĢması konusunda Siirt‟te yaĢanan geliĢme 

örnek niteliğindedir. 200 kız çocuğunun, ilköğretimin zorunlu olmasına karĢın okula 

gönderilmediği, kız çocukların Siirt Valiliği‟ne yaptıkları Ģikâyet üzerine ortaya 

çıkmıĢtır. Bunun üzerine valilik ilgili çocukların velileri hakkında soruĢturma 

baĢlatmıĢtır.
180

  

       Bu geliĢmelere rağmen 2000-2001 eğitim-öğretim yılında ilköğretim 8.sınıfta 

bulunan 869.774 öğrenciden çoğunluğu kız öğrenci olan 600.000‟i sınıf tekrarı 

yapmak zorunda kalmıĢtır.
181

  Hükümet tarafından yapılan planlama doğrultusunda 

2000 yılının sonunda toplam 13.234 derslikle 1.402 adet ilköğretim okulunun 

tamamlanması ve bu sayede 530.000 öğrenciye daha fırsat yaratılması 

beklenmektedir.
182

       

       4.DKK‟da açıklandığı gibi kadınların ve kız çocuklarının eğitim hakkını kabul 

etmek ve desteklemek hükümetlerin görevleri arasındadır. SözleĢmeye taraf bazı 

ülkelerdeki eğitime engel pek çok sorun bulunmaktadır. ÇeĢitli eğitim kurumlarının 

yaĢam mekânlarına uzak olması, birçok ülkede görülen sosyal ve ekonomik sorunlar, 

geleneksel ayrımcı uygulamalardan kaynaklanan problemler, kız çocuklarının eğitim 

ve öğretime katılım oranlarını düĢürmektedir.
183

 Bu konu, AB‟ye adaylık sürecinde 

müktesebata uyum maddesi olarak da hükümetlerin karĢısına çıkmıĢtır. Eğitime 

yönelik reformların uygulanmasını izlemek ve bunlar için gerekli önlemleri almak 
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hükümetin görevleri arasındadır. Bu bağlamda çocukların yaĢadıkları her ülkede 

eğitim olanaklarına tam eriĢeme sahip olmaları ve çocukların hiçbir ayrıma tabi 

tutulmamaları da ÇHB‟nin ana hedefidir. Bu nedenle özellikle ana-babası ayrılmıĢ ve 

refakatsiz kalmıĢ kız çocuklarının her kademedeki örgün ve yaygın eğitimde eĢit 

eriĢim olanaklarına kavuĢturulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
184

  

        Türkiye‟de eğitim konusu, her dönemde yaĢanan sorunların devam ettiği bir 

süreçtir. 2000-2001 eğitim-öğretim döneminde Türkiye‟deki önemli sorunların 

baĢında çalıĢan ve okula gidemeyen çocukların durumu gelmektedir. 6-14 yaĢ grubu 

içinde bulunan 12.000.000 çocuktan 3.848.000‟i ücretsiz ev iĢlerinde, tarım 

sektöründe ve adı belli olmayan iĢ yerlerinde çalıĢmaktadır. 843.944 çocuğun 

çalıĢtığı yerlerin hiçbir yerde kaydı bulunmadığı, çocukların büyük oranda tarımda 

ve ücretsiz aile iĢçisi olarak çalıĢtıkları DĠE verileri ve UNICEF raporu ile 

belgelenmiĢtir. Aynı rapora göre çocuk iĢçiliğinin Türkiye‟de önlenebilmesi çocuğun 

ailesinin eğitiminin arttırılması ve ailenin yeterli geliri elde edebilecek iĢinin olması 

ile mümkündür.
185

 Bu soruna AB, 2000 yılı ĠR‟de değinilmiĢtir. Rapora göre 

Türkiye‟de nüfusunun yarıya yakını 20 yaĢından daha gençtir; ancak bu gençlere 

yeterli eğitim verilmesinde yetersiz kalınmıĢtır. Tarım sektöründe çalıĢan çocuk 

emeğinin bu sorunu ağırlaĢtırdığı belirtilen raporda, Türkçe açılımı Ekonomik 

Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü olan OECD tahminleriyle 6-14 yaĢ grubundaki 

çocukların %30‟unun okula gitmediği ve iĢgücü olarak kullanıldığı bilgisi yer 

almaktadır; ayrıca okullaĢma ile ilgili olarak son yıllarda biraz iyileĢme yaĢanmasına 

karĢın kazanımları korumak ve devam ettirmek için eğitime daha fazla kaynak 

aktarılması gerekmektedir. Bununla beraber düĢük eğitim, yetersiz sağlık hizmetleri 

ve düĢük gelir, Türkiye‟nin ekonomisi ve sosyal yapısı için bir sorun olarak 

tanımlanmıĢtır.
186

 

       Bu açıklamalardan anlaĢılacağı üzere kız çocuklarının okullaĢmamasının 

sebepleri bölgelere, aile yapılarına göre özellik arz etmektedir. Bölgelerarası 
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geliĢmiĢlik farkından kaynaklanan sorunlar, özellikle Doğu ve Güney Doğu 

Anadolu‟da daha da büyüktür. Kız çocuklarının okullaĢamamasının sebepleri; nüfusa 

kaydedilmemeleri, yerleĢim yerlerinin dağınık ve okullara ulaĢımın zor olması, 

çocukların evde, ev iĢlerinde, tarlalarda mevsimlik tarım iĢçisi olarak çalıĢması ve 

ekonomik gelirleri düĢük aileye mensup olmalarıdır;
187

 zira 6-14 yaĢ grubunda 

bulunan ilköğretim çağındaki 768.000 çocuk okula gönderilmeyip çalıĢtırılmıĢlardır. 

Ġlköğretim çağındaki toplam 13.087.000 çocuktan 10.633.000‟i okula gitmekte iken 

1.434.000‟i ise gitmemektedir.
188

    

      Bu sorunun yanı sıra SP Van Milletvekili Fethullah ErbaĢ, köy okullarındaki 

fırsat eĢitsizliğine değinerek YĠBO‟ların arttırılması gerektiğini belirtmiĢtir; zira 

ErbaĢ‟a göre tek öğretmenli, tek derslikli sınıflarda birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar 

birlikte öğrenim görmektedir.
189

 Bu soruna çözüm üretebilmek için 2001 yılı sonu 

itibariyle 520.000 öğrenci kapasiteli 1.365 öğretim binası,
190

 2002 yılı sonunda, 

457.000 (15.500 derslikli) öğrenci kapasiteli 1.331 öğretim binası ile 18.000 öğrenci 

kapasiteli 53 pansiyon binası tamamlanmıĢtır.
191

 MEB‟ye bağlı okullarda öğretmen 

ihtiyacının karĢılanması amacıyla 1999‟da 37.110,  2000‟de 29.914 (bu 

öğretmenlerin 12.772‟si kadındır)
192

, 2001‟de 32.068 atama gerçekleĢtirilmiĢtir.
193

   

       Bu geliĢmelere karĢın 2001-2002 eğitim-öğretim döneminde de bir önceki 

dönemde olduğu gibi NevĢehir‟de, 597 öğrencinin 5.sınıftan sonra okula devam 

ettirilmediği NevĢehir Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilmiĢtir. Okula 

gönderilmeyen çocuklardan 238‟i kız olmak üzere toplam 301 öğrencinin okula 

dönmeleri sağlanmıĢ, 48 veliye toplam 576 TL para cezası uygulanmıĢtır.
194

 Benzer 

nedenlerle çocuklarını okula göndermeyen 19.928 veliden 3.658‟i hakkında Ġstanbul 

Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulmuĢtur.  Çocuğunu 

çalıĢtırarak gelir katkısı düĢünen aileler de dâhil olmak üzere Ġstanbul‟da 12.934 kız 
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öğrenci okula gönderilmemiĢtir. Yapılan uyarılara olumlu yanıt vermeyen 3.658 

veliden 749‟una 16‟Ģar milyon lira para cezası uygulanmıĢtır.
195

  

       2002-2003 eğitim-öğretim dönemi içinde kurulan 58. Hükümet‟in eğitimde 

gündeme getirdiği konu kamuoyunda tartıĢmalara neden olmuĢtur. Acil Eylem 

Planı‟nda (AEP)
196

 de yer alan ve Millî Eğitim Bakanı Erkan Mumcu tarafından 

gündeme getirilen okullarda “kıyafet serbestisi” kamuoyunda tartıĢmaya ve endiĢeye 

neden olmuĢtur. Mumcu, “yoksul-zengin çocukların bir arada olması psikolojik 

sorun yaratır” endiĢesinin yersiz olduğunu ve çocukların okul dıĢında bunu zaten 

yaĢadıklarını, öğrencilerin formaya sıkıĢtırılmasına neden olan tek tip uygulamaya 

son vereceklerini duyurmuĢtur. Açıklamada, bu uygulamanın yerine öğrencilerin 

bireysel geliĢimlerine olanak verecek ve onları özgürleĢtirecek serbest kıyafet 

uygulamasına geçileceği bilgisi de yer almıĢtır.
197

 

      2002-2003 eğitim-öğretim döneminde AK Parti Erzurum Milletvekili Ömer 

Özyılmaz ve 30 arkadaĢı 8 yıllık eğitim uygulamasının getirdiği sorunlara iliĢkin 

meclis araĢtırması önergesi vermiĢler ve gerekli önlemlerin alınmasını istemiĢlerdir. 

Önergede belirtilen sorunlardan biri kapasite yetersizliğidir.  Önergenin gerekçesinde 

Güneydoğu, Doğu, Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde 6.500 okulun 

kapalı olduğu; köy ilkokullarının çoğunda 1, 2 ya da 3 derslik bulunduğu, buralarda 

1, 2 ve 3. sınıfların bir derslikte, 4 ve 5. sınıfların da diğer derslikte öğretim 

yaptıkları bilgisi yer alıyordu. 200.000 öğretmen açığının olduğuna da yer verilen 

önergede taĢımalı eğitim ve YĠBO uygulamalarının bir geçiĢ dönemi anlayıĢı içinde 

ve kısa vadeli olması gerekirken kalıcı ve meĢru hale getirilmeye çalıĢıldığına vurgu 

yapılmıĢtır; ayrıca önergede,  8 yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitim için kanunun 

çıkmasıyla beraber kısa vadede ilköğretim okullarında bilgisayarlı eğitime 
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geçildiğine yer verilerek öğrencilerin bilgisayar ortamında ne oranda ders gördükleri 

sorusu sorulmuĢtur.
198

     

         Kesintisiz zorunlu eğitimle ilgili baĢka bir noktaya dikkat çeken Cumhuriyet 

Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili ve TBMM Millî Eğitim Komisyonu Üyesi 

Mustafa Gazalcı‟ya göre, AK Parti hükümeti çeĢitli adlar altında kimi dersler 

koyarak 8 yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitimin temelini 5+3 Ģeklinde bozmak 

istemektedir. Bunun nedeni ise kesintisiz eğitimle meslek liselerine darbe vurulmuĢ 

olduğu düĢüncesidir; ayrıca Gazalcı, AEP‟ye dikkat çekerek öğrencilerin 6. sınıftan 

itibaren farklı müfredata tabi tutulmasının bu amaca hizmet etmek olduğuna dikkat 

çekmiĢtir.
199

  

       Bu tepki üzerine Millî Eğitim Bakanı Erkan Mumcu, Dünya Bankası  (DB) 

BaĢkan Yardımcısı Johannes Linn ile yaptığı görüĢmede, DB‟nin uygarlığı küresel 

ölçekte yaygınlaĢtırmak ve küresel uygarlık standartlarını oluĢturmak konusundaki 

iĢlevine değinmiĢtir. Bu çerçevede, 8 yıllık zorunlu eğitim ile Türkiye‟nin önemli bir 

reformu gerçekleĢtirdiğini belirten Mumcu‟ya göre ortaöğretimde okullaĢma oranını 

arttırmak için temel eğitim süresinin 12 yıla çıkarılması gerekmektedir.
200

  

       Bunu destekleyen bir açıklama da Mumcu‟dan sonra Millî Eğitim Bakanı olan 

Hüseyin Çelik‟ten gelmiĢtir. TÜSĠAD tarafından düzenlenen “Yükseköğretim, Bilim 

ve Teknolojide Yeni Yönelimler” konulu seminerin açılıĢında konuĢan Hüseyin Çelik, 

Türkiye‟de zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını, okul öncesi eğitimin 

yaygınlaĢtırılmasını istediklerini ifade etmiĢtir. Belçika örneğini veren Çelik, 

ilköğretimin 15 yıla çıkarılması gereğine vurgu yapmıĢtır. Bu teklifte bulunan Çelik, 

eğitimde tartıĢmalara neden olan yoksul öğrencilerin eğitim bedelinin devlet 

tarafından karĢılanmak suretiyle özel okullarda okutulmalarını da gündeme 

getirmiĢtir.
 201

  

        Sayısal verilerle de açıklamalarına devam eden Hüseyin Çelik‟e göre MEB‟nin 

eğitim verdiği ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, yaygın öğretim ve açık 

öğretim kademelerinde toplam 17.704.000 öğrenci bulunmaktadır.
202

 Bu sayı 
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doğrultusunda AK Parti Grubu adına konuĢan Mustafa Said Yazıcıoğlu‟na göre, 8 

yıllık zorunlu eğitimde 2002-2003 eğitim-öğretim yılında okullaĢma oranı %98‟dir. 

CHP Sivas Milletvekili Nurettin Sözen‟in açıklamalarına göre de, Türkiye‟de 

yaklaĢık 60.000 örgün ve yaygın eğitim kurumunda ilköğretimde 1.300.000 öğrenci, 

yükseköğretimde 1.900.000 okul öncesi, ortaöğretim ve yaygın eğitim dâhil toplam 

18.600.000 öğrenci öğrenim görmekte;
203

 bu yapı içinde 650.000 öğretmen ve 

öğretim elemanı bulunmaktadır.
204

 

        Eğitim sisteminde yine baĢka bir sorun olan ve kamuoyunda daha önce büyük 

tartıĢmalara konu olan okullarda kıyafeti serbest bırakmak için 59. Hükümetin Millî 

Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik döneminde bir yönetmelik hazırlanmıĢtır. Bu 

yönetmeliğe göre, kız öğrenciler okula gelirken baĢları açık, saçları temiz ve düzgün 

taranmıĢ olacak, uzun saçlar örülmüĢ ya da arkada toplanmıĢ olacaktır. Kolsuz, çok 

açık gömlek, bluz ya da elbise ile Ģort, streç, kot ve benzeri pantolonlar, sandaletler 

giyilmeyecek kolye, bilezik, yüzük, küpe gibi süs ve ziynet eĢyaları 

takılmayacaktır;
205

 ancak kamuoyundan gelen tepkiler ve yoksul ailelerin 

çocuklarının bu uygulamadan mağdur olacakları gerekçesi ile okullarda kıyafet 

serbestliği konusu gündemden çıkarılmıĢtır.
206

   

        Bakan Hüseyin Çelik tarafından açıklanan baĢarılı ancak yoksulluk içinde olan 

10.000 öğrencinin özel okullarda devlet bursuyla okutulması kamuoyunda tartıĢılan 

diğer bir konu olmuĢtur. Daha çok kız çocuklarının eğitimi ve öğretimi için 

planlanan 523 YĠBO‟da 24.000 boĢ yatağın olduğunu belirten ÇYDD BaĢkanı 

Türkan Saylan, söz konusu okullar halkın çocuklarının eğitimi için hazır 

durumdayken, çocukların özel okullara gönderilmesinin yanlıĢ ve tehlikeli olduğunu 

açıklamıĢtır. Bilgisayar donanımlı, ders araç gereçleri ve yetenekli öğretmenleri olan 

YĠBO ve PĠO‟larda kırsal alanlarda yaĢayan çok çocuklu yoksul ailelerin 200.000 

çocuğu okumaktadır. Saylan, söz konusu çocuklardan iyi ve pekiyi ile mezun 

olanların devlet ortaöğretiminde parasız yatılı olarak yerleĢtirildiklerine, geriye kalan 

20.000‟e yakın çocuktan kız olanların evlendirildiğine dikkat çekmiĢtir.
207
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       Bu konuda CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı 10.000 baĢarılı ama 

yoksul çocuğun özel okullara yerleĢtirilmesini eleĢtirerek, Anayasa‟da ve METK‟de 

çocukların ve gençlerin nasıl eğitileceğini gösteren kanunlar olmasına karĢın bir 

önerge ile eĢitlik ilkesine aykırı uygulamalar yapılmasının sakıncalı olduğunu 

belirtmiĢtir. Anayasa‟nın 42. maddesi baĢta olmak üzere kredi, burs yatılılık 

bakımından çocukların desteklenmesi ve okutulması düzenlenmiĢtir. Gazalcı‟nın 

açıkladığı gibi Özel Okullar Yasası‟nda bulunan bir hüküm ile yoksul ama çalıĢkan 

çocuklar için özel okullarda en az %2 belirlenmiĢ olan kontenjan Bakanlar Kurulu 

kararıyla %10‟a çıkarılmıĢtır. Buna rağmen hangi kritere göre çocukların 

seçileceğinin belli olmadığını belirten Gazalcı, çocukların ekonomik yönden 

farklılıklar içinde bulunmasının eğitim ilkeleriyle bağdaĢmadığını ifade etmiĢtir.
208

  

       Devlet tarafından eğitim giderleri karĢılanacak olan 10.000 çocuğun yerine 

30.000-40.000 yoksul öğrencinin ihtiyaçlarının giderilebileceğini söyleyen CHP 

Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu, bu parayla 15 adet donanımlı 30 derslikli 

okul, 300 okula kütüphane ve laboratuvar ve 20.000 öğrenciye bilgisayar 

sağlanabileceğine dikkat çekmiĢtir. Bakan Hüseyin Çelik bu eleĢtiriye cevaben 23 

Ağustos 2003‟te yapılacak olan Özel Okullara Öğrenci Gönderme Projesi 

kapsamındaki sınava 55.000 öğrencinin müracaat ettiğini söyledikten sonra sınavdan 

baĢarıyla çıkan 10.000 öğrenciye burs vereceklerini duyurmuĢtur.
 209

  

       Bu konuda görüĢlerini açıklayan CHP Bursa Milletvekili Hüseyin Özcan da PĠO, 

YĠBO‟larda boĢ olan 39.788 kiĢilik kontenjanlara söz konusu öğrencilerin 

yerleĢtirilmesinin hem maliyet hem de eĢitlik açısından doğru olacağına vurgu 

yapmıĢtır.
210

 Eğitim-Sen Genel BaĢkanı Alaattin Dinçer‟e göre de 10.000 yoksul 

çocuğun özel okulda kamu kaynaklarıyla okutulmasını amaçlayan ancak yargı ve 

CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanmayan “Özel Okulları 

Destekleme Projesi”‟ siyasi amaçlıdır. Bu durumun fırsat eĢitliğine aykırı olduğuna 

dikkat çeken Dinçer, hükümetin eğitimde özelleĢtirmeye gittiğini ileri sürmektedir.
211

 

        Bu geliĢmeler çerçevesinde Muzaffer Martı tarafından açıklanan araĢtırmaya 

göre, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında AB ülkelerindeki okullaĢma ve okuma-
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yazma oranları Türkiye‟deki okullaĢma ve okuma-yazma oranlarının çok üstündedir. 

Türkiye‟de ayrıca Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu‟da her 10 çocuktan 5‟inin 

okula gitmediği belirlenmiĢtir. Söz konusu eğitim-öğretim döneminde Türkiye‟de 

2000 yılında ilköğretimde %100 olan okullaĢma oranı %20 gerileyerek %80,21; 

ortaöğretimde okullaĢma oranı ise %28,4 olarak gerçekleĢmiĢtir. Türkiye‟de 

okullaĢma oranlarına bölgesel bazlı bakıldığında Marmara Bölgesi‟nde %93,01, Ege 

Bölgesi‟nde %84,76, Ġç Anadolu Bölgesi‟nde %80,75, Karadeniz Bölgesi‟nde 

%78,93,  Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde %69,92 olduğu görülmektedir. Ġl bazında 

okullaĢma oranına bakıldığında Erzincan‟da her 5 çocuktan 2‟sinin, Ağrı‟da her 10 

çocuktan 5‟inin okula devam ettiği görülmektedir. Buna karĢın her 10 çocuktan 

9‟unun okula devam ettiği ve Türkiye‟de okullaĢma oranın en yüksek olduğu il ise 

Ġstanbul‟dur.
212

 

        UNICEF tarafından 2003‟de Türkiye için hazırlanan broĢürde de Türkiye‟nin 

eğitim sisteminde hedeflediği baĢarıyı yakalayamadığı açıklanmıĢtır. BroĢürde yer 

alan bilgilere göre, 6-13 yaĢ grubu arasında kızların %75,6‟sının okul kaydı 

bulunmamaktadır; 4 kız çocuğundan biri okula gitmemektedir. Türkiye‟de kadınların 

%60‟ı ilkokul mezunudur. 6-13 yaĢ arası çocukların %4,2‟si çalıĢmakta yine aynı yaĢ 

grubu içinde yer alan çocukların %27‟si ev iĢlerinde çalıĢtırılmaktadır. Raporda 

18.000 üzerinde çocuğun koruma hizmetleri altında bulunduğu Türkiye‟de 3.000 

üzerindeki çocuğun ise tutuklu olduğu bilgisi yer almıĢtır.
213

 

       CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer de, 22. Dönem Ġkinci Yasama Yılı açıĢ 

konuĢmasında 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim sonrasındaki problemlere 

değinmiĢtir. Bu kademenin gençleri yaĢama hazırlayan değil, temel bilgilerin 

öğretilerek ilgi ve yeteneklerinin belirlenmeye çalıĢıldığı bir süreç olduğuna vurgu 

yapmıĢtır.  O nedenle ilköğretim kademesinden mezun 13 yaĢını bitirmiĢ bu 

çocuklara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek eğitimi verilmesi ya da bir üst 

eğitime yönlendirilmesi önerisinde bulunmuĢtur. Bir tespitte bulunan Sezer, 2001‟de 

14-16 yaĢ nüfusunun sadece %43‟ünün ortaöğretime kayıtlarının yapıldığına, bu yaĢ 

grubu çocuklarının yarıdan fazlasının eğitilmediğine ya da devlet denetimi olmadan 

eğitildiğine dikkat çekmiĢtir. Yine kendisinin açıklamalarına göre, OECD‟ye üye 30 

ülke içinde zorunlu temel eğitim süresini 8 yılla sınırlayan ve 13 yaĢını bitirmiĢ 
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çocukların eğitim dıĢına çıkmasına izin veren bir baĢka ülke bulunmamaktadır. O 

nedenle Sezer ABD, Almanya, Belçika, Hollanda ve Ġngiltere gibi geliĢmiĢ ülkelerde 

11 ila 13 yıl olan kesintisiz zorunlu eğitimin Türkiye‟de 12 yıla çıkarılmasını 

önermiĢtir.
214

   

       Diğer bazı öneriler de bir çalıĢtaydan gelmiĢtir. Eğitim sorunlarını tartıĢmak ve 

çözüm üretebilmek için eğitim fakültelerinin 167 öğretim üyesinin katıldığı 

çalıĢtayın sonunda bir sonuç bildirgesi yayımlanmıĢtır. Bu bildirgede 59. Hükümetin 

uygulamaları için Ģu tavsiyelerde bulunulmuĢtur: Eğitim kademelerinde yürütülen 

programların içerikleri çağdaĢ, bilimsel olmalı ve eleĢtirisel düĢünceye açık olmalı; 

eğitim hakkının kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmalı; kesintisiz ve zorunlu 

eğitim süresi 12 yıla çıkarılmalı; eğitim bütçesi arttırılmalıdır.
215

  

       2002-2003 eğitim-öğretim yılı için değerlendirmede bulunan Bakan Hüseyin 

Çelik, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçildiğinde vaat edilen 30 kiĢilik sınıflarda, 

bilgisayar destekli ve tam gün eğitimin gerçekleĢtirilemediğini ve taĢımalı eğitimin 

ortadan kaldırılamadığını açıklamıĢtır.
216

 DPT verilerine göre de, 2003 sonunda 

ilköğretimde 1.253 okulda (12.532 derslik) 376.000 öğrencilik kapasite yaratılmıĢ ve 

yine bu kademede yaklaĢık 13.000 öğrenci kapasiteli 46 pansiyon tamamlanmıĢtır.
217

 

TBMM‟de MEB‟nin 2003 Mali Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu‟nda konuĢma yapan 

MEB Hüseyin Çelik de, 1.200 kapalı okulu yeniden öğretime kazandırdıklarını ve 

420 adet yeni ilköğretim okulunu hizmete açtıklarını ifade ediyordu.
218

         

       Aynı eğitim-öğretim yılında MEB tarafından yayınlanan diğer istatistiklerde 

Türkiye‟nin ilköğretim kurumlarında 78.750 dersliğe ihtiyaç olduğu ortaya 

konulmuĢtur. Bu kademedeki 36.116 okuldan, derslik yetersizliği nedeniyle 

8.325‟inde ikili öğretim yapılmıĢ, bu okullarda toplam 5.596.338 öğrenci ikili 

öğretimde okumuĢtur; ayrıca söz konusu kademede “taşımalı” eğitime devam 

edilmiĢtir. 28.000‟in üzerinde yerleĢim biriminden 5.000‟in üzerinde yerleĢim 

birimine
219

 646.457 öğrenci taĢınmak suretiyle eğitim görmüĢtür.
220
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       Bu öğretim döneminde Türkiye, eğitim alanında katıldığı uluslararası programlar 

ve ülke ihtiyaçlarına göre geliĢtirdiği ulusal programlar çerçevesinde OECD 

tarafından üç yılda bir yapılan Türkçe açılımı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı PISA 2003 programına dâhil olmuĢtur. Böylece Türk eğitim sistemindeki 

geliĢmeleri uluslararası boyutuyla değerlendirme olanağı doğmuĢtur;
221

ancak 

uluslararası kurumların da çok önemsediği Türkiye‟deki kız çocuklarının eğitimi 

konusunda hassasiyet devam etmiĢtir. 56 ve 57. Hükümetler Milli Eğitim Bakanı 

Metin Bostancıoğlu, 2004-2005 eğitim-öğretim yılı baĢında eğitimin önündeki 

engellerden birinin kız çocuklarının okutulmaması yönündeki çağdıĢı anlayıĢ 

olduğunu ifade etmiĢtir; ayrıca nüfus planlamasının ihmal edildiğine değinen 

Bostancıoğlu‟na göre eğitilmesi gereken genç nüfusla ilgili planlama doğru 

yapılmamaktadır.
222

  

2.1.2. Öğretmen Politikaları 

       Öğretmen politikalarının oluĢturulmasında etkili olan uluslararası 

sözleĢmelerden PD‟ye göre hükümetlerin üstlenmesi gereken sorumluluklarından biri 

de ayrımcı olmayan eğitim ve öğretim için eğitime taraf kurum, kuruluĢ ve ailelerle 

iĢbirliğine gitmektir; ayrıca, öğretmenler dâhil, eğitimin bütün kademeleri için 

cinsiyete dayalı kliĢelerden bağımsız politikalar oluĢturmaları gerekmektedir. 

Öğretim malzemeleri, ders kitapları ve müfredatı geliĢtirmek ve önerilerde bulunmak 

da yine sağlanacak olan uzlaĢma ile mümkündür. Her kademede kadın öğretmenler 

bulunmasının kız çocuklarını okula çekmek ve okulda tutabilmek açısından önemli 

olduğu bilinciyle politikaların oluĢturulması önemlidir.
223

  

       2000‟li yıllara gelindiğinde meydana gelen geliĢmeleri değerlendirmek için 5-9 

Haziran 2000 tarihleri arasında New-York‟ta “2000: 21. Yüzyıl için Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış” konulu BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu 

tarafından özel oturumlar yapılmıĢtır.
224

 Toplantılar sonrası yayımlanan sonuç 

bildirgesinde, eğitim ile ilgili kadının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet 

eĢitliğinin kazanılması için eğitimin önemli bir araç olduğunun anlaĢılmasının bir 
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kazanç olduğu belirtilmiĢti; ayrıca eğitim ve öğretimde toplumsal cinsiyet 

önyargısını ortadan kaldırmaya yönelik olarak tüm bölgelerde önlemler alındığı, 

alternatif eğitim ve öğretim sistemlerinin baĢlatılmıĢ olduğu açıklanmıĢtı. Bunun 

yanı sıra bazı ülkelerdeki eğitime engel pek çok sorunun varlığından söz edilmiĢtir. 

Özellikle öğretmenlik mesleğinde görülen toplumsal cinsiyet eĢitsizliği ve önyargılar 

da giderilememiĢtir. Bunların nedeni, toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılarla 

verilmekte olan eğitimdir; ayrıca bazı ülkelerde yapısal uyum politikalarının uygun 

biçimde planlanıp uygulanmaması, özellikle eğitim sektöründe yeterince yatırım 

yapılmaması eğitimdeki geliĢmeleri olumsuz anlamda etkilemektedir.
225

   

       Benzer sorunların yaĢandığı Türkiye‟de 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmesiyle 

birlikte ilköğretimde öğretmen gereksinimi ortaya çıkmıĢtır. O nedenle yapılan 

çalıĢmada 2000 yılı için arzın 357.800, gereksinimin de 417.500 olduğu 

belirlenmiĢtir.
226

 Bu nedenle öğretmen açığının giderilmesine yönelik eğitim 

fakülteleri dıĢında da ilköğretime öğretmen alınması zorunlu hale gelmiĢtir.
227

 150 

yıllık öğretmen yetiĢtirme geleneğine sahip olan Türkiye‟de VIII. BYKP‟de de öne 

çıkarılmıĢ konulardan biri kademelerin öğretmen ihtiyacıdır. Planda eğitime yön 

verilme ilkesi ve 2023 hedeflerinin karĢılanması için öğretmenlere önemli görevler 

verilmektedir. 1999‟dan itibaren ÖSYM tarafından yapılan devlet memurları sınavı 

sonucu atanan öğretmenleri yetiĢtiren fakülteler arasındaki nitelik farklılıklarının en 

aza indirilmesi de plandaki hedefler arasındadır.
228

  

       Bu çerçevede, Bostancıoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı 

konuĢmada, deprem bölgesinde çok sayıda yaralanan öğretmenin yanı sıra 141 

öğretmenin de hayatını kaybettiğini,
229

 öğretmen açığının kapatılması için 30.000 

öğretmen alınacağını duyurmuĢtur. Ġlk etapta 5.923 öğretmen ve eğitmenin bölümleri 

ve sayıları belirlenerek atamaları gerçekleĢtirilmiĢtir.
230

 Buna göre Türk Dili ve 

Edebiyatı ve Türkçe için 2.500, Matematik için 2.500, Okul Öncesi için 1.000, 
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Rehberlik için 600, Sınıf Öğretmenliği için 750, Beden Eğitimi için 550, Bilgisayar 

eğitmenliği için 300, Rekrasyon için 88, Elektrik için 400, Elektronik için 100, Gemi 

ĠnĢaat için 15, Giyim/Hazır Giyim, Güverte Avlama için 8, Ġmam Hatip Lisesi, Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 700, Ġngilizce (ev ekonomisi) için 100, Kalıpçılık için 

30, Kuaför için 140, ĠĢ Eğitimi için 100, Grafik için 40 kiĢi görevlendirilmiĢtir.
231

 

       Türkiye‟de öğretmen görevlendirilmesinde, öğretmen ihtiyacı ve çalıĢma 

koĢulları açısından benzerlik gösteren iller gruplandırılarak ülke 3 hizmet bölgesine 

ayrılmıĢtır. MEB‟nin inisiyatifinde belirlenen bu bölgeler genellikle kalkınmada 

birinci derecede öncelikli yöreler olacak Ģekilde seçilmektedir. 2000 yılı 

yönetmeliğine göre atanan kadın-erkek öğretmenler bölgeler içinde yer alan illerde 3 

ya da 4 yıl zorunlu olarak görev yapmakla yükümlü kılınmıĢlardır. Böylece 

öğretmenlerin kendi istekleriyle yapılacak atamalarla karĢılanamayan illerin 

deneyimli öğretmen ihtiyacının giderilmesi hedeflenmiĢtir.
232

  

       Muhalefet partilerinden FP Milletvekili Özkan Öksüz, öğretmenlik mesleği ile 

ilgili görüĢlerini açıklarken, YÖK tarafından daha evvel denkliği kabul edilen bazı 

üniversitelerin denkliklerinin iptal edilmesini eleĢtirmiĢtir. Bu üniversitelerden 

mezun olanların diplomalarının iptal edildiğini ifade eden Öksüz,  12 yıldır 

öğretmenlik yapan öğretmenlerin de görevden uzaklaĢtırıldıklarını öğretmenlik 

mesleğinde yaĢanan sorunlar olarak açıklamıĢtır. Öksüz, bu durumu bazı okulların 

öğretmensiz olmasının, çoğu okulların öğretmensizlik yüzünden kapalı ve derslerin 

boĢ geçmesinin sebebi olarak göstermiĢtir.
233

  

       Öğretmen sorunlarından bir baĢkası da belirli branĢlarda yığılmaların meydana 

gelmesi ve atamalarda yaĢanan sıkıntılardır.  1999‟da yürürlüğe giren norm kadro 

uygulaması ile MEB‟e bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarıyla diğer öğretim kurumlarının öğretmen ve yönetici ihtiyaçlarının norm 

kadro sayılarına göre belirlenmesi çalıĢmaları devam etmektedir.
234

 Norm kadro 

uygulaması konusunda bilgi veren Bakan Bostancıoğlu‟na göre bir il ve okulda fazla 

öğretmen bulunurken, bir baĢka il ve okulda öğretmen yokluğu yaĢanmaktadır. Bu 

durumu önlemek için geliĢtirilen norm kadro uygulaması ile çocukların öğretmensiz 
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kalmalarını önlemek ve bazı branĢlarda öğretmen yığılmalarının önüne geçmek 

istenmiĢtir.  Norm kadro uygulamasına baĢlandığında 59.000 fazla öğretmen 

bulunmaktaydı. Söz konusu sayı 17.000‟e indirilmiĢ; 42.000 düzeltme yapılmıĢtır. 

Her öğretmenin çalıĢtığının karĢılığını aldığı uygulamanın baĢarılı olduğunu 

açıklayan Bakan‟a göre norm kadro
235

 sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri dâhil, sınıf öğretmeni sorunu büyük ölçüde çözülmüĢ, öğretmensizlikten 

kapalı okul kalmamıĢtı.
236

 Eğitim-Sen Genel BaĢkanı Kemal Bal da, norm kadro 

yönetmeliği konusunda açıklamalarda bulunmuĢtur.
 

Norm Kadro Yönetmeliği 

(NKY) ile dengesiz öğretmen dağılımında kayırmacılığın olduğunu, öğretmenlerin 

kötü koĢullarda ciddi ekonomik sosyal sıkıntılar içinde mesleklerini yaptıklarını 

açıklamıĢtır. Bal, öğretmen dağılımında dengenin korunmasını, derslerin boĢ 

geçmenin önüne geçilmesini, bazı bölgelerde öğretmen yığılmalarına, bazı 

bölgelerde de öğretmensizliğe çözüm bulunmasını talep etmiĢtir. Ayrıca yeni 

hazırlanmakta olan NKY‟nin sadece örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer 

kurumları içerdiği ancak merkez ve taĢra birimlerini kapsamadığı eleĢtirisinde 

bulunmuĢtur.
237

          

        Bunun yanı sıra üyelerinin %30‟unu kadınların oluĢturduğu söz konusu 

sendikanın Genel Sekreteri Kemal Ünal da branĢ öğretmenliğinde açık olduğunu 

belirtmiĢ, alınması planlanan 30.000 öğretmen ile bu sorunun çözülemeyeceğini 

ifade etmiĢtir. Ünal‟a göre, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesiyle birlikte büyük 

oranda branĢ öğretmeni sıkıntısı yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Özellikle Matematik, 

Türkçe, Ġngilizce gibi ana derslerde büyük öğretmen açığı bulunmaktaydı. Bu arada, 

“Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı”nın gündeme gelmesiyle birlikte yılın ilk yarısında 

500 öğretmen emekli olduğundan, yılın ikinci yarısında da aynı sayıda öğretmen 

emekli olacağından öğretmen açığı sorunu giderek büyümüĢtü. Bu soruna çözüm 

getirmek amacıyla 31 Ağustos‟a kadar Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri‟ne baĢvuruları 

yapılmakta olan 30.000 öğretmen alımına baĢlanmıĢtı.
238
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       Öğretmen sorunlarına baĢka açıdan bakan Eğitim-Bir-Sen Ġstanbul ġubesi 

tarafından yapılan açıklamada ise son 2 yıl içinde kılık-kıyafet sebebiyle MEB 

aleyhinde öğretmenler tarafından açılan dava sayısının 25, son 6 ayda ise 471 olduğu 

vurgulanmıĢtır. Yüzlerce öğretmenin görevden alınarak derslerinin boĢ geçmesinin 

göze alınmasını eleĢtiren söz konusu sendikaya göre bazı öğretmenlerin görev 

yapmaları engellenmektedir. Sadece Ġstanbul‟da 10.000, Türkiye genelinde 15.000 

öğretmen açığı olmasına karĢın, kadın öğretmenlerin mesleklerini yapmalarına izin 

verilmemekte ve öğrencinin öğrenim hakkı engellenmektedir.
 239

 

       Türkiye‟de öğretmenlik mesleğini seçenlerin 3/1‟inin kadın olmasına karĢın 

kadın öğretmenlerin büyük kısmı kentler ve kasabalarda çalıĢmaktadırlar. Bu nedenle 

köylerde kız çocuklarına rol model olabilecek kadın öğretmen olmadığı eleĢtirisi 

yapılmıĢtır. Bu durum da kız çocuklarının okula gitmeme sebeplerinden biri olarak 

gösterilmiĢtir;
240

 ayrıca öğretmenlere de “Tekrar öğretmen olmak ister misiniz” 

sorusu yöneltildiğinde öğretmenlerin %46,4‟ünün olumsuz cevap verdiği 

belirlenmiĢtir.
241

         

        Yapılan eleĢtirilere karĢın, NKY ile öğretmenlik mesleğinde önemli geliĢmeler 

olmuĢtur. Bu uygulama ile her eğitim kurumunun yönetici ve branĢlar bazında 

öğretmen sayısına iliĢkin norm kadrolar belirlenmekte, MEB tarafından onaylanarak 

MEB il müdürlüklerine gönderilmektedir. Bu kadroların belirlenmesinde öğrenci 

sayısı, haftalık ders yükü ve derslik sayısı esas teĢkil etmektedir. Norm kadro 

uygulamasıyla birlikte merkezi okullardaki yığılmaların önlenmesi için fazla olan 

öğretmenler koordinatör okullara gönderilmektedir. Burada öğretmenlerin atamaları, 

öncelikle çeĢitli branĢlara ihtiyacı bulunan okul ve kurumlara, öğretmenlerin istekleri 

dâhilinde gerçekleĢtirilmektedir. Böylece atıl kapasite verimliliğe dönüĢtürülerek 

belirlenen norm kadro sayısının üzerinde atama yapılmayacağı için gelecekte 

yeniden bir yığılmanın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
242

 Bu uygulamanın 

baĢlamasıyla MEB tarafından açıklandığı üzere, 29 branĢta 30.000 öğretmen alımı 
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baĢlamıĢtır; ayrıca emekli öğretmenler de ekonomik nedenlerle mesleklerine geri 

dönmek için müracaat etmiĢlerdir.
243

  

       Bu geliĢmeler ıĢığında bazı istatistiki bilgiler veren Metin Bostancıoğlu, 2000-

2001 öğretim yılında eğitim sistemi içinde 543.000 öğretmenin görev yaptığını;  

2000 yılında 29.914 öğretmenin atamasının gerçekleĢtirildiğini açıklamıĢtır. 

Bakanlığın bünyesinde değiĢik tür ve kademelerde 108 branĢta görev yapmakta olan 

öğretmen açığı en çok bilgisayar, Ġngilizce, iĢ eğitimi, müzik, okul öncesi 

öğretmenliği, rehber öğretmenlik, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe branĢlarında 

bulunmaktadır. Sınıf öğretmenliğinde önemli bir açık olmamakla birlikte 30 kiĢilik 

sınıf hesabına göre okul öncesinde 1.423, kültür derslerinde 42.203, rehber 

öğretmenlikte 7.430 olmak üzere toplam 51.056 yeni öğretmene ihtiyaç söz 

konusudur.
244

        

       Bu bağlamda AB eğitim programlarına da uyum için Ġngilizce öğretmen açığını 

kapatmak amacıyla ANÜ, AÖF‟de Ġngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 

baĢlatılmıĢtır. Metin Bostancıoğlu da Ġngilizce dersi öğretmen açığının 2005-2006‟da 

kapatılmasını planlandıklarını duyurmuĢtur.
245

 

      Bu dönemde, MEB‟ye bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 

kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici ihtiyacının norm kadro 

sayılarına göre tespit edilmesine devam edilmiĢtir.
246

  Ġleri teknoloji ve özürlü eğitimi 

alanlarında ciddi öğretim elemanı açığı bulunan eğitim sisteminde, ilköğretim ve 

okul öncesi öğretmenliği alanlarında öğretmen baĢına düĢen öğrenci sayısı yaklaĢık 

500 civarındadır.
247

 1999‟da MEB kadrolu öğretmen sayısı 455.000, okul müdürü ve 

müdür yardımcı sayısı 102.000‟dir. Norm kadro uygulaması sonucunda yönetici 

sayısı 55.000‟e indirilmiĢ, fazla öğretmen sayısı 59.000 olarak belirlenmiĢtir.
248

 Bu 

fazla öğretmen sayısı ile kırsal kesimdeki ilköğretim okullarının %18,6‟sının 
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ihtiyacının tamamen karĢılandığı MEB tarafından açıklanmıĢtır.
249

 Buna karĢın 

Eğitim-Bir-Sen Genel BaĢkanı Niyazı Yavuz‟a göre öğretmenlikte en az 150.000 

kiĢilik kadro açığının yanı sıra
250

 emeklilik için müracaat eden 60.000 öğretmenle 

birlikte bu sayı 210.000 olacaktır. Söz konusu sendika tarafından yapılan açıklamada 

bu sorunun söz konusu program ile kapatılmasının mümkün olamayacağı ve 

hükümetin halkın isteklerine kulak vermesi gerektiği de belirtilmiĢti.
251

  

       Birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalan öğretmenler de sorunlarını ortaya 

koymak için seslerini duyurmak istemiĢlerdir. Bu amaçla 5.750 sınıf öğretmeninin 

atandığı
252

 2002-2003 eğitim-öğretim yılı açılıĢında Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, 

eğitim ödeneğinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla derslere girmemiĢlerdir. 

Aynı gün bazı öğrenci ve veliler de bazı hasar gören okul binalarının yıkımı 

gerekçesiyle 5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin Ġmam Hatip Liselerine (ĠHL) 

nakledilmesi nedeniyle protesto gösterileri yapmıĢlardır.
253

    

       58. Hükümet döneminde,  ülkede yaĢanan sosyal sorunların en büyüklerinden 

biri de bir türlü çözümlenemeyen öğretmenlik mesleği ile ilgilidir. Sorunun kaynağı 

ve çözüm yolları hakkında çeĢitli kesimler tarafından görüĢler açıklanmaya devam 

ediyordu. Bu soruna geliĢmiĢ ülkeler perspektifinden yaklaĢan Ġlhan Tekeli 

tarafından açıklandığı gibi AB gibi çağdaĢ toplumlarda, öğretmen yetiĢtirilmesinde 

ve istihdamında Ģeffaflık ve verimlilik ön planda tutulmaktadır. Tekeli‟ye göre gelir 

düzeyleri yeterli olmayan öğretmenler kendilerini geliĢtirme olanağı 

bulamamaktadır; ayrıca öğretmenlerde liyakatten ziyade siyasal gruplara bağlılık 

önemli bir faktör haline gelmiĢtir. Gerçekte Türkiye‟de yeterli sayıda öğretmen 

bulunmakta ancak bu öğretmenler, değiĢik radikal siyasal inançlara bağlı olarak 

yetiĢtirilmektedir. Bu nedenle gelir düzeyi ve motivasyonu düĢük olan öğretmenlerin 

içinde bulundukları durumu sorgulamadıkları görülmektedir.
254

 Öğretmenlik 

mesleğine farklı açıdan yaklaĢan ve “Öğretmenlik Mesleğinde Statü ve Kariyer 

Düzeni” Panel‟inde konuĢan Fevzi Uluğ‟a göre ise toplumda erkeklerden çok 
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kadınların tercih ettiği ve alt gelir grupları içinde yer alan öğretmenlik mesleği 

yüksek statülüdür; ancak gelir grubu yüksek meslekler içindeki statüsü düĢüktür. 

Uluğ cinsiyete dayalı ve gelir düzeyi düĢük olarak nitelendirdiği söz konusu 

mesleğin seçilme nedenini, toplumda mesleğe duyulan büyük saygı olarak 

göstermektedir.
255

  

       Öğretmen sorununa, öğretmen okullarının kuruluĢunun 155. yıldönümünde 

yaptığı konuĢmada değinen Hüseyin Çelik, yapılan düzenleme ile Anadolu öğretmen 

liselerinin sınavlarına giremeyen öğrencilerin öğretmen olamadığını açıklamıĢtır. 

Çok elemeli, seçmeci bir anlayıĢla Anadolu öğretmen okullarına öğrenci alındığını 

belirten Çelik‟e göre öğretmen kalitesinin yükseltilmesi için bu okullardan öğretmen 

yetiĢtiren yükseköğretim kuramlarına devam eden 15.642 kiĢiye burs verilmektedir. 

Ayrıca öğretmen atamalarında Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi mezunları 

tercih edilmektedir; ancak Çelik‟in de belirttiği gibi Eğitim Fakültesi mezunları tayin 

edilmesine karĢın Fen Edebiyat Fakültesi mezunları büyük çapta tayin 

edilmemektedir. Çelik, bu konudaki haksızlığı gidereceklerini vurgulayarak 2003 yılı 

için 35.000 öğretmen kadrosu ayırdıklarını, ancak ideal anlamda öğretmen açığını 

karĢılayabilmek için 71.991 öğretmen kadrosuna ihtiyaç duyduklarını ifade 

ediyordu.
256

 Çelik ayrıca ilk defa öğretmenler için kariyer sistemi getirdiklerini, 

stajyer öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen, baĢöğretmen Ģeklinde bir düzenlemeye 

gittiklerini duyuruyordu. Bunun için öğrenci, veli, okul aile birliği ve öğretmenin 

mesai arkadaĢları bu kriterin oluĢmasında etkin kılınmıĢtır. Öğretmene uygulanacak 

söz konusu performans kriteri ile öğretmen kalitesinin arttırılması öngörülmüĢtür.
257

   

      Bu çerçevede MEB aldığı bir kararla, 11 Haziran 2000‟den sonra hizmete 

baĢlamıĢ öğretmenlere zorunlu hizmet getirmiĢ ve bu uygulamaya devam etmiĢtir.  

Öğretmenlerin 2004 yılı yer değiĢtirme takvimini belirleyen MEB tarafından söz 

konusu tarihten sonra görev yapanların, adaylıklarının kaldırılmıĢ olması koĢuluyla 

yer tayininin belirlenmesinde talepleri dikkate alınıyordu. Buna göre 1. hizmet 

bölgesi kapsamındaki illerde en az 3 yıllık çalıĢma süresini 30 Eylül 2004 tarihi 

itibariyle dolduran öğretmenlerin tayinleri tercihleri dikkate alınarak 

gerçekleĢtirilecektir. Yükümlülüğünü yerine getirmek üzere öğretmenlerin 
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çoğunluğu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri‟ni kapsayan 2. ve 3. 

hizmet bölgesi kapsamındaki illere atanacaktır. Bunun yanı sıra zorunlu hizmetten 

eĢi emekli, Ģehit ya da gazi olanların muaf olmaları kabul edilmiĢtir;
258

  ayrıca söz 

konusu bölgelerde hizmet yapacak öğretmenler için ek ödenek verilmesi de 

kararlaĢtırılmıĢtır. Bunun için MEB “Bazı Hizmet Bölgelerinde Görev Yapan 

Öğretmenlere Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Yasa Taslağı” hazırlamıĢtır. Taslağa 

göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri‟nde hizmet veren öğretmenlerin 

maaĢlarının 250-400.000.000 TL arasında değiĢen oranlarda arttırılması 

planlanmıĢtır.
259

   

        Öğretmen açığının giderilmesi için öğretmen atama ve yer değiĢtirmelerde aday 

öğretmenler ile asil öğretmenler 5 il tercihinde bulunabiliyordu. 2001‟de tercih 

doğrultusunda yapılan atama oranı %83,66 olmuĢtur.
260

 Hem ilköğretim hem de 

ortaöğretimde öğretmen ihtiyacının karĢılanması için
 261

 2002‟de 40.000,
262

 2003‟de 

20.000 öğretmen ataması gerçekleĢtirilmiĢtir.
263

 Millî Eğitim Bakanı Hüseyin 

Çelik‟in açıklamalarına göre AP tarafından kurulan 58 ve 59. Hükümetler döneminde 

toplam 43.000 yeni öğretmen ataması yapılmıĢtır. Çelik‟in aksine, hedeflenen 30 

kiĢilik sınıflar için 110.000 öğretmene gereksinim olduğunu belirten CHP 

Milletvekili Mustafa Gazalcı‟ya göre 2003-2004 öğretim yılı için atanan öğretmen 

sayısı 18.228, aynı dönem içinde emekliye ayrılan öğretmen sayısı ise yaklaĢık 

20.000‟dir;
264

 ayrıca atamaları yapılan 10.000 öğretmen,
265

 Cumhuriyet‟in ilk 

yıllarına göre %66 oranında daha az maaĢ alıyordu.
266
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2.1.3. Ulusal ve Uluslararası Proje ve Programlar 

2.1.3.1. Eğitimde Çağı Yakalama 2000 Projesi 

       8 yıllık kesintisiz temel eğitim için MEB tarafından Türk eğitim sisteminde uzun 

vadeli “Eğitim Ana Planı: 1996-2011” ile bu ana plan içinde yer alan kısa vadeli 

hedef ve stratejilerin belirlendiği “Eğitimde Çağı Yakalama 2000 Projesi” 

hazırlanmıĢtır. Bu amaçla 8 yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitime geçmenin zemini 

18 Ağustos 1997 tarihinde uygulamaya giren yasadır. Bu yasanın ardından 

ilköğretimin zorunlu ve kesintisiz devamının teĢviki ve kız çocuklarının eğitimin 

içine dâhil edilmesi için ulusal ve uluslararası kurumlardan ve STÖ‟den büyük 

destek sağlanmıĢtır.
267

 Çağı Yakalama 2000 Projesi üç aĢamalıdır. Birinci aĢama 

1998-1999 eğitim-öğretim yılının yatırımının planlanmasıdır. Ġkinci aĢama 2000-

2001 eğitim-öğretim yılı baĢına kadar ihtiyaçların belirlenmesi (eğitimde çağı 

yakalama projesi) ve üçüncü aĢama 2001-2010 arasındaki dönem gereksinimlerinin 

belirlenmesidir ki bu eğitimin ana planı durumundadır. 
268

 

2.1.3.2. Eğitime Katkı Payı Uygulaması 

         Eğitimin 8 yıllık kesintisiz ve zorunlu hale getirilmesi çalıĢmalarıyla birlikte 

VII. BYKP‟de ve “Eğitimde Çağı Yakalama 2000 Projesi”nde hedeflenen çağdaĢ 

ölçülere uygun nitelikli eğitim için 1997‟de 3 yıllık altyapı yatırımı planlanmıĢtır. Bu 

projenin malî kaynağı için  “Eğitime Katkı Payı” adı altında vergiler alınması 

çalıĢmaları gerçekleĢtirildi.
269

  1 Eylül 1997‟de baĢlatılan ve 1 Ocak 2001‟de sona 

erdirilmesi hedeflenen bu vergilerden sağlanacak gelir, baĢlangıçta 11.300.000.000 

Amerikan Doları olarak hesaplanmıĢtır. Kaynak ihtiyacının büyük bir kısmının öz 

kaynaklarla özellikle 4306 ve 222 sayılı yasalarda belirlenmiĢ olan eğitime katkı 

paylarından finanse edilmesi planlanmıĢtır.  Programın finansmanının diğer bir 

bölümünün ise dıĢ kredilerle desteklenmesi kararlaĢtırılmıĢtır.  Bu çerçevede DB ile 
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25 Haziran 1998‟de yapılan “Temel Eğitim Projesi İkraz Anlaşması” (I ve II Faz) 

imzalanmıĢtır.
270

  Kaynak konusunda toplumun büyük kesiminden destek gelmiĢtir. 

Yurt genelinde meslek odaları, borsa, dernek ve sanayiciler çocukların 8 yıllık 

kesintisiz eğitimine maddi ve manevi destek olacaklarını duyurmuĢlardır.
271

  8 yıllık 

kesintisiz zorunlu eğitim giderlerini karĢılamaya yönelik kaynak yaratmak için 

yapılan her türlü bağıĢ ve yardımlar, MEB adına T.C. Ziraat Bankası ve Halk 

Bankası‟nda açılacak özel hesaba yatırılacaktır.
272

   

       Eğitime katkı payı ile etüt, proje, kitap basımı, okul yapı-tesisleri ve 

kamulaĢtırma için 1999‟da MEB‟ye 506.859.430.000 liralık kaynak yaratılmıĢtır.
273

 

Eğitime katkı amacı doğrultusunda bazı kâğıtlardan kesinti yapılması, bağıĢ ve 

yardımlar alınması eleĢtirilere neden olmuĢtur.
274

 8 yıllık kesintisiz eğitim için 

vatandaĢlardan 341.000.000.000 lira alındığı, buna rağmen kapalı olan 2.497 okulun 

açılmadığı, yeni sistem için gerekli olan 133.000 derslik ihtiyacının giderilemediği 

eleĢtirisi yapılmıĢtır. Bu sebeple Türkiye ortalamasında bir sınıfa düĢen öğrenci 

sayısının 58 olduğu, Doğu‟da bu sayının daha da arttığı ileri sürülmüĢtür.
275

 

Öğretmen açığının bir türlü kapatılamaması, yeni okullara olan ihtiyacın 

karĢılanamaması ve taĢımalı eğitime son verilememesi de eleĢtirilen konulardan 

bazılarıdır.
276

   

         8 yıllık zorunlu eğitimin gerçekleĢtirilmesi amacıyla 31.12.2002 tarihine kadar 

uzatılan eğitime katkı payı için çıkarılan 4306 kanun ile gelirin elde edilme Ģekli 

düzenlenmiĢtir. Söz konusu kanunla nema ve bağıĢ nema yoluyla gelir yaratılarak 

etüt-proje, kitap basımı, taĢımalı eğitim, donatım, yapı-tesis, kamulaĢtırma ve 

transfer gibi giderler karĢılanmıĢtır.
277

 Bu geliĢmelerin yanı sıra hükümetin söz 
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konusu katkı payını 10 yıl daha sürdürme hedefini açıklaması, hükümetin 11 yıllık 

zorunlu eğitime hazırlığı olarak değerlendirilmiĢtir.
 278

    

       Bu konunun da yer aldığı ve FP tarafından TBMM‟ye verilen önergenin 

gerekçesinde ağır eleĢtirilerde bulunulmuĢtur. EleĢtirilerde hükümetin yüzyılın en 

büyük reformu olarak ilan ettiği 8 yıllık eğitim için “eğitime katkı payı” altında 

alınan vergilerle çözüm üretilmediği ileri sürülmüĢtür. Önergede, toplanan eğitime 

katkı paylarıyla, yeni derslikler açılabilir veya kırsal kesimdeki mevcut okullardan 

daha fazla yararlanılabilir denilmektedir; ancak öğrencilerin çağdaĢ geliĢmelerden 

uzak ve habersiz kaldığı onların teknoloji kullanmaktan mahrum bırakıldığı 

vurgulanmıĢtır.
279

 FP Adana Milletvekili Yakup Budak da eğitime katkı payının 

eğitimin ihtiyaçları için kullanılmadığını ifade etmiĢtir. Gerekçe olarak da sağlıklı ve 

güvenli olmayan taĢımalı sistemle çok değiĢik usullerin denenmesini, okullardaki 

öğretmen, müstahdem yokluğunu ve maaĢların yetersizliğini göstermiĢtir.
280

  

       BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretmenlik yapan Turan AltuntaĢ da MEB‟ye hitaben 

kaleme aldığı yazıda, eğitime katkı paylarının yoksul halk çocuklarına geri 

dönüĢünün olmadığını ileri sürüyordu. Yazıda, 8.352 okulda 5.839.717 öğrencinin 

“çift öğrenim” gördüğü, bu durumun düzeltilmesi için 150.000 dersliğe ihtiyaç 

olduğu bilgisi yer alıyordu; ayrıca 18.517 okulda 914.000 öğrencinin “birleştirilmiş 

sınıflarda” okuduğu, ilköğretim çağında olup ama okula gidemeyen 1.700.000 

çocuğun olduğu belirtilmiĢtir.  Ortaöğretim çağında olup da okula gitmeyen öğrenci 

sayısının da 1.378.000 olduğu ve Türkiye‟de 7.000.000 insanın okuma-yazma 

bilmediği açıklanıyordu. AltıntaĢ‟a göre devlet okulunda okuyan 10.000 öğrencinin 

özel okullarda devlet parasıyla okutulması Türkiye‟nin gerçekleriyle 

bağdaĢmamaktadır.
281

 CHP tarafından gündeme getirilen eğitime katkı payı 

konusunda yapılan saptamaya göre, vatandaĢlardan toplanan paralarla eğitim için 

yapılan yatırımlarda 2003‟te %41,9 oranında bir sapma meydana gelmiĢtir.
282

   

       8 yıllık ilköğretimin finansman ihtiyacını karĢılamak amacıyla eğitime katkı payı 

alınması için kanunun yürürlüğe girdiği 1997 yılından 2004 yılı Ekim ayı sonuna 
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kadar sağlanan gelir 2.189.000.000.000.000 TL‟dir. Bu gelirin 

1.222.449.000.000.000 TL‟si okul yapım ve onarımı için, 233.710.000.000.000 

TL‟si okulların donatımı için, 622.648.000.000.000 TL‟si taĢımalı ilköğretim için, 

geriye kalanı arsa kamulaĢtırması, kitap basımı ve etüt-proje için harcanmıĢtır.
283

            

2.1.3.3. Temel Eğitim Programı (TEP)  

       Bu program yeni temel eğitim stratejisinin uygulayacağı eylem program 

niteliğindedir. Bu program ile okulöncesi eğitim, 8 yıllık zorunlu eğitim, özel eğitim 

ve öğretim materyalleri ile yardımların sağlanması planlanmıĢtır.
284

 TEP için DB 

tarafından I ve II. fazlı olmak üzere toplam 600.000.000 Amerikan Doları kredi 

desteği verilmiĢtir.
285

 

        Programın hedefleri arasında, okul öncesi eğitimde okullaĢma oranını %7‟den 

%16‟ya, 8 yıllık ilköğretimde okullaĢma oranını da %100‟e çıkarmak, 3.650.000 

öğrenci için okullarda ek kapasite yaratmak, özellikle kırsal kesimdeki ilköğretim 

okullarının fiziki yapılarını iyileĢtirmek, onların donanımı için yapılan çalıĢmaları 

desteklemek böylece kırsal kesimdeki eğitim kalitesini yükseltmek, ikili öğretimi 

zaman içinde kaldırmak, sınıf mevcudunu 30‟a indirmek, her öğrenciye en az 2 dil 

öğretmek, eğitimde bilgisayar teknolojilerinin kullanımını yaygınlaĢtırmak, tüm 

ilköğretim okullarında bilgisayar laboratuvarı kurmak ve yaklaĢık 35.000 olan kırsal 

kesimdeki tüm okulları iyileĢtirmek bulunmaktadır.
286

   

       Proje doğrultusunda Türkiye ile DB arasında yapılan anlaĢma gereği sağlanan 

kredi ve beraberinde 4306 sayılı yasayla gelir kaynakları ile projenin finansmanı 

programlanmıĢtır. Bu kaynaklarla programda belirlendiği gibi öğretmen eğitimi, 

ataması ve dağılımı, okul inĢaatları, ek tesisleri, derslikler için çalıĢmalar yapılması 

da planlanmıĢtır. MEB plan boyunca, 3.650.000 öğrenciyi okutmayı, 121.500 

derslik, 110.000 kapasiteli pansiyon ile 7.200 öğretmen lojmanı yapmayı ve 30.700‟ü 

kırsal bölgede olmak üzere mevcut 39.400 ilköğretim okulunu iyileĢtirmeyi 
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hedefliyordu. Bu programın öncesinde Temel Eğitim Pilot Projesi (TEPP) ile 

ilköğretimde özellikle kırsal kesimdeki eğitimin kalitesinin arttırılması, kızların 

okullaĢma oranlarının yükseltilmesi, nüfusu hızla artan yerleĢim birimlerinde yeni tip 

ilköğretim binalarının yapılması ve 8 yıllık eğitim ile ilgili insanların 

bilgilendirilmesi amaçlanmıĢtır; ancak TEPP, TEP‟nin hayata geçirilmesi ile iptal 

edilmiĢtir.
287

  

       TEP, 8 yıllık eğitim için ortaya çıkan yeni temel eğitim stratejisinin 

uygulanacağı bir hareket programı niteliğinde olduğundan birçok etkinliği 

içermektedir.  Söz konusu programın hedefleri arasında, temel eğitimin yurt geneline 

yaygınlaĢtırılması, temel eğitimin kalitesinin arttırılması bulunmaktadır. Bu çerçeve 

doğrultusunda ilköğretim okullarında okuyan ve gelir seviyesi düĢük ailelerin 

çocuklarının okul kıyafetleri, ders kitapları ve kırtasiye giderlerinin karĢılanması 

amacıyla 1998-1999 öğretim döneminde SYDF ile “Sosyal Yardım Projesi” 

uygulamaya konulmuĢtur.
288

  1998‟de 8 yıllık eğitim çalıĢmaları kapsamında 

baĢlatılan TEP‟in 1. fazının 2003‟de tamamlanması öngörülmüĢtür.
289

 Tamamlanan 

I. fazın ardından yine DB tarafından finanse edilen ve 2004‟de yürürlüğe giren II. 

fazın uygulamaları devam etmektedir.
290

 

2.1.3.4. Bilgisayar Destekli Eğitim 

       2000-2001 öğretim yılında her tür düzeydeki eğitim kurumlarında bilgisayar 

destekli eğitime, teknolojideki geliĢmelere ve temel bilgisayar eğitimine yönelik 

çalıĢmalara devam edilmiĢtir. Bu çalıĢmanın yaygınlaĢtırılması, iletiĢim personelinin 

yetiĢtirilmesi ve bilgisayar laboratuvarı bulunmayan okullara laboratuvar kurulması 

konusunda bilgi veren Millî Eğitim Bakanı Bostancıoğlu, 211.000 öğretmene 

bilgisayar okur-yazarlığı eğitimi verildiğini duyurmuĢtur. Bu bağlamda 2000 yılında 

ilköğretim okullarına 52.000 bilgisayar gönderilmiĢtir;
291

 ayrıca, DB‟den sağlanan 

kredi ile 2.802 ilköğretim okuluna 3.188 bilgi teknolojisi sınıfı kurulmuĢ, 3.000 

ilköğretim okuluna daha bilgi teknoloji sınıfı kurulması planlanmıĢtır.  Bunun 
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dıĢında, kırsal kesimdeki 5.000 okula bilgi teknolojisi götürülmesi ve tüm söz konusu 

okullara yazılım sağlanması çalıĢmalarına devam edilmektedir.    

       Bu konuda,  FP Konya Milletvekili Özkan Öksüz TBMM‟de gündem dıĢı 

yaptığı konuĢmada, dünyada 20-30 kiĢilik sınıflarda bilgisayarlı eğitim yapıldığını 

söylerken, Türkiye‟de 8 yıllık zorunlu eğitimle birlikte bilgisayarlı eğitime geçileceği 

vaat edilmesine karĢın geçilemediği ve 70-80 kiĢilik sınıflarda eğitim yapıldığı 

eleĢtirisinde bulunmuĢtur.
292

 

        Eğitimde ciddi bir aĢama kaydedileceği düĢünülen TEP ile 3.500.000 ilköğretim 

öğrencisi için okul ve ek dersliklerin çağdaĢ teknolojiye göre donanımı 1999-2000 

öğretim yılında gerçekleĢtirildi. Bu dönemde bilgisayar laboratuvarlarının bir kısmı 

kurulmuĢ ve bu laboratuvarlar internet eriĢimli hale getirilmiĢti. Söz konusu program 

kapsamında 3.300 adet ilköğretim okuluna bilgisayar kurulması, 35.387‟sine de 

çağdaĢ teknolojiye göre donanımın sağlanması planlandı. Bu planlamanın dıĢında 

deprem bölgesi ve Türkiye genelindeki ilköğretim okullarının rehabilitasyon 

çalıĢmalarının da TEP kapsamında yürütülmesi kararlaĢtırıldı.
293

  

      Bilgisayar destekli eğitim kapsamında bilgisayar kullanımını yaygınlaĢtırmak 

için yapılan çalıĢmalarda 2000‟de beklenen geliĢme sağlanamamıĢ olmasına karĢın
294

 

çalıĢmalara devam edilmekte olup 2000-2001 öğretim yılında bilgisayar bulunan 

okul sayısı 5.536‟ya, ortaöğretimde teknoloji sınıfı bulunan okul sayısı da 235‟e 

çıkarıldı.
295

 Söz konusu bilgi teknoloji sınıfı sayıları 2001-2002‟de ilköğretim 

okullarında 2.837, ortaöğretim okullarında halkın desteği ile birlikte toplam 7.257 

olarak gerçekleĢtirildi; ayrıca kırsal kesimde yer alan 23.000 ilköğretim okulu için 

yaklaĢık 40.000 bilgisayar satın alındı. Bu geliĢmelerin dıĢında 2002 yılı içinde 750 

bilgisayar formatörü, 240 öğretmen ve 900 personel ile birlikte toplam 30.000 

öğretmene bilgisayar iĢletmenliği eğitimi verildi.
296

  

       Ġnternet konusunda BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan TBMM‟de yaptığı 

açıklamada Türk Telekom ile MEB arasında yapılan anlaĢma ile 40.000 okula hızlı 
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internet eriĢimi sağlandığını duyurdu.
297

 TEP kapsamında 2003 yılı sonuna kadar 

yaklaĢık 23.000 okula 45.000 bilgisayar dağıtılmıĢ, okullardaki bilgisayar sayısı 

195.000 olmuĢtur. 2003 yılı sonunda TEP‟in birinci fazı tamamlanmıĢtır. Buna 

karĢın, ikinci faza yön verilmesi için öngörülen bilgi teknoloji sınıflarının etkinlik 

araĢtırması henüz sonuçlandırılmamıĢtır.
298

 

       2003-2004 eğitim-öğretim yılında, AK Parti Siirt Milletvekili Öner Ergenç‟in 

TBMM‟de yaptığı açıklamaya göre, 19.000.000 öğrenciyi aĢan bir eğitim sistemi 

içinde bilgiye elektronik ortamda sınırsız bir Ģekilde eriĢmek için okullara 84.000 

bilgisayar ve 17.000 tepegöz alımı yapılarak 9.127 okula hızlı internet bağlantısı 

kuruldu. Ergenç ayrıca, Avrupa ülkeleriyle yapılan resmî bilgi paylaĢımı anlaĢması 

çerçevesinde, öğrencilere dünyanın pek çok ülkesiyle iletiĢim kurma olanağı 

sağlandığını duyurdu.
299

 

2.1.3.5. Temel Eğitime Destek Projesi: Avrupa Birliği Akdeniz 

Programı (MEDA) 

      MEDA, AK ile Türkiye arasında 8 ġubat 2000‟de imzalanan anlaĢma sonucu 

finansmanı hibe ile sağlanan, 11 Eylül 2002‟de yürürlüğe giren ve 5 yıl süreli bir 

anlaĢmadır.
300

 AB tarafından Türk Hükümeti‟nin zorunlu temel eğitimi 5 yıldan 8 

yıla çıkarması yönündeki temel eğitim reform politikalarının önceliklerine de uygun 

olarak hayata geçirildi.
301

 AnlaĢma çerçevesinde Türkiye‟de yoksul kesimin yoğun 

olarak yaĢadığı kırsal alanlarda ve kentlerin gecekondu bölgelerinde temel eğitim 

dıĢında kalmıĢ kız çocukları ile kadınlar hedef kitle olarak belirlendi. Bu proje ile 

amaçlanan ise hedef kitlenin eğitime eriĢimin arttırılması, daha çok okula kayıt 

olanağının yaratılması, okulda kalma ve okullaĢma oranlarının yükseltilmesi, 

cinsiyetler arasındaki fırsat eĢitsizliğinin giderilmesi ve yetiĢkinlere yönelik eğitim 

programlarının geliĢtirilerek uygulanmasıdır;
302

 ayrıca örgün ve yaygın eğitime 
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devamlılığın sağlanarak okullaĢma oranının ve eğitim kalitesinin arttırılması da 

amaçlar arasındadır.
303

   

      Söz konusu programın Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Bayburt, 

Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Ġstanbul, Kars, Mersin, MuĢ, Sakarya, ġanlıurfa 

ve Siirt illerinin merkezlerinde ve mahallelerinde uygulanması planlandı.
304

 

Türkiye‟ye eğitim konusunda destek veren AB eğitim politikasının temel amacı 

Avrupa çerçevesinde politikalar oluĢturmak, üye ülke öğrenci ve öğretmenlerini 

eğitmektir. Temel hedef ise topluluğu bütün araĢtırma, teknoloji ve yüksek eğitim 

konularının içine dâhil etmektir.
305

 Bu nedenle AB, eğitimde çok farklı programlar 

geliĢtirmiĢtir. AB‟de temel noktanın insan kaynakları olduğu bu programların eğitim 

ayağını Sokrates, Leonardo da Vinci, Youth programları oluĢturmaktadır
306

 

       Eğitim baĢlığı altında “Eğitim Kalitesi”, “Öğretmen Eğitimi”, “Yaygın Eğitim”, 

“İletişim” ile “Yönetim ve Organizasyon” olarak beĢ bileĢeni bulunan program için 

üç aĢama belirlenmiĢtir. Birinci aĢamada ilk 6 yılda tamamlanması planlanan 

programda 14 ilde kurulacak hizmet içi eğitim merkezlerinde öğretmenler için 

hizmet öncesi ve hizmet içi sürekli eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Ġkinci 

aĢamada Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Diyarbakır, Erzurum, Kars MuĢ, 

Sakarya, ġanlıurfa ve Siirt illerinde okulöncesi ve ilköğretime katılım oranının ve 

kalitesinin yükseltilmesi planlandı.
307

 Programın üçüncü aĢamasında ise yoğun göç 

alan Ġstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Mersin illerinde eğitim sisteminin dıĢında 

kalan çocukların, gençlerin ve yetiĢkinlerin temel eğitimden yararlanmaları ve 

gecekondu bölgelerine eğitim olanaklarına eriĢimin arttırılması hedeflendi.
308

 2000-

2001 öğretim yılında 8 yıllık eğitimi desteklemek amacıyla MEDA çerçevesinde 

sağlanan hibe niteliğindeki TESP kredisi 2001 yatırım programına dâhil edilerek 

çalıĢmalar yürütülmektedir.
309
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2.1.3.6. Umut 2000-AteĢ Böceği Projesi 

       STÖ‟den TEGV‟nin “Umut 2000” projesi ile binlerce çocuk bilgisayarla 

tanıĢtırıldı. Adı “Ateşböceği” olarak değiĢen proje kapsamında, 2000 yılı içinde 

eğitim aracı olarak tasarlanan otobüslerle yola çıkılarak Türkiye‟nin pek çok yerinde 

çocuklarla çalıĢmalar yapılması hedeflendi. Vakıf BaĢkanı Ġbrahim Betil, amaçlarının 

köylerine otobüs gitmemiĢ özellikle Güneydoğu Anadolu‟daki çocuklara donatılmıĢ 

gezici eğitim araçlarıyla eğitim parkları açarak hizmet götürmek olduğunu 

duyurmuĢtur.
310

  TEGV ile Türkiye ĠĢ Bankası, çocukların aydınlanmasına katkıda 

bulunmak üzere “Ateş Böceği Gezici Öğrenim Birimlerine” yeni bir gezici öğrenim 

aracı hazırlayarak yola çıkarmıĢlardır. Ġbrahim Betil, 2001‟e kadar gezici öğrenim 

birimleriyle 150 çocuğa ulaĢtıklarını, hedeflerinde 5 yıl içinde 1.000.000 çocuğa 

eğitim vermek olduğunu vurgulamıĢtır. ĠĢ Bankası Genel Müdürü Ersin Özince de, 

söz konusu programla çocukların bilgisayarla tanıĢmalarının sağlanacağını ifade 

etmiĢtir.
311

   

        Bu program dâhilinde, 245.000 çocuğa okul dıĢı eğitim desteği veren TEGV 

Genel Müdürü Günseli Tarhan, 2005‟e kadar eğitim parklarını 18‟e, öğrenim 

birimlerini 82‟ye, gezici birimlerini 28‟e çıkarmayı hedeflediklerini açıklamıĢtır.
312

 

Örneğin Diyarbakır‟da açılan eğitim parkında 7-16 yaĢ arası yaklaĢık 3.000 çocuğa 

seramik, resim, drama ve bilgisayar gibi pek çok konuda eğitim verilmesi 

planlanmıĢtır.
313

 2003‟de TEGV‟ye Bosch firması tarafından bağıĢlanan iki yeni 

gezici öğrenim birimi Ġstanbul‟dan yola çıkarılırken, Vakfın BaĢkanı Cengiz 

Solakoğlu bilgisayar ile donatılan “Ateş Böceği” isimli kamyonların yılda yaklaĢık 

7.000 öğrenciye ulaĢacağını belirterek hedeflerinin eğitimde fırsat eĢitliğini 

yakalayamamıĢ çocuklara olanaklar sağlamak olduğunu vurgulamıĢtır.
314

 

2.1.3.7. Kardelenler-ÇağdaĢ Türkiye’nin ÇağdaĢ Kızları Projesi 

        2000-2001 eğitim-öğretim yılında “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” 

projesi, STÖ-özel sektör iĢbirliğiyle kırsal kesimdeki maddi olanaksızlıklar nedeniyle 

okula gidemeyen 5.000 kız öğrenciye karĢılıksız burs olanağı yaratma amacıyla 

                                                           
310

 “AteĢ Böcekleri Yolda”, Cumhuriyet, 4 Ekim 2000, s. 20. 
311

 “AteĢ Böceği ıĢık saçıyor”, Cumhuriyet, 14 Temmuz 2001, s. 1,3. 
312

 “Hedef 855 bin çocuğa eğitim desteği vermek”,  Milliyet, 12 Aralık 2002, s. 15. 
313

 “Diyarbakır‟da eğitim parkı kuruldu”, Cumhuriyet, 13 Kasım 2002, s. 9. 
314

 “Eğitimle ısıtacaklar”, Yeni ġafak”,  2 Mart 2003, s. 1. 



70 
 

hayata geçirildi. Bu konuda açıklama yapan Devlet Bakanı Hasan Gemici, toplumu 

kadınların Ģekillendirdiğini ve eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayan 

kızların okula gitme oranının 1997 yılına göre %167 arttığına dikkat çekmiĢtir. 8 

yıllık zorunlu eğitim sonucu olan bu artıĢla beraber kız öğrencilere fırsat eĢitliğinin 

sağlanmasını, onların meslek sahibi ve ufku açık bireyler haline getirilmesini 

hedeflediklerini açıklayan ÇYDD BaĢkanı Türkan Saylan ise, projenin aralarında 

Elazığ, Siirt, Niğde ve ġanlıurfa‟nın bulunduğu 27 ilde gerçekleĢtirileceğini ifade 

etmiĢtir. Bu illerde bulunan ortaöğretim kurumlarında okuyan ve liseye gidebilecek 

kız öğrencilere proje kapsamında her yıl iki kez 50.000.000 liralık burs ve mevsimlik 

giysi ile eğitim araç gereci verileceğini de duyurmuĢtur.
315

 

       ÇYDD ve Türkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. iĢbirliği ile 2000‟den baĢlayarak 

ilköğretimde okuyan kız çocuklarına “Kardelenler-Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş 

Kızları Projesi” ile burs olanağı yaratıldı.
316

 Kalkınmada öncelikli illerde yer alan 

ilköğretimin ikinci kademesi ile liseye devamı teĢvik etmek için 6, 7, 8 ve 9. sınıfta 

okuyan, çalıĢkan ama sosyo-ekonomik durumu yetersiz kız öğrencilere burs 

verilmekteydi.
317

 

      AK Parti Karaman Milletvekili Zeki Ünal, ÇYDD tarafından Doğu ve 

Güneydoğu‟daki 6, 7, 8 ve 9. sınıflarda okuyan kız öğrencilere burs verilirken 

aranılan koĢullara iliĢkin ĠçiĢleri Bakanı Sadettin Tantan‟a TBMM‟de soru 

yöneltmiĢtir. ÇYDD‟nin söz konusu öğrencilere yılda 100.000.000 TL tutarında 

karĢılıksız burs vermeyi taahhüt ettiğini belirten Ünal, bunun için aranan kriterler 

arasında kız öğrencilerin 6, 7, 8 ve 9. sınıflardan birinde okuyor olması; ĠHL öğrenci 

olmaması;  baĢarılı olması, liseyi bitirene kadar okuma isteği olması, bursu alacak 

kız öğrencinin annesinin artık doğum yapmayacağını ve bunun için doğumu 

engelleyen bir yöntemi uyguladığını sağlık ocağından belgelendirmesi gerektiğini 

ileri sürmüĢtür. Ünal, bu kriterlerle söz konusu derneğin ayrımcılık yapıp eğitimde 

fırsat eĢitliği ilkesini ihlal edip etmediğini ve yasalara göre suç iĢleyip iĢlemediğini 

sormuĢtur. ĠçiĢleri Bakanı Sadettin Tantan, bu soruya verdiği yanıtta, yapılan 
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inceleme sonunda söz konusu derneğin dernekler kanununa aykırı hareket 

etmediğinin anlaĢıldığını ifade etmiĢtir.
318

  

       Mardin Eğitim Merkezi‟nde düzenlenen burs töreninde konuĢan ÇYDD BaĢkanı 

Türkan Saylan ise, Turkcell ile birlikte hayata geçirilen projeyle binlerce kız 

çocuğunun küçük yaĢta evlenmek yerine eğitimlerini tamamlama olanağını 

bulduğunu ifade etmiĢtir. Verilen burs sayesinde kız öğrenciler ailelerine yük 

olmaktan çıkarak öğrenimlerini tamamlama imkânına kavuĢmuĢlardı. Saylan, 

projeye katılan öğrencilerden 1.500‟ünün ilköğretim okullarından mezun olduğuna 

dikkat çekmiĢtir. Turkcell Genel Müdürü Muzaffer Akpınar‟a göre de eğitim 

sistemindeki sorunlar bu tür projelerle çözüme kavuĢturulabilecekti.
319

 

       5.000 kız öğrenciye ulaĢma hedefi ile yola çıkılan projede 25.000 insanın 

doğrudan etkileneceği düĢünülmüĢtür. Söz konusu proje ile kız çocukları bir yandan 

kendilerini geliĢtirecek eğitimi alırken, diğer yandan yaĢadıkları çevreyi geliĢtirici 

eğitim faaliyetlerinden de yararlanma olanağı bulmuĢlardır. Burada amaçlanan, kız 

öğrencilerin burs ve ders aracı desteğiyle ailelerine yük olmadan eğitimlerini 

sürdürmeleri, yapılacak yurt gezilerine katılmaları, meslek edinmeleri ve örnek 

bireyler olmalarıdır. ÇYDD BaĢkanı Türkan Saylan‟ın Erzurum‟da kız öğrencilere 

dağıtılan burs sırasında yaptığı konuĢmada açıkladığı gibi, “Çağdaş Türkiye’nin 

Çağdaş Kızları Projesi” dâhilinde 19 Kasım 2003‟e kadar 35 ilde toplam 5.000 kız 

öğrenciye karĢılıksız öğrenim bursu verilmiĢ, söz konusu proje çerçevesinde 5.000‟e 

yakın kız öğrenci mezun olmuĢ ve 120 kız öğrenci üniversiteye baĢlamıĢtır. Saylan, 

bu geliĢmeye rağmen 2003‟te 6.000.000 kadının okuma-yazma bilmediğini ve 

1.000.000‟u aĢkın kız çocuğunun ortaöğretimden faydalanamadığını ifade ediyordu. 

Törende konuĢan Turkcell Genel Müdürü Muzaffer Akpınar ise kız öğrencilerin 

bundan sonra bölgelerinde liderlik yapacaklarını, 10 yıl sonra da söz konusu kızların 

ülkelerine yönetici veya fark yaratan çağdaĢ insanlar olarak katkıda bulunacaklarını 

bu nedenle projeyi desteklemeye devam edeceklerini duyurmuĢtur.
320

   

       Bu proje kapsamında çağdaĢlaĢmada yabancı dil eğitiminin önemine dikkat 

çeken ÇYDD, maddi olanakları kısıtlı, okuma önceliklerini erkek çocuklardan yana 
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kullanan ailelerdeki kız çocuklarını eĢit duruma getirmek için projeye özel okulları 

da dâhil etmiĢtir. Bu amaçla 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde TED Ġstanbul 

Koleji‟nde okumak üzere çalıĢkan, zeki, öğrenmeye istekli 26 kız öğrenci seçilmiĢtir. 

Van, ġanlıurfa, Siirt, Batman ve Bolu‟dan gelen bu kız çocukları söz konusu okulda 

yatılı olarak kabul edilmiĢlerdir.
321

 

        Özellikle geliĢmemiĢ bölgelerdeki bazı kız çocuklarının hayatını önemli ölçüde 

etkileyen proje çerçevesinde, Turkcell‟in desteği ile yazar AyĢe Kulin, burs alan kız 

öğrenciler ve aileleriyle görüĢerek hayatlarındaki değiĢimi ve umutlarının öyküsünü 

“Kardelenler” adlı kitabında toplamıĢtır.
322

   

2.1.3.8. Sosyal Riski Azaltma Projesi  

       Ülkenin 2001 yılında yaĢadığı siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle sosyal patlama 

riski doğduğunu, bunun için önlem alınması gerektiğini söyleyerek hükümeti uyaran 

kiĢi Dünya Bankası (DB) Türkiye Temsilcisi Ajay Chibber‟dir. Kendisi orta sınıf 

ailelerin krizle baĢ edebileceğini ancak yoksul ve en yoksul ailelerin krize dayanacak 

güçlerinin olmadığını ileri sürmüĢtür.
323

 Bu durum için Devlet Bakanı Hasan Gemici, 

ekonomik yoksunluk içinde olan ailelerin sosyal durumlarının iyileĢtirilmesi 

amacıyla DB‟den sağlanan 500.000.000 Amerikan Dolar kredi ile SRAP‟ye 

baĢlanacağını duyurmuĢtur.
324

  

        Bu projenin temel hedefi 1.050.000 çocuğun eğitimine katkı sağlanması ve 

kadının statüsünü yükseltmek için Sosyal Yardım DayanıĢma Fonu‟ndan (SYDF) 

annelere nakit olarak parasal yardım yapılmasıdır. Söz konusu projenin 

hedeflerinden biri de yoksul ailelerin çocuklarının özellikle kız çocuklarının 

eğitimlerine destek olmaktır. Yoksulluk içinde bulunan ailelerin desteklenmesi 

amacıyla SRAP‟nin ilk aĢamasının eğitim alanında olacağını bildiren Gemici, 2000-

2001 öğretim yılında ilk ve orta öğrenim gören öğrenciler için kaynak ayrılacağını 

açıkladı; ayrıca söz konusu çocukların kitap, kırtasiye, önlük, forma, çanta, mont, 

ayakkabı gibi gereksinimlerinin de söz konusu kredi ile karĢılanacağını belirtti. Bu 
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konuda yayımlanan genelgeye göre 2001 yılında SRAP çerçevesinde yapılacak 

yardımlar eğitim, sağlık, yakacak ve gıdayı da içermektedir. 2002 Eylül ayında 

baĢlayacak olan eğitim-öğretim yılı göz önünde bulundurularak, günlük geliri 1 

Amerikan Dolarının altında olan ülkenin en yoksul ailelerinin yer aldığı  %6‟lık 

kesimin çocukları hedeflenmiĢtir. Söz konusu hedeflerden bir diğeri ise tespit edilen 

ailelerin çocuklarının okula devam etmelerini ve iyi beslenmelerini sağlamak için 

ailelerin olumlu davranıĢlarına göre nakit yardımı yapmaktır.
325

  

        SPAP DanıĢma Kurulu Üyesi ve TEGV BaĢkanı Ġbrahim Betil, DB‟nin 

yoksulluk yardımını sosyal uyuĢturucuya benzeterek toplumu tembelleĢtirecek bir 

proje olarak değerlendirmiĢtir.
326

 BaĢka bir yorumda ise kredinin, ekonomik 

programdan bağımsız olarak uygulanan ekonomik programın desteklenmesi 

amacıyla verildiği savlanmıĢtır. Yakacak, gıda, eğitim ve sağlık yardımlarından 

birinin seçildiği bu yardımda temel unsur, nüfusun en yoksul bölümünde yer alan kız 

ve erkek çocukların okula devam etmesi ve temel sağlık hizmetlerinden yararlanması 

koĢuluna bağlı olarak yapılmasıdır. ġartlı Nakit Transferi (ġNT) olarak 

isimlendirilen yardım, 13 Ağustos 2001‟de imzalanıp yürürlüğe girmesiyle 

baĢlamıĢtır.
327

 

          2000-2001 eğitim-öğretim yılında aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu 

1.050.000 öğrencinin eğitim giderlerinin karĢılanması amacıyla 50‟Ģer milyon TL‟lik 

yardım yapılmaya baĢlanmıĢ,
328

 ancak yardımlarda uygulamadan doğan bazı sorunlar 

DB tarafından tespit edilmiĢtir. Buna göre, Türkiye‟nin en yoksul kesimindeki eğitim 

yardımının babalar tarafından iyi kullanılmadığı belirtilerek ödemenin annelere 

yapılması tavsiyesinde bulunulmuĢtur. Yardım yapılma kriterlerinden birinde 

ailelerin sahip oldukları ve okuttukları çocuk sayısı baz alınmıĢtı. Buna göre ailelerin 

birinci çocuğuna 12.000.000 TL, ikinci çocuğuna 10.000.000 TL, üçüncü çocuğuna 

8.000.000 TL ödeme yapılacak, ancak dördüncü çocuğuna ve sonraki çocuklarına 

ödeme yapılmayacaktır.
329

         

                                                           
325

 “Dünya Bankası: Sosyal Patlama Kapıda”, Millî Gazete, 16 Ağustos 2001, s. 10. Yardımın yapılıĢı 

ile ilgili detaylar için bkz. “Yardım Formları dağıtılıyor”, Milliyet, 11 Ağustos 2001, s. 14. 
326

 “Bizi kolaycılığa alıĢtırıyorsunuz”, Milliyet, 30 Ekim 2001, s. 8. 
327

 “Sosyal Risk Hibesi”, Millî Gazete, 15 Eylül 2001, s. 4. 
328

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), 2002 Yılı Programı,  s. 148. 
329

 “Para anneye emanet”, Milliyet, 24 Mart 2002, s. 7. 



74 
 

       Devlet Bakanı BeĢir Atalay baĢkanlığında Gaziantep, Sinop, KahramanmaraĢ, 

Zonguldak, Çankırı ve Ankara illerinde pilot uygulaması yürütülen SRAP‟nin yurt 

geneline yayılması hedeflenmiĢtir. BaĢlangıçta DB tarafından kredi verilen projede, 

Ģartlı nakit eğitim yardımı almaya hak kazanan yoksul öğrencilere, ailede çocuk 

sayısına göre 9 ay boyunca yani eğitim-öğretim süresinde de yardımların devam 

etmesi öngörülmüĢtür. Bu çerçevede, kız veya erkek çocuk ayrımı yapılmaksızın 

ailenin birinci çocuğuna 13. 800.000 TL, ikinci çocuğuna 12.400.000 TL, üçüncü ve 

sonraki çocukları öğrenci iseler 11.000.000 TL ödenmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
330

 Bu 

kapsamda ailelere verilecek yardımı almak isteyen her aile için yoksulluk puanı 

belirlenerek destek olunması planlanmıĢtır. Bu bağlamda, özellikle 0-6 yaĢ grubu 

arasında çocukları bulunan ailelere nakit yardım yapılmasına karar verilmiĢti. 

Yardımların çocuklarla birebir ilgilenen annelerin hesabına iki ayda bir yatırılması ve 

annelere bankamatik kartı verilmesi esas alındı. Yardımın kesilmesi ise çocuklara 

sağlık kontrolü yaptırılıp yaptırılmadığı, çocukların okula devam ettirilip 

ettirilmediği kıstasına bağlanmıĢtır.
331

   

       59. Hükümet AEP doğrultusunda yoksul ailelerin belirlenmesi için 3 aylık 

süreler koymuĢ olmasına karĢın SYDTF tarafından yapılan yardımlar %40 oranında 

azalmıĢtır. Hasan Gemici tarafından hazırlanan  “AKP iktidarının sosyal politikaları” 

adlı raporda AK Parti döneminde sosyal devlette gerileme yaĢandığı belirtilmiĢtir. 

2001-2002 öğretim yılında 1.050.000 öğrenci baĢına 50-70 TL milyon eğitim 

yardımında bulunularak, öğrencilerin, kitap, kırtasiye, kaban, önlük gibi 

gereksinimleri karĢılanmıĢtı; ancak 2003 yılı sonu itibariyle eğitimdeki 13.000.000 

öğrenciye sadece kitap yardımı yapılmıĢtır.
332

          

2.1.3.9. Anadolu’da Bir Kızım Var, Öğretmen Olacak Projesi  

      Okul masrafları karĢılanmadığı için eğitime devam edemeyen ilköğretim 

çağındaki kız öğrencilere burs olanağı sağlamak amacıyla Anadolu‟nun farklı 

yörelerinden gelen mektuplarla Ģekillenen bir kampanyadır. Bu çerçevede 1997-1998 

eğitim-öğretim yılında ÇYDD‟nin kırsal alanda uyguladığı “Kız Çocuklarını Okutma 

Projesi” Siirt‟in Pervari ilçesinde baĢlatılmıĢtır; zira bu ilçede son 8 yıldır lisede 

okuyan kız öğrenci bulunmamaktaydı. Kız çocuklarının okumasının ayıp sayıldığı bu 
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ilçede, söz konusu eğitim döneminde iki kız çocuğunun okula devam etmek 

istemesiyle dernek çalıĢmalarını yoğunlaĢtırdı.  Kız çocuklarının ilköğretimde de 

sayılarının giderek düĢtüğü bu ilçe gibi pek çok kırsal yerlerde “Çağdaş Türkiye’nin 

Çağdaş Kızları-Kardelenler” projesinin ilköğretim ayağını desteklemek amacıyla 

kampanya baĢlatıldı.
333

  

       SIMENS firmasının destek verdiği kampanya kapsamında kırsal alanın değiĢik 

kesimlerinden belirlenen 200 kız öğrenciye burs verilerek katılımları sağlanmıĢtır; 

ayrıca ülkenin çeĢitli yerlerinden bu okumak isteyen kız çocuklarının yazdığı 

mektuplar değerlendirilmiĢtir. Tunceli‟den gelen 192 mektup neticesinde “Tunceli’de 

Bir Kızım Var, Öğretmen Olacak” sloganı ile kampanya bütün kırsal alana 

yayılmıĢtır. Bu sayede 2004‟de söz konusu kampanyadan 449 kız öğrenci 

yararlanmıĢtır.
334

 Derneğin hedefi ise 1.000 kız öğrenciye burs vermektir.
335

 

2.1.3.10. Ücretsiz Kitap Kampanyası 

       MEB tarafından yapılan açıklamada ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı 

dağıtılmasını öngören projenin 2003-2004 eğitim-öğretim yılında uygulanmayacağı, 

2004-2005 eğitim-öğretim yılında hayata geçirileceği beyan edildi.
336

 Buna karĢın 

Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Ġstanbul Milletvekili Mehmet Ali ġahin, 

2003‟de ilk kez çocuklara ücretsiz kitap dağıtıldığını açıkladı.
337

 MEB Hüseyin Çelik 

de 2003-2004 öğretim yılında 83.119 kitabın Türkiye‟de dağıtıldığını, ayrıca söz 

konusu kitapların 11 ülkeye gönderildiğini beyan etti.
338

  

2.1.3.11. Haydi Kızlar Okula Projesi  

       UNICEF tarafından yayınlanan “Eğitimde Dünya Çocuklarının Durumu 1999” 

raporunda kız çocuklarının eğitilmelerinin, insani geliĢmenin bütün alanlarına önemli 

bir etkisinin olduğuna dikkat çekilmiĢtir.
339

 UNICEF‟in MEB ile iĢbirliğiyle ortaya 

çıkan “Haydi Kızlar Okula Kampanyası”,  kız çocuklarını okullaĢtırma projesidir. Bu 
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projenin hedeflerinden biri ilköğretim okullarında her türlü kalitenin arttırılarak 

bunun öğrencilere, çalıĢanlara, çevreye yansıtılmasıdır. Diğer hedefi ise çocukların 

okula devamının sağlanması, akademik ve sosyal baĢarının arttırılmasıyla geliĢimin 

sürekli hale getirilmesidir. Söz konusu proje, ĠçiĢleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 

DĠB, Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  

(ÇSGB), SHÇEK, destekleriyle sürdürülen kampanyadır. Projenin amacı ilköğretim 

çağında olan (6-14 yaĢ) eğitim dıĢında kalan, terk eden ya da devamsızlık yapan kız 

çocuklarını ilköğretime kazandırmak, onların okullaĢma oranını %100‟e çıkarmaktır. 

Bu proje ile ayrıca “Ders Aletleri Yapım Merkezi Modernizasyonu Projesi, “Köy 

Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi ve Çevre Uyum Projesi” gibi pek çok 

proje birlikte yürütülmektedir.
340

 

          Okuma-yazma bilmeyen 7.5000.000 kiĢinin 4/3‟ünü kız çocuklarının 

oluĢturduğunu belirten UNICEF Genel Direktörü Carol Ballamy, 17 Haziran 

2003‟de Van‟da bir etkinlik baĢlatacaklarını duyurmuĢtur. MEB UNICEF iĢbirliği ile 

planlanan bu etkinlikle amaç, kız çocuklarının eğitim fırsatlarının arttırılması, kız 

çocuklarının okullaĢmasının desteklenmesidir. Bunun için baĢlatılan kampanyadaki 

hedeflerden biri %87‟lerde olan okullaĢma oranının %100‟lere çıkarılmasıdır.
341

 

2005‟e kadar 50 ilde yaygınlaĢtırılması planlanan proje,  kızların okuma-yazma 

oranlarının en düĢük olduğu Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, MuĢ, 

Siirt, ġanlıurfa ve ġırnak illerinde hayata geçirilmiĢtir.
342

 

       UNICEF‟in Türkiye için hazırladığı broĢürde yoksul ailelerin çocuklarına
343

, 

2003-2004 eğitim-öğretim yılında MEB tarafından ders kitaplarının ücretsiz 

dağıtıldığı bilgisi yer almıĢtır. Buna rağmen aileler çocuklarının diğer okul malzeme 

giderlerini karĢılamadıkları için kızlarını okula göndermiyordu; ayrıca kız 

çocuklarının ev iĢlerinde, dıĢarıda mevsimlik iĢçi olarak çalıĢtırılmaları, küçük 

kardeĢlerine bakmaları kız çocuklarının okula gidememe sebepleri arasında 

gösterilmektedir. BaĢka bir sorun da çocukların taĢımalı sistem ile okullarına 

giderken, velilerin kız çocuklarının erkek çocuklarla aynı serviste bulunmalarını 

                                                           
340

 Türk Eğitim Sistemi 2007, EURDYCE, s. 92. 
341

 “UNICEF‟den kız çocukları için kampanya”, Cumhuriyet, 13 Haziran 2003, s. 9. 
342

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2004 Yılı Programı, s. 146. 
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 “YaĢam kalitemiz de düĢük çıktı”, Millî Gazete, 1 Mart 2002, s. 6. 
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istememeleridir. Bu durum, kız çocuklarının yüksek oranda okuldan ayrılmalarına 

sebep olmuĢtur.
344

      

       Kız çocuklarının eğitim fırsatlarının arttırılması çalıĢmaları kapsamında 2003‟de 

kızların okuma-yazma oranlarının en düĢük olduğu 10 ilde baĢlatılan faaliyetler 

yaygınlaĢtırıldı.
345

 Söz konusu kampanya için Van ilinde olduğu gibi kız çocuklarını 

okula göndermek istemeyen ailelerle görüĢülüp tüm eğitim giderlerinin SYDV 

tarafından karĢılanacağı bilgisiyle aileler ikna edilerek, çocukların okula gitmeleri 

sağlandı.
346

 Türkiye‟nin hazırladığı 2004 yılı ĠR‟de açıklandığı gibi UNICEF ve AB 

tarafından desteklenen eğitim programlarının yardımıyla Doğu ve Güneydoğu 

Bölgeleri‟ndeki kız çocuklarının okullaĢma oranlarında artıĢ sağlanması 

hedeflenmiĢtir.
347

 

       UNICEF ile MEB‟nin birlikte yürüttüğü 10 Güneydoğu Anadolu Ģehrini 

kapsayan kampanya çerçevesinde, 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde kız 

çocuklarının en yüksek okullaĢma oranı %19 ile Siirt‟te gerçekleĢmiĢtir. Bu Ģehri  

%11,6 artıĢla Van ve %6,7 artıĢla MuĢ izlemiĢtir. Bu geliĢmelere paralel olarak 

ilköğretimde kız-erkek arasındaki %7 olan okullaĢma oran farkının 2005‟te en düĢük 

seviyeye indirilmesi hedeflenmiĢtir. Özellikle Siirt‟te ilköğretim birinci sınıfına 

kaydolan kız çocuk oranı %57 olmuĢ ve erkek çocuk oranını geçmiĢti. Kız 

çocuklarının ilkokula baĢlama oranı ise ġırnak‟ta %23, Van‟da %16, MuĢ‟ta %13,5 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Altıncı sınıfa kayıt yaptıran kız öğrenci oranı ise, %13 ile 

%46 arasında değiĢmiĢtir.
348

 Proje sayesinde 40.000 kız çocuğun okula baĢladığı 

kampanya için konuĢan UNICEF Türkiye Temsilcisi Edmond Mac Lojghney‟e göre 

kız çocuklarının okullaĢmasının önünde ekonomik ve sosyal engeller bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra kız çocukların okula devam edebilmeleri için ek derslik ve okul 

sorunlarının çözülmesi gerekmektedir.
349
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 “Haydi Kızlar Okula! Kız Çocukların OkullaĢmasına Destek Kampanyası BroĢürü”,  MEB 

Ġlköğretim Genel Müdürlüğü, UNICEF, Ankara, y,y. 2004, s. 1-4. 
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Metni, T.C.  BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı, Ankara, Devlet Planlama TeĢkilatı Yayın ve 

Temsil Dairesi BaĢkanlığı 2004, s. 110. 
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 “Kızlar artık okullu”, Cumhuriyet, 4 Nisan 2004, s. 20. 
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 “40 bin kız artık okula gidiyor”, Cumhuriyet, 1 Mayıs 2004, s. 20. Ayrıca bkz. “16 bin çocuk 

sırada”, Milliyet, 1 Mayıs 2004, s. 20. 
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       Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik,  söz konusu kampanya sayesinde 2003-2004 

eğitim-öğretim yılında 73.000 kız çocuğunun okula gitmelerinin sağlandığını, 2004-

2005 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar da 300.000 kız çocuğunun daha 

okullaĢtırılmasının hedeflendiğini beyan etmiĢtir.
350

 Hüseyin Çelik‟i destekler 

nitelikte açıklamalarda bulunan AK Parti KahramanmaraĢ Milletvekili Avni Doğan‟a 

göre bu kampanyanın baĢlangıç tarihinden o güne kadar 40.000‟e ulaĢan okula 

devam eden kız öğrenci sayısı artarak yüz binlere ulaĢacaktır.
351

 Yürütülen 

kampanya ile söz konusu 10 ilde okullaĢmada kız öğrenci oranı %5,8 artmıĢtır. 

Ayrıca 2003-2004 öğretim yılında önceki yıla göre Türkiye genelinde ilköğretimde 

kız öğrencilerin okullaĢma oranı %1 oranında yükselmiĢtir.
352

                

2.1.3.12. Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası 

       2003‟de devlet, özel sektör ve STÖ ayaklı baĢlatılan “Eğitime %100 Destek 

Kampanyası”  ile hedeflenen toplumun tüm kesimlerine eĢit, kaliteli eğitim sunmak, 

eğitim sorunlarını çözmek, ülke kaynaklarını etkin kullanmak ve yeni kaynaklar 

üretmektir. Bu nedenle toplumun eğitime olan yatırım desteğini sağlamak için 

vergide yasal düzenlemeye gidilmiĢtir.
353

  

       VatandaĢların kampanyaya yaptıkları katkılarla 140.596 metrekare arsaya 2.933 

derslikli 196 yeni okul, 91 ek bina yapılmıĢ, 146 okul onarılmıĢ, binlerce donanım 

sağlanmıĢtır;
354

 ayrıca bu kapsamda MEB, Boğaziçi Üniversitesi ve AÇEV iĢbirliği 

ile çocuğun eğitimini desteklemeye yönelik olarak 61 ilde yaklaĢık 135.000 anneye 

eğitim verilmiĢtir.
355

  2003-2004 eğitim-öğretim yılında da devam eden kampanyada 

vatandaĢların desteği sürmüĢ, 24 derslikli 7 okul yaptırılmıĢtır. Ancak bu durumu 

eleĢtiren CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, 95.000 derslik açığının 

hayırsever yurttaĢların okullar yaptırmasıyla giderilemeyeceğini ileri sürmüĢtür.
356
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2.1.4. Türkiye’de Eğitimi Etkileyen Depremler 

       ÇalıĢma dönemimiz içindeki eğitim politikalarını yakından etkileyen olaylardan 

biri de depremlerdir. 57.  Hükümetin iktidarının 3. ayında,  17 Ağustos 1999‟da 

Türkiye, tarihinin en büyük depremlerinden birini yaĢamıĢtı. Bu depremin yaraları 

sarılmadan 12 Kasım depremi meydana gelmiĢtir. 
357

 Çocukların öldüğü, okulların 

yıkıldığı bu iki büyük toplumsal olayın telafisi çok çabuk mümkün olmamıĢtır. 

Ağustos depreminde 43 okul yıkılmıĢ, 377 okul ile 11 spor tesisi hasar görmüĢ, 

YURT-KUR Genel Müdürlüğü yurtların çoğunun kullanılamaz durumda olduğunu 

açıklamıĢtır.
358

  Depremde 107 öğretmen
359

 ile Kocaeli Üniversitesi‟nden 7 öğretim 

elemanı hayatını kaybetmiĢti.
360

  

          MEB, deprem bölgesinde zarar gören ve kimsesiz kalan eğitim çağındaki 

çocukları YĠBO‟ya yerleĢtirme kararı almıĢtı.
361

 Ġlköğretim ve ortaöğretim 

okullarında 1999-2000 eğitim ve öğretim yılı 13 Eylül 1999‟da baĢlamıĢtır;
 362

 ancak 

Marmara Bölgesi‟nde yaĢanan deprem nedeniyle depremden etkilenen EskiĢehir, 

Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Ġstanbul‟da eğitim ve öğretime ara 

verilmiĢtir. Ġzmit, Gölcük ve Körfez ilçeleri ile bunlara bağlı beldelerde yer alan okul 

açılıĢlarının, hasar tespit çalıĢmalarından sonra belirlenmesine karar verilmiĢtir. 

Deprem bölgesinde yemek ve okul masrafları MEB tarafından karĢılanması 

planlanan öğrencilerin kayıtları 1 Ekim‟e kadar devam etmiĢtir. Adapazarı Merkez, 

Serdivan, Erenler, GüneĢler ve Yazlık beldelerinde okulların açılıma tarihi 4 Ekim 

olarak belirlenmiĢtir. Bunun yanı sıra deprem bölgesinde felaket nedeniyle yetim ve 

öksüz kalmıĢ veya maddi ve manevi zarara uğramıĢ çocukların parasız, yatılı olarak 

öğrenimlerine devam etmeleri için önlemler alınmıĢtır.
363
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       Depremde en çok zarar gören illerden biri olan Yalova‟da yer alan okulların 

öğretim yılı açılıĢına katılan Bakan Bostancıoğlu, okulların açılıĢ tarihlerini 

ertelediklerini ve açılıĢ tarihlerini daha sonra açıklayacağını bildirmiĢtir;
364

 ayrıca 

okulların açılmasıyla birlikte okullarda kalan ailelerin okulları boĢaltmak zorunda 

kalması da baĢka sorunlara neden olmuĢtu. Sadece Ġstanbul‟da 17 okul kapatılmıĢ ve 

bu okulların öğrencileri baĢka okullara yerleĢtirilmiĢti; ayrıca Ġstanbul‟da 5.000 

öğretmen açığı söz konusuydu. Deprem nedeniyle Sakarya ve Ġzmit‟te kapatılan 

okullar eğitim-öğretime tekrar ancak 11 Ekim 1999‟da baĢlamıĢtır.
365

  

       Türkiye, ikinci büyük depremi 12 Kasım günü Düzce ve Bolu‟da yaĢamıĢtır.
366

 

Deprem sonrasında yıkım ve hasar gören okulları belirlemek amacıyla bölgeye giden 

Bostancıoğlu,  Bolu ve Sakarya‟da bulunan okulların valilik kararıyla süresiz tatil 

edildiğini belirtmiĢtir.
367

 Bölgede kurulan “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi”nden 

yapılan açıklamada 759 kiĢinin öldüğü 4.948 kiĢinin yaralandığı ifade edilmiĢtir.
368

 

Bu depremde de 27 okul yıkılmıĢ, 11 okul hasar görmüĢtür.
369

 Ġstanbul Üniversitesi 

Kadın Sorunları ve AraĢtırma Merkezi ile Kadın AraĢtırmaları Derneği, Ada Dostları 

Derneği, depremden zarar gören iki ilköğretim okulunun 205 öğrencisine yardım için 

bölgeye gitmiĢtir. Söz konusu dernekler, tekrar açılması durumunda eğitimlerine 

çadırda devam edecek olan öğrencilerin okul ihtiyaçlarının kendileri tarafından 

karĢılanacağını duyurmuĢtu.
370

   

           Daha sonraki dönemde Türkiye, eğitim alanında yine deprem sorunuyla 

karĢılaĢmıĢtır. Bunlardan biri 3 ġubat 2002‟de, Türkiye‟nin Ġç Batı Ege Bölgesi‟nde 

meydana gelen depremdir.
 
 Diğeri ise Afyon Ġli ile Çay, Eber, Sultandağı ve 

Boldavin arasındaki bölgede meydana gelen depremdir. Bu depremde 46 kiĢi ölmüĢ, 
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318 kiĢi yaralanmıĢtır. Ġçlerinde 14 okulun bulunduğu toplam 622 bina ise orta ve 

ağır derecede olmak üzere hasar görmüĢtür.
371

          

        Eğitimi etkileyen depremlerden bir baĢkası 27 Ocak 2003‟de Tunceli‟nin 

Pülümür ilçesinde meydana gelmiĢ, depremde 1 kiĢi ölmüĢ, YĠBO‟da eğitim-öğretim 

gören dört öğrenci pencerelerden atlayarak yaralanmıĢtır.
372

 Özellikle depremin 

YĠBO‟daki öğrencileri etkilemesi nedeniyle eğitimcilerde depremin veliler üzerinde 

olumuz etkisi olacağı ve çocuklarını söz konusu okullara göndermek istemeyecekleri 

endiĢesi olmuĢtur.  

        8 yıllık kesintisiz eğitimde öne çıkan ve YĠBO‟larda bulunan öğrencileri 

yakından ilgilendiren Doğu Anadolu Bölgesi‟nde 1 Mayıs 2003‟de meydana gelen 

Bingöl depreminde 167 can kaybı meydana gelmiĢ, 527 kiĢi de yaralanmıĢtır. Bingöl 

merkeze 15 km uzakta yer alan Çeltiksuyu Yatılı Bölge Okulu yıkılmıĢtır. Söz 

konusu okulda yaĢları 7 ile 14 arasında olan 84 öğrenci ve bir öğretmen hayatını 

kaybetmiĢ, 114 öğrenci de kurtarılmıĢtır
373

. Doğu ve Güney Doğu Anadolu 

Bölgesi‟nde çoğunlukta olup toplamı 247 olan YĠBO‟larda, %25‟i kız olmak üzere 

toplam 130.000 civarında öğrenci okumaktadır.
374

 UNĠCEF bu durumun, kız 

çocuklarının okullaĢma oranlarını arttırmaya yönelik çalıĢmaları ciddi yönde 

olumsuz etkileyeceğini açıklamıĢtır.
375

    

2.2. Ġlköğretim Kurumlarında YaĢanan GeliĢmeler 

       Eğitim sistemi içinde en kalabalık kademe olan ilköğretimde yaĢanan geliĢmeler 

tarafımızdan araĢtırılırken toplumunda meydana gelen demografik değiĢim de göz 

önünde bulundurulmuĢ,  okullaĢma oranı DPT verilerine göre değerlendirilmiĢtir. Bu 

verilere göre, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında okullaĢma oranı  %99,1 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 2000-2001 öğretim yılında beklenen okullaĢma oranı %97,1 olarak 

planlanmıĢ,
376

 hedefi aĢan Ģekilde %100,7 olarak gerçekleĢmiĢtir.
377

 2001-2002 
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öğretim yılında okullaĢma oranı %100,1,
378

 2002-2003‟de %96,3 ve 2003-2004‟de 

96,1 olmuĢtur.
379

   

        AĢağıda yer alan tablolarda, 1999-2004 döneminde ilköğretim kurumlarında yer 

alan sayısal geliĢmeler özetlenmeye çalıĢılmaktadır.             

Tablo 16 Genel Ġlköğretim Okullarında YaĢanan GeliĢmeler
380

 

Öğretim 

Yıllar 

Okul 

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

Toplam 

Mezun 

Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

Öğrenci 

Sayısı 

Mezun  

Kız 

Öğrenci 

Sayısı 

Toplam 

Öğretmen 

Sayısı 

Kadın 

Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 33.317 10.028.979 824.789 4.599.795 335.271 325.140 142.663 

2000-2001 36.072 10.480.721 1.071.189 4.845.590 470.748 345.015 151.216 

2001-2002 35.052 10.477.616 1.071.606 4.880.555 471.568 372.687 164.454 

2002-2003 35.133 10.331.645 1.165.489 4.828.218 518.404 373.303 160.531 

2003-2004 36.114 10.479.538 1.254.347 4.921.343 572.931 384.170 184.610 

ArtıĢ 

Oranı (%) 

8,39 4,49 52,08 6,99 70,88 18,15 29,40 

        

       Yukarıdaki tablo ıĢığında 1999-2004 yılları arasında eğitim-öğretimde yaĢanan 

geliĢmelere bakıldığında, oransal olarak toplam okul sayısında %8,39, toplam 

öğrenci sayısında %4,49,  kız öğrenci sayısında %6,99, mezun kız öğrenci sayısında 

%70,88 ve kadın öğretmen sayısında %29,40 artıĢ olduğu görülmektedir.   

Tablo 17 Resmî Ġlköğretim Okullarında YaĢanan Sayısal GeliĢmeler
381

 

Öğretim 

Yıllar 

Okul Sayısı Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

Öğrenci Sayısı 

Toplam Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 15.561 8.490.258 3.928.329 274.204 

2000-2001 14.749 8.836.612 4.140.111 287.445 

2001-2002 15.266 8.943.044 4.212.559 312.077 

2002-2003 16.227 8.804.947 4.157.182 325.237 

2003-2004 34.828 9.710.679 5.111.479 354.355 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

123,81 14,37 30,11 29,23 

     

       Resmî ilköğretim okullarında 1999-2004 yılları arasında eğitim-öğretimde, okul 

sayısında, toplam öğrenci ve kız öğrenci sayısı ile öğretmen sayısında artıĢ 

                                                                                                                                                                     
377

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı  (2001-2005) 2002 Yılı Programı, s. 150. 
378

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı  (2001-2005) 2002 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları, s. 

191. 
379

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı  (2001-2005) 2004 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları, s. 

188. 
380

 Millî Eğitim Ġstatistikleri Örgün ve Yaygın Eğitim 2004-2005, s. 7. 
381

 2000 Yılında Millî Eğitim,, s. 19; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2001,  s. 71;  2002 BaĢında Milli 

Eğitim, s. 133; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2002-2003,  s. 67; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2003-

2004, s. 73.       
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görülmektedir. Bu artıĢ oranları okul sayısında %123,81; toplam öğrenci sayısında 

%14,37; kız öğrenci sayısında %30,11 ve öğretmen sayısında %29,23 Ģeklindedir.  

Tablo 18 Köylerde Bulunan Ġlköğretim Okul, ġube, Öğretmen ve Kız Öğrenci 

Sayısı
382

 

Öğretim 

Yıllar 

Okul 

Sayısı 

ġube  

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

Öğrenci 

Sayısı 

Toplam 

Öğretmen 

Sayısı 

Kadın 

Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 23.605 - - - - - 

2000-2001 25.834 151.774 2.802.142 1.286.105 107.400 35.889 

2001-2002 25.149 - - - - - 

2002-2003 25.258 170.321 2.914.683 1.352.886 125.322 43.186 

2003-2004 25.907 164.431 2.782.426 1.298.954 117.109 40.860 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

9,95 8,33 0,70 0,99 9,04 13,85 

 

       Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere öğretmen sayıları hariç okul, öğrenci ve kız 

öğrenci sayılarında istenilen artıĢlar yaĢanmamıĢ aksine düĢüĢ meydana gelmiĢtir. 

Bunun pek çok sebebi vardır; ancak depremlerde ölen öğrencilerin etkisinin büyük 

olduğu düĢünülmektedir. 

Tablo 19 Özel Ġlköğretim Kurumlarında Okul, Kız Öğrenci ve Öğretmen 

Sayısı
383

 

                                                           
382

 Millî Eğitim Sayısal Veriler 2001, s. 73; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2002-2003,  s. 69; Millî 

Eğitim Sayısal Veriler 2003-2004, s. 73; Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki 

GeliĢmeler 1920-2010, s. 90. 
383

 2000 Yılında Millî Eğitim, s. 19; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2002-2003, s. 68. (Genel lise 

bünyesinde bulunan yabancı ve azınlık ilköğretim okullarındaki öğretmen sayıları bulundukları lise 

bünyesinde gösterilmiĢtir. Genel lise bünyesinde bulunan Türk ilköğretim okullarındaki öğrencilerin 

tamamı taĢındığı için faal olmayan 14.698 ve baĢka sebeplerden dolayı faal olmayan 293 okul olmak 

üzere toplam 14.991 okul dâhil değildir.) 

EĞĠTĠM KURUMLARI Okul/ 

Sınıf  

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci  

Sayısı 

Toplam 

Öğretmen  

Sayısı 

Öğretim Yılları ve Sayılar 

ÖZEL ÖĞRETĠM 

KURUMLARI GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

1999-2000 ve 

2002-2003 

1999-2000 ve 

2002-2003 

1999-2000 ve 

2002-2003 

1999-2000 ve 

2002-2003 

Türk ilköğretim Okulu 446-544 137.787-53.188     61.230-9.654  1.660-14.350 

Özel Eğitim Ġlköğretim Okulu 13-24 652-103 246-46     87-139 

Uluslararası Ġlköğretim Okulu 4-4 544-248 249-124      78-71 

Azınlık Ġlköğretim Okulu 29-24 2.391-1904 1.191-992 211-174 

Yabancı Ġlköğretim Okulu 5-1 852-9 527-2      99-6 

Genel Lise Bün. Türk 

Ġlköğretim O. 

159-9 28.381-146 12.887-68 - 

Genel Lise Bün. Azınlık 

Ġlköğretim O. 

9-6 815-270 436-138 - 

Genel Lise Bün. Yabancı 

Ġlköğretim O 

12-1 2.970-0 1.450- - 

Toplam Özel Kurumlardaki 

Sayılar 

677-614 174.392-55.868   78.216-71.024  12.135-4.740 



84 
 

2.2.1. Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulları ve Pansiyonlu Ġlköğretim 

Okulları  

       METK‟nin 25. maddesine göre temel eğitim kurumlarının birinci ve ikinci 

kademeleri bağımsız okullar halinde kurulabilecekleri gibi bölgenin Ģartlarına ve 

olanaklarına göre de birlikte kurulabilirler. MEB yönetmeliğinde de yer aldığı gibi 

nüfusu az ve dağınık olan yerlerde, köyler gruplaĢtırılarak, merkezi durumda olan 

köylerde temel eğitim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar oluĢturulacağı 

belirtilmiĢtir; ancak gruplaĢmanın mümkün olmadığı yerlerde temel eğitim için 

YĠBO‟lar kurulacağına yer verilmiĢtir.
384

 1997-1998 öğretim yılı itibariyle 

YĠBO‟larla, ilköğretimin, ülkenin tüm çocuk nüfusunun yararlanması amacı ile 

“Kalkınmada Öncelikli Yörelerde” yaygınlaĢtırılması istenmiĢtir
385

 YĠBO‟lara giden 

çocukların her türlü giderlerinin devlet tarafından karĢılanıyor olması bu okullara, 

sekiz yıllık zorunlu eğitime geçildikten sonra talebi arttırmıĢtır. 1995-1996 öğretim 

döneminde, 133 okulda 1.392 öğretmen ile 33.649 öğrenci eğitim almıĢ olmalarına 

karĢın sonraki yıllarda Tablo 19‟da yer aldığı gibi bu rakamlar yükselmiĢtir.
386

 

       Aynı amaca hizmet etmek için oluĢturulan PĠO‟lar da sekiz yıllık parasız yatılı 

ilköğretim kurumu olup, merkezi durumda olan yerleĢim birimlerinde öğrencilerin 

parasız yatılı ve gündüzlü olarak eğitim-öğretim görmeleri için oluĢturulmuĢlardır.  8 

yıllık eğitime geçilmesiyle birlikte önemi artmaya baĢlamıĢ olan bu okulların her 

türlü giderleri devlet tarafından karĢılanmaktadır.
387

 MEB tarafından 2003‟de 

yayımlanan yönetmelikte YĠBO ve PĠO‟lara kayıt yaptırabilmenin esasları 

açıklanmıĢtır. Buna göre okulu bulunmayan, öğrenci yetersizliği nedeniyle kapatılan, 

birleĢtirilmiĢ sınıflara sahip okullarda ilk beĢ sınıfı tamamlayan öğrenciler ile 

taĢımalı ilköğretim kapsamında olmayan, zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin 

YĠBO ve PĠO‟lara alınmaları kararlaĢtırılmıĢtır. Yine yönetmelik gereği, yaĢadıkları 

illerde YĠBO veya PĠO bulunmayan öğrenciler zorunlu eğitim kapsamında baĢka 

illerdeki YĠBO veya PĠO‟lara yerleĢtirilebilmektedir.
388

  

       Tunceli Valisi Mehmet Türker‟in açıkladığı gibi Tunceli‟de 9 adet YĠBO eğitim 

ve öğretim vermektedir.  Bu okullardaki modern eğitim sayesinde öğrenciler 

                                                           
384

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 14574, 24 Haziran 1973, s. 3.  
385

 “2001 Yılı Programı”,  T.C. Resmî Gazete,  Sayı 24231, 15 Kasım 2000, s.120. 
386

 Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki GeliĢmeler (1920-2010), s. 95. 
387

 A.g.e., s. 94-95. 
388

 T.C. Resmî Gazete,   Sayı 25212, 27 Ağustos 2003, s. 3.   
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geleceğe umutla bakmakta ve bu sayede çocuklar 8 yıllık eğitime geçiĢte hiçbir 

sıkıntı yaĢamamaktadırlar.
389

 Tunceli örneğinde olduğu gibi 8 yıllık kesintisiz 

eğitimin yürürlüğe girmesiyle birlikte okullaĢma oranı %99 olmuĢtur.  Özellikle 4 yıl 

içerisinde kırsal kesime dönük yapılan çalıĢmalarla kız çocuklarının okullaĢma oranı 

%95‟e yükselmiĢtir.  Ġlköğretimde okullaĢma oranının %100‟e çıkarılması için 

MEB‟in, YĠBO, PĠO ve taĢımalı ile merkezden uzaktaki köylerde bulunan çocuklara 

ulaĢması hedeflenmektedir. Türkiye genelinde 1999 yılı içerisinde açılan YĠBO 

sayısı 32, PĠO sayısı ise 55‟e çıkarılmıĢtır.
390

   

       Millî Eğitim Bakanı Bostancıoğlu da Köy Enstitüleri‟nin kuruluĢunun 61. 

yıldönümü ile ilgili yaptığı konuĢmada, 8 yıllık eğitim çerçevesinde oluĢturulan 

YĠBO‟ların Köy Enstitüleri modelinin yeniden uygulanması olduğu yorumunda 

bulunuyordu.
391

 Çoğunluğu 1998‟de açılan YĠBO ve PĠO‟larda ÇYDD‟nin 1999‟da 

baĢlattığı kampanyalarla 200‟ü aĢkın kız öğrenci Ġstanbul‟daki yatılı okullarda 

kaydoldular. Bu öğrencilerin yeme, içme ve barınma ihtiyaçları devlet, aylık 

harcamaları ise gönüllülerin burslarıyla sağlandı.
392

 

       Bostancıoğlu‟nun açıklamasına göre kırsal kesimde yaĢayan ilköğretim çağı 

içindeki çocukların nitelikli eğitime kavuĢturulmalarına yönelik olarak açılan YĠBO 

ve PĠO‟ların toplam sayısı 18 Ağustos 1997‟de 153 iken, bu sayı üç yılda %208‟lik 

artıĢ ile 2000-2001 yılında 471‟e yükseltildi. Söz konusu okullardan yararlanan 

öğrenci sayısı da 79.000 iken üç yıl içinde 253.000 olarak gerçekleĢti.
393

 2000-2001 

öğretim yılında ilköğretim çağında bulunan yoksul aile çocuklarının çağdaĢ 

ortamlarda eğitim görmelerinin sağlanması için açılan söz konusu okulların 

kapasiteleri 89.432‟den 170.320‟ye yükseltildi
394

 

       Zaman içinde söz konusu okullarda yaĢanan problemler çözümlenemediğinden 

kontenjanlar optimum kullanılamamıĢtır. Bu konu ile ilgili 59. Hükümet‟in Millî 

Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 2003‟de PĠO ve YĠBO‟da 39.000 kontenjanın boĢ 

olduğunu, bu duruma okullaĢmanın bölgesel bazda rasyonel yapılmamasının neden 

                                                           
389

 “YĠBO‟larda modern eğitim”, Milliyet, 29 Aralık 1998, s. 23. 
390

 2000 Yılında Milli Eğitim, s. 17.  
391

 “YĠBO‟lar enstitü modeli”, Cumhuriyet,  18 Nisan 2000, s. 6. 
392

 “YĠBO‟lar olmazsa okuyamazdık”,  Milliyet, 22 Ocak 2004, s. 4. 
393

 TBMM TD, Cilt 50, BirleĢim 34, 17.12.2000, s. 242. 
394

 “Sekiz yıllık eğitim kızlara yaradı”, Cumhuriyet, 18 Ağustos 2001, s.1, 4.  
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olduğunu belirtmiĢtir.
395

 Bu nedenle ÇYDD, 2004‟de YĠBO‟ların iyileĢtirilmesi için 

kampanya baĢlatmıĢtır.
396

 

       1999-2004 döneminde YĠBO ve PĠO‟larda yaĢanan geliĢmeleri aĢağıdaki 

tablolarda izlemek mümkündür. 

Tablo 20 YĠBO’larda YaĢanan Sayısal GeliĢmeler
397

 

Öğretim 

Yıllar 

Okul Sayısı Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

Öğrenci Sayısı 

Toplam Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 203 102.388 25.858 3.691 

2000-2001 247 131.161 35.864 4.589 

2001-2002 276 139.639 39.523 5.556 

2002-2003 285 140.779 43.284 5.654 

2003-2004 289 144.446 45.848 5.529 

ArtıĢ 

Oranı(%) 

42,36 41,07 77,30 49,79 

 

       YĠBO‟larda okul sayısı, toplam öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısı ve toplam 

öğretmen sayısında önemli artıĢlar olduğu yukarıdaki tabloda görülmektedir. 

Özellikle kız öğrenci oranındaki %77,30‟lık artıĢta STÖ ve çeĢitli firmaların 

yürüttükleri kampanyaların etkisi büyüktür.  

Tablo 21 PĠO’larda YaĢanan Sayısal GeliĢmeler
398

 

Öğretim 

Yıllar 

Okul Sayısı Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

Öğrenci Sayısı 

Toplam Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 141 80.550 33.244 2.645 

2000-2001 205 122.758 52.346 4.313 

2001-2002 237 144.218 60.408 5.677 

2002-2003 253 139.012 59.983 5,916 

2003-2004 272 145.820 62.240 6.050 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

92,90 81,03 87,22 128,73 

 

                                                           
395

 TBMM TD, Cilt 25, BirleĢim 114, 31.7.2003, s. 659.  
396

 Bir ÇağdaĢlaĢma Öyküsü 20. Yıl,  s. 121. Ayrıca bkz. “Hakkari‟deki Yatılı ilköğretim Bölge 

Okulları‟nı iyileĢtirme projesi için yardımınızı bekliyoruz”, Milliyet,  7 Ağustos 2004, s. 25. 
397

 2000 Yılında Millî Eğitim,  s. 19; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2001, s. 71; 2002 BaĢında Milli 

Eğitim,  s. 133; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2002-2003, s. 67; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2003-

2004, s. 73. 
398

 2000 Yılında Millî Eğitim,  s. 19; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2001, s. 71; 2002 BaĢında Milli 

Eğitim,  s.133; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2002-2003 s. 67;  Millî Eğitim Sayısal Veriler 2003-

2004, s. 73. 
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       8 yıllık eğitim ile hayata geçirilen okullardan biri olan PĠO‟lardaki geliĢmeler 

oldukça çarpıcıdır. Okul sayısında %92,90, toplam öğrenci sayısında %81,03, kız 

öğrenci sayısında ise %87,22 oranında artıĢla diğer okulların önünde yer alınmıĢtır. 

Özellikle toplam öğretmen sayısındaki %128,73 artıĢ oranı çok önemli bir 

geliĢmedir. 

2.2.2. BirleĢtirilmiĢ Sınıflı Ġlköğretim Okulları 

      Nüfus yoğunluğu düĢük olan köylerde bir sınıfı oluĢturan öğrenci sayısının azlığı 

ve ayrı bir öğretmen verilmesinin olanaksızlığı nedeniyle birden fazla sınıfın 

birleĢtirilerek bir grup halinde tek öğretmenin yönetiminde eğitim-öğretim yapılan 

okullardır.
399

 Söz konusu kırsal kesimde ve birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması bulunan 

yerlerdeki öğrencilerin eğitim hizmetinden faydalanmalarını sağlamak amacı ile 

taĢımalı eğitim yönetmeliğinde düzenlemeler yapılmıĢtır.
400

   Bu yapı içinde bulunan 

öğrencilerin karĢılaĢtıkları pek çok sorun bulunmaktadır. Genellikle gündeme 

getirilen en önemli sorun çok kalabalık sınıflarda, birçok sınıfın bir arada ders 

görmesinin olanaksız olduğu yönündedir. Bu duruma örnek ġanlıurfa gösterilmiĢtir; 

zira söz konusu ilin ViranĢehir ilçesine bağlı Eyyüb Nebi beldesindeki birleĢtirilmiĢ 

sınıfta iki öğretmen yönetiminde 170 öğrencinin aynı sınıfta eğitim-öğretim gördüğü 

belirlenmiĢtir.
401

 

       BirleĢtirilmiĢ Sınıf Ġlköğretim Okullarda 1998-1999 eğitim-öğretim yılında 

17.092 okulda toplam 868.804 öğrenci ders görmüĢ, 32.680 öğretmen görev 

yapmıĢtır.
402

 Bu okullarda öğretmen olarak görev alanlarla yapılan görüĢmelerde 

öğretmenlerin, meslekî heyecan ve motivasyonlarını kaybettikleri ve bu sınıflarda 

öğretmenlik yapmak istemedikleri ortaya çıkmıĢtır; ayrıca öğretmenler uygulama 

süreci ve sonuçları haricinde ulaĢım, barınma, sosyal yaĢam ve temel 

                                                           
399

 Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki GeliĢmeler 1920-2010, s. 91.  
400

 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu‟nda ilköğretim kurumları mecburi olanlar ve isteğe bağlı 

olanlar (ki bunlar okulöncesi eğitim kurumları ile tamamlayıcı sınıflar ve kurslardır) Ģeklinde iki 

gruptur; ayrıca bu okullar kendi içlerinde gündüzlü okullar, yatılı okullar ve gezici köy okulları olmak 

üzere ayrılmıĢtır. Ġlköğretim okulları içinde birleĢtirilmiĢ sınıflı, taĢımalı ve açık ilköğretim (bu 

okullar 8 yıllık zorunlu eğitime geçildikten sonra açılmıĢlardır) okullarında eğitim ve öğretim 

yapılmaktadır. Bunların dıĢında, özel eğitime muhtaç çocuklar için olan okullar da sistemde yer 

almaktadır. (T.C. Resmî Gazete, Sayı 10705, 12 Ocak 1961, s. 3068-3069.) 
401

“Bir sınıfta 170 öğrenci!”, Yeni ġafak, 7 Ekim 2001, s. 1. 
402

 Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki GeliĢmeler 1920-2010, s. 93. 
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gereksinimlerinin karĢılanmasında yaĢadıkları sorunlar nedeniyle bu uygulamanın 

sona erdirilmesini istemiĢlerdir.403  

       YaĢanan sorunlar nedeniyle FP, TBMM‟ye bir önerge vererek 8 yıllık eğitim 

uygulaması konusunda meclis araĢtırması istemiĢtir.  Bu önergede, 8 yıllık kesintisiz 

eğitimin kabulünden itibaren o güne dek geçen dönem içinde “Eğitimde Çağı 

Yakalama 2000 Projesinde” hedeflenen amaçlara ulaĢılıp ulaĢılmadığının 

açıklanması istenmiĢtir; ayrıca 2000-2001 öğretim yılı baĢına kadar yeni yapılan 

dersliklerle ülke genelinde ikili öğretimin kaldırılacağı ve birleĢtirilmiĢ sınıf 

uygulanmasına aĢamalı olarak son verileceği duyurusu yapılmıĢ olmasına karĢın 

bunun gerçekleĢtirilmemesinin nedeni de sorulmuĢtur.404 

       TBMM‟de Saadet Partisi (SP) grubu adına konuĢan Bursa Milletvekili Ahmet 

Sünnetçioğlu ise, birleĢtirilmiĢ sınıf uygulamasının halen devam ettiğine ve 2000-

2001 verilerine göre 36.064 ilköğretim okulundan 19.559‟unda birleĢtirilmiĢ sınıf 

uygulamasının varlığına dikkat çekmiĢtir.
405

 Bakanlık tarafından birleĢtirilmiĢ sınıf 

uygulamasının kaldırılacağı açıklanmasına karĢın bu uygulamaya devam edilmiĢtir,406
 

ancak soruna çözüm üretmek amacıyla nüfus yoğunluğunun düĢük olduğu kırsal 

kesimde ve birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması bulunan yörelerdeki eğitim hizmetlerinin 

etkin hale getirilmesi için taĢımalı eğitim yönetmeliği düzenlenmiĢtir.
407

 

       Türk millî eğitiminin “acı” tablolarından biri olarak nitelendirilen birleĢtirilmiĢ 

sınıf uygulamasında iller arasında ġanlıurfa ilk sırada yer almaktadır. Bu Ģehirde 

54.565 öğrencinin eğitim aldığı birleĢtirilmiĢ sınıfların 20.575‟inde beĢ sınıfın bir 

arada olduğu derslikler bulunmaktadır. 2003-2004 MEB istatistiklerine göre 

Türkiye‟de çok yaygın olarak birleĢtirilmiĢ sınıf yöntemi uygulanmıĢtır. Türkiye 

geneline bakıldığında, okullardan 17.636‟sında birleĢtirilmiĢ sınıflarda eğitim 

verildiği buralarda toplam 646.410 öğrencinin okuduğu görülmektedir.
408
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 Fevzi Dursun, “BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Sosyal Bilimler 

AraĢtırma Dergisi, Sayı 2, 2006, s. 33-34. 
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 TBMM TD, Cilt 46, BirleĢim 22, 29.11.2000, s. 395. 
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 TBMM TD, Cilt 79, BirleĢim 37, 11.12.2001, s. 684.  
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 “Neler hedeflendi neler yapıldı?”, Milliyet, 18 Kasım 2001, s. 14. 
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 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2001 Yılı Programı, s. 130. Ayrıca bkz. 

TBMM TD, Cilt 79, BirleĢim 36,  10.12.2001, s. 390. 
408

 “BirleĢtirilmiĢ sınıfların durumu”, Cumhuriyet, 1 Nisan 2004, s. 7. 
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       AĢağıdaki tabloda, 1999-2004 döneminde birleĢtirilmiĢ sınıflarda yaĢanan 

geliĢmelere yer verilmektedir. 

Tablo 22 BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda YaĢanan Sayısal GeliĢmeler
409

 

Öğretim 

Yıllar 

Okul 

Sayısı 

Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

Öğrenci Sayısı 

Toplam Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 26.002 925.480 417.938 30.210 

2000-2001 19.559 957.097 432.683 32.919 

2001-2002 18.434 901.796 412.928 35.669 

2002-2003 17.682 861.931 399.576 36.496 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

-31,99 -6,86 -4,39 20,80 

 

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda yaĢanan geliĢmeler için yukarıda yer alan tablodaki 

verilere bakıldığında öğretmen sayısındaki artıĢın dıĢında, okul sayısı, toplam 

öğrenci sayısı ile kız öğrenci sayısında düĢüĢ yaĢandığı görülmektedir. 

2.2.3. Gezici Köy Okulları 

       Bu okullar yılın çeĢitli zamanlarında ve muhtelif mevsimlerde yaylacılık, 

göçebelik, vb. sebeplerle bulundukları yerlerden ayrılan halk topluluklarının 

çocuklarına hizmet için oluĢturulmuĢtur. Söz konusu okullar, halkın yer değiĢtirme 

durumuna uymak suretiyle faaliyette bulundukları için çalıĢma Ģekil ve yerlerine 

göre dört hedef kitleye göre organize olmuĢlardır. Bu okullar her yıl belirli 

zamanlarda ve belirli yerlerde yaylacılık maksadıyla göç edenler, bütün bir yılda 

oturma yerlerini hayvanlarını besleme Ģartlarına göre hareket edenler, yılın belirli 

birkaç ayında sabit kalarak diğer aylarda göçebe olan halklar, geri kalan aylarda 

baĢka baĢka yerlere parçalar halinde göç eden topluluklar için hizmet vermektedirler. 

BaĢka uygulamasına rastlanmayan bu okullarda gezici öğretmenler görev 

yapmaktadır.
410

 

 

 

 

                                                           
409

 2000 Yılında Millî Eğitim, s. 19; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2001, s. 71; 2002 BaĢında Milli 

Eğitim, s. 133; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2002-2003,  s. 67. 
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 Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki GeliĢmeler 1920-2010, s. 96. 
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2.2.4. Müfredat Laboratuvar Okulları  

      1990‟da baĢlatılan ve DB tarafından finanse edilen Milli Eğitim Bakanlığı 

GeliĢtirme Projesi kapsamında ülkenin 7 coğrafî bölgesinin 23 ilini kapsayan bir 

proje hazırlanmıĢtır. Bu projeye göre 147 ilköğretim ve 61 ortaöğretim okulu olmak 

üzere toplam 208 MLO‟nun dönüĢtürülmesi için projeler tamamlanmıĢtır.
411

 Bu 

okullar pilot uygulamalar sürecinde elde edilen sonuçların sistem genelinde 

yaygınlaĢtırılmasında rehberlik ve danıĢmanlık görevi yapmaktadır.
412

   

       Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim AraĢtırma ve GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 

(EARGED) tarafından geliĢtirilen MLO modeli için MLO standartları da 

belirlenmiĢtir. Türkiye‟de MLO standartları ve özellikleri MEB genel 

müdürlüklerine danıĢılarak, OECD göstergeleri ve MEB standartları incelenerek, 

Türkiye‟de ve yurt dıĢında yapılan uygulamalar ve eğitimcilerle görüĢmeler 

yapılarak geliĢtirilmiĢtir. Bu standartlar fiziksel kaynaklar, insan kaynakları ve 

eğitim-öğretim ile ilgili olmak üzere üç ana baĢlık altında yer almaktadır.
413

  

       Plan dâhilinde Türkiye genelinde 2002 yılından itibaren ilgili genel 

müdürlüklere bağlı 23 ilde 147 ilköğretim okulunda, 53 genel lisede, Anadolu 

Lisesi‟nde ve 8 Anadolu Öğretmen Lisesi‟nde proje uygulanmıĢtır. Bu amaçla 

seçilen okullarda, toplam 208 projenin pilot okulları olarak öğretime devam 

edilmiĢtir; ayrıca ülke genelinde bu okulları yaygınlaĢtırmak için Eğitim AraĢtırma 

ve GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı MEB onayı ile yeni ortak müfredat program 

uygulamasına geçmiĢtir.
 414

  

2.2.5. TaĢımalı Sistem 

       Anayasa‟da da belirtildiği gibi ilköğretimin kız-erkek tüm vatandaĢlar için 

zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu maddesine istinaden taĢımalı sistem 

geliĢtirilmiĢtir. Bu sistem, okulu bulunmayan, nüfusu yoğunluğunun az veya dağınık 

olduğu yerleĢim yerlerinde ve birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması bulunan yörelerdeki 

okul çağına gelmiĢ çocukların daha kaliteli eğitim-öğretim olanaklarına 

kavuĢturulması, eğitimde fırsat eĢitliğinin yaratılması, 8 yıllık eğitimin 

                                                           
411
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412
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Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2007, s. 108. 
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yaygınlaĢtırılması için uygulanmaktadır. TaĢımalı sistem çeĢitli vasıtalarla, dağınık 

yerleĢim birimlerinde yerleĢik çocukların seçilen merkezlerdeki ilköğretim okullarına 

günü birlik getirilip-götürülmesiyle gerçekleĢtirilmektedir. Bu sistemle, yerleĢim 

birimlerinde 6, 7 ve 8. sınıfı içeren okul bulunmayan yörelerdeki öğrencilerin 

kesintisiz eğitimlerinin sağlanması hedeflenmiĢtir.
415

 1999-2000 öğretim yılında 75 il 

ve 812 ilçedeki 635.041 öğrencinin yararlandığı
416

 bu sistem için çıkarılan 

yönetmelikte taĢımalı eğitimin amacı belirtilmiĢtir.417
  

      TaĢımalı eğitimde öğrencinin taĢınacağı okul ve yerleĢim birimlerinin bazı 

özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler Ģunlardır:  Öğrencinin yaĢadığı 

yerleĢim biriminde okul bulunmaması veya öğrenci azlığı nedeniyle okulun kapalı 

olması; sel, yangın, deprem gibi doğal afetler durumu nedeniyle okul binasının 

kullanılamaz derecede hasar görmesi; okulu olmasına rağmen sayılarına 

bakılmaksızın 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için dersliklerin yeterli olmaması; 1, 2 ve 3. 

sınıflarda bulunan öğrenci sayısının 10‟dan az olması ya da 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıftaki 

toplam öğrenci sayısının 15‟den az olması; öğrencinin yaĢadığı yer ile gideceği 

merkezi ilköğretim arasındaki uzaklığın en az 1,5 km en çok 30 km olması ve 

öğrencinin belediye sınırları dıĢında oturuyor olması.
418

 

       Yönetmeliğe göre, ilköğretim okullarının, 1, 2 ve 3. sınıf kız-erkek 

öğrencilerinin bulundukları yerleĢim yerlerindeki ilköğretim okullarında eğitim-

öğretim görmeleri tercih nedenidir. 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin de büyük bir 

zorunluluk olmadığı takdirde taĢımalı sistemin içine alınmaması karara bağlanmıĢtır. 

Yönetmelikte ayrıca taĢımalı ilköğretim planlamasından önce, YĠBO ve PĠO‟ya 

yerleĢtirilecek öğrencilerin planlamasının yapılması öngörülmektedir. Bu okullardaki 

yatılı öğrenci kapasitesi tam doldurulduktan sonra taĢımalı öğrencilerin 

yerleĢtirilmesi gerçekleĢtirilecektir;
419

 ayrıca taĢıma merkezi ilköğretim okullarının 

özellikleri de belirlenmiĢtir. Buna göre söz konusu okulların seçiminde öğrencinin 

taĢınacağı okulun yerleĢim birimlerine göre daha merkezde yer alması,  bünyesinde 

en az 8 dersliğin bulunması ve okul yapısının 8 yıllık eğitim için yeterli olması, 
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 A.g.e., s. 92.  
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 BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2000-2005),  2001 Yılı Programı, s. 130. 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 24021, 15 Nisan 2000, s. 13. 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 24021, 15 Nisan 2000, s. 15-16. Ayrıca bkz. “TaĢımalıda geri adım”, 

Millî Gazete”,  11 Ağustos 2000, s. 4. 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 24021, 15 Nisan 2000, s. 16.  Ayrıca bkz. Abbas Güçlü, “TaĢımalı 

Eğitim”, Milliyet, 30 Mayıs 2000, s. 27; “TaĢımalıda geri adım”, Millî Gazete, 11 Eylül 2000, s. 4. 
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merkez ilköğretim okulunun bulunduğu yerleĢim biriminin çevre köylerle ulaĢımının 

kolay olması ve nüfusun artıĢına uygun olması,  öğretmen ve araç-gerecin yeterli 

olması, sosyal ve kültürel etkinlikler için uygun ortamların bulunması 

gerekmektedir.
420

  

       TaĢımalı eğitim konusunda FP Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya‟nın 

yönelttiği sorular için Bakan Metin Bostancıoğlu yazılı açıklama yapmıĢtır. 

Açıklamaya göre bakanlık 1999-2000 öğretim yılında, okulu bulunmayan ya da 

çeĢitli nedenlerle okulu kapalı, nüfusu az ve dağınık yerleĢim birimlerinde bulunan 

ilköğretim çağındaki çocuklara 8 yıllık eğitim vermeyi hedeflemiĢtir.  Ġlköğretim 

çağındaki çocuklara fırsat ve olanak eĢitliği yaratmak, daha kaliteli eğitim ve öğretim 

verilmesi yönünde ilerleme kaydedilmiĢtir. Bostancıoğlu‟nun açıkladığı gibi 8 yıllık 

eğitimin tamamlayıcısı olan taĢımalı eğitimin 1999-2000 öğretim yılındaki 

uygulanması sırasında taĢıma eylemi yapılırken oluĢan kazalarda 9 öğrenci vefat 

etmiĢ ve 58 öğrenci de yaralanmıĢtır.
421

  

       Aynı oturumda TBMM‟de gündem dıĢı konuĢan AK Parti Konya Milletvekili 

Özkan, Öksüz‟e göre taĢımalı sistem eğitimin kalitesini düĢürmüĢ ve sistem devlete 

büyük yük getirmiĢtir. 8 yıllık temel eğitim uygulamasıyla yüzlerce köy okulunun 

kapatıldığını açıklayan Öksüz, kötü hava Ģartlarında hayvan sırtında ve sal tekne gibi 

ilkel ulaĢım araçlarıyla okullarına gitmeye çalıĢan öğrencilere gittikleri yörelerde 

yemek verilmediğini öne sürmüĢtür. Eğitimin zorluklarına dikkat çeken Özkan, 

eskiden kız çocuklarının okumadığından Ģikâyet edilirken Ģimdi kız çocuklarının 

okumaması için her yolun denendiğini ifade etmiĢtir.
422

 FP Grubu adına konuĢan 

Avni Doğan ise “Eğitimde Çağı Yakalama 2000” Projesi”nin uygulamaya 

baĢlamasından gelinen noktaya kadarki süreçte, 8 yıllık eğitimde hiçbir hedefe 

ulaĢılamadığı eleĢtirisinde bulunmuĢtur. Doğan‟a göre taĢımalı eğitim için harcanan 

meblağ ile yeni derslikler açılması veya kırsal kesimdeki mevcut okullardan daha 

fazla yararlanılması ülke menfaatleri açısından daha doğru bir yaklaĢımdır.
423
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       TaĢımalı sistem ile çocukların harcayacakları zaman konusunda da eleĢtiriler 

yapılmıĢtır. Bu konu ile ilgili, Antalya‟nın GazipaĢa Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Recep 

Öztürk, ilçeye bağlı (30 kilometre uzağındaki köy de dâhil)  köylerden gelen 

öğrencilerin bir eğitim-öğretim dönemindeki yaklaĢık 180 ders gününde toplam 540 

saat yol gidecekleri ve günde 3 saatlik yola karĢılık 6 saat eğitim göreceklerini 

belirterek bu Ģartlarda çocuklardan verim alınmasının mümkün olamayacağı 

eleĢtirisinde bulunmuĢtur.  Öztürk„e göre taĢımalı sistem geçici bir çözümdür o 

nedenle yeni çözümler üretilmesi gerekmektedir.
424

  

       Bu konuda, TekıĢık Eğitim AraĢtırma GeliĢtirme Merkezi tarafından MEB‟ye 

sunulan raporda da taĢımalı eğitimin amacı dıĢında kullanıldığı ileri sürülmüĢtür. 

Raporda ilk defa 1989-1990 eğitim ve öğretim yılında birleĢtirilmiĢ sınıf 

uygulamasına son vermek amacıyla pilot olarak seçilen okullarda baĢlatılan ve 8 

yıllık eğitim yasasının çıkmasından sonra Türkiye genelinde uygulanmaya baĢlayan 

taĢımalı eğitim sebebiyle 15.550 okulun kapatıldığı eleĢtirisinde bulunulmuĢtur. 

Eğitim Bir Sendikası Ġstanbul ġube BaĢkanı ġevket Sezer ise kesintisiz eğitim ile 

ilgili radikal kararlar alınması önerisinde bulunmuĢtur.  Sezer‟e göre taĢımalı sistem 

kıĢ Ģartlarında %50 aksadığından 8 yıllık eğitimde istenilen hedeflere 

ulaĢılamamaktadır. Oysa taĢımalı eğitim sistemine 8 yıllık eğitim nedeniyle 

geçildiğinden, bu sorunun çözümünde izlenecek tek yol kesintisiz eğitim sisteminden 

dönülmesiyle mümkündür.
425

  

      Milliyet Gazetesi‟nde eğitim konusunda yazılarıyla tanınan Abbas Güçlü de 

benzer bir eleĢtiride bulunmuĢtur. Bu eleĢtiri, köy okullarının kapatılmasının yoğun 

kıĢ koĢullarında küçük öğrenciler için büyük sıkıntı yarattığı ve bu sebeple birçok 

bölgede taĢımalı eğitimin sekteye uğradığı yönündedir.
426

 ÇeĢitli araçlarla okullara 

taĢınan
427

 çocukların bulundukları araçların zaman zaman kazalara uğradıkları bilgisi 

de basında yer almıĢtır.
428

 Kesintisiz eğitimin bir parçası olan “Taşımalı Eğitim” 

uygulaması nedeniyle her gün yurdun değiĢik yerlerinden üzücü haberler de 
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gelmekteydi.
429

 Bakan Bostancıoğlu bu konuda yaptığı istatistiki açıklamada 1998-

1999 öğretim yılından Aralık 2000‟e kadarki dönem içinde 10 öğrencinin taĢıma iĢi 

sırasında öldüğünü, 107 öğrencinin de yaralandığını duyurmuĢtur. Bakan‟ın da 

vurguladığı gibi, eğitim amacıyla öğrencileri taĢıma bakanlığın sorumluluğundadır 

ve taĢımanın ne Ģekilde olacağı “İçişleri Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet 

Yönetmeliği”nde belirlenmiĢtir.
430

 

       1998-1999 eğitim-öğretim yılında taĢımalı eğitim içinde yer alan toplam öğrenci 

sayısı 492.975
431

 iken 1999-2000 eğitim-öğretim yılında artarak 621.986 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.
432

  Söz konusu eğitim öğretim yılında yaklaĢık 15.000.000 ders baĢı 

yapan öğrenciden 1.5000.000‟i yeni okula baĢlamıĢtır. Konya Milli Eğitim Müdür 

Vekili Hüseyin Özlük 1999‟da sadece Konya‟da 750 ek derslik yapıldığını, taĢımalı 

eğitim için söz konusu dönemde 756 okuldan 198 merkeze 20.000 civarında öğrenci 

taĢınacağını açıklamıĢtır.
433

  FP Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya‟nun sorusu 

üzerine açıklama yapan Metin Bostancıoğlu ise, 1999-2000 öğretim yılında sadece 

Ġstanbul‟da 3.545 öğrencinin taĢımasının yapıldığını bildirmiĢtir.
434

  

         MEB 2001 Malî Yılı Bütçesi görüĢmeleri sırasında TBMM‟de FP adına 

görüĢlerini açıklayan Konya Milletvekili Remzi Çetin, eğitimdeki en büyük 

problemin altyapı olduğunu, eğitim sisteminin 12.000 derslikli, 23.000 okullu ve 

birleĢtirilmiĢ sınıflardan oluĢtuğunu açıklıyordu. Çetin‟e göre köy baĢına düĢen 

derslik sayısı 2,4 derslik açığı ise 100.000‟in üzerindedir. Bu yapı neticesinde doğan 

taĢımalı sistemle yüz binlerce öğrenciye çok büyük masraf edilerek bir yerden diğer 

baĢka bir yere gidilmektedir. TaĢıma araçları olarak sal gibi ilkel araçların 

kullanıldığını belirten Çetin, bu durumun Türkiye imajına zarar verdiğini öne 

sürmüĢtür.
435

   

       BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulamasının bulunduğu yörelerde eğitimin taĢımalı eğitime 

dönüĢtürülmesi amacıyla düzenlenen yönetmelikle birlikte 1999-2000 öğretim 

yılında 75 il ve 812 ilçede bulunan 635.041 öğrenci bu hizmetten faydalanmıĢtır.
436
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2000-2001 öğretim yılında ilköğretim öğrencilerinin yaklaĢık %5‟i,
437

 2001-2002
438

 

ve 2002-2003‟de %6,2‟si
439

 2003-2004‟de ise %6,3‟ü
440

 taĢımalı eğitimden 

yararlanmıĢtır. 

       Süreç içerisinde, taĢımalı eğitimde kazalar nedeniyle velilerden gelen Ģikâyetler 

de göz önünde bulundurularak düzenlemeye gidileceği MEB tarafından 

duyurulmuĢtur. Bu duyuruya göre taĢımalı eğitimi azaltmak için YĠBO ve PĠO‟lara 

tam kapasiteli öğrenci yerleĢtirilecektir.
441

 Türkiye‟de TaĢımalı Ġlköğretim 

uygulaması ile 8 eğitimde hedeflere ulaĢılmasında önemli bir katkı sağladığı
442

 

görüĢüne karĢılık yapılan eleĢtiride hükümetin taĢımalı eğitimin çağdaĢ eğitimin 

gereği olarak devam edeceğini açıklamasına rağmen bunun gerçekleĢemediği, 

yüzlerce öğrencinin hayatını kaybettiği ve trilyonların boĢa gittiği eleĢtirileri 

MEB‟ye yöneltilmektedir.
443

  

       AK Parti Ġstanbul Milletvekili Azmi AteĢ‟in taĢımalı eğitime iliĢkin sorusunu 

yanıtlayan Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, söz konusu eğitim ile yaĢanan 

geliĢmeleri anlatmıĢ ve mevcut Ģartlarda bu uygulamanın gerekliliğini ortaya 

koymuĢtur. Buna göre, birleĢtirilmiĢ sınıflarda eğitim-öğretim gören ve büyük 

çoğunluğu okuma yazma konusunda geri kalmıĢ olan öğrenciler, taĢımalı ilköğretim 

kapsamına alınarak bağımsız sınıflarda ve de iyi bir ortamda eğitim-öğretim 

görmeleri olanağı getirilmiĢtir. Söz konusu öğrenciler kısa sürede okuma-yazma 

öğrenmiĢ bilgi, beceri, tutum ve davranıĢlarında olumlu geliĢmeler olmuĢtur.  

Bununla birlikte öğrencilerin baĢarı oranı %90 ile %100 arasında gerçekleĢmiĢtir. 

Öğrencileri taĢıma kapsamına alınan her köye en az bir sınıf öğretmeni verilmesi 

zorunluluğu neticesinde de 2001-2002 eğitim-öğretim yılında 27.665 yerleĢim birimi 

taĢıma kapsamına alınarak sınıf öğretmenliği tasarrufu sağlanmıĢtır.
444

   

       AK Parti Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 arkadaĢının 8 yıllık eğitim 

uygulamasının getirdiği sorunlar ile iliĢkili olarak verdiği Meclis araĢtırma 

önergesinde taĢımalı eğitime de yer verilmiĢtir. Önergede, derslik ve öğretmen 
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yetersizliği nedeniyle okula gidecek olan çocukların baĢka okullara taĢınması ya da 

YĠBO‟larda eğitim yapmaları isteniyordu.  Bu uygulamanın bir geçiĢ dönemi anlayıĢı 

içinde ve kısa süreli olarak planlanması halinde kabul edilebilir olduğu ancak kalıcı 

ve meĢru hale getirilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanıyordu. Bu nedenle 

sorunların varlığı ve boyutlarının tespiti ve bunların çözümü hususunda alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi için meclis araĢtırması açılması talep edilmiĢtir.
445

  

       2003 yılına gelindiğinde, konuya iliĢkin sorunların devam ettiği anlaĢılmaktadır. 

Bu çerçevede, taĢımalı eğitimin iyi bir eğitim sistemi olmadığını belirten Millî 

Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 28.000 küsur yerleĢim biriminden 5.000 küsur 

yerleĢim birimine 32.000 araçla taĢımalı eğitimin devam ettiğini açıklamıĢtır. 

“Taşıma suyla değirmen dönmez” diyen Çelik, çocukların daha kaliteli, daha az 

zaman kaybına yol açacak bir eğitim Ģekline geçirilmesi gereğine değinmiĢtir. 

Öğretmensizlik ve imkânsızlıkların bu sisteme devam edilmesine neden olduğunu 

belirten Çelik, bu soruna çözüm üretmek istediklerini ifade etmiĢtir.
446

 AĢağıdaki 

tabloda, taĢımalı eğitimin dönem içerisindeki geliĢimi verilmektedir. 

Tablo 23 Yıllara Göre TaĢımalı Ġlköğretimde TaĢınan Öğrenci Sayısı
447

 

Öğretim 

Yıllar 

Ġl 

Sayısı 

TaĢınılan 

Merkez 

Okul 

Sayısı 

TaĢınan 

Okul 

Sayısı 

1-5  

Sınıflar 

Kız 

Öğrenci 

Sayısı 

6-8 

Sınıflar 

Kız 

Öğrenci 

Sayısı  

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

1-5 

sınıflar 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

6-8 

Sınıflar 

1999-2000 75 5.370 22.391 130.415 150.299 277.920 344.064 

2000-2001 77 5.051 22.520 104.411 172.874 219,629 383.014 

2001-2002 78 5.375 27.498 102.877 160.735 248.632 387.786 

2002-2003 79 5.975 26.786 132.481 174.541 273.792 380.301 

2003-2004 79 6.272 28.449 119.878 180.333 250.195 369.312 

ArtıĢ Oranı(%) 5,33 16,79 27,05 0,91 1,19 0,90 1,73 

       

       Tabloda görüldüğü gibi Türkiye‟de yaygın olarak taĢımalı eğitim sisteminin 

uygulandığı ve bu oranın son 2 senede sabit kaldığı görülmektedir. Merkezlere 

taĢınan okul sayısında da %27,05‟lik artıĢ görülmektedir.  1-5 sınıflarda bulunan 
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toplam ve kız öğrenci sayısındaki artıĢ oranının aynı olduğu görülmektedir. 6-8 

sınıflarda bulunan toplam öğrenci ve kız öğrenci sayısındaki artıĢ oranına 

bakıldığında kız sayısındaki artıĢ oranının toplam artıĢ oranından daha fazla olduğu 

anlaĢılmaktadır. 

2.2.6. Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Ġçin OluĢturulmuĢ Kurumlar 

       57. Koalisyon Hükümeti yaptığı Koalisyon Protokolü‟nde (KP), engelli 

vatandaĢların öğrenimlerine ve meslek veya sanat edinebilmelerine özel önem 

vereceklerini açıklamıĢtır.
448

 Söz konusun Hükümetin HP‟sinde de kaynaĢtırılmıĢ 

eğitimden yararlanamayan engelli çocuklara yönelik eğitim kurumu sayılarının 

arttırılması, engelli gençlerin üretime katılımlarının sağlanması için MTE‟nin 

olanaklarından yararlandırılması açıklanmıĢtır.
449

 Özel eğitimle ilgili esasları 

düzenleyen 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) özürlü çocukların 

örgün eğitim içinde kaynaĢtırma yoluyla eğitilmeleri için yönetmelik yayınlanmıĢtır. 

Yönetmelikte özel eğitim gereken çocuklar için zorunlu olarak okul öncesi eğitim 

verilmesi, bu çocukların ilköğretimde kaynaĢtırma sınıflarında okutulması, erken 

çocukluk dönemindeki özel eğitim hizmetleri için ailenin bilgilendirilmesi ve 

desteklenmesi, genel ve meslekî ve teknik ortaöğretim okullarında yaygın eğitimde 

beceri geliĢtirilmesi, iĢe ve mesleğe hazırlanması hususları yer almaktadır.
450

 

        Türkiye‟de, görme, iĢitme, ortopedik, zihinsel engelliler ile uzun süreli hasta 

çocuklar olmak üzere beĢ engel grubundaki çocuk ve gençlere yönelik özel eğitim 

okullarında eğitim hizmeti verilmektedir. Bu hizmet, tüm engel grubunda yer alan 

çocukların eğitimi normal okullarda kaynaĢtırma eğitimi ile özel sınıflarda ve destek 

eğitimi yoluyla gerçekleĢtirilmektedir.
451

  

       Söz konusu beĢ engelli grubun dıĢında bulunan ve özel eğitim içinde yer alan 

üstün zekâlı çocukların yeteneklerine uygun bir ortam yaratabilmek amacı ile 
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Ankara‟da ilk defa bu öğretim döneminde okul açılmıĢtır.
452

  Bu kategoride yer alan 

çocukların eğitimi konusunda Ġstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 

Özel Eğitim Bölümü‟nün bünyesinde “Üstün Zekâlılar Eğitim Projesi” 

yürütülmektedir. RAM olarak nitelendirilen merkez tarafından yapılan test sonucu 

belirlenen öğrenciler yıl boyunca verilen seminerlerle eğitilmektedirler. Projenin 

BaĢkanı Ümit Davaslıgil‟e göre sadece Ġstanbul‟da yaklaĢık 200.000 üstün zekâlı 

çocuk olduğu tahmin edilmekte, bunlardan sadece 24‟ü söz konusu eğitimden 

yararlanmaktadır.
453

  

        CHP Grubu adına konuĢma yapan Sivas Milletvekili Nurettin Sözen, 

engellilerle ilgili her türlü engelin kaldırılarak onların tüketici durumdan çıkarılıp 

üretici duruma getirilmesi gerektiğini belirtmiĢtir; ayrıca onların bilgili, eğitimli 

bireyler olarak yaĢamlarını sürdürmelerini sağlanmasının önemine dikkat 

çekmiĢtir.
454

 

        Bu konuda açıklamalarda bulunan Eğitim-Sen Genel BaĢkanı Alaaddin Dinçer 

de, Türkiye‟de 3.000.000 özürlü çocuğun sadece 17.000‟inin özel eğitim 

olanaklarından yararlandığını ve sorunlarla yeteri kadar ilgilenilmemesi nedeniyle 

söz konusu çocukların okuma-yazma öğrenemediklerini ileri sürmüĢtür. Türkiye‟de 

419 özel eğitim kurumunda 4.419 öğretmen bulunduğunu belirten Dinçer‟e göre 

eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin son derece sınırlı olmasından kaynaklanan 

sorunların çözülmesi gerekmektedir.
455

 Türkiye‟de 8.000 ilköğretim öğrencisi 

bulunduğunu ancak bunun 500‟ünün eğitim-öğretimden faydalandığı görülmektedir. 

Bu sorunlara karĢın Avrupa standartlarında eğitim veren Türkan Sabancı Görme 

Engelliler Ġlköğretim Okulu‟nun 100 öğrencilik kontenjanı doldurulamamıĢtır.
456

 

       2003-2004 eğitim öğretim döneminde, 1998-1999 doğumlu iĢitme engelli 

anasınıfı öğrencilerine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Kulak Burun 

Boğaz Anabilim Dalı ĠĢitme KonuĢma Rehabilitasyonu Merkezi tarafından konuĢma 

eğitimi verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
457
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       AĢağıdaki tabloda, özel eğitim veren ilköğretim kurumlarında 1999-2004 

döneminde yaĢanan sayısal geliĢmeler verilmektedir. 

Tablo 24 Özel Eğitim Veren Ġlköğretim Kurumlarında YaĢanan Sayısal 

GeliĢmeler
458

 

EĞĠTĠM KURUMLARI Okul/ 

Sınıf  

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci  

Sayısı 

Toplam 

Öğretmen  

Sayısı 

Öğretim Yılları ve Sayılar 

ÖZEL EĞĠTĠM REHBERLĠK VE 

DANIġMAN HĠZMETLERĠ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

1999-2000 ve 

2003-2004 

1999-2000 ve 

2003-2004 

1999-2000 ve 

2003-2004 

1999-2000 ve 

2003-2004 

ĠĢitme Engelliler Ġlköğretim Okulu 46-45 6.253-5.609 2.455-2.279 950-926 

Görme Engelliler Ġlköğretim Okulu 11-15 1000-1.293 357-487 259-309 

Ortopedik Engelliler Ġlköğretim Okulu 4-4 174-211 51-71 42-32 

Zihinsel Engelliler Ġlköğretim Okulu 22-39 1.098-2.121 375-710 121-586 

TOPLAM 83-112 8.525-9499 3.228-3.593 1.372-1.951 

  

2.2.7.  Açık Ġlköğretim Okulu 

       MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü‟ne bağlı olarak 1997‟de açılan 

AĠO‟larda çeĢitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan ve yaĢ sınırını geçerek 

eğitim-öğretim sisteminin dıĢında kalan yetiĢkinlere, uzaktan eğitim teknikleriyle 

hizmet verilmiĢtir. 8 yıllık eğitime geçilmesiyle birlikte bu sistemin dıĢında kalmıĢ, 

daha önce bir ilkokuldan mezun olmuĢ ancak herhangi bir ortaokula devam 

edememiĢ kiĢilerle yurt içinde ve yurt dıĢında olan vatandaĢlara temel eğitimlerini 

tamamlama olanağı getirilmiĢtir. Önceleri çok talep edilmeyen bu okula 2001-2002 

eğitim-öğretim döneminden itibaren talep artmıĢtır.  2002‟de bu okuldan faydalanan 

35 yaĢın üstü vatandaĢlardan 14.442 kiĢi öğrenimlerini sürdürmüĢtür.
459

 

        Söz konusu okul için MEB, “Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği” 

yayımlamıĢtır.
460

 Bu yönetmeliğe göre AĠO‟nun kuruluĢ temel amaçlarından birincisi 

Türkçe‟nin doğru ve güzel konuĢulmasını sağlamaktır. Ġkinci önemli amaç, 

ilköğretimini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaĢ sınırını aĢan yetiĢkinlere 

ilköğretimlerini tamamlama olanağı sağlayarak, toplumun eğitim ve kültür seviyesini 

yükseltmektir; ayrıca, çeĢitli nedenlerden dolayı öğrenim olanağı bulamayan 
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öğrencilere eksikliklerini tamamlama fırsatı yaratarak onları üst öğrenime ve hayata 

hazırlamak diğer bir amaçtır. Yönetmelikte belirtilen baĢka amaçlar ise çocuklara, 

gençlere haklarını kullanabilme, görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme 

bilincini kazandırmak; toplumdaki rollerini yapabilen, baĢkalarıyla iletiĢim 

kurabilen, ekip anlayıĢıyla çalıĢabilen, çevresine uyabilen, doğru kararlar alabilen 

yurttaĢlar yetiĢtirmektir.  Öğrencilere yönelik belirlenen hedefler arasında Ģunlar 

vardır: Onlara bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve çözme alıĢkanlıkları 

kazandırmak; öğrencilere bilimsel ve yaratıcı düĢünebilme yetisi edinmeye yönelik 

çalıĢma alıĢkanlığı edindirmek; öğrencilerin bilimsel ve yaratıcı düĢünebilmelerini 

sağlamak.
461

   AĢağıdaki tabloda, 1999-2004 döneminde yaygın eğitim kapsamında 

ilköğretimde yaĢanan geliĢmeler verilmektedir. 

Tablo 25 Açık Ġlköğretim Okulunda YaĢanan Sayısal GeliĢmeler
462

 

Öğretim 

Yılları 

Toplam 

Kursiyer Sayısı 

Kadın Kursiyer 

Sayısı 

1999-2000 137.847 54.773 

2000-2001 171.763 69.142 

2001-2002 219.696 90.906 

2002-2003 219.729 93.692 

2003-2004 308.184 137.254 

ArtıĢ Oranı (%) 123,56 150,58 

 

       AOĠ amacına yönelik olarak gerçekleĢtirilen uygulamaların sonuçları yukarıdaki 

tabloda görülmektedir. 5 yıl içinde toplam kursiyer sayısında ve 2003-2004 

döneminde de kadın kursiyer sayısında önemli bir artıĢ görülmektedir.  

2.2.8. Kur’an Kursu  

        KP‟de yer verildiği gibi
463

 8 yıllık temel eğitimde yapılan değiĢiklik ile Kur‟an 

Kurslarına hafta sonu ve yaz tatillerinde gidebilme olanağı getirilmiĢtir.
464

 Ayrıca 

yapılan itiraz sonucunda DanıĢtay kararı ile Kur‟an Kursu‟na 8 yıllık eğitimi 

                                                           
461

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 24561, 22 Ekim 2001, s. 3.  
462

 2001 Yılı BaĢında Millî Eğitim, s. 153; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2001, s. 73; 2002 BaĢında 

Milli Eğitim, s. 168; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2002-2003,  s. 14; Millî Eğitim Sayısal Veriler 

2003-2004, s. 34. 
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 Koalisyon Hükümetleri, Koalisyon Protokolleri, Hükümet Programları ve Genel Kurul 

GörüĢmeleri, s.  2729. Ayrıca bkz. “Yaz Tatillerinde Kur‟an Kursuna Ġzin”, Milliyet, 29 Mayıs 1999,  

s. 7. 
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 Yedinci BeĢ Yıllık kalkınma Planı (1996-2000) 1998 Yılı Programı Destek ÇalıĢması 

Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki GeliĢmeler, s. 201. 
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tamamlayan öğrencilerin gidebileceği kesinlik kazanmıĢtır.
465

 63 STÖ‟nün 

oluĢturduğu, „Eğitim Hakkını Savunma Komitesi‟ BaĢkanı Zeki Sarıhan, 5. sınıfı 

bitiren öğrencilerin yaz tatillerinde Kur‟an kurslarına gidebilme olanağını sağlayacak 

düzenlemeye gidilmemesini istemiĢtir. 8 yıllık kesintisiz temel eğitim yasasına ve 

DanıĢtay kararlarına aykırı olan ilgili maddenin değiĢtirilmesi durumunda 8 yıllık 

kesintisiz eğitimin 5+3 Ģeklinde kesintili hale dönüĢeceği uyarısında bulunmuĢtur.
466

  

       Bu konudaki farklı bir yoruma göre ise, 8 yıllık eğitim uygulamasına tüm 

itirazlara rağmen geçilmesi ile birlikte Kur‟an Kursu öğrencilerinin sayısı ve yaĢ 

sınırı giderek düĢmektedir. Kursların,  daha önce 8-15 yaĢ arasındaki çocuklara hitap 

ettiği belirtilen yorumda yeni ilköğretim yasası ile yaĢ aralığının 20-77‟ye çıktığı ve 

kurs öğrencileri profilinin de değiĢtiği vurgulanmıĢtır. Kurs öğrencilerinin önemli bir 

kısmının erkek öğrenci olduğu, yeni okulların henüz mezun vermemesi nedeniyle kız 

çocuklarının bu durumdan dolayı mağdur oldukları da ileri sürülmüĢtür.
467

 

        Aralarında sendikalar, siyasi partiler, STÖ‟ler,  üniversite öğretim üyelerinin de 

bulunduğu 70‟i aĢan demokratik kuruluĢ, bu konuda ilgilileri uyararak bu kararın 

Anayasa‟ya, ilgili yasalara ve DanıĢtay kararlarına aykırı olduğunu belirtmiĢlerdir; 

ayrıca temel eğitimin delindiğini ileri sürmüĢlerdir. Bu eleĢtiriler karĢısında 

CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel, kendisine gelecek bu konuya hassasiyetle 

yaklaĢacağını kamuoyuna duyurmuĢtur.
468

 Kur‟an Kursu‟ndan her yaĢta vatandaĢın 

yararlanmasını istediklerini açıklayan MHP Genel BaĢkan Yardımcısı Enis Öksüz ise 

anaokullarından baĢlayarak din eğitiminin verileceğini, ülkenin hafızsız 

bırakılmayacağını o nedenle ilköğretimin 4+5 ya da 6+3+3 olarak yeniden 

düzenlenmesini istediklerini açıklamıĢtır.
469

 Bu tartıĢmaların ardından Kur‟an 

Kursları haftada üç gün ile sınırlı iken kurs süresi haftada beĢ güne çıkarılmıĢtır.
470

  

Bu geliĢmelerle birlikte ilköğretim 5. sınıfını bitiren öğrencilerin, yaz tatillerinde 

Kur‟an Kurslarına gitmelerine olanak sağlayan hukuksal düzenleme de yapılmıĢtır.
471
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BÖLÜM 2  

ORTAÖĞRETĠM, YÜKSEKÖĞRETĠM VE YAġAM BOYU 

EĞĠTĠM POLĠTĠKALARINDA KADIN 

1. Ortaöğretim 

1.1. Ortaöğretim Kurumlarının GeliĢtirilmesine Yönelik Eğitim ve 

Öğretmen Politikaları  

        VII. BYKP‟de eğitimin hedefi, “Bilgi çağı insanını yetiştirmek ve “Türk millî 

eğitim sistemini sanayileşmekte olan toplumun ihtiyaçlarına göre revize edecek hale 

getirmek”tir. Bu amaca uygun olarak 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi 

Kanunu ile MTE‟nin planlanması ve yürütülmesinde meslek kuruluĢları 

görevlendirilmiĢtir. Bunun için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması 

planlanmıĢ ancak hayata geçirilememiĢtir; zira plan doğrultusunda örgün-yaygın, 

genel-meslekî eğitimin bütünleĢmesine doğru gidilmesi amaçlanmıĢ, iĢyeri-okul 

bütünlüğünün önemine dikkat çekilerek eğitim sisteminin “yaşam boyu öğrenme” 

yaklaĢımı benimsenmiĢti.
472

  

       Plan dâhilinde ortaöğretimin, Özel Ġhtisas Komisyon Raporu (ÖĠKR)‟de 

belirlenen amaç ve ilkelere göre ortaöğretim örgün-yaygın, genel meslekî teknik ve 

çıraklık eğitimini kapsayacak Ģekilde bir sistem bütünlüğü içinde yeniden 

düzenlenmesi öngörülmüĢtür.  Raporda yer verilen önerilere göre ortaöğretim 

kademesindeki genel ve meslekî eğitim kurumları birbirine yakınlaĢtırılmalı, örgün, 

yaygın ve çıraklık eğitim kurumları arasındaki yatay ve dikey geçiĢlerin önündeki 

engeller kaldırılmalıdır. Raporda üzerinde önemle durulan konulardan biri de genel 

eğitim de dâhil olmak üzere okul ile iĢ hayatı arasındaki iĢbirliğinin daha da 

geliĢtirilmesidir. Bu arada öğrencilerin ilgi, istek, yetenekleri göz önünde 

bulundurularak meslek eğitimine yönelmelerine yardımcı olunmalı, programlar 

                                                           
472

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Ortaöğretim: Genel Eğitim, Meslek Eğitimi, Teknik 

Eğitim Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu,  DPT: 2576-ÖĠK: 589, Ankara T.C. BaĢbakanlık Devlet 

Planlama TeĢkilatı Yayınlar Dairesi BaĢkanlığı, 2001,  s. 27-28. 



103 
 

arasında yatay geçiĢlere iĢlerlik kazandırılmalıdır. Bunun için okuldan iĢ hayatına ve 

iĢ hayatından okula geçiĢlere de kolaylık sağlanmalı, ortaöğretimini tamamlamıĢ 

gençlerin istihdamına yardımcı olacak ek eğitim fırsatları yaratılmalıdır; ayrıca 

ortaöğretim, üniversiteye giriĢ sistemini Ģekillendirecek bir yapıya da 

kavuĢturulmalıdır. Raporda da belirtildiği üzere ortaöğretimde eğitimin nitelik ve 

niceliğine iliĢkin veriler OECD göstergeleri baz alınarak oluĢturulmalıdır.
473

 

       Raporda yer alan önemli soruna CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer, 

TBMM‟nin açılıĢ konuĢmasında Ģu sözlerle dikkat çekmiĢtir. 

        “Ortaöğretim sistemi gençlere geleceklerini kurabilecekleri donanımı 

sağlayamamaktadır.  Bu kurumlar, yalnızca üniversiteye girebilmek için tek bir 

erektir. Bu erek, meslek edinme amacının önüne geçmiştir”
474

         

         Bu sorunlar neticesinde ortaöğretimde VII. ve VIII. BYKP‟lerde yapısal 

değiĢikliklerden söz edilmiĢtir. Kız çocuklarının daha yoğun olarak içinde 

bulundukları sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim sonucunda ortaöğretimde yeniden 

bir yapılanmaya gidilmesi zorunluluğu doğmuĢtur. Devam zorunluluğu olmayan bu 

kademede, ilköğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, meslekî ve teknik 

öğretim kurumlarının tümünü kapsayan ortaöğretim ilköğretime dâhil edilmiĢtir. Bu 

kademinin öğretmenleri, lise ve dengi okullarda görevlendirilmiĢlerdir.
475

 

        Söz konusu yeniden yapılanma sonucunda ortaöğretim, temel eğitime dayalı en 

az üç yıllık öğrenim veren genel, meslekî ve teknik öğretim kurumlarının tümünü 

kapsar hale getirilmiĢtir. Temel eğitimini tamamlayan ve ortaöğretime devam etmeye 

hak kazanan her öğrenci, ortaöğretime devam etme ve ortaöğretimin tüm 

olanaklarından ilgi ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir.
476

 Bu 

kademede yer alan 14-16 yaĢ grubunun toplam nüfus içindeki oranı DPT verileriyle 

1999‟da %6,39, 2000‟de %6,24, 2001‟de %6,08,
477

 2002‟de %5,75,
478

 2003‟de ise 

%5,63‟dür.
479

 Ortaöğretimde okullaĢma oranları ise 1999-2000 öğretim yılında 

%59,4,
480

 2000-2001 öğretim yılında %64,5, 2001-2002 öğretim yılında %70,9,
481
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2002-2003 öğretim yılında %81 ve 2003-2004 öğretim yılında ise %96,4
482

 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

      Bu kademenin temel iĢlevi çeĢitli programlarla öğrencileri mesleğe, 

yükseköğretime, hayata ve iĢ ortamına hazırlamaktır;
483

 ayrıca tüm öğrencilere asgari 

düzeyde genel kültür bilgisi vererek, birey ve toplum sorunlarını tanımaları ve çözüm 

yolları aramalarını sağlamak ana hedeftir. Kısa dönemde diğer bir amaç da, ülkenin 

ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinç ve güce sahip 

öğrenciler yetiĢtirmektir; ayrıca öğrencileri çeĢitli programlar ve okullara yetenek ve 

ilgileri ölçüsünde yükseköğretime, mesleğe, iĢ hayatına ve hayata hazırlarken toplum 

ihtiyaçları arasındaki dengenin sağlanması da hedefler arasındadır.
484

  

       DPT tarafından hazırlanan VII. BYKP‟de kısa vadeli olarak belirlenen 

hedeflerinden birincisi 15, 16 ve 17 yaĢındaki gençlerin okullaĢma oranlarını %80‟e, 

bu kademedeki kızların okullaĢma oranlarını %45‟in üzerine çıkartmaktır. Plan 

dönemi sonuna kadar belirlenen hedefler arasında; ortaöğretimdeki öğrenci sayısının 

3.170.000‟e ulaĢması, bu öğrencilerin 1.744.000‟inin genel ortaöğretim, 

1.426.000‟inin meslekî ve teknik öğretim kurumlarında öğrenim görmesi ve bu 

kademede sözleĢmeli eğitim personelinin istihdamının teĢvik edilmesi 

bulunmaktadır. Söz konusu raporda belirlenen uzun vadeli hedefler ise Ģunlardır: 

Gençlerin, iĢ yaĢamlarını yalnızca Türkiye‟de değil, tam üyesi olmaya çalıĢılan AB 

ülkeleri ve diğer ülkelerde de sürdürebilecek Ģekilde yetiĢtirilmesi; genel ve meslekî 

öğretim ile yaĢam boyu öğrenme yaklaĢımı çerçevesinde iĢ dünyasının da 

katkılarıyla eğitimin herkese ulaĢan ve herkes tarafından eriĢilebilir bir yapıya 

kavuĢturulmasıdır.
485

  

       Hükümetlerin politikalarını oluĢtururken göz önünde bulundurdukları önemli 

unsurlardan biri taraf oldukları uluslararası anlaĢmalardan doğan yükümlülükleridir. 

CEDAW‟ın eğitimin yer aldığı 10. maddesinde belirtildiği üzere uluslararası 

sözleĢmelere taraf devletlerin, belirlenen konularda kadın-erkek eĢitliği esasına 

dayanarak eğitimde erkeklerle eĢit haklara sahip olmalarını sağlamak amacı ile 

                                                                                                                                                                     
481

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2201-2005) 2002 Yılı Programı, s. 150. 
482

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2201-2005) 2005 Yılı Programı, s. 184. 
483

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Ortaöğretim: Genel Eğitim. Meslek Eğitimi ve Teknik 

Eğitim, Özel Ġhtisas Komisyon Raporu, s.  41.   
484

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 14574, 24 Haziran 1973, s. 3. 
485

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Ortaöğretim: Genel Eğitim, Meslek Eğitimi, Teknik 

Eğitim Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu,  s. 83-84. 



105 
 

kadınlara karĢı ayrımı önleyen her türlü önlemi alacakları belirtilmektedir. Bu 

önlemler; meslek ve sanat yönlendirilmesinde kırsal ve kentsel ayrımı yapılmadan 

bütün kademelerdeki eğitim kurumlarına giriĢte ve diploma almada, okul öncesi, 

genel, teknik, meslekî ve yüksek teknik eğitimde her çeĢit meslekî eğitimde eĢit 

Ģartların sağlanmasıdır; ayrıca kadınların, erkeklerle aynı ders programlarından 

yararlanmaları, aynı sınıflara katılmaları ve aynı düzeydeki eğitimcilerden eğitim 

almaları,  okul, bina ve malzemesine sahip olmalarının olanaklı hale getirilmesidir.
486

 

        Bu bağlamda hükümetler, öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına 

yerleĢtirilmelerinde iki yol izlemektedir. Biri doğrudan baĢvuru, diğeri de giriĢ 

sınavlarıdır. Doğrudan baĢvuru yoluyla öğrenci alan okullar; genel liseler, ticaret 

meslek liseleri, endüstri meslek liseleri, kız meslek liseleri, ĠHL, çok programlı 

liseler ve MTE merkezleridir. Bu okulların dıĢındaki liseler ise sınav sonuçlarına 

göre öğrenci kabul etmektedir.
487

 13 Haziran 1999‟da gerçekleĢtirilen Ortaöğretim 

Kurumları Öğrenci Seçme YerleĢtirme Sınavı (OKÖSYS) sınavına 316.048 öğrenci 

girmiĢ, bu öğrencilerden 90.193‟ü çeĢitli liselere girmeye hak kazanmıĢtır.  Söz 

konusu sınavla Fen, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve MEB‟ye bağlı Sağlık 

Meslek Liselerine alınacak öğrenciler belirlenmiĢtir.
488

   

       Bu kademede 1999-2000 eğitim-öğretim yılında ilkokul sonrası eğitim 

kademelerinde kız öğrencilerin okullaĢma oranı erkek öğrencilere göre daha düĢük 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Eğitim kademelerindeki yükseliĢe paralel olarak kız 

öğrenciler için olumsuz olan bu durumun, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında 8 yıllık 

kesintisiz eğitime geçilmesiyle birlikte azalması beklenmiĢtir. Bu amaçla mevcut 

kurumların yanı sıra genel ortaöğretim kademesinde toplam 45 olmak üzere; 26 Lise, 

5 Fen Lisesi, 9 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 5 Anadolu Öğretmen Lisesi hizmete 

girmiĢtir. Ayrıca 91 Çok Programlı Lise ile birlikte, 35 Anadolu Kız Meslek Lisesi, 2 

Kız Teknik Lisesi ve 5 Kız Meslek Lisesi, 14 çocuk kulübü olmak üzere 56 Kız 

Meslek Lisesi açılmıĢtır. Toplamı 105 olan; 33 Anadolu Teknik Lisesi, 39 Anadolu 

Meslek Lisesi, 11 Teknik Lise ve 22 Endüstri Meslek Lisesi yıl içinde açılan 

okullardır. Bunlardan hizmete giren toplam 57 okulun;  25‟i Ticaret Meslek Lisesi, 

21‟i Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, 7‟si Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, 
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2‟si Anadolu AĢçılık Meslek Lisesi, 2‟si Anadolu ĠletiĢim Meslek Lisesidir;
489

  

ayrıca Anayasa, Medenî Kanun (MK), METK, BYKP ile taraf olduğumuz 

uluslararası sözleĢmelerde de kabul edilen fırsat eĢitliğini eğitimde de sağlamak 

amacıyla ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen eğitimi desteklemek için uzaktan 

eğitimden de yararlanılmaktadır. Bu eğitim sisteminin içinde Açık Öğretim Lisesi 

(AÖL), Meslekî Teknik Açık Öğretim Okulu (MTAÖO) yer almaktadır.   

        1997-1998 eğitim-öğretim yılında okullaĢma oranının %56,5 olduğu 

ortaöğretimde, bu okullara olan yoğun talebin kaynak yetersizliği,  kaynakların etkin 

kullanılamaması ve özel sektör ile iĢbirliğinin yeterince yapılamaması nedenleriyle 

VII. BYKP‟de yer alan hedeflerin gerisinde kalınmıĢtır. Bu açıdan ülkenin 

kalkınmasının, geliĢmesinin önemli koĢullarından birinin birey eğitiminin, bilimsel 

ve teknolojik yönden yeterlilik düzeyi ile doğru orantılı olduğu eleĢtirisi yapılmıĢtır. 

Bu nedenle devlet, iĢçi ve iĢveren iĢbirliği yapılarak yetiĢmiĢ iĢgücü ihtiyacı göz 

önünde bulundurulmak suretiyle, iĢ yaĢamı ile mesleksel eğitim sistemi arasında 

sağlam bir köprü kurulması gerektiği belirtilmiĢtir. Sosyal yaĢamdaki taraflar 

arasında kurulacak iliĢkilerin, izlenecek sosyal ve ekonomik politikaların 

saptanmasında toplumsal uzlaĢmanın sağlanacağına dikkat çekilmiĢtir.
490

  Bu amaçla 

MTE‟nin ortaöğretim seviyesinde ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılması için 

gerekli çalıĢmalara baĢlandığı 2001 yılı UP‟de belirtilmiĢtir. Söz konusu 

kurumlardaki mevcut kapasitenin optimum kullanılması amacı ile baĢlatılan “Tam 

Gün Tam Yıl Eğitim” , uygulaması ile 1999-2000 öğretim yılında, meslekî ve teknik 

okullar ile çıraklık ve halk eğitim merkezlerinde toplam 295.785 öğrenciye eğitim 

olanağı sağlanmıĢtır.
491

   

        Bu kademede yaĢanan çeĢitli sorunlar nedeniyle yeniden bir yapılanmaya 

gidilme kararı alınmıĢtır. 8 yıllık eğitimin baĢarıyla sürdüğünü belirten Millî Eğitim 

Bakanı Metin Bostancıoğlu, yapacakları yeni düzenlemeyle liselerin 3 ana grupta 

toplanacağını duyuruyordu. Buna göre liseler; ”Genel Eğitim Liseleri”, “Meslek 

Liseleri” ve “İmam Hatip Liseleri” olarak yeniden yapılandırılacak ve bu kurumlarla 

dört yıllık ortaöğretime geçilecekti.
492
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       Alınan bu kararlarla dikkatler liselerdeki öğrencilerin baĢarı durumlarına 

çekilmekteydi. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında ortaöğretimde bulunan 1.006.888 

öğrenciden hazırlık ve 9. sınıfında okuyan 248.995‟i geçen yıl baĢarısız 

olduklarından sınıf tekrarı yapmıĢlardır. Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin 104.010‟u 

kız öğrenciydi.
493

 Öğrenci baĢarısının diğer bir göstergesi olan Ortaöğretim 

Kurumları Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sınavına (OKÖSYS) 2001‟de 553.029 

öğrenci girmiĢ, bu adaylardan 85.588‟i Fen ve Anadolu liseleri ile meslek liselerine 

girmeye hak kazanmıĢtır. Doğu illerinin baĢarısız olduğu sınava giren 269.514 kız 

öğrenciden 48.186‟sı, oransal olarak %17,8‟i baĢarılı olmuĢtur.
494

 

       Ülkede 76 çeĢit ortaöğretim kurumu olduğunu belirten Bostancıoğlu‟nun 

açıkladığı yeni yapıda, aynı liseden yalnız farklı bölümlerden mezun olma olanağı 

tanınıyordu; ayrıca isteyen öğrenciye farklı iki bölümün derslerini de alma Ģansı 

veriliyordu. Bu uygulama AB ülkelerinde olduğu gibi üniversitelerde de hayata 

geçirilmiĢti.
495

 MEB bu doğrultuda ortaöğretimin yeniden yapılandırılmasını öngören 

ve eğitim süresi 4 yıl olan “Ortaöğretim Projesi” hazırlamıĢtır. DB‟den sağlanan 

kredilerle derslikler, yeni okulların yapılması ile söz konusu okulların çağın 

gereklerine uygun olarak araç ve gereçlerle donatılması planlanmıĢtır.
496

  DB‟den 

sağlanan kredinin bir kısmıyla da ortaöğretim okul ve kurumlarına 16.883 adet 

bilgisayar gönderilmiĢtir; ayrıca ortaöğretim okullarında 48.471 bilgisayarın eğitim 

öğretim çalıĢmalarında kullanıldığı MEB tarafından açıklanmıĢtır.
497

 

       Toplumsal uzlaĢmanın sağlanamaması durumunda eğitim gibi ülke için yaĢamsal 

bir konuda ortak düĢünce geliĢtirilememektedir. Bu durum, öğrencilere okutulan 

derslere yansıtılmaktadır. Ortaöğretimde üreme sağlığı konusu, 1997-1998 eğitim-

öğretim yılından itibaren konulmuĢtur. Ortaöğretim 9. sınıfı sağlık bilgisi programı 

içinde “Büyüme ve Gelişme, Aile Hayatı ve Planlaması ile Bulaşıcı Hastalıklar ile 

İlgili Temel İlkeler” ünitelerinde öğrencilere öğretilmektedir. Ortaöğretim 11. sınıfta 

ise biyoloji dersinde “Üreme, Gelişme ve Büyüme” üniteleri içinde, kız meslek 

liselerinde 9. sınıfta ve yaygın eğitim programlarında anne ve çocuk sağlığı dersi 
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içinde konu iĢlenmektedir.
498

 Böyle bir dersin konulması bazı kesimlerin tepkisine 

neden olmuĢtur. Millî Gazete‟de yer alan haberde; kesintisiz eğitim bahane edilerek 

Kur‟an kurslarının ve ĠHL‟nin kapatıldığı, insanların dini eğitim almalarının 

engellendiği, buna karĢın MEB tarafından seçilen pilot okullarda “Ergenlik 

Döneminde Değişim Projesi” adı altında cinsel eğitim verildiği ileri sürülmekteydi. 

Bu dersin gençlere yarardan çok zarar getireceği, geleneklere aykırı olduğu eleĢtirisi 

yapılmıĢtır.
499

  

      Bu kademede STÖ tarafından farklı çalıĢmalar da yapılmaktaydı. Eğitimde fırsat 

eĢitsizliğinin en çok hissedildiği Türkiye‟nin Güneydoğu illerinden Batman‟dan 

ÇYDD Sarıyer ġubesi tarafından konuk edilen 20 Batman Kız Meslek Lisesi son 

sınıf öğrencisi ve lise mezunu genç kız Ġstanbul‟da bir hafta misafir edildiler. Genç 

kızlar, Batman‟ın en büyük sorununun iĢsizlik ve eğitim olduğunu belirtmiĢler, 

devletten yardım istemiĢlerdir. Özellikle eğitim sorununa çözüm bulunmasını isteyen 

öğrenciler, Ģehirlerinde fakülte bulunmadığını sadece bir MYO olduğunu açıkladılar. 

Öğretmen sorununa değinen öğrenciler, stajyer öğretmen yerine tecrübeli öğretmen 

istediklerini bu sayede okur-yazarlık oranının yükseleceğini öne sürdüler.
500

  

      500.000 nüfuslu Batman ilinin baĢka bir sorunu olan Fen, Edebiyat ve Veteriner 

Fakültesi bulunmaması nedeniyle FP Batman milletvekili Alaattin Sever Aydın, söz 

konusu fakültenin açılmasını talep emiĢtir.  Bu ilde, Teknik Eğitim Fakültesi, iki 

yıllık Meslek Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Okulu bulunduğunu açıklayan 

Aydın‟a göre bu okullarda 900‟ün üzerinde öğrenci bulunmaktadır. Söz konusu 

öğrencilerden 102.000 öğrencinin ilköğretimde, 9.000 öğrencinin ortaöğretimde 

öğrenim gördüğünü söylemiĢtir. Toplam öğrenci sayısı 111.000 civarında olan ilde, 

okullaĢma oranı %25‟tir.
501

 Batman özelinde yapılan bu tartıĢmalar Doğu ve 

Güneydoğu illerinin çoğunda yaĢanmaktaydı. 

       2000-2001 öğretim-öğretim yılında Eğitim-Sen tarafından açıklanan raporun 

ortaöğretim kısmı ile ilgili bölümünde, ortaöğretimin “genel lise” temelinde 

düzenlenmesi, meslek liselerinin ise kapatılması gerektiği belirtilmiĢtir; zira lisede 

meslek tanıtımı ve yaĢamsal beceriler öğretilmesi; ancak lisenin bir meslek eğitim 
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kurumu olmaması gerektiği vurgulanmıĢtır. Öğretmen odaklı sistemin içinde, 

“öğretmenin niye öğrettiği, öğrencinin niye öğrendiği bilinmemektedir” denilen 

raporda öğrencinin “bilgi yığılan bir obje” durumundan çıkarılması önerilmiĢtir.
502

  

Buna karĢın YÖK tarafından yayınlanan bir rapora göre 1.500.000 düzeyinde 

bulunan ÖSS‟ye baĢvuran aday sayısı gelecek yıl içinde 2.000.000 sınırını aĢacaktır. 

Bu sorunun kaynağındaysa genel lise öğrencisinin payının oldukça yüksek olduğu 

düĢünülmektedir; zira söz konusu lise mezunu öğrenciler, iĢ bulmak için gerekli bilgi 

ve beceriden yoksun olduklarından birçok kez ÖSS‟ye girmektedir.
503

 

       2002-2003 eğitim-öğretim yılında, bu kademedeki sorunların artarak devam 

etmesi nedeniyle yeni hükümet yeni yapılaĢmadan söz etmiĢtir. Ortaöğretim 

kademesinde 3.000.000‟un üzerinde öğrenci, 150.000‟in üzerinde öğretmenin 

bulunduğu bu kademede okullaĢma oranının %76 olduğunu açıklayan AK Parti 

Ankara Milletvekili Mustafa Said Yazıcıoğlu‟na göre ortaöğretimin yeniden 

yapılandırılması hem MEġ‟lerde tartıĢılmıĢ hem de BYKP‟lerde yer almıĢtır. 

MTE‟ye talebi düĢüren uygulamaların sebebi olarak gösterilen üniversiteye 

yerleĢtirme sisteminin değiĢtirilmesi gerektiğini açıklayan Yazıcıoğlu, meslekî teknik 

öğretim ile yükseköğretim programlarının bütünlüğü ve devamlılığına dikkat 

çekmiĢtir.
 

Yazıcıoğlu ayrıca bu uygulama ile ihtiyaç duyulan ara insan gücü 

ihtiyacının giderilmesinin de önemine vurgu yapmıĢtır. Lise mezunlarının telafi 

eğitimi yoluyla meslekî ortaöğretim diploması almalarını eleĢtiren Yazıcıoğlu‟na 

göre bu gibi sorunların ciddi bir reformla normalleĢtirilmesi gerekmektedir. Aynı 

oturumda, 8 yıllık kesintisiz eğitimin 12 yıla çıkarılmasının zorunluluğuna değinen 

Nurettin Sözen ise lise öğreniminin 4 yıla çıkarılması gereğini ekonomik kalkınma 

programının zorunlu kıldığını ifade etmiĢtir. Ayrıca Sözen‟e göre iĢgücünü sağlamak 

için ortaöğretim öğrencilerinin üçte ikisinin MTE yönlendirilmesi zorunludur.
504

  

       Bu kademede yaĢanan baĢka bir geliĢme ise Türkiye‟nin ilk Sosyal Bilimler 

Lisesi‟nin Ankara‟da açılması ve 2003-2004 eğitim-öğretim döneminde öğrenci 

almasıdır. Ülkenin sosyal bilim uzmanı olduğunu açıklayan Millî Eğitim Bakanı 

Hüseyin Çelik‟e göre bu sorunun çözümü için açılan söz konusu okula sosyolog, 
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edebiyat uzmanı, siyaset bilimci, hukukçu, iletiĢim vb. uzmanlar alınarak altyapı 

oluĢturulacaktır.
505

 

       Ortaöğretim kademesinin öğretmen sorunu da ilköğretimdeki gibi 

çözümlenememiĢtir. Bu durum karĢısında YÖK, öğretim ihtiyacını karĢılamak için 

eğitim fakültelerini yeniden yapılandırmaya dönük çalıĢmalar yürütmeye 

baĢlamıĢtır.
506

 NKY nedeniyle teknik öğretmenlerle diğer branĢ öğretmenleri 

arasında aĢırı ders yükü farkı oluĢması ile teknik öğretmenlerin 40 saatlik ders yükü 

öğretmen açığına sebep olmaktadır.
507

 Aynı Ģekilde Türkiye‟de mevcut 48 fen 

lisesinde toplam 313 öğretmene ihtiyaç duyulmaktadır. Bakanlık 2000 yılında 411 

öğretmene ihtiyaç olduğunu açıklamasına karĢın baĢvuru yetersizliği nedeniyle 

öğretmen açığı giderilememiĢtir.
508

 

          Bu kademede 1998-1999 öğretim yılında temel eğitimden liseye geçen erkek 

öğrenci oranı %65,26 iken, kız öğrencilerde bu oran %47,34 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.
509

 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildikten sonra ortaöğretim kademesi 

ile bu kademe içinde yer alan genel liselerden mezun kız öğrenci oranlarına 

bakıldığında bir artıĢ olduğu görülmektedir.
 
 Bu kademede önemli diğer bir geliĢme 

ise, 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren meslekî ve teknik liselerden mezun 

olmayanların da “telafi eğitimi” görmek kaydıyla MYO‟ya girmelerinin olanaklı hale 

getirilmesiydi. Böylece genel liseden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına 

geçip mezun olan öğrencilerin sınavsız olarak MYO‟ya geçiĢleri 2002‟den itibaren 

gerçekleĢtirilmiĢtir.
510

  

       AĢağıda yer alan tabloda, 1999-2004 döneminde ortaöğretim kademesinden 

mezun olan kız öğrenci sayıları verilmektedir. 
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Tablo 26 Ortaöğretimden Mezun Olan Kız Öğrenci Oranları
511

 

Öğretim 

Yılları 

Ortaöğretim  (%) Genel Lise (%) 

Toplam 

Öğrenci 

Kız 

Öğrenci 

Toplam 

Öğrenci 

Kız 

Öğrenci 

1999-2000 37,32 33,48 20,46 19,70 

2000-2001 36,62 32,41 19,62 18,95 

2001-2002 38,53 34,00 22,47 21,57 

2002-2003 40,86 37,34 26,44 26,08 

2003-2004 54,86 50.47 36,34 35,40 

 

      Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu‟nun ortaöğretim sorunlarını gidermeye 

yönelik açıklamasına göre genel liseler, fen, yabancı dil ağırlık liseler, Anadolu 

Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerinin mezunları üniversiteyi öncelikle 

kazanmaktadırlar. Bu nedenle, üniversiteye giriĢte yeni bir değerlendirme kriteri 

getirilmesi öngörülmektedir.
512

  Ortaöğretimde en çok öğrenci bulunduran genel 

liselerle ilgili sorunlara çözüm getirmek amacıyla 80 adet genel lise binasının 

tamamlanarak 2000 yılı sonunda 67.000 öğrencilik ilave kapasite yaratılması 

planlanmıĢtır.
513

 2001 yılı sonunda ortaöğretimde 24.000 öğrencilik 31 adet öğretim 

binası tamamlanmıĢtır.
514

 2002 yılı sonunda ise bu kademede 80 adet okulun 

tamamlanarak 58.800 ek öğrenci kapasite yaratılması beklenmiĢ
515

 olmasına karĢın 

36.000 öğrencilik 50 öğretim binası (900 derslik)  bitirilmiĢtir.
516

 2003 yılı sonuna 

kadar 62 genel lise inĢaatının tamamlanarak 44.000 ilave kapasite yaratılması 

programa alınmıĢ,
517

 ancak 24.000 ek öğrenci kapasiteli 34 öğretim binası (600 

derslik) bitirilmiĢtir.
518

  

       Ortaöğretimde yaĢanan sıkıntıların giderilmesi için MEB, ortaöğretimin yeniden 

yapılandırılmasını öngören ve eğitim süresini 4 yıla çıkaracak olan “Ortaöğretim 

Projesi” hazırlamıĢtır.
519

 Bu projeye, çocukları iki yıl hazırlık okuyan velilerden 

tepki gelmiĢtir. Özellikle azınlık okullarında okuyan çocuklar 2 yıl yabancı dil 

                                                           
511

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2005 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları, s. 

190. (Liseden Mezuniyet yaĢı 17 olarak alınmıĢtır.) 
512

 “Meslek liseleri daha önemli”, Cumhuriyet, 8 Mart 2000, s. 8. 
513

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)  2001 Yılı Programı, s. 130. 
514

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2002 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları, s. 

180. 
515

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2002 Yılı Programı, s. 150. 
516

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2003 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları, s. 

184. 
517

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2003 Yılı Programı, s. 144. 
518

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2004 Yılı Programı, s. 145. 
519

 “4 yıllık lise geliyor”,  Millî Gazete”,  12 Kasım 2001, s. 3. 



112 
 

hazırlık okuduklarından; veliler liselerin 4 yıla çıkarılmasının çocuklarına fayda 

getirmeyeceğini MEB‟e bildirdiler.
520

  

       Millî Eğitim Bakanı Bostancıoğlu ayrıca özellikle meslekî ve teknik eğitime 

ağırlık verileceğini, sanayinin insan kaynağı açısından ihtiyacının belirlenerek 

çocukların buna göre yetiĢtirileceğini açıklamıĢtır. Okul sayısı konusunda sorun 

yaĢanmadığını ileri süren Bostancıoğlu, fabrika ve atölyeleri meslek okullarının 

atölyesi haline getirmek istediklerini ifade etmiĢtir; ayrıca hiç kimsenin alanında 

meslekî eğitim almamıĢ eleman çalıĢtırmaması ve aksi tutumlarda yaptırım 

uygulanması da öngörülmüĢtür.
521

 

       58. Hükümet‟in MEB “Avrupa Dil Gelişimi Dosyası Projesi” kapsamında her 

öğrenciye “dil pasaportu” verileceği bir çalıĢma da baĢlatılmıĢtır. Ankara ve 

Antalya‟nın pilot bölge olarak seçildiği proje için toplam 30 okulda 500 öğrenciye 

verilecek dil pasaportunda öğrencinin bildiği diller ve düzeylerinin yer alması 

planladı. Pilot okullar Anadolu ve Fen Liseleri, Süper Liseler ve Özel Okullar 

arasından seçildi.
522

  

       Bu arada Ağustos 2002‟de MEB Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı‟nın kararı ile 

ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretim süresinin 2003-2004 öğretim yılından 

itibaren 9. sınıftan baĢlamak üzere kademeli olarak 4 yıla çıkarılması 

kararlaĢtırılmıĢtı. Bu kararla ders türü ve yükünün azaltılması, öğrencilere 

programlar arası yatay ve dikey geçiĢ olanağının yaratılması amaçlanmıĢ, ancak 

hazırlıkların tamamlanamaması nedeniyle plan 25 Nisan 2003‟de Talim ve Terbiye 

Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılmıĢtır.
523

 2003 yılı ĠR‟de de hükümetin 2005‟e 

kadar ortaöğretim süresinin 4 yıla çıkarılması konusundaki tedbirleri ortadan 

kaldırdığına yer verilmiĢtir.
524

 

       Ortaöğretim kademesiyle ilgili Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel 

Müdürlüğü tarafından açıklanan raporda; ortaöğretimin baĢarısızlığı sınıf geçme 

sisteminin sık sık değiĢtirilmesi, öğretmen yetersizliği, ikili eğitim, baĢarısız 
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öğrencileri baĢarılı kılmak için her yıl yeni hakların verilmesine bağlanmıĢtır. 

Raporda konuyla ilgili çözüm önerilerinde bulunulmuĢtur. Buna göre ortaöğretim 

kurumlarının amaçlarına göre giriĢ Ģartları için yeni esaslar belirlenmeli ve özellikle 

genel liselere alınacak öğrencilerde belli bir baĢarı seviyesi aranmalıydı.
525

 BaĢbakan 

Recep Tayyip Erdoğan ise ülkede öğretimin olduğunu ancak eğitimin olmadığını 

belirterek bu iĢin tamamen özel sektöre bırakılması gerektiğini açıklamıĢtır.
526

 

Erdoğan ayrıca düz lise döneminin sona erdirileceğini ve meslek liselerine ağırlık 

verileceğini duyurmuĢtur.
527

 

1.2. Ulusal ve Uluslararası Proje ve Programlar  

1.2.1. Ortaöğretimi Yeniden Yapılandırma Projesi    

        Ortaöğretimde yaĢanan sorunlara çözüm oluĢturmak ve bir yol haritası 

belirlemek için çeĢitli ulusal ve uluslararası katkılı projeler geliĢtirilmiĢtir.  Bu 

projelerle ortaöğretimde bulunan yaklaĢık 30 okul türü ve çeĢitliliği yerine, program 

tür ve çeĢitliliği olan ve programlar arası geçiĢlere izin veren bir ortaöğretim 

sisteminin gerçekleĢmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öncelikle AB‟nin Gençlik 

ve Eğitim Programlarından sorumlu Ulusal Ajansın KuruluĢ ve Görevleri 

Hakkındaki Kanun ile ilgili çalıĢmalar sonuçlandırılacaktır. Bunun dıĢında Türkiye, 

AB tarafından desteklenen Meslekî Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi,  

AB‟nin uygun gördüğü Meslekî ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi ve 

“Socrates, Leonardo ve Youth for Europe” programları ile eğitim alanında AB 

standartlarına en kısa sürede ulaĢmayı hedeflemektedir. Türkiye, AB tarafından 

yürütülen Socrates Programı‟na 2001 Kasım ayından itibaren aktif olarak katılmayı 

planlamıĢtır.
528

 

1.2.1.1. Meslekî Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi 

(MEGEP) 

       MEGEP programının temel amacı, MEB aracılığı ile meslekî eğitim ve öğretim 

sisteminin ülkenin ve sanayinin öncelikleri göz önünde bulundurularak yenilenmesi 
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sürecinde destek olmaktır. Programın hayata geçirilmesi için program kaynakları ve 

uzmanlar tarafından,  iĢ piyasasının taleplerinin ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 

ve analiz edilmesi için araĢtırmalar yapılması planlanmıĢtır.
529

   

       2001 yılı UP‟de açıklandığı gibi AB‟ye uyum ve METK için gerekli 

düzenlemelerin yapılması planlanmıĢtır. Böylece AB tarafından uygun görülen 

Meslekî ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi ile özel sektörün talep ettiği 

vasıflı insan gücü yetiĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Aynı zamanda MEB ile özel sektör 

arasında koordinasyon sağlanarak AB standartlarına yaklaĢılması 

amaçlanmaktadır.
530

   

        MEGEP ile Türkiye‟deki Mesleki Eğitim Öğretim  (MEÖ) sisteminin 

yenilenmesi, meslekî eğitim ve öğretimin ülkenin ihtiyaçlarına ve yerel sanayinin 

önceliklerine uyumlu hale getirilmesi beklenmektedir. Bu programın amacı ise yeni 

bir meslekî standartlar ve nitelikler sistemi kurulması için bir MEÖ stratejisi ve 

politikası geliĢtirmektir; ayrıca program ile MEÖ sektöründe müfredat,  yeni kalite 

güvencesi ve yönetim sistemi geliĢtirme çalıĢmaları planlamaktadır.
531

  

       Bunun dıĢında MEGEP ile mesleki ve teknik eğitim sistemini sosyo-ekonomik 

gereksinimler ve yaĢam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda, ülkenin ihtiyaç 

duyduğu yüksek nitelikli ve performanslı ara kademe insan gücünü yetiĢtirmek 

hedeflenmektedir.  Bu hedefe yönelik olarak teknoloji geliĢtirilmesine ve üretimine 

yatkın bir MTE sisteminin güçlendirilerek uygulanmasını destekleyen bir proje 

niteliğindedir. Bu projenin uygulamasıyla 12 yıllık temel eğitim için altyapı 

oluĢturulması, MTE sisteminin AB ülkelerindeki standartlara yükseltilmesi, sosyal 

ortakların meslekî eğitime etkin biçimde katkı ve katılımının sağlanması, iĢ 

yaĢamının gereksinimlerine duyarlı yeni, geniĢ tabanlı programlar geliĢtirilmesi 

beklenmektedir.
532
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       Bu kademe için hedeflenenler arasında, yeni meslekî standartlar ve nitelikler 

sisteminin kurulması amacıyla MEÖ stratejisi ve politikalarının geliĢtirilmesi yer 

almaktadır.  Finansmanın önemli bir kısmı AB tarafından karĢılanacak olan program 

2002‟de hayata geçirilmiĢ ve 5 yıl olarak planlanmıĢtır. MEÖ‟nün güçlendirilmesi 

projesinde MEB, YÖK, Meslekî Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEK-

SA) ve teknik desteği sağlayacak olan Hollandalı “DHV Consultans” yer almıĢtır.
533

 

Program, Ankara‟da yürütülmüĢ ve 6 ilde uygulanmaya baĢlanmıĢtır.
534

 Bu projenin 

hayata geçirilmesini sağlayan sosyal ortaklar arasında Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB), Türkiye ĠĢverenler Sendikası Konfederasyonu (TĠSK), Hak ĠĢçi 

Sendikaları Konfederasyonu  (Hak-ĠĢ), DĠSK, MEK-SA Vakfı, Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Sanayici ĠĢadamları Derneği 

(TÜSĠAD) bulunmaktadır.
535

 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 

BaĢesgioğlu,  bu programın içeriğinde eczacı kalfalığı, hasta bakım hizmetleri, 

turizm gibi hayatın her alanını kapsayan meslekî becerileri geliĢtirmeye yönelik 

projeler olduğunu açıklamıĢtır. BaĢesgioğlu‟na göre projelerle verilecek eğitimin 

sonunda yaklaĢık 2.500 katılımcının en az yarısı istihdam olanaklarına 

kavuĢacaktır.
536

 

1.2.1.1.1. Leonardo da Vinci Programı 

        Leonardo da Vinci Programı,
537

 AB‟nin meslekî eğitim alanında üye devletler 

tarafından gerçekleĢtirilen faaliyetlerini tamamlayan ve destekleyen bir eylem 

programıdır. Eğitim programları, topluluk politikalarının önemli bir bölümünü 

kapsamaktadır. Bundan dolayı bu programlar, topluluğa üye ya da aday olan 

ülkelerin AB politikalarını ve iĢleyiĢini tanımasına aracılık etmektedir. Leonardo da 
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BaĢkanlığı, Ankara, 2005,  s. 13. 
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 2000‟de kabul edilen Lizbon stratejisi ile Avrupa eğitim sistemini bilgi toplumunun 

gereksinimlerini karĢılamaya uygun hale getirmek, Avrupa‟nın ekonomisini modernize etmek ve AB 

üye ülkelerinin dünya pazarlarında rekabet edebilmesini sağlamak hedeflenmiĢtir. Lizbon stratejisi 

kapsamında bilimsel araĢtırma, eğitim ve meslekî eğitim gibi pek çok alan bulunmaktadır. Bu 

anlamda AB, geliĢtirdiği eğitim programları içinde meslekî eğitim alanında iĢbirliğini sağlamak, 

politikaları ve uygulamaları desteklemek için Leonardo da Vinci Programı‟nı geliĢtirmiĢtir. (Mustafa 

Sağlam, Fatma Özüdoğru, Funda Çaray, “Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türk Eğitim 

Sistemi‟ne Etkileri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt VIII, Sayı 1, 2011, s. 
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Vinci programının ikinci aĢaması 2000-2006 yılları arasında uygulamaya 

konulmuĢtur.
538

          

       Program, meslekî eğitimle ilgili her tür kuruluĢa açık olup, eğitim kurumları 

(üniversiteler ve meslek yüksekokulları dâhil), iĢletmeler veya sosyal ortaklar/yerel 

otoriteler arasında iĢbirliğini güçlendirmeye çalıĢan ortaklıklara özel önem 

göstermektedir. Bu programın meslekî entegrasyonu kolaylaĢtırmak, eğitimin 

niteliklerini ve eğitime eriĢimi iyileĢtirmek ve eğitimin yeniliklere katkısını arttırmak 

amaçlı üç temel hedefi bulunmaktadır. Bu hedefler arasında toplumun bütün 

düzeylerindeki insanların özellikle gençlerin, yeteneklerini ve ehliyetlerini bu eğitim 

yoluyla güçlendirmek, istihdamı arttırmak, meslekî entegrasyonu kolaylaĢtırmak 

bulunmaktadır; ayrıca teknolojik ve idari değiĢimi güçlendirmek, adaptasyonu 

geliĢtirmek, meslekî eğitimin yaĢam boyu süren yeteneğini kazandırmak için bunlara 

eriĢimi kolaylaĢtırmak ve iĢsizlikle mücadele etmek diğer amaçlardandır. Bu amaç ve 

hedefler doğrultusunda üniversiteler ve sanayi sektörü (özellikle KOBĠ‟ler) dâhil 

meslekî eğitim kurumları arasında iĢbirliğinin güçlendirilmesi programlanmıĢtır.
539

  

       Bu programda belirlenen hedeflere ulaĢmak için yapılacak çalıĢmalar sırasında 

iki temel nokta üzerinde durulmuĢtur. Birincisi iĢgücü piyasasında engelliler dâhil en 

dezavantajlı konumda bulunanların eğitim almasını kolaylaĢtıracak uygulamaların 

geliĢtirilmesidir. Ġkincisi ise eğitimde ayrımcılıkla mücadele etmek üzere kadın ve 

erkeklere eĢit fırsatların tanınmasıdır. Türkiye, DPT organizasyonunda meslek 

okulları öğrencileri ile usta ve çırakları AB ülkelerine göndermeyi plânlamıĢ, bunun 

için çeĢitli kurum ve kuruluĢlar projelerini DPT‟ye vermeye baĢlamıĢlardır. Projenin 

maliyetinin %75‟i AB tarafından karĢılanacaktır.
 540

  Bir kısmı hibe olan desteğin bir 

kısmı da Türkiye‟de Meslekî Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi için 

kullanılacaktır. Proje, özel sektör ile AB‟nin ihtiyaç duyduğu standartlarda ara insan 

gücü yetiĢtirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, bölgesel düzeyde oluĢturulmuĢ 

etkili ve kendini finanse edebilen kamu-özel sektör ortaklığının kurulması 

planlanmıĢtır. Bu proje ile 11 ilde bulunan 19 adet meslekî teknik lisede, yüksek 

istihdam potansiyeline sahip olan otomatik kumanda, elektronik, bilgisayar, uçak 
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bakımı ve elektronik soğutma ve havalandırma, ağırlama ve gıda teknolojisi ile 

iletiĢim ve bilgi teknolojileri bölümlerinin donanımlarının sağlanması 

hedeflenmiĢtir.
541

 

       2002 ĠR‟de Türkiye‟nin bu programlara 2004‟e kadar tam olarak katılması için 

çalıĢmalarına hız verilmesi önerilmiĢtir.
542

  Son müracaat tarihi 13 ġubat 2004 olarak 

belirlenmiĢ olan bu proje ile amaçlanan, AB‟ye üye veya aday ülkelerle Türkiye 

arasında iĢ alanında standardın yakalanmasıdır. Ġnsan değiĢim projesi ile AB 

ülkelerine ilk olarak usta, çırak veya meslekî eğitim alan öğrenciler gidecek, buna 

karĢılık AB ülkelerinden aynı kapsam içinde Türkiye‟ye öğrenci gelecektir. Bu 

organizasyon DPT bünyesinde Ağustos 2003‟te kurulan Ulusal Ajans tarafından 

yürütülmektedir.
543

 Türkiye, eğitim alanındaki AB Topluluk Programları‟na katılım 

konusunda yasal süreci tamamlayarak eğitim programlarına katılımı ile ilgili 

Mutabakat Zaptını Eylül 2003‟de imzalama kararı almıĢtır.
544

 Socrates, Leonardo ve 

Gençlik ile sekiz program koordinatörlüğü Ģeklinde örgütlenmiĢ olan Ulusal 

Ajans‟ta, Leonardo da Vinci Programı altında iki program koordinatörlüğü 

bulunmaktadır. Bunlar değiĢim ve dil öğrenimi ile pilot projeler, uluslararası ağlar ve 

baĢvuru kaynakları Ģeklindedir.
 545

   

       Bu kademe için hedeflenenler arasında, yeni meslekî standartlar ve nitelikler 

sisteminin kurulması amacıyla MEÖ stratejisi ve politikalarının geliĢtirilmesi yer 

almaktadır.  Finansmanın önemli bir kısmı AB tarafından karĢılanacak olan program 

2002‟de hayata geçirilmiĢ ve 5 yıl olarak planlanmıĢtır. MEÖ‟nün güçlendirilmesi 

projesinde MEB, YÖK, MEK-SA ve teknik desteği sağlayacak olan Hollandalı 

“DHV Consultans” yer almıĢtır. Program, Ankara‟da yürütülmüĢ 6 ilde 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır.
546
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1.2.1.2. Meslekî Eğitim ve Öğretimin Modernizasyonu (MTEM) 

       Meslekî eğitim ve öğretim reformuna katkı sağlamak için baĢlatılan MEDA
547

 

kredisi ile desteklenen reformlardan biri Meslekî ve Teknik Eğitimin 

Modernizasyonu‟dur  (MTEM).  Programın amacı, bu alandaki reform ihtiyacını göz 

önünde bulundurarak çağdaĢ ve etkin hizmet içi öğretmen eğitiminin verilebilmesi 

için kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesidir.
548

 Bu program, Meslekî Eğitim ve 

Öğretimin Güçlendirilmesi programının tamamlayıcısıdır.  Söz konusu proje 2000‟de 

imzalanmıĢ olmasına karĢın çalıĢmalara proje kapsamında iĢlerlik 

kazandırılamamıĢtır.
549

  Söz konusu program ile modern ve verimli bir öğretmen 

eğitimi verilebilmesi amacıyla Türk kurumlarının güçlendirilmesi amaçlanmıĢtır. AK 

fonlarıyla yürütülen program, meslekî teknik öğretmenin sahip olması gereken 

yeterliliklerin tanımlanabilmesine dayanmaktadır. Öğretmenlerin önemli roller 

üstlenebilmelerini sağlamak amacıyla yüksek kalitede hizmet öncesi eğitimine ve 

uygulanmasına da destek olan program ile orta vadede insan kaynakları için bir 

ulusal strateji geliĢtirilmesi de öngörülmektedir.
550

 Faaliyetin 5 coğrafi bölgeden 

seçilecek illerde yapılması planlanmıĢ, illerin seçimi programın baĢlama tarihiyle 

belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmada MEB, YÖK, Üniversiteler, Meslekî ve Teknik Eğitim 

Fakülteleri ile meslekî teknik öğretim sisteminin sosyal ortakları görev alan 

kurumlardır. Temmuz 2003‟de British Council ile Türkiye arasında teknik destek 

sözleĢmesi imzalanmıĢtır.
551
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1.3. Ortaöğretim Kademesinde Yer Alan Okullar ve YaĢanan 

GeliĢmeler 

1.3.1. Genel Liseler        

       VII. BYKP‟nin 1996 yılı programında eğitimin tüm kademelerindeki ortak 

sorunlar belirtilmiĢtir. Bunlar; kalabalık sınıflar, eğitim için ayrılan kaynakların ve 

dersliklerin yetersizliği ve öğretmen açığıdır.
552

 Kalkınma planında olduğu gibi 

MEġ‟lerde de katılımcılar bazı tavsiyelerde bulunmuĢlardır. Bunlardan biri XVI. 

MEġ‟de 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi ile birlikte  “Eğitim Reformu” baĢlığı 

altında çalıĢan XV. ġûra‟da, ortaöğretim reformunun da öncelikle hayata geçirilmesi 

önerisidir.  Bu kademedeki sorunların baĢında okul ve kurum çeĢitliliği, kaynakların 

dağınıklığı ve savurganlığı olduğu açıklanmıĢtı.
553

  

      Bu kararlar ve tavsiyeler doğrultusunda 8 yıllık kesintisiz ilköğretime geçilmesi 

üzerine, ortaokulu olan liselerin ortaokul sınıfları kaldırılmaya baĢlanmıĢtır.
554

 2000 

yılına kadar, 4306 Sayılı Yasa gereği ilköğretimin 6. sınıflarına yeni kayıt 

yapılamayacağı için varlıklarının sona erdirilmesi planlanmıĢtır. Ortaokulları 

kademeli olarak kapanacak olan kız/erkek meslek liseleri, ticaret ve turizm liseleri ile 

ĠHL‟nin 1998-1999 öğretim yılında toplam sayısı 3.097 idi.  Farklı bakanlıklara bağlı 

olarak açılan ve meslek edindirmeye yönelik olan 314 Sağlık Meslek Lisesi ve 351 

Meslekî Teknik Lise eğitim hayatının içindeydi. Bu okullar ilköğretime dâhil 

edilmiĢlerdi. Genel liselerin sayısı ise 1998 öğretim yılında 2.611‟e ulaĢmıĢtı.
555

  

        Genel liselerde DPT verileriyle 1999-2000 öğretim yılında %36,6 olan 

okullaĢma oranının 2000-2001 öğretim yılı sonunda %37‟ye çıkması beklenmiĢ, 

                                                           
552

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 22654, 2 Haziran 1996, s. 20. 
553

 Ortaöğretim kademesi, genel liseler (bunlar yabancı dil ağırlıklı liseler, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, 

AkĢam Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Lise ve Açık Öğretim 

Lisesi türündedir) ve Meslekî ve Teknik okullar olarak ayrılmaktadır. Meslekî ve Teknik öğretimde 

çok değiĢik adlar altında farklı birimlere bağlı kurumlar bulunmaktadır. Bunların bazıları kendi içinde 

alt meslek dallarına ayrılmıĢ olmasına rağmen doğrudan aynı program aldı altında örgütlenmiĢlerdir. 

Bu okullarda örgün eğitim kadar yaygın eğitim de önemlidir. Millî Eğitim Bakanlığı‟nın Çıraklık ve 

Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile diğer bakanlıklar, özel, gönüllü ve meslek kuruluĢlarınca açılan 

eğitim programları ile çalıĢmalar yürütülmektedir. (On Altıncı Millî Eğitim ġûrası Ön Komisyon 

Raporları (Hazırlık Dokümanı), s. 25-39.) 
554

 Rıfat Okçabol, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim, Ayrı 

Basım, Ankara, TÜBÜ Türkiye Bilimler Akademisi, 1999, s. 175. 
555

 Ercan Türk, Türk Eğitim Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığında Yapısal DeğiĢmeler, Ankara,  

Nobel Yayın Dağıtım Ltd. ġti. 1999, s. 117, 176-177. 
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ancak bu oran %41,8 olarak gerçekleĢmiĢtir.
556

 Bu kademede okullaĢma oranı 2001-

2002 öğretim yılında %47,4,
557

 2002-2003 öğretim yılında %54,8, 2003-2004 

öğretim yılında ise, %66,1 olmuĢtur.
558

  Bu öğretim yılı içinde yapılan OKÖSS‟ye 

giren 600.289 adaydan 108.548‟i sınavı asil listeden kazanmıĢ, 40.586 aday sıfır 

puan almıĢtır. Bunun yanı sıra sınava giren 292.389 kız öğrencinin %23,5‟i baĢarılı 

olmuĢtur. Türkiye‟de en baĢarılı il en Batı‟da yer alan Edirne olurken, ülkenin en 

Doğu‟sunda yer alan Hakkâri en baĢarısız il olmuĢtur.
559

      

       AĢağıdaki tablolarda, 1999-2004 dönemi içerisinde ortaöğretim kademesinde 

yaĢanan geliĢmeler yer almaktadır.  

Tablo 27 Genel Ortaöğretimde YaĢanan Sayısal GeliĢmeler
560

 

Öğretim 

Yılları 

Okul 

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

Toplam 

Mezun 

Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

Öğrenci 

Sayısı 

Mezun  

Kız 

Öğrenci 

Sayısı 

Toplam 

Öğretmen 

Sayısı 

Kadın 

Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 6.000 2.316.350 536.124 962.361 237.686 143.379 58.831 

2000-2001 6.291 2.362.653 532.952 979.741 230.422 139.969 56.701 

2001-2002 6.367 2.579.819 507.363 1.081.783 227.111 144.884 58.567 

2002-2003 6.212 3.023.602 530.259 1.232.900 237.589 137.956 59.408 

2003-2004 6.931 3.014.392 451.075 1.284.727 214.882 147.776 63.941 

ArtıĢ Oranı(%) 15,51 30,13 -15,86 33,49 -9,59 3,06 8,68 

                 

       Genel ortaöğretimde toplam mezun öğrenci sayısı ile mezun kız öğrenci 

sayısında düĢüĢ yaĢanmıĢ, okul, toplam öğrenci, kız öğrenci, toplam öğretmen ve 

kadın öğretmen sayılarında artıĢ meydana gelmiĢtir. 

       Genel ortaöğretim kapsamında olan okulların 2001-2002 eğitim-öğretim yılı 

verilerine göre %59‟unu genel lise, %18‟ini özel lise, %16‟sını Anadolu Lisesi, 

%2‟sini Fen Lisesi, %4‟ünü Anadolu Öğretmen Lisesi ve %1‟ini Anadolu Güzel 

Sanatlar lisesi oluĢturmaktadır.
561

 2003-2004 öğretim yılı itibariyle, ortaöğretim 

çağındaki okullaĢma oranlarında bölgesel, toplumsal, kültürel, sosyal, ekonomik gibi 

                                                           
556

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2003 Yılı Programı, s. 132, 139. 
557

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2004 Yılı Programı, s. 142. 
558

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2005 Yılı Programı, s. 135. Ayrıca bkz. 

Çocuklar Ġçin Ġlerleme –Toplumsal Cinsiyet EĢitliği ve Ġlköğretime ĠliĢkin Rapor, UNICEF 

Strateji Bilgi Bölümü, Politika GeliĢtirme ve Planlama Bölümü, Tercüme: Sayı 2,  UNICEF Ankara,  

2005, s. 9.   
559

 “40 bin 500 öğrenci „sıfır‟ çekti”, Cumhuriyet, 29 Temmuz 2003, s. 1. 
560

 Millî Eğitim Ġstatistikleri Örgün ve Yaygın Eğitim 2004-2005, s. 7. 
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 2002 Yılı BaĢında Millî Eğitim, s. 136. 
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 2002 Yılı BaĢında Millî Eğitim, s. 137. 
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pek çok etkenden dolayı kızların eğitimi istenilen düzeye ulaĢamamıĢtır. Marmara 

Bölgesi‟nde %82,3 toplam okullaĢma oranının içindeki kızların oranı %76,5 iken bu 

oranlar Karadeniz Bölgesi‟nde toplam okullaĢma oranı %62,1, kızların okullaĢma 

oranı %51,4 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde toplam okullaĢma oranı %42,7, 

kızların okullaĢma oranı ise %28,8 olarak gerçekleĢmiĢtir.
562

  

Tablo 28 Ortaöğretimde Resmî Okullardaki Sayısal GeliĢmeler
563

 

         

       Tablo 29‟da görüldüğü gibi toplam özel okullardaki öğretmen sayısında %17,18 

oranında bir düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Bu okullarda toplam öğrenci sayısı ile kız öğrenci 

sayısı ise yakın oranlarda artıĢ göstermiĢtir.     

Tablo 29 Ortaöğretimde Özel Okullardaki Sayısal GeliĢmeler
564

 

Öğretim 

Yılları 

Okul Sayısı Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

Öğrenci Sayısı 

Toplam Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 446 54.633 24.789 9.243 

2000-2001 457 56.603 25.395 8.469 

2001-2002 465 72.051 32.394 8.128 

2002-2003 342 56.429 25.553 6.318 

2003-2004 544 69.299 31.678 7.655 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

21,97 26,84 27,79 -17,18 

 

                                                           
562

 Avrupa Birliği Vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar, Ed. Ġrfan Erdoğan, Türkiye Özel 

Okullar Birliği Derneği, Neta Matbaacılık, 2006, s, 49. 
563

 2000 Yılında Millî Eğitim, s. 21;  Millî Eğitim Sayısal Veriler 2003-2004, s. 143. (Tablodaki 

okullara Açık Öğretim Lisesi dâhil değildir.) 
564

 2000 Yılında Millî Eğitim, s. 21; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2001, s. 147; 2002 BaĢında Milli 

Eğitim, s. 138;  Millî Eğitim Sayısal Veriler 2002-2003, s. 142; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2003-

2004, s. 144.  

EĞĠTĠM KURUMLARI Okul/ 

Sınıf  

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci  

Sayısı 

Toplam 

Öğretmen  

Sayısı 

 Öğretim Yılları ve Sayılar 

1999-2000 ve 

2003-2004 

1999-2000 ve 

2003-2004 

1999-2000 ve 

2003-2004 

1999-2000 ve 

2003-2004 

Lise 1.553-1.626 901.297-1.384.600 407.424-640.345 45.361-59.998 

Anadolu Lisesi 411-432 159.467-205.706 72.951-94.081 11.430-13.517 

Fen Lisesi 46-61 9.916-13.188 3.039-4.239 668-1.142 

Anadolu Güzel Sanatlar 

Lisesi 

30-51 3.405-7.321 2.407-4.819 391-838 

Anadolu Öğretmen Lisesi 86-115 29.598-31.363 14.204-14.663 1.743-2.854 

Toplam Okul Sayısı 2.126-2.285 1.103.683-643.178 500.025-758.147 59.593-78.349 
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1.3.2. Meslekî ve Teknik Eğitim Öğretim Okulları  

      Dünya‟da genel olarak meslekî eğitim “çıraklık eğitimine dayalı model”, “okula 

dayalı model” ve “okul ve işletmenin birlikte yer aldığı ikili model” olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmanın dıĢında ayrıca devletin sistem içindeki 

rolüne göre “piyasa modeli”, “okul modeli” ve “iş birliği (çıraklık) modeli” Ģeklinde 

modeller bulunmaktadır. Japonya‟da uygulanmakta olan piyasa modelinde meslekî 

eğitim çoğunlukla iĢletmeler ve özel kesim tarafından yapılmaktadır. Fransa ve 

Ġsveç‟te uygulanmakta olan okul modelinde ise meslekî eğitime iliĢkin düzenlemeler 

iĢçi, iĢveren ve meslek kuruluĢlarının katılımıyla devlet tarafından yapılmakta, 

meslekî eğitim okulda ya da devletin desteği ile özel kesimde gerçekleĢtirilmektedir. 

BaĢta Almanya olmak üzere Batı Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde kullanılan 

iĢbirliği veya çifte olarak da adlandırılan sistemde, meslekî eğitimin tüm süreçleri 

tüm kesimlerin katılımıyla planlanmakta olup, eğitim ise belirli oranda okulda ve iĢ 

yerinde gerçekleĢtirilmektedir.
565

  

       Türkiye‟de 1986‟dan sonra ĠĢletmelerde Meslek Eğitimi (ĠġME) uygulaması ile 

eğitimde yeni bir dinamizm getirilerek okul ve iĢ yaĢamı birlikte yürütülmüĢtür. Bu 

çalıĢma ile önemli mesafe kat edilmesine karĢın öğrenci yeterliliği, nitelikli 

öğretmen, uygun programlar vb. sorunlar devam etmektedir. Ortaöğretim sistemi 

içinde meslekî orta öğretim, ara insan gücü yetiĢtirmesinden dolayı önemli bir iĢleve 

sahiptir. Mevcut sistem içinde genel ve meslekî teknik eğitim ikilemi yaĢanmaktadır. 

Bu soruna çözüm için 15 ve 16. MEġ‟lerle birlik içinde çeĢitliliği yansıtacak Ģekilde 

alınan kararlar gereği yeni düzenlemeler yapılarak ortaöğretimin parçalı yapıdan 

kurtarılması gerekmektedir.
566

 Bunlarla birlikte çok ciddi niteliksizliğin yanı sıra 

çalıĢma yaĢamına uyumsuzluk ve istihdamla ilgili yetersizlik söz konusuydu. Bu 

nedenle “Orta öğretimin yeniden yapılandırılması” hedefi ile toplanan XVI. ġûra‟nın 

esas gündemi MTE ağırlıklı olmuĢtur.
567

 

       Bu soruna çözüm için VIII. BYKP‟de örgün ve yaygın öğretimde MTE‟ye 

ağırlık verileceği ve ortaöğretimde bu okulların payının arttırılacağı belirtilmiĢtir; 
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 Mehmet TaĢpınar, Sema Çiçek, “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Ülkemiz Meslekî Teknik Orta 

Öğretim Sisteminde Yeniden Yapılanma”, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu 20-

22 Aralık 2004 Bildiriler, Ankara, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı, 

2006, s. 232.  
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 A.g.b., s. 233, 235. 
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 On Altıncı Milli Eğitim ġûrası, KonuĢmalar, Raporlar, GörüĢmeler ve Kararlar, s. 36. 
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ayrıca üniversitelere giriĢ sınavlarında genel liseler ile meslekî-teknik lise mezunları 

arasındaki farklı değerlendirmenin kaldırılması hedeflenmiĢtir. Piyasanın ihtiyacına 

yönelik meslekî-teknik lise eğitim programlarının meslek standartlarına dayalı olarak 

yapılması sağlanarak, çalıĢma hayatı ile iĢlevsel birlik oluĢturulmak istenmekteydi. 

Bununla birlikte meslek yüksekokulları ile meslekî-teknik ortaöğretim kurumları 

arasında program bütünlüğünün oluĢturulması da plan kapsamına alınarak nitelikli 

iĢgücünün yetiĢtirilmesi amaçlanmıĢtır.
568

  

       MTE gündemi ile toplanan XVI. MEġ‟de yapılan önerilerde AB ile bütünleĢme 

sürecini kolaylaĢtırıcı nitelikte olmak üzere özellikle istihdamı hazırlayıcı MTE 

programları ile uluslararası standartlara ulaĢmaya olanak veren bir yapılaĢma 

planlamasına ihtiyaç olduğu belirlenmiĢti. Bu amaçla bazı önerilerde bulunulmuĢtu. 

Diğer bir öneri ise meslek eğitimindeki yaklaĢımın, istihdam beklentisinin ötesinde 

bölgesel gereksinimler göz önünde bulundurularak iĢ gücünü yetiĢtirmeye yönelik 

olmasıydı. Bunun için ilköğretimin sekizinci sınıflarında meslekleri tanıma ve 

yönelmeye ağırlık verilerek, öğrenciye uygun olduğu düĢünülen alan konusunda 

eğitim baĢarısı da değerlendirmeye dâhil edilerek velisinin bilgisi çerçevesinde 

tavsiyede bulunulması önerilmekteydi.
569

 Bunun yanı sıra 2001 UP‟de MTE ile 

sanayi arasındaki iliĢkinin arttırılabilmesi için ilgili kanunlarda düzenlemeler 

yapılacağına yer verilmiĢtir.
570

 

       ġûra kararlarında kadınların iĢ gücünün, meslek eğitimi yoluyla ekonomiye 

kazandırılması yönündeki öneriler de dikkat çekmekteydi. Kadının tarımın dıĢında iĢ 

gücünün çeĢitli sektörlerde çok düĢük olarak temsil edildiğinin gözlemlendiği 

belirtilerek, ülkenin kalkınmasında kadınların eğitim ve istihdamının büyük öneme 

sahip olduğu vurgulanmıĢtır. Bu nedenle öncelikle meslekî eğitim programlarında ve 

buna dayalı iĢ alanlarında mevcut iĢgücünün ekonomiye kazandırılması için üretim 

içinde kadınların istihdamına ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiĢtir. Kız 

öğrencilerin MTE programlarına katılmalarını sağlamak ve onları teĢvik etmek amacı 

ile bazı önlemler alınması önerisi kararı da alınmıĢtı. Farklı sektörlerde, özellikle 

üstün nitelikli insan gücü ihtiyaçlarının karĢılanmasını sağlamak ve kadın iĢgücünü 
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 Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, s. 83-84. 
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 On Altıncı Milli Eğitim ġûrası, KonuĢmalar, Raporlar, GörüĢmeler ve Kararlar,  119, 123.  
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 24352, 24 Mart 2001, s. 318.   
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arttırmak için kadın eğitiminin geliĢtirilmesine, kadın iĢgücü istihdamının arttırılması 

yönünde özendirici önlemler alınmasına Ģûra kararlarında yer verilmekteydi.
571

 

       Bu kararların hayata geçirilebilmesi için yöresel ihtiyaçlara göre kadınlara 

yönelik hizmet ve üretim alanları belirlenerek bu konuda eğitimin önemine dikkat 

çekilmiĢti. ġûra‟da, kız çocuklarını ve kadınları ilgilendiren baĢka birçok öneri 

sunulmuĢtur.  Bu öneriler arasında ilköğretim sonrası kız çocuklarının eğitim 

hayatındaki oranını arttırmak amacı ile öğrencilere burs ve iĢ olanakları sağlanarak 

meslekî programlara yönlendirilmeleri yer almaktadır; ayrıca, öğrenci velilerine bazı 

özel teĢvikler de getirilerek kız çocuklarının eğitim almalarının sağlanmasına vurgu 

yapılmıĢtı. Kadınların meslekî ve teknik üretime özendirilmeleri için yerel 

yönetimlerle iĢbirliği yapılarak yöresel ürünlerin yöre pazarlarında satıĢı konusunda 

destek olunması önerisinde de bulunulmuĢtu; ayrıca kadın nüfusun eğitim 

kurumlarına katılımı konusunda bölgelerarası eĢitsizliğin giderilmesi yönünde 

öneride bulunulmuĢ ve bu öneri kabul edilmiĢti.
572

 

       Diğer bir öneri de Meslekî Teknik Öğretim okullarının öğretmen ihtiyacının 

Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültelerinden giderilmesi yönündeydi. Söz konusu 

fakültelerdeki mezunlarla mevcut öğretmen açığı karĢılanamadığı ve alanların 

öğretmen ihtiyacı için yakın bölüm mezunları ile ilgili diğer yükseköğretim 

kurumları mezunlarından yararlanılması önerisinde bulunulmuĢtu. Bunun için 

Meslekî Teknik Eğitim Fakültelerinde ders tamamlama yöntemi söz konusuydu. 

Erkek teknik öğretmenliği, kız teknik öğretmenliği ve ticaret ve turizm öğretmenliği 

gibi üç kategoriye ayrılmıĢ olan bu kademedeki eğitim fakültelerinin bilim kenti olan 

yerlerde kurulması önerilmiĢ ve kabul edilmiĢtir.
573

 Burada amaç özellikle kız teknik 

öğretmen okullarına eriĢimi kolaylaĢtırarak, okulların tercih edilmesini sağlamak ve 

bu kademedeki öğretmenlik mesleğini cazip hale getirmektir.  

       METK‟de belirtildiği gibi temel eğitimini tamamlayan ve ortaöğretime gitmeye 

hak kazanan tüm öğrenciler ortaöğretime devam etmek, bu kademenin tüm 

olanaklarından ilgi, yetenek ve istekleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir
574

. 8 

yıllık kesintisiz eğitimin mimarı kabul edilen Hikmet Uluğbay, ortaöğretimde 
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öğrencilerin %65‟inin MTE‟ye yönlendirilmeleri gerektiğine, alacakları eğitimin 

küresel rekabet ortamındaki geliĢmelerin talep ettiği veya edeceği iĢgücü potansiyeli 

göz önünde bulundurulacak Ģekilde olmasına dikkat çekmiĢtir.
575

 Bu amaçla Türkiye, 

ekonomik sistemin iĢ gücü ihtiyacıyla meslekî ve teknik okullar arasındaki 

kopukluğu giderebilmek amacıyla AB ile 4 Temmuz 2000‟de imzalanan MEGEP 

projesini hayata geçirmiĢtir.
576

   

       ÇeĢitli programların uygulandığı ortaöğretimde, belli bir programa ağırlık veren 

okullara lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dallarını belirleyen adlar 

verilmektedir. Nüfusu az ya da dağınık olan ve MEB tarafından gerekli görülen 

yerlerde, genel lise ve MTE programlarını bir yönetim altında uygulayan çok 

programlı liseler kurulabileceği METK‟de yer almıĢtır. Bu kurumların öğrenim 

süresi uygulanan programın özelliğine göre MEB tarafından tespit edilmektedir. 

Ġlköğretimde baĢlayan yönlendirmede yanılmaları önlemek için muhtemel geliĢmeler 

de göz önünde bulundurulmaktadır; ayrıca ortaöğretimde devam eden 

yönlendirmenin esasları ile çeĢitli programlar ya da ortaöğretim okulları arasında 

yapılacak olan yatay ve dikey geçiĢ Ģartları MEB tarafından düzenlenmektedir.
 577

  

       1997‟de METK‟nın Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu‟nun 10. maddesinde 

yapılan değiĢiklik ile eğitime baĢlama yaĢı 13‟den 14‟e çıkarılmıĢtır. Kanun‟un 6. 

maddesinde yapılan değiĢiklik ile ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının 

hedeflerine uygun olmak Ģartıyla hazırlık sınıfları konulabilme olanağı getirilmiĢtir. 

23. madde ile ilköğretimin son ders yılının ikinci yarısında, öğrenciler devam 

edebilecekleri okulu ve programı ileride yapmak istedikleri mesleğe yönelik olarak 

seçeceklerdir. Bunu yaparken mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaĢam standartları 

konusunda bilgi verebilecek rehberlik servisleri ile birlikte çalıĢmalar yürütülmesi 

kabul edilmiĢtir.
578

 MTE okullarının çoğu MEB tarafından yönetilmektedir. Diğer 

bakanlık ve kurumların da örgütleri için gerekli meslekî ve teknik elemanları 

yetiĢtirmek amacı ile açmıĢ olduğu okullar sistem içinde bulunmaktadır.
579
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       Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları, iĢ ve meslek alanlarında insan gücü 

yetiĢtiren ve öğrencileri yükseköğretime hazırlayan kurumlardır. Bu kademede, 

“Erkek Teknik Öğretim Okulları, Kız Teknik Öğretim Okulları, Ticaret ve Turizm 

Öğretimi Okulları, Din Öğretimi Okulları, Özel Eğitim Okulları, Özel Öğretim 

Okulları ve Sağlık Eğitimi Okulları” bulunmaktadır. Kız ve erkek teknik okulları 

karma eğitim vermekte olup, ülke endüstrisinin ihtiyaç duyduğu iĢ alanlarına orta 

kademe teknik insan gücü yetiĢtirmekte ve yükseköğretime hazırlamaktadır. Kız 

teknik öğretim okulları, Anadolu Kız Teknik Liseleri, Kız Teknik Liseleri, Anadolu 

Kız Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri ile çok programlı liselerden oluĢmaktadır. 

Bu öğretim kurumlarında örgün eğitim içinde 64, yaygın eğitim içinde de yaklaĢık 

250 program bölgesel özelliklere göre uygulanmaktadır.
580

  

     Söz konusu okullar, ilköğretim okulundan mezun olan öğrencilerin gittiği ve 4 

yıllık eğitim veren kurumlardır. Ortaöğretim kurumlarının 9. sınıf öğrenci olma 

koĢullarını taĢıyan öğrencilerin gidebildiği bu okulların temel amacı; öğrencilere bu 

seviyede ortak kültür vermek, toplumun, kiĢilerin problemlerini tanıtmak ve çözüm 

yollarını arattırmak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda 

bulunacak insan gücü yetiĢtirmek için teknik alanlarda meslekî formasyon 

kazandırmak, yükseköğretime ve hayata hazırlayacak programlar oluĢturmak ve 

uygulamaktır. Kız ve erkek teknik ve meslek liselerinden “teknisyen” unvanı ile 

mezun olan öğrenciler alanları ile ilgili iĢyerlerinde çalıĢabilme hakkını 

kazanmaktadır. Ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taĢıyanlar ise 

mesleklerinde bağımsız “İşyeri Açma Belgesi” ile iĢyeri açabilmektedir.
581

  

       1999‟da meslekî ve teknik liselerde sağlanan sayısal artıĢa rağmen, yetersiz 

kaynak, kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması, özel sektör ile yeterli 

iĢbirliğine gidilememesi nedenleriyle bu kademede planlanan hedeflerin gerisinde 

kalınmıĢtır. Oysa iĢ piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelik ve türde meslekî eğitim 

programlarının geliĢtirilmesi ve çeĢitlendirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. Bütün 

bu sorunların giderilmesine yönelik MTE alanına öğretmen ve yönetici yetiĢtirme ve 

MTE‟de finansman konularına çözüm getirmek amacıyla 16. MEġ düzenlenmiĢtir.
582
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       MEġ tavsiyeleri dikkate alınarak 2000 yılı sonuna kadar çeĢitli branĢlarda 743 

derslik kapasiteli toplam 59 Meslekî Teknik Lise‟nin tamamlanarak 30.000 öğrenci 

kapasiteli derslik yapılması planlanmıĢtır. MTE‟nin ortaöğretim içindeki payının 

arttırılması hedeflenmesine karĢın ÖSYM‟de yapılan değiĢiklik nedeniyle bu 

okullara olan öğrenci talebinde düĢme devam etmiĢtir.
583

  Söz konusu liselerdeki 

öğrencilerin her ne sebeple olursa olsun resmî ve özel genel liselere nakline izin 

verilmemiĢtir. Bu durum karĢısında MEB aldığı bir kararla her türlü meslekî ve 

teknik ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfında olanlar ile 9.sınıfı tekrar etme 

durumuna düĢen öğrencilere Açık Öğretim Lisesi genel lise programına kayıt olanağı 

getirmiĢtir.
584

 

        Bu kademede çeĢitli programları bitiren MTE öğrencilerinin hangi 

yükseköğretim kurumlarına nasıl girecekleri, giriĢ Ģartları MEB ile iĢbirliği yapılarak 

YÖK tarafından tespit edilmektedir. ĠHL ve güzel sanatlar alanlarında METK‟de ayrı 

maddelerle düzenleme yapılmıĢtır.
585

 MTE‟de kaynakların yetersiz ve yeterince 

verimli kullanılmamıĢ olmasından kaynaklanan problemler nedeniyle VII. BYKP, bu 

alanda hedeflenenin gerisinde kalmıĢtır. Bu nedenle söz konusu kademe 

kurumlarıyla çıraklık eğitim merkezlerinde baĢlatılan “Tam Gün Tam Yıl Eğitim 

Projesi Uygulaması” devam etmektedir. Bu sayede 1998-1999 öğretim yılında 184 

okulda 45.000 kız ve erkek öğrenci için ek kapasite yaratılmıĢtır. Amaçlardan biri de 

bu kademelerdeki okullara gittikçe azalmaya baĢlamıĢ olan öğrenci talebinin tersine 

çevrilmesiydi.
586

 Söz konusu programın yürütüldüğü 2000‟de 189 okulda 54.529 

öğrenci kapasitesine sahip derslik yapılmıĢtır.
587

 Diğer bir amaç ise örgün ve yaygın 

MTE‟nin iĢgücü piyasası ile iĢbirliği içinde yürütülmesidir; zira okulda verilen temel 

bilgi ve becerilerin uygulama kısmının iĢyerlerine kaydırılması, eğitimin niteliği 

açısından önem arz etmektedir.
588

 

       Yurt dıĢında projelendirilen kredilerin rasyonel kullanılmamasından 

kaynaklanan problemlerin yanı sıra projelerin yürütülmesinde koordinasyon eksikliği 
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nedeniyle nitelikli insan gücünün istihdam edilememesi gibi sorunlar devam etmiĢtir. 

Bu kademe mezunlarının, kendi alan veya branĢlarına uygun lisans programlarına 

geçiĢte yaĢanan problemler henüz çözümlenememiĢtir; ayrıca bu kademe için yurt içi 

kaynak yetersizliği, mevcut kaynakların etkin kullanılamaması ve özel sektör ile 

yeterince iĢbirliği kurulamaması nedeniyle hedeflerde sapmalar olmuĢtur.
 589

 

       MTE‟nin ilkeleri olarak, BYKP, HP‟ler ve MEġ kararlarında yer alan hedef, ilke 

ve politikalara uygun bir Ģekilde Ģunlar belirlenmiĢtir: Ġnsan gücü, eğitim ve istihdam 

iliĢkilerinin doğru bir yapıya kavuĢturulması; MTE alanında yerel yönetimler, ilgili 

odalar, STÖ vb. kurumların eğitim yönetimi karar süreçlerine katılım ve katkılarının 

sağlanması; bunlarla uygulama ve iĢbirliğine gidilmesi; örgün çıraklık ve yaygın 

MTE ilgili her bireye, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri, tutum, 

davranıĢ ve iĢ alıĢkanlıklarının kazandırılması; bu kademedeki eğitim sürecinde 

teknolojinin etkin ve verimli kullanılarak eğitimin çağdaĢ, bilimsel ve yüksek 

nitelikte verilmesi; meslekî eğitim almıĢların alanlarında istihdamlarının sağlanması; 

eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartların baz alınması; yaĢam boyu 

öğrenim ve sürekli meslekî eğitimin bireylere benimsetilmesi; MTE ortaöğretim 

programları ile bu programların devamı niteliğindeki MYO arasındaki programlar 

arasında bütünlüğün oluĢturulması.
590

  

        Bu ilkeler ıĢığında yapılan çalıĢmalarla 2000-2001 eğitim-öğretim yılında 

20.000 öğrenci kapasiteli 40 öğretim binası tamamlanmıĢtır.
591

  Bu öğretim yılı 

içinde ortaöğretimin meslekî ve teknik eğitim ağırlıklı olarak yeniden 

yapılandırılması ve yükseköğretime geçiĢin düzenlenmesine iliĢkin yasa yürürlüğe 

girmiĢtir.
592

 Bu yasa ile meslekî teknik orta öğretim ve yükseköğretim 

programlarının bütünlüğünün devamlılığı esas alınarak, meslekî ve teknik 

ortaöğretimini bitiren öğrencilere istekleri doğrultusunda bitirdikleri programın 

devamı niteliğinde veya en yakın programın uygulandığı 2 yıllık MYO‟ya sınavsız 

olarak geçme hakkı getirilmiĢtir;
593

 ayrıca sınavsız olarak MYÖ‟ye devam ederek 
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mezun olan öğrencilerin %10‟undan az olmamak Ģartıyla alanlarıyla ilgili lisans 

programlarına belirlenen kontenjanlara göre dikey geçiĢ yapmaları da 

sağlanmıĢtır;
594

 ancak kız meslek liselerinin bazı bölümleri ile Meteoroloji Lisesi 

mezunları, aynı alanda MYO olmaması nedeniyle sınavsız geçiĢten 

yararlanamamıĢlardır.
595

 Yine MTE‟ye teĢvik amacıyla, TÜBĠTAK tarafından tespit 

edilen uluslararası bilimsel yarıĢmalarda ödül kazanmıĢ öğrenciler, okudukları 

alanlarda ÖSYM ile TÜBĠTAK‟ın ortak olarak belirleyecekleri yükseköğretim 

kurumlarına sınavsız girebileceklerdir.
596

   

       Bu geliĢmeler ıĢığında 2001-2002 eğitim-öğretim yılı itibariyle ortaokuldan 

sonra sınavla girilen meslekî ve teknik liselerin mezunları, yükseköğretime giriĢte 

ikinci bir sınavla baĢka alanlara yönelmektedir; zira MYO‟lara giren öğrencilerin 

ancak yarısı meslekî ve teknik lise mezunu olup geri kalan bölümü ise genel lise 

kökenli öğrencilerdir. Bu durum genel lise eğitimine göre maliyeti çok yüksek olan 

meslekî ve teknik lise kaynaklı öğrencilerin sistemin dıĢında kalmasına sebep 

olmaktadır. Bu nedenle MTE‟de, ortaöğretim ile yükseköğretim arasında henüz 

kurulamamıĢ olan iliĢkinin kurulması, iki okul tipinde eğitim düzeyi arasında 

öğretmen, fiziki kapasite ve öğretim elemanı kapasitelerinin ortak kullanılması ve 

bunun bir program bütünlüğü içinde oluĢturulması için Meslekî Eğitim Bölgelerinin 

(METEB) kurulması ve bu bölgeler içinde faaliyet gösteren sınaî, zirai ve ticari 

kuruluĢların olanaklarının da eğitime açılması için 4702 sayılı yasa 26 Haziran 

2001‟de yürürlüğe girmiĢtir.
597

  

       2002-2003 eğitim-öğretim yılında meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarından 

mezun olan öğrencilerin, istedikleri takdirde mezun oldukları programın devamı 

niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı MYO‟lara sınavsız 

yerleĢtirilmesi baĢlatılmıĢtır. Bu yerleĢtirmelerde öğrenci, öncelikle kendi MTE 

bölgesi içinde yer alan MYO‟lara sonra bölgesi dıĢındakilere yerleĢtirilmiĢtir. 

Sınavsız geçiĢ kapsamında devlet, vakıf ve KKTC‟deki MYO‟lara 196.599 

kontenjan ayrılmıĢ ve bu kontenjanlara 193.667 öğrenci kaydedilmiĢtir; ayrıca 

sınavsız olarak MYO‟ya devam ederek mezun olan öğrencilere %10‟dan az 
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olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey 

geçiĢ yapma olanağı sağlanmıĢtır.
598

 59. Hükümet mevcut uygulamadan memnun 

olmadığını belirterek HP‟de yapılacakları açıklamıĢtır. Buna göre MTE‟ye olan 

talebi azaltmaya neden olan üniversiteye yerleĢtirme sistemi değiĢtirilerek MYO‟nun 

meslek standartlarına uyumlu niteliklere sahip insan gücü yetiĢtirecek Ģekilde 

yeniden ele alınacaktır.
599

  

       2003 yılı ĠR‟de ortaöğretim ile ilgili yapılan diğer değerlendirmede VIII. BYKP 

ile bu kademedeki okullaĢma oranında baĢarılı olunduğu, ancak genel liselere devam 

oranının azaltılarak MTE okullarına yönelimi sağlamada yeterince ilerleme 

kaydedilemediği vurgulanmaktadır. ĠR‟de ortaöğretimde iki temel sorun tespit 

edilmiĢtir. Bunlardan biri ortaöğretime öngörülenin üzerinde talep yaĢanması, 

ikincisi ise MTE okullarına yönlendirilen öğrenci sayısının planlanandan daha az 

olmasıdır. O nedenle Türkiye‟nin, orta öğretime yönelik olarak planlanan hedef ve 

stratejilerini tekrar gözden geçirmesi ve ortaöğretimin yükseköğretim üzerindeki 

baskısının hafifletilmesi gerekmektedir.
600

   

       Türkiye, AB fonlarının desteği ile meslek eğitimi için uluslararası standart 

sınıflandırmayı esas alan standart müfredatı kabul etmiĢtir. Bu müfredat temel 

eğitimi ve yaĢam boyu eğitimi (örgün ve yaygın eğitim) kapsamaktadır.
601

 Hayata 

geçirilen politikaların ıĢığında 2004‟de LGS‟ye 634.787 öğrenci girmiĢ, Anadolu, 

Fen, Sosyal Bilimler Liseleriyle çeĢitli ortaöğretim kurumlarına 127.375 aday 

yerleĢtirilmiĢtir. 13.581 öğrenci Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liselerinin bazı 

bölümlerine mülakatla girmeye hak kazanmıĢtır. Kız teknik okullarına 11.665 

öğrenci yerleĢtirilmiĢtir. Kız öğrenciler ÖSS‟de olduğu gibi erkek öğrencileri 

geçmiĢtir. Sınava giren 309.507 kız öğrenciden %29,19‟u bir öğretim kurumuna 

yerleĢmiĢtir.
602

 

       Bu bağlamda MEB tarafından açıklanan istatistiklere göre, ortaöğretimde bir 

dersliğin 30 öğrenciden oluĢtuğu varsayılarak ihtiyaç duyulan derslik sayısı 

12.813‟tür. Türkiye genelinde din öğretimi yapan toplam 452 okuldan sadece 1‟inde 
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derslik yetersizliği nedeniyle ikili eğitim yapıldığı açıklanmıĢtır. 2.178 ortaöğretim 

okulunun 533‟ünde normal eğitim yapılmıĢtır. Buna karĢın ĠHL‟de ikili sistemle 

okuyan öğrenci sayısı 163 iken, normal öğretimde 84.735 öğrenci olarak 

belirtilmiĢtir. 
603

 

      Bu alandaki sorunlardan birine çözüm getirmek amacıyla, VIII. BYKP 

doğrultusunda hazırlanan 2000 yılı programında belirtildiği gibi ortaöğretimden 

yükseköğretime geçiĢteki yığılmaları önlemek için yeniden yapılandırılma söz 

konusuydu. Burada amaçlanan öğrencileri yükseköğretime, MTE‟ye ve hayata 

yönlendirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiĢtirmektir. Bunun için de 

istihdama yönelik meslek kazandıracak ve mesleği geliĢtirecek çıraklık ve MTE‟ye 

öncelik verilmesi planlanmıĢtır.
604

  

       Yapılan planlamalara karĢın meslek lisesi çıkıĢlı öğrencilerin temel sorunu 

devam etmiĢtir. Söz konusu öğrencilere çok ihtiyaç duyulmasına karĢın, bu kademe 

öğrencilerin yerine bu alanda eğitimi olmayan kiĢilerin istihdam edilmesine devam 

edilmiĢtir. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı yapan Ġrfan 

Erdoğan,  meslek lisesi mezunlarının iĢ bulamama sebebinin söz konusu mezunlara 

ihtiyaç olmamasından kaynaklanmadığını, yanlıĢ istihdam politikalarının bu 

durumun nedeni olduğunu ileri sürmüĢtür. Bu sorunun çözümü için gerekli 

düzenlemeler yapıldığı takdirde, çok kısa bir zaman içinde meslek liselerinin tercih 

edilir duruma geleceğini açıklamıĢtır.
605

 

       Bu arada 2002‟de ortaöğretim meslekî ve teknik eğitim ağırlıklı olarak yeniden 

yapılandırılmıĢ yükseköğretime geçiĢte daha rasyonel olabilmek adına “Meslekî ve 

Teknik Eğitim Yönetmeliği” hazırlanarak uygulamaya konulmuĢtur. Böylece MTE 

bölgeleri oluĢturulması, söz konusu bölgeler kapsamında yer alan meslekî eğitim 

kurumları arasında iĢbirliği ve koordinasyon sağlanması öngörülmüĢtür.
606

 Bu 

öngörü doğrultusunda MYO‟ların ve MTEK‟nin yer aldığı MTE bölgelerinin 

oluĢturulması amacıyla vakıflara, meslek ve teknik eğitim kurumu açma hakkı da 

tanınmıĢtır; ayrıca kanun kapsamına alınan iĢyerlerinde üretimde verimliliği ve 
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604

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 23883, 21 Kasım 1999, s. 30. 
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 Ġrfan Erdoğan, Milli Eğitime Dair,  Ankara, Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. ġti.,  2010, s. 154. 
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 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2003 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları, s. 

187. 
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kaliteyi de arttırma amacıyla alanlarında meslekî eğitim almıĢ kiĢilerin istihdam 

edilmesi zorunluluğu getirilmiĢtir.
607

            

       Yapılan planlamalar ve hayata geçirilen programlarla MTE‟nin ortaöğretim 

içindeki payının arttırılması hedeflenmiĢ olmasına karĢın, ilköğretimde etkili bir 

yönlendirme sisteminin bulunmaması, bu kademe ile sanayi arasında iĢbirliğinin 

yeterince geliĢtirilmemesi nedeniyle bu okullara talep istenilen düzeyde 

olmamaktadır. Bu nedenle iĢ piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelik ve türde meslekî 

eğitim programının geliĢtirilmesi ve çeĢitlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra 

MTE‟deki kaynak yetersizliği yüzünden, üniversiteye giriĢ sisteminde yapılan 

düzenlemeler neticesinde bu kademede hedefler tutturulamamıĢtır.
608

         

         Yürütülen politikalar ve yaĢanan geliĢmeler neticesinde MTE‟de DPT‟nin 

verileriyle okullaĢma oranları; 1999-2000 öğretim yılında %22,8, 2000-2001 öğretim 

yılında %22,2,
609

 2001-2002 öğretim yılında %23,6, 2002-2003 öğretim yılında 

%26,2
610

 ve 2003-2004 öğretim yılında ise %30,3 olmuĢtur.
611

 Bu kademede 

mezuniyet yaĢı 17 olarak kabul edildiğinde mezun olan kız öğrencilerin oranı;  1999-

2000 öğretim yılında %13,78, 2000-2001‟de %13,46, 2001-2002‟de 12,43, 2002-

2003‟de %11,26 ve 2003-2004‟de 15,07‟dir.
612

        

1.3.2.1. Kız ve Erkek Teknik Öğretim Okulları 

       Meslekî Eğitim Fakültesi‟ne bağlı olan Kız Sanat Eğitimi Yüksek Okulu ile 

Meslekî Yaygın Eğitim Fakültesi 2001‟de birleĢtirilmiĢtir. Kız teknik öğretimine 

öğretmen yetiĢtiren bu okulların, kızların yoğun olarak bulunduğu öğretmenlik 

programlarında; giyim, seramik, çocuk geliĢimi ve eğitimi, okulöncesi, aile 

ekonomisi ve beslenme, ev yönetimi tekstil ve dokuma, geleneksel Türk el sanatları, 
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 Türkiye Cumhuriyeti AB Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Ulusal Program, Ankara, 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2013, s. 306-311. 
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hazır giyim, giyim endüstrisi, moda tasarımı, grafik, meslekî resim, dekoratif ürünler, 

nakıĢ ve dekoratif sanatlar öğretmenliği yer almaktadır.
613

 

       Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü‟nün (KSGM) raporunda yer aldığı gibi 2000‟de 

kızların meslekî eğitimi ile ilgili hazırlanan araĢtırma sonucunda mevcut tek cinse 

yönelik eğitim anlayıĢından uzaklaĢılması gerektiği ortaya çıkmıĢtır. Son yıllarda 

istihdam ve eğitim politikaları kapsamında tartıĢılan “toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

sorunu”, kız teknik ve meslek liselerine yeni yaklaĢımları beraberinde getirmiĢtir. 

Söz konusu okullar, kız çocukların okullaĢmasında ve kadınların istihdama 

katılımında yaĢanan sorunların çözümü olarak görülmüĢtür.
 614

 Karma eğitimin 

yapıldığı bu kademede, erkek teknik okullarında erkek öğrenci sayısı kız öğrencilere 

oranla, kız teknik okullarında ise kız öğrenci sayıları erkek öğrenci sayılarına oranla 

diğer kademelere göre daha yüksektir.   Diğer bir teknik öğretim kurumlarında da kız 

ve erkek öğrenciler karıĢık eğitim görmektedir. Bu okullar, Erkek Teknik Öğretim 

Okulları, Anadolu Teknik Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Meslek Liseleri, 

Endüstri Meslek Liseleri ve Çok Programlı Liselerden oluĢmaktadır.
615 

 

        AĢağıdaki tablolarda bu konuya iliĢkin geliĢmeler yer almaktadır. 

Tablo 30 Kız Teknik Öğretim Okullarında YaĢanan Sayısal GeliĢmeler
616

 

Öğretim 

Yılları 

Okul 

Sayısı 

Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci 

Sayısı 

Toplam 

Öğretmen Sayısı 

1999-2000 659 100.005 87.318 13.305 

2000-2001 621 108.651 94.995 11.852 

2001-2002 708 136.288 109.987 13.512 

2002-2003 646 166.381 137.143 12.779 

2003-2004 694 210.876 173.797 14.534 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

5,31 110,86 99,03 9,23 
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       Tablo 30‟da görüldüğü gibi okul ve toplam öğretmen sayısında önemli artıĢ 

olmamakla birlikte toplam öğrenci sayısında %110,86, kız öğrenci sayısında ise 

%99,03 oranında büyük bir artıĢ olmuĢtur.   

Tablo 31 Erkek Teknik Öğretim Okullarında YaĢanan Sayısal GeliĢmeler
617

 

Öğretim 

Yılları 

Okul Sayısı Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

Öğrenci Sayısı 

Toplam 

Öğretmen Sayısı 

1999-2000 1.196 351.292 36.390 25.705 

2000-2001 1.221 382.849 39.388 27.168 

2001-2002 1.317 384.164 35.785 28.999 

2002-2003 1.239 429.680 45.107 31.197 

2003-2004 1.380 491.756 54.005 31.928 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

15, 38 39,98 48,40 24,20 

 

       Bu kademede toplam öğrenci içerisinde erkek öğrenci oranı kız öğrenci oranına 

göre çok daha yüksektir. Okul, toplam öğrenci, toplam öğretmen sayısında artıĢlar 

kız öğrenci artıĢ oranından daha düĢük gerçekleĢmiĢtir. 

1.3.2.2. Ticaret ve Turizm Öğretim Okulları 

       Meslek okulları içinde yer alan ticaret ve turizm öğretim kurumları hizmet 

sektörüne yöneliktir. Bu okullarda yiyecek içecek, konaklama ve seyahat, eğlence 

hizmetleri ile lojistik, radyo-TV, gazetecilik, adalet gibi çeĢitli sektörlerin pek çok 

alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiĢtirmeye yönelik eğitim 

verilmektedir. Bu amaçla öğrenciler ticaret, turizm, iletiĢim, adalet, muhasebe ve 

finansman, büro yönetimi, pazarlama ve perakende, biliĢim teknolojileri gibi dersler 

görmektedir. Bu alan öğrencileri, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile Meslekî ve 

Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereğince uygulamalı eğitimlerini gerçek iĢ ve 

hizmet ortamlarında yapmaktadırlar. 9. sınıfta öğrenciler okumak istedikleri alanları 

belirlemekte ve 10. sınıftan itibaren bu alanlarda eğitim-öğretim görmeye 

baĢlamaktadırlar.
618

    

       AĢağıdaki tabloda, bu kurumdaki geliĢmeler özetlenmektedir. 
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Tablo 32 Ticaret ve Turizm Öğretim Kurumlarında YaĢanan Sayısal 

GeliĢmeler
619

 

Öğretim 

Yılları 

Okul Sayısı Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

Öğrenci Sayısı 

Toplam Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 694 255.346 123.881 12.184 

2000-2001 705 265.365 124.952 12.330 

2001-2002 809 263.538 120.853 14.987 

2002-2003 804 275.873 120.328 14.440 

2003-2004 811 290.100 122.176 15.319 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

16,85 13,61 -1,37 25,73 

 

         Ticaret ve turizm öğretim kurumlarında kız öğrenci sayısında %1,37 oranında 

düĢüĢ olduğu, okul, toplam öğrenci ve toplam öğretmen sayılarında ise artıĢ olduğu 

yukarıdaki tabloda görülmektedir.      

1.3.2.3. Çok Programlı Liseler 

         Nüfusu az ve dağınık olan yerleĢim yerlerinde genel, meslekî teknik öğretim 

programlarını bir yönetim altında uygulayan, 4 yıllık ilköğretim üzerine eğitim veren 

kurumlardan biri de çok programlı liselerdir. Bu kurumlarda, ülkenin ihtiyaçlarına 

göre eğitim-öğretim verilmekte olup öğrenciler ilgi, yetenek ve istekleri 

doğrultusunda hayata, iĢ alanlarına ve yükseköğretime hazırlanmaktadır.
620

 Bu 

kademede resmî okulların yanı sıra özel öğretim kurumları da varlığını 

sürdürmektedir.  Türkiye‟de yer alan tüm ortaöğretim kurumları içinde özel öğretim 

kurumlarının oranı %8, öğrencilerin oranı %3,2, öğretmenlerin oranı da %5,9‟dur.
621

 

        Tablo 33‟de görüldüğü üzere çok programlı liselerde öğretmen ve öğrenci 

sayılarında önemli artıĢlar söz konusudur.  
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Tablo 33 Çok Programlı Liselerde Öğretmen Öğrenci Sayıları
622

 

Öğretim 

Yılları 

Okul Sayısı Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

Öğrenci Sayısı 

Toplam 

Öğretmen Sayısı 

1999-2000 157 26.540 - 1.974 

2000-2001 155 25.964 9.352 2.019 

2001-2002 224 22.024 - - 

2002-2003 233 52.346 20.073 3.325 

2003-2004 247 58.589 23.470 3.560 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

57,32 120,75 150,96 80,34 

 

1.3.2.4. ĠĢletmelerde Meslek Eğitimi Veren Okullar 

       Okul-iĢletme iĢbirliği kapsamında uygulanan çeĢitli projeler ve protokoller ile 

açılan ĠġME okullarının, bulundukları çevrenin ihtiyaçlarına uygun bir Ģekilde 

donatılması ve öğrencilerinin belirlenen amaçlar doğrultusunda eğitilmesi temel 

amaçtır; ayrıca söz konusu okullardan mezun olan gençlerin istihdam edilmesini 

sağlayan çalıĢmaların yapılması da diğer önemli amaçlardan biridir. Okul Sanayi 

OrtaklaĢa Eğitim Projesi (OSANOR), Türk Alman Meslekî Eğitim Merkezi 

(TAMEM), METGE gibi projelere katılan bu okulların görevleri Ģunlardır: Yörenin 

eğitim ihtiyacını belirlemek; bu doğrultuda programlar hazırlamak;  programları 

yürütecek öğretmenlere hizmet içi eğitim sağlamak için planlama yapmak ve 

yürütmek; her türlü eğitim materyali hazırlamak ve eğitimin sağlıklı bir Ģekilde 

uygulanmasını sağlamak. Söz konusu iĢbirliğinde olumlu olduğu kadar olumsuz bazı 

geliĢmeler de yaĢanmaktadır. Bu sorunlar Ģunlardır: Eğitim ve iĢ hayatı ile ilgili 

kurumlar arasında koordinasyon ve iletiĢim eksikliği bulunması; okul ve iĢletmede 

sürdürülen eğitim programlarında bütünlük sağlanamaması; bölgesel ve yerel 

ihtiyaçlara uygun programların geliĢtirilmesinde ihtiyaç belirleme çalıĢmalarının 

yeterince yapılmaması; okulda verilen kavramların yaĢamda ve iĢ hayatında 

kullanılamaması.
623

  AĢağıdaki tabloda, okul ve iĢletme iĢbirliği kapsamında yaĢanan 

geliĢmeler özetlenmektedir. 
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Tablo 34 ĠĢletmelerde Meslek Eğitimi Gören Toplam Öğrenci Sayısı
624

 

Öğretim 

Yılı 

Genel 

Müdürlük Adı 

Okul 

Sayısı 

ĠĢletme 

Sayısı 

Usta 

Öğretici 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

1999-2000 

Erkek Teknik 

430 19.920 15.972 56.692 

2000-2001 458 23.282 19.700 65.910 

2001-2002 489 21.283 19.925 53.995 

2003-2004  95.818 76.012 71.315 

 
 

    

1999-2000 

Kız Teknik 

254 4.607 1.586 12.833 

2000-2001 237 5.439 1.844 14.542 

2001-2002 280 5.969 1.772 15.488 

2003-2004  21.309 8.215 21.566 

 
 

    

1999-2000 

Ticaret ve 

Turizm 

550 32.817 27.307 71.079 

2000-2001 516 32.773 28.317 72.684 

2001-2002 545 30.638 25.112 61.918 

2003-2004  65.697 33.735 57.155 

 

1.3.2.5. Din Öğretimi Okulları 

       Anayasa‟da din öğretim ve eğitiminin devletin denetim ve gözetimi altında 

yapılması hükme bağlanmıĢtır. Bu amaçla imamlık, hatiplik ve Kur‟an kursu 

öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesi ile bu kademede görevli 

yetiĢtirmek üzere eğitim sistemi içinde kurumlar oluĢturulmuĢtur. MEB tarafından 

açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem de yükseköğrenime hazırlayıcı 

programlar uygulayan söz konusu öğretim kurumları; ĠHL, Anadolu ĠHL, ÇPL ile 

AÖL‟dir.
625

  

      Söz konusu kurumlar içinde en çok siyasete konu edilen ĠHL, ortaöğretim sistemi 

içinde genel lisenin genel programının yanı sıra meslek dersi öğretim programlarının 

da yer aldığı okullardır. TartıĢmaların yoğunlaĢma sebebi 8 yıllık eğitim 

çerçevesinde 6, 7 ve 8. sınıf öğrenimini ortaöğretim kurumları bünyesinde yapmakta 

olanlarla çıraklık eğitim merkezindeki öğrencilerin eğitimlerini sürdükleri 

ortaokullara 1997-1998 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmamasıdır. Dolayısıyla 8 
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625
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yıllık kesintisiz eğitime geçildikten sonra imam hatip ortaokullarına da öğrenci 

alınmamıĢtır.
626

  

        Din eğitimi veren okullar içinde bünyesinde en fazla öğrenci bulundurması 

nedeniyle bütün politikalar ĠHL üzerinden yapılmaktadır. Kadın din görevlisi 

olgusunun pek olmadığı Türkiye‟de, kız çocuklarının bu okullarda okutulması en çok 

tartıĢılan konuların baĢında gelmektedir. Bu tartıĢmayı hukuki zemine taĢıyan ve kız 

çocuğunu ĠHL‟ye kaydettirmek isteyen bir velinin hukukî davası sonucunda DanıĢtay 

II. Dairesi‟nin 14 Aralık 1976 tarihli kararından sonra ĠHL‟ye kız öğrenci alınmaya 

baĢlanmıĢtır.
627

 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesinden sonra ortaokul bölümlerinin 

kapatılması ve ÖSS‟de alan tercihe ek puan getirilmesi nedeniyle ĠHL‟ye öğrenci 

talebi azalmıĢtır. Bu durumun etkisiyle de 2000 yılında son mezunlarını verecek olan 

bu liselerdeki boĢalmanın %80 düzeyinde olması beklenmiĢtir.
628

  

       Bu okullarla ilgili her kesimden çeĢitli eleĢtiriler yapılmıĢ ve yapılmaya devam 

etmektedir. En çok eleĢtirilen konulardan biri 1966, 1975-1977, 1980, 1991, 1994 ve 

1995 yıllarında siyasiler tarafından belli bir kesimden oy almak amacıyla rekor 

sayıda ĠHL açılması ve ülke gereksinimlerinin üstünde din adamı yetiĢtirilmesidir. 

1998-1999 eğitim-öğretim yılında 192.786 öğrencinin öğrenim gördüğü ĠHL‟de, 

1999-2000 öğretim yılında öğrenci sayısı 134.224‟e düĢmüĢtür. Ortaokula devam 

eden 16.647 öğrencinin mezun olması ile birlikte 2000-2001 öğretim yılında bu 

sayının 97.842 olması öngörülmüĢtür. Böylece öğrenci sayısı düĢerken kapanan okul 

sayısında artıĢ yaĢanması beklenmektedir.
629

  

         8 yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitimi 12‟ye çıkarmak istediklerini açıklayan 

Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu,  ĠHL‟ye kız öğrenci alınıp alınmayacağı 

sorusuna verdiği yanıtta, herkes için verilen eğitimden kız öğrencilerin ayrı 

düĢünülemeyeceğini, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü‟nün bayan 

ve Ġlahiyat Fakültesi‟nde (ĠF) profesör olduğunu belirtmiĢtir.
630

 Bu kiĢilerin, 

öğretmen atamalarının yapılmadığı yönündeki eleĢtirilere yanıt verirken de, 2000-

2001 öğretim yılında ĠF mezunlarından 100 kiĢinin din kültürü ve ahlak bilgisi ile 
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ĠHL meslek liseleri öğretmenliklerine, aynı okul mezunlarından sınıf öğretmenliği 

sertifikası bulunan 117 kiĢinin de sınıf öğretmenliğine atandığını ve böylece toplam 

atanan öğretmen sayısının 217 olduğunu belirtmiĢtir.
631

 

       Bu okullardan ĠHL, Anadolu Ġmam Hatip Liseleri ve çok programlı liselerde 

okuyan öğrenci sayısı 2000-2001 öğretim döneminde 91.620‟ye, öğretmen sayısı da 

%36,5 azalarak 18.702‟ye düĢmüĢtür.  Bu durumun sebeplerinden biri, söz konusu 

liselerden genel liselere geçiĢin yasaklanması ve YÖK kararı ile 1‟e indirilen ÖSS 

sınavında kendi alanları dıĢında tercih yapan öğrencilerdeki puan kaybıydı. Bu 

durum ĠHL‟lerin aksine genel liselere talebi arttırmıĢtır. Öğrenci YerleĢtirme 

sınavının kaldırılmasıyla birlikte lisede okuduğu alan dıĢında üniversite tercihi yapan 

adayların Ortaöğretim BaĢarı Puanının (OÖBP) 0,5 yerine 0,2 ile hesaplanması 

nedeniyle ĠHL mezunlarının ĠF dıĢında tercihte bulunmaları Ģansı kalmamıĢtır.
632

  

       Hükümet değiĢikliğinin ardından Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından 

hazırlanan “İmam Hatip Liseleri Yönetmeliği Taslağı” ile ĠHL‟ye genel lise statüsü 

kazandırılması planlanmıĢ ve söz konusu liselere yaygın eğitim yapma yolu açılmak 

istenmiĢtir. Böylece ĠHL‟lerde yetiĢkinlere yönelik akĢam eğitimi uygulanması ve 

TRT‟de yapılmakta olan “açık lise” gibi benzeri programlarla milyonlarca kiĢiye 

imamlık eğitimi verilmesi planlanmıĢtır. Buna karĢılık, ĠHL ile genel liseleri aynı 

konuma getirecek olan söz konusu taslakla “Öğretim Birliği Yasası‟nın çiğneneceği 

yorumu yapılmıĢtır.
633

 

       Bu konuda TÜSĠAD‟ın yaptığı açıklamaya göre, kuruluĢundan itibaren meslek 

lisesi olarak tasarlanmıĢ ancak zamanla bu özelliğini kaybetmiĢ olan ĠHL‟lerin 

tartıĢmaların odağından çıkarılarak meslek liseleri statüsüne kavuĢturulması 

gerekmektedir. TÜSĠAD söz konusu okulların imam ve hatip ihtiyacını karĢılamaya 

yetecek sayıda eğitime devam etmesi gerektiğini ve bu liselerden mezun olanların 

arzu ettikleri takdirde kendi alanlarında yükseköğretime devam etmelerinin 

sağlanması gerektiğini vurgulamıĢtır; ayrıca geriye kalan ĠHL‟nin meslek lisesi 

statüsünün kaldırılarak gerekli tedrisat ve müfredat uyumu yapılarak bu liselerin 

genel lise statüsüne dönüĢtürülmesi önerisinde bulunmuĢtur.
634

  

                                                           
631

 TBMM TD, Cilt 43, BirleĢim 13, 8.11.2000, s. 325. 
632

 “Eğitimde reform”, Cumhuriyet, 1 Mart 2002, s. 7. 
633

 “Milyonlarca imam”, Cumhuriyet, 11 Ağustos 2003, s. 1, 8. 
634

 “TÜSĠAD kapatılsın”, Millî Gazete, 14 Ekim 2003, s. 1, 7. 
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       Ġmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (ÖNDER) Genel BaĢkanı 

Ġbrahim Solmaz ise ĠHL‟de hem fen, sosyal alanındaki derslerin hem de din 

bilgisinin diğer liselerle aynı sürede ve aynı anda verildiğini açıklamıĢtır. Son 

yıllarda ailelerin, çocuklarının hem üniversite sınavında baĢarılı olmasını hem de dini 

eğitim almasını istediklerini, her iki talebin de ancak ĠHL ile karĢılandığını ileri 

sürmüĢtür.
635

 Diğer liseler ile müfredatlarının aynı olduğunu teyit eden YÖK BaĢkanı 

Kemal Gürüz ise,  ĠHL‟ye gerek olmadığını ve söz konusu liselerin genel lise statüsü 

kapsamına alınması gerektiğini vurgulamıĢtır.
636

 Buna karĢılık Ġbrahim Solmaz, 

2003‟de ĠHL kayıtlarında % 120‟ye varan artıĢ olduğunu ve bu liseleri kaldırmaya 

kimsenin gücünün yetmeyeceğini açıklamıĢtır.
637

 

       Bu süreçte 59. Hükümet,  üniversiteye giriĢ sınavında uygulanmakta olan farklı 

katsayı uygulamasını kaldırmak için Meclis‟e yasa tasarısı sunmuĢtur. Oysa meslek 

lisesi mezunları, sınavsız olarak kendi alanlarında öngörülen MYO bölümlerine 

yerleĢebilmektedir; ayrıca meslek liseliler kendi alanlarında yükseköğretim 

programına girdikten sonra dikey geçiĢ yoluyla baĢka fakültelere de geçebilmektedir. 

YÖK Üyesi Erdoğan Öznal‟ın yaptığı açıklamaya göre düz liselilerin üniversiteye 

giriĢ oranı %8,2, teknik liselerin ise %7,3‟dür. Genel liselilerin üniversiteye 

girmekten baĢka Ģansları olmadığına dikkat çeken Öznal, bu liselerin meslek 

liseleriyle karĢılaĢtırıldığında temel sorunun düz liselerde olduğuna dikkat 

çekmiĢtir.
638

 Hükümetin aldığı kararlar ve uygulamalar sonucunda 2003 yılına göre 

LGS‟de Anadolu Ġmam Hatip Liselerinde %65,7 oranında artıĢ yaĢanmıĢtır.
639

  

        ĠHL öğrencilerinin üniversitelerde seçmeyi düĢündükleri programları 

belirlemeye yönelik araĢtırmanın sonucuna göre öğrencilerin %32,5‟i öğretmenlik 

programını isterken ĠF‟leri isteyenlerin oranı %18,9 olarak belirlenmiĢtir. Yine tercih 

ettikleri meslekler sıralamasında din görevlisi olmayı isteyenlerin oranı %1 iken,  

öğretmenlik programlarını tercih oranı %47,1, Hukuk %8,7, Siyasal Bilimler %4,8 

olarak açıklanmıĢtır.
640

 Bu oranlardan hareketle yeni sınav sistemi ile meslekî ve 

teknik lise çıkıĢlı öğrencilerin önünün tıkandığı yolundaki iddiaların doğru olmadığı 

                                                           
635

 “ĠHL‟ler güven veriyor”, Yeni ġafak, 10 Eylül 2003, s. 1. Ayrıca bkz. “Ġmam Hatip‟liler 

CumhurbaĢkanı bile olur”, Millî Gazete, 5 Mayıs 2003, s. 10. 
636

 “Gürüz‟ün ĠHL takıntısı”, Yeni ġafak, 12 Temmuz 2003, s. 3. 
637

 “ĠHL‟ye büyük rağbet”, Yeni ġafak, 10 Kasım 2003, s. 1. Ayrıca bkz. “Ġmam-Hatip mağdurları 

kapı kapı imza topluyor”, Millî Gazete, 17 Kasım 2003, s. 11. 
638

 “Temel sorun dururken”, Milliyet, 11 Mayıs 2003, s. 16. 
639

 “Ġmam hatipler dolacak”, Milliyet, 29 Temmuz 2004, s. 17. 
640

 Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, T.C. Yükseköğretim Kurulu, Meteksan A.ġ. 2007, s. 149.  
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aksine kendi alanlarında devam eden öğrencilere büyük avantaj getirdiği YÖK 

tarafından açıklanmıĢtır.
641

 

       ĠHL‟nin 1995-1996 eğitim-öğretim döneminde %38,3 olan kız öğrenci oranı, 

2000-2001‟de %48,8, 2003-2004‟de %41,9 olarak gerçekleĢmiĢtir.
642

   

       AĢağıdaki tablolarda 1999-2004 döneminde Ġmam Hatip Liseleri‟nde yaĢanan 

sayısal geliĢmeler özetlenmeye çalıĢılmaktadır.      

Tablo 35 Ġmam Hatip Liseleri’nde Öğrenci Öğretmen ve Kız Öğrenci Sayısı
643

 

Öğretim 

Yılları 

Okul 

Sayısı 

Toplam 

Öğretmen 

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı  

Kız 

Öğrenci  

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Ġçinde Kız 

Yüzdesi 

1999-2000 504 15.922 134.224 67.448 50,25 

2000-2001 500 11.877 91.620 44.714 48,80 

2001-2002 458 8.482 71.583 32.864 45,91 

2002-2003 450 7.431 64.534 25.547 39,59 

2003-2004 452 7.631 84.898 35.562 41,89 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

-10,31 -52,07 -36,74 -47,27  

 

       Yukarıdaki tabloda yer aldığı gibi ĠHL‟de okul sayısı, toplam öğretmen sayısı ve 

kız öğrenci sayısında düĢüĢler meydana gelmiĢtir. En büyük düĢüĢ ise kız öğrenci 

sayısında yaĢanmıĢtır.  

Tablo 36 Ġmam Hatip Liselilerin Bazı Lisans Programlarına YerleĢme Sayıları 

(1998-2002)
644

 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Öğretmenlik 3.285 315 639 541 433 

Ġlahiyat 1.420 1.324 1.254 917 685 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 322 669 778 785 603 

Hukuk 232 54 96 82 91 

Siyasal Bilimler 227 97 149 93 70 

 

                                                           
641

 Türk Yüksek Öğretimin Bugünkü Durumu 2000, T.C. Yükseköğretim Kurulu, Ankara 

Üniversitesi Basımevi, 2000, s. 34. 
642

 Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, s. 246-247. 
643

 Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, s. 246; 2000 Yılında Millî Eğitim, s. 26; Millî Eğitim 

Sayısal Veriler 2001, s. 150; 2002 BaĢında Milli Eğitim, s. 144; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2002-

2003, s. 146; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2003-2004, s. 147. (Yukarıdaki verilere Açık Öğretim 

Liseleri dâhil edilmemiĢtir.) 
644

 Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi,  s. 249. 
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1.3.2.6. Sağlık Eğitim Kurumları 

      Sağlık Meslek Liseleri‟nde sağlık eğitiminin özel amaçlarına ve Türk Millî 

Eğitimi‟nin genel amaçlarına uygun olarak ortaöğretim seviyesinde eğitim-öğretim 

yapılmaktadır. Bu liselerde genel kültürün yanı sıra her bölüm için özel mesleki bilgi 

ve beceri kazandırılan öğrenciler hayata, sağlık alanlarına ve yükseköğrenime 

hazırlanmaktadır.
645

  

       Bu okullar, yardımcı sağlık personelinin yetiĢtirilmesine yönelik açılmıĢ 

kurumlardır. 1961‟de sağlık hizmetlerinin yaygınlaĢtırılmasına paralel olarak bütün 

bölümler 4 yıla çıkarılmıĢtır. Söz konusu liselerde HemĢire, Ebe, Sağlık Memuru, 

Çevre Sağlığı Laboratuvar, Radyoloji Teknisyeni bölümleri müfredat programları 

ayrı ayrı hazırlanmıĢtır Bu okullardan mezun olan öğrenciler özel ve resmî sağlık 

kurum ve kuruluĢlarında hemĢire, ebe ve sağlık memuru olarak görev almaktadır.
646

   

       Söz konusu okullarla ilgili sorunlar uzun dönem devam etmiĢtir. Bu okullardan 

biri olan Ergani Kız Sağlık Meslek Lisesi‟ne, FP Diyarbakır Milletvekili Osman 

Aslan, 2000-2001 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamasını eleĢtirmiĢ ve bu 

durumun gerekçesinin açıklanmasını istemiĢtir. Konu ile ilgili görüĢ belirten Sağlık 

Bakanı Osman DurmuĢ, 1989‟dan itibaren eğitim istihdam dengesi ve mesleki 

eğitimin sağlıklı yürütülebilmesinin önemine değinmiĢtir.  Bu alandaki temel sorun, 

ihtiyaç olan uygulamalı eğitim alanı ile okul ihtiyaçlarına cevap verecek kapasite göz 

önünde bulundurulmadan plansız bir Ģekilde sağlık meslek liselerinin 

yaygınlaĢtırılmasıydı. Bu okulların sorunlarına çözüm getirmek amacıyla okulların 

durumu, 212. “Yüksek Sağlık Şûrası” gündemine alınarak kamu ve STÖ tarafından 

da tartıĢılmıĢtı. ġûra‟da benimsendiği gibi istenilen seviyede sağlık mesleki eğitimi 

yürütülmeyen ve mevcut Ģartlarının iyileĢtirilmesi mümkün olmayan sağlık meslek 

liselerine öğrenci kaydedilmeyerek eğitimin daha uygun Ģartlarla merkezlerde 

yürütülmesi uygun görülmüĢtü. Bu çerçevede yürütülen çalıĢmalar sonucunda 

Diyarbakır ili Ergani ilçesindeki Sağlık Meslek Lisesi‟nin fiziki yapısı ile uygulamalı 

eğitim olanaklarının yetersizliği nedeniyle kapatılması kararlaĢtırılmıĢtı. Aynı Ģekilde 

                                                           
645

 Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki GeliĢmeler (1920-2010), s. 159. 

Ayrıca bkz. “Dokunduğunu kurutuyor, sağlık meslek liseleri”, Yeni ġafak, 24 Eylül 2001, s. 1. 
646

 Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki GeliĢmeler (1920-2010), s. 159. 
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sağlık meslek eğitimi Ģartlarını taĢımayan 32 okul da bu kapsam içinde 

değerlendirilmiĢti.
647

      

       Bu yapıların dıĢında MTE bünyesinde farklı bakanlıklar yapısı içinde 

oluĢturulmuĢ öğretim kurumları da bulunmaktadır. AĢağıda bu durum sayılarla 

detaylandırılmıĢtır. Kız öğrencilerin yoğun olduğu bu okullar içinde bir adet Anadolu 

Sağlık Meslek Lisesi bulunmaktadır.
648

  Bu okullarla ilgili MEB tarafından “Orta 

Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği” ve sağlık meslek eğitiminin özel 

amaçları dikkate alınarak ve ödüllendirmeyi ön plana çıkaran yeni bir “Ödül ve 

Disiplin Yönetmeliği” taslağı hazırlanmıĢtır. Söz konusu yönetmelik eski 

yönetmeliğe göre daha net, açık ve yoruma meydan bırakmayacak Ģekilde yeniden 

düzenlenmiĢtir.
649

 Daha çok kız öğrencilerin bulunduğu sağlık eğitiminde sayısal 

veriler aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 37 Meslekî ve Teknik Ortaöğretimde Sağlık Eğitiminde YaĢanan Sayısal 

GeliĢmeler
650

 

Öğretim 

Yılları 

Okul/ 

Kurum Sayısı 

Toplam 

Öğrenci Sayısı 

Kız Öğrenci 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 2 329 286 28 

2000-2001 2 117 77 7 

2001-2002 3 426 339 39 

2002-2003 3 329 291 35 

2003-2004 3 622 460 96 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

 89,05 60,83 242,85 

 

       Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bu okullardaki en büyük sorun öğretmen 

açığıdır. O nedenle az sayıda bulunan okullara atanan öğretmen sayısı düĢük 

olmasına rağmen oran %242,85 olmuĢtur. Kız öğrenci sayısındaki artıĢ oranı da 

%60,83‟tür.     

       AĢağıdaki tabloda ise diğer bakanlıklara bağlı meslek liselerinde yaĢanan sayısal 

geliĢmeler özetlenerek verilmektedir. 
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 TBMM TD, Cilt 43, BirleĢim 14, 9 Kasım 2000, s. 437-438. 
648

 Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki GeliĢmeler (1920-2010), s.160. 
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 TBMM TD, Cilt 71, BirleĢim 5, 10.10.2001, s. 327. 
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 2000 Yılında Millî Eğitim, s. 23; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2001, s. 150; 2002 BaĢında Milli 

Eğitim, s. 138; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2002-2003, s. 146; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2003-

2004, s. 147. BaĢka bir kaynakta, 2003-2004 eğitim-öğretim döneminde okul sayısı 275, toplam 

öğrenci sayısı 32.624, öğretmen sayısı ise 4.699 kiĢi olarak verilmektedir. (Cumhuriyet Döneminde 

Türk Millî Eğitim Sistemindeki GeliĢmeler (1920-2010), s. 159.) 
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Tablo 38 Diğer Bakanlıklara Bağlı Meslek Liselerinde Bulunan Öğrenci, 

Öğretmen Sayısı
651

 

Öğretim 

Yılları 

Okul/Kurum 

Sayısı 

Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayası 

2000-2001 315 47.694 30.257 6.411 

2002-2003 321 36.317 26.360 5.792 

2003-2004 303 36.149 26.152 4.264 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

-3,80 -24,20 -13,56 -33,48 

 

        Yukarıdaki tabloda da yer alan verilere göre diğer bakanlıklar içinde yer alan 

meslek liselerinde bulunan toplam öğrenci, kız öğrenci ve öğretmen sayılarında 

düĢüĢler yaĢanmıĢtır. Kız öğrenci oranındaki düĢüĢ diğer sayılardaki düĢüĢlere göre 

daha yüksektir. 

1.3.2.7. Özel Eğitim-Öğretim Kurumları 

        Toplumda çeĢitli nedenlerle bireysel ve geliĢim özellikleri nedeniyle eğitim 

yeterlilikleri açısından yaĢıtlarından beklenen düzeyden belirli farklılıklar gösteren 

bireylerin eğitimi özel eğitim okullarında gerçekleĢtirilmektedir. Birden fazla 

yetersizliği olan, dil ve konuĢma güçlüğü çeken, duygusal ve davranıĢ bozukluğu 

gösteren, görme, iĢitme, zihinsel, ortopedik yetersizliği olan, otizmli, özel öğrenme 

güçlüğü olan, sürekli hastalığı bulunan üstün yetenekli olan bireyler için ilgili 

kurumlarda programlar hazırlanmaktadır.
652

 Bu okullarda zihinsel, ortopedik ve 

iĢitme özürlüler eğitim ve öğretimden yararlanmaktadır. Ġlköğretimi tamamlayan ve 

21 yaĢından gün almamıĢ zihinsel yetersizliği hafif düzeyde olan bireyler iĢ 

okullarına devam edebilmektedir. Bu okullarda akademik bilgi yanında bireylere iĢ 

ve meslek eğitimi verilmekte, kendine yetebilen ve üretken kiĢiler olarak topluma 

katılımları sağlanmaktadır.
653

 

       Türkiye‟nin bu önemli sorununa uluslararası bir kurum tarafından bir 

değerlendirmede bulunulmuĢtur.  BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

tarafından açıklanan verilere göre Türkiye‟de bulunan 7.500.000 özürlü nüfus 

içerisinde, eğitim çağında olan 2.000.000 kiĢiden yalnızca %2‟si eğitim 

                                                           
651

 Millî Eğitim Sayısal Veriler 2001, s. 146; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2002-2003, s. 146; Millî 

Eğitim Sayısal Veriler 2003-2004, s. 147. 
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 Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki GeliĢmeler (1920-2010), s. 164, 173. 
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 Türk Eğitim Sistemi 2007, EURDYCE,  s. 148. 



145 
 

olanaklarından faydalanabilmektedir. Söz konusu öğrencilerin eğitiminde, 

yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmuĢ uzman ve nitelikli 

öğretmene ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sorunun çözümü için yükseköğretimde 

öğretmen yetiĢtirilmesi gerekmektedir. Türkiye‟de 5 üniversitede özürlü vatandaĢlar 

için eğitimci yetiĢtiren ilgili bölümlerde, 1998-1999 öğretim yılı kontenjanı 320 

olarak belirlenmiĢti.
654

  

       AĢağıdaki tabloda, 1999-2004 döneminde özel eğitimin verildiği meslekî ve 

teknik ortaöğretim kurumlarında yaĢanan sayısal geliĢmeler verilmektedir. 

Tablo 39 Meslekî ve Teknik Ortaöğretimde Özel Eğitimde YaĢanan Sayısal 

GeliĢmeler
655

 

Öğretim 

Yılları 

Okul/Kurum 

Sayısı 

Toplam Öğrenci 

Sayısı 

Kız Öğrenci 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 10 744 211 77 

2000-2001 10 866 239 72 

2001-2002 11 811 184 56 

2002-2003 15 608 146 97 

2003-2004 16 1.325 434 182 

ArtıĢ Oranı (%) 60 78,09 105,68 136,36 

    

      Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, söz konusu okullarda toplam kız öğrenci 

sayısında %105,68 ve öğretmen sayısı oranında da %136,36 artıĢ gerçekleĢmiĢtir. 

1.3.2.8. Özel Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları 

       Özel öğretim kurumları resmî kurumlarda olduğu gibi ilk ve orta dereceli 

okulların bağlı olduğu esaslara göre eğitim-öğretim yapmaktadırlar. Millî Eğitim 

Bakanlığı‟na Bağlı “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”nde yapılan değiĢiklikle 

“Kurum Açma İzni’nin esasları belirlenmiĢtir. Bu yönetmelik değiĢikliğinde söz 

konusu kurumlarda eğitimin karma olacağı, ancak öğretim programında zorunluluk 

bulunması halinde yalnızca kız veya erkek öğrenciler için özel kurslar açılabileceği 

                                                           
654
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belirtilmiĢtir. Bu okullar içinde özel Türk okulları, özel azınlık okulları, özel yabancı 

okullar ile uluslararası özel öğretim kurumları yer almaktadır.
656

  

Tablo 40 Özel Meslekî ve Teknik Okullarında YaĢanan Sayısal GeliĢmeler
657

 

Öğretim 

Yılları 

Okul/Kurum 

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci Sayısı 

Kız Öğrenci 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 24 2.024 655 172 

2000-2001 25 1.455 470 130 

2001-2002 22 1.085 393 101 

2002-2003 11 936 316 57 

2003-2004 22 1.164 460 96 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

-8,33 -42,49 -29,77 -44,18 

 

       Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere okul, toplam öğrenci, kız öğrenci ve 

öğretmen sayılarında düĢüĢler yaĢanmıĢtır. En çok düĢüĢ toplam öğrenci ve öğretmen 

sayılarında olmuĢtur. 

1.3.2.9. Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açık Ortaöğretim 

Okulu 

       Ortaöğretimde açık öğretim, birtakım olanaksızlıklar nedeniyle örgün eğitim 

içinde yer alamayan, örgün eğitim çağını geçiren ve liseye devam ederken açık 

öğretim lisesine geçmek isteyen öğrenciler için hazırlanmıĢ programlardan 

oluĢmuĢtur. Diğer yandan meslekî eğitim alamayan, herhangi bir yükseköğretim 

kurumuna giremeyenlere meslekî bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik de eğitim 

verilmesi hedeflenmiĢtir.
658

 

       Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, FP Bursa Milletvekili Ahmet 

Sünnetçioğlu‟nun sorusuna verdiği cevapta açıkladığı gibi, yükseköğretime geçerken 

ÖSS‟de yapılan düzenlemeler nedeniyle lise mezunu olan öğrencilere, açık öğretim 

lisesinde fark dersleri vermek suretiyle alan değiĢtirme olanağı getirilmiĢtir. Bu 

uygulamanın amacı, herhangi bir alandan mezun olan öğrencilerin ÖSS‟de yapılan 

düzenlemelerle uğrayabilecekleri mağduriyetin ortadan kaldırılmasıdır. Bu uygulama 
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genel liselerde, Anadolu Liselerinde, Anadolu Öğretmen Liselerinde yabancı dil 

ağırlıklı liselerde ve fen liselerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Meslek liselerinde alan 

olmadığı için mezunların alan değiĢtirmesi mümkün olmamıĢtır.
659

 2000-2001 

öğretim yılında açık ortaöğretimde okullaĢma oranı %10,5 olmuĢtur.
660

  

       AĢağıdaki tabloda, 1999-2004 döneminde, Açık Öğretim Lisesi ve Meslekî ve 

Teknik Açık Öğretim Okulu‟nda yaĢanan sayısal geliĢmeler özetlenmeye 

çalıĢılmaktadır. 

Tablo 41 Açık Ortaöğretimde YaĢanan Sayısal GeliĢmeler
661

 

 

 
1999-2000 2000-2001 2002-2003 2003-2004 

 Toplam  Kız Toplam Kız Toplam Kız Toplam Kız  

Meslekî ve 

Teknik  

Açık Öğretim 

Okulu 

20.280 4.925 77.186 24.031 97.121 34.766 142.194 51.187 

Endüstri Meslek  

Lisesi Programı 

12.714 678 40.375 2.433 47.098 2.902 69.749 4.341 

Kız Meslek 

Lisesi  

Programı 

1.746 1.746 11.279 11.166 20.193 20.015 29.575 29.226 

Ticaret Meslek 

Lisesi Programı 

4.371 2.063 19.885 7.872 23.264 9.149 30.279 12.310 

Ġmam Hatip 

Lisesi  

Programı 

1.449 438 5.647 2.560 6.566 2.700 12.591 5.310 

Açık Öğretim 

Lisesi 

202.194 72.789 495.814 160.319 562.056 187.333 894.544 309.948 

2. Yükseköğretim       

      Yükseköğretim kurumları ortaöğretime dayalı ve en az 2 yıllık öğrenim veren 

kurumlardır. 4 Kasım 1981 tarih, 2547 sayılı “Yüksek Öğretim Kurumları Yasası” 

tüm yükseköğretim kurumlarına bağlı birimleri ve bunlarla ilgili faaliyetleri, esasları 

kapsayan bir yasadır. Amacı, yükseköğretim ile ilgili amaç ve ilkeleri belirleyerek 
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eğitim-öğretim, araĢtırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile 

ilgili düzenlemeleri yapmaktır.
662

  

       Üniversiteler, çağdaĢ eğitim-öğretim esaslarını baz alan bir düzen içinde ve 

ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak, kadınları da kapsayan insan gücü yetiĢtirmek 

amacı güden kurumlardır. Bu kurumlar, ortaöğretime dayalı çeĢitli düzeylerde 

eğitim-öğretim vermek, bilimsel araĢtırma yayın ve danıĢmanlık yapmak, ülkeye ve 

insanlığa hizmet etmek amacıyla oluĢturulmuĢtur; ayrıca çeĢitli birimlerden oluĢan 

söz konusu kurumlar kamu tüzel kiĢiliğine sahip devlet veya vakıflar tarafından 

kurulmaktadır.
663

 

       Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, devletin gözetimi ve denetimi altında 

olmasına karĢın üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları 

YÖK‟ün veya üniversitelerin yetkili organlarının dıĢında hiçbir Ģekilde görevlerinden 

alınamamaktadır; zira yükseköğretim kurumlarının kuruluĢu, organları ile iĢleyiĢi, 

bunların seçimleri, denetlenmesi, gözetlenmesi, öğretim elemanlarının yetiĢtirilmesi, 

yükseköğretime giriĢleri, devamları ve emeklilikleri, tüm özlük hakları kanun ile 

düzenlenmiĢtir. Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları da malî ve 

idarî konular dıĢında, akademik çalıĢmaları ve öğretim elemanın sağlanması 

konularında devlet yükseköğretim kurumları için belirlenmiĢ olan Anayasa‟daki 

hükümlere göre faaliyette bulunmaktadırlar.
664

  

       Vakıf üniversitelerinin yükseköğretim hayatında yer alması, 1984‟de Ankara‟da 

Bilkent Üniversitesi, Ġstanbul‟da Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi‟nin 

kurulmasıyla baĢlamıĢtır. VII. BYKP‟nin ilk yılına ait vakıf üniversiteleriyle birlikte 

toplam üniversite sayısı 57, Yüksekokul sayısı 77, MYO sayısı 407, Enstitü sayısı 

224 olarak verilmiĢtir.
665

 1999‟da 21 (3 vakıf üniversitesi henüz faal değildir) vakıf 

üniversitesi ile birlikte toplam üniversitesi sayısı 74‟e yükselmiĢtir.
666

  Aktif 71 

üniversite, 556 fakülte, 205 yüksekokul, 474 MYO, 257 enstitü yükseköğretim 
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sisteminin içinde yer almaktadır.
667

 2000‟de 21‟i vakıf üniversitesi olmak üzere 

toplam üniversite sayısı 74 olmuĢtur.  Bu üniversitelere bağlı fakülte sayısı 577, 

yüksekokul sayısı 215, MYO sayısı 403 ve enstitü sayısı 272‟ye yükselmiĢtir.
668

  

       Söz konusu yükseköğretim kurumlarında 1998-1999‟da 59.170 öğretim elemanı 

görev yapmıĢ iken 1999-2000‟de bu sayı 64.169‟a yükselmiĢtir; ancak öğretim 

elemanlarının sayı ve nitelik yönünden geliĢtirilmesi gerekmektedir; ayrıca öğrenci 

sayılarındaki hızlı artıĢ, sayı olarak yetersiz olan öğretim elemanlarının yüklerini de 

arttırmaktadır. Bu durum söz konusu kiĢilerin bilimsel araĢtırmalara ayıracakları 

zamanlarını kısıtlamakta, bilimsel araĢtırmaları sayı ve nitelik bakımından yetersiz 

kılmakta ve üniversite-sanayi iĢ birliğinin istenilen düzeye çıkmasını 

engellemektedir.
669

 Öğretim elemanları açından diğer önemli bir sorun da, ücretlerin 

düĢük olması nedeniyle bu mesleğe yeterince talep olmaması ve bu alanda önemli bir 

açık meydana gelmesidir.
670

 

      Türkiye‟nin önemli sanayi kenti olan Kocaeli‟nde bulunan ve 1997 depreminde 

en çok etkilenen Kocaeli Üniversitesi, 8 fakülte, 2 yüksekokul, 10 MYO, 3 enstitü ile 

20.000 öğrencisi olan bir kurumdur. Depremde Hukuk Fakültesi, Ġktisadi ve Ticari 

Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü binalarının tamamı yıkılmıĢtır.  Merkez 

kampüs binaları ile rektörlük binası dâhil ve MYO‟ların %25‟inde hasar meydana 

gelmiĢtir. Üniversite hastanesinde önemli hasar tespit edildiğinden tamamen 

boĢaltılmıĢ, acil ameliyatlar ve ilk müdahaleler prefabrike mekânlarda ve 

yemekhanede gerçekleĢtirilmiĢtir. Rektörlük, 20.000 öğrenciyi mağdur etmemek için 

ders yılına baĢlamadan kıĢ mevsimi koĢullarına dayanıklı büyük çadırlar kurma 

kararı almıĢtır.
671

  

       Aynı kaderi paylaĢan ve Bolu‟da bulunan Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi de 

öğretime çadırda devam etme kararı almıĢtır. Rektörlükten yapılan açıklamada; acil 

olarak 500 çadıra, 2.000 öğrenci için yurda ihtiyaç duyulduğu, ayrıca Bolu‟da 1.750, 

Düzce‟de 2.500 öğrenciye eğitim verebilmek için prefabrik birimlere ihtiyaçları 
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olduğu ifade edilmiĢtir; ayrıca 200 öğretim elemanı ve personeli de barınma 

olanağından yoksun durumdaydı.
672

 

       Bu durumu daha da derinleĢtiren diğer geliĢmeler ise yükseköğretime olan aĢırı 

talep ve üniversitelerde bir programa girebilen öğrenci sayısındaki düĢüĢtü. 6 

Haziran 1999‟da yapılması planlanan
673

 yükseköğretim sınavında 267.169 adayın 

üniversiteye girmesi öngörülmüĢtür. Bunlardan devlet üniversitelerinin örgün lisans 

programlarına 127.956 kiĢi, ön lisans programlarına 94.360 kiĢi, vakıf 

üniversitelerinin lisans programlarına 11.659 kiĢi, ön lisans programlarına 4.950 kiĢi, 

KKTC‟de üniversitelerin lisans programlarına 9.601, ön lisans programlarına 2.110 

kiĢinin yerleĢmesi beklenmiĢtir.
674

   

        Yükseköğretim sisteminin içinde yer alan üniversiteler, fakülteler, enstitüler, 

yüksekokullar, MYO,  konservatuar ile uygulama ve araĢtırma merkezlerine her sene 

binlerce öğrenci girebilmek için mücadele vermektedir. Bu nedenle Türkiye‟de 

ailelerin büyük çoğunluğu maddi ve manevi bütün olanaklarını kullanarak 

çocuklarını üniversite seçme sınavlarına hazırlamaktadır. Kız ve erkek tüm gençlerin, 

sanat, spor, vb. faaliyetlerden koparılarak bir yarıĢa hazırlanması Ġlhan Tekeli 

tarafından eleĢtirilmektedir. Tekeli‟ye göre, ülkenin eğitime ayırdığı kaynakların 

irrasyonel dağılımı, üniversiteye giriĢ sisteminde adil olmayan yerleĢtirmeleri lise 

eğitiminin anlamsızlaĢmasına yol açmaktadır. Bu durum, gençlerde psikolojik ve 

kültürel tahribat yapmaktadır; zira zamanla öğrencilerde bir kabulleniĢ haline gelen 

söz konusu durum hayatlarındaki diğer sorunlarla birlikte daha da 

kronikleĢmektedir.
675

 Yükseköğretim kurumlarında pek çok kronikleĢmiĢ sorunla 

mücadele eden 17-20 yaĢ grubu içinde yer alan öğrencilerin Türkiye nüfusu içindeki 

oranı DPT verileriyle 1999‟da %8,26, 2000‟de %8,15,
676

 2001‟de %7,92, 2002‟de 

%7,78
677

 2003‟de ise %7,63‟dür.
678
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2.1. Yükseköğretimde Hayata Geçirilen AB Eğitim Programları  

       Türkiye, 30 Ekim 1995‟de ortak konsey toplantısında AB eğitim programlarına 

baĢvurmuĢ, ancak Türkiye‟nin baĢvurusu Türkiye‟de insan hakları ihlalleri olduğu 

gerekçesiyle dondurulmuĢtu. Ġstanbul ve Ankara‟daki Avrupa Öğrencileri Genel 

Formu (AEGEE) üyesi Türk öğrencilerin yoğun giriĢimleri sonucunda Socrates, 

Leonardo da Vinci ve Youth for Europe‟a katılma imkânı doğdu.
679

  Türkiye-AB 

iliĢkileri çerçevesinde 1 Ocak 2000 tarihinde yenilenmiĢ olarak baĢlatılan Socrates II, 

31 Aralık 2006‟ya kadar geçerli olan ve aday ülke olarak Türkiye‟nin de katıldığı 6. 

Çerçeve AnlaĢması programlarındandır.
680

 Söz konusu program ile Avrupa‟da bütün 

düzeylerdeki eğitimin, Avrupa dilleri bilgisinin geliĢtirilmesi, eğitim boyunca 

hareketliliğe ve iĢbirliğine destek verilmesi, eğitimde yeniliğin teĢvik edilmesi ve 

tüm eğitim sektörlerinde olanakların arttırılması amaçlanmıĢtır.
681

  

       Kadın ve erkek ayrımı yapılmadan hazırlanmıĢ olan programın altında 8 faaliyet 

alanı bulunmaktadır. Bu faaliyetlerden biri olan “Okul Eğitimi”nin (Comenius) 

hedefleri; uluslararası iĢbirliğinin canlandırılması ve dil öğrenimini teĢvik edilmesi 

amacıyla Avrupa boyutunun güçlendirilmesi için öğretmen değiĢiminin 

gerçekleĢtirilmesi; okullar arası iĢbirliğinin sağlanması; okul eğitiminde görev alan 

personelin hizmet içi eğitiminin gerçekleĢtirilmesidir. Faaliyetlerden bir diğeri ise 

Yüksek Öğretim (Erasmus) için belirlenen hedefler arasında AB ülkelerindeki farklı 

üniversiteler arasında iĢbirliğinin teĢvik edilmesi, öğrenci ve eğitimcilerin Avrupa‟da 

karĢılıklı değiĢiminin desteklenmesi, yükseköğretimin kalitesinin iyileĢtirilmesi ve 

Avrupa boyutunun güçlendirilmesidir.
682

          

       Avrupa Parlamentosu Kültür, Eğitim, Gençlik, Medya ve Spor Komitesi 

tarafından yürütülen AB eğitim programlarından Socrates 1995-1999 arasında 

1.aĢaması iĢletilmek üzere kurulmuĢtur. Program; kadın-erkek tüm üniversite 

öğrencileri, öğretim üyeleri, öğretmenler ve eğitimle ilgili yöneticilerin uluslararası 

hareketliliğini desteklemektedir; ayrıca bilgi iletiĢim teknolojisinin eğitimde 
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kullanımı hakkındaki projeleri ile dil öğretimi ve kültürlerarası eğitimi öngören 

uluslararası projeler ile kiĢi hareketliliğini teĢvik etmektedir.
683

  

       Bu konuda yapılan bir yorumda; AEGEE adlı hükümet dıĢı örgütün önemli 

olduğu, AB eğitim programlarının Türkiye‟de kabul edilmesi ve uygulamaya 

konulmasını sağlamada lobicilik etkinliği düzenlediği belirtilmiĢtir. Türkiye‟nin 

AB‟ye üye olmadan söz konusu programları benimsemesi ve hayata geçirmesiyle 

AB‟ye uyum sürecinde üniversite öğretiminde “Avrupa Alanı” yaratılmak 

istenmektedir; zira yaĢlı ve sorunlu nüfusa sahip Avrupa‟nın geleceğine yönelik 

tasarlanan yapısı için bütün dünyada genç beyinlerin ilgi odağı olması 

hedeflenmektedir. Yorumun devamında oldukça genç nüfusa sahip olan Türkiye‟deki 

eğitim yapısının çağdaĢlık anlayıĢı çerçevesinde değiĢtirilerek AB‟nin eğitim 

öğretimde ve gençlikte tasarladığı “kimlik değişimi”nin söz konusu programlarla 

sağlanacağı vurgulanmıĢtır.
684

        

2.1.1. Socrates Programı 

       Eğitimde AB ile uyum sağlamak, öğrenci ve öğretim üyelerinin değiĢimini 

kolaylaĢtırarak onlara değiĢik ülkelerde çalıĢma fırsatı vermek, eğitim kurumları 

arasında iĢbirliğini sağlamak üzere baĢlatılan Socrates Programı‟nın Türk eğitim 

sistemine faydalı olacağı öngörülmüĢtür. Bu çerçevede anaokulu eğitiminden 

lisansüstü eğitime kadar uzanan geniĢ bir alanı kapsayan programa Türkiye‟de geçiĢ 

çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Avrupa Öğrencileri Genel Formu giriĢimiyle Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi‟nde (ÖDTÜ) gerçekleĢtirilen “Eğitimde Avrupa Boyutu, 

Socrates ve Türkiye” konulu konferansta, programın yılsonunda yürürlüğe gireceği 

açıklanmıĢtır. Program her yıl Avrupa ülkeleri arasında yüz binlerce öğrencinin 

değiĢimini öngörmektedir. Türkiye de aday ülke olarak bu kapsama alındığından 

dolayı değiĢim programlarından yararlanmaktadır.
685

  

       DPT ile AB Komisyonu arasında “Socrates Programı Pilot Uygulama 

Anlaşması” 27 Aralık 2002‟de imzalanarak yürürlüğe girmiĢ
686

 ve Samsun‟da 

düzenlenen toplantıda tanıtımı yapılmıĢtır. AB Eğitim ve Gençlik Programları Daire 
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BaĢkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yapılan Genel Eğitim Programı “Socrates”in 

2002 ve 2003‟te gerçekleĢtirilen pilot uygulamalarındaki performans ve altyapıya 

göre 2004‟te programa tam katılım öngörülmüĢtür. 2003 Kasım ayında ilk kayıtlar 

yapıldıktan sonra programların 2004‟te baĢlatılması planlanmıĢtır. Bu plana göre 4 

yıl içinde 30.000 Türk öğrenci AB ülkelerinde eğitim alacak, buna karĢılık 10.000 

yabancı öğrenci de Türkiye‟ye gelecektir. Finansmanının %70‟i AB tarafından 

karĢılanacak olan programların, bir yıl boyunca altyapısının oluĢturulması 

hedeflenmiĢtir; ayrıca programların tanıtımı için ülke çapında toplantı, konferans ve 

seminerler düzenlenecek ve yılsonuna kadar programların yürütülmesini sağlayacak 

olan Ulusal Ajans‟ın kuruluĢu tamamlanacaktır.
 687

 Tanıtıma, kamu kurum ve 

kuruluĢları, belediyeler, eğitim kurumları, meslek kuruluĢları, eğitim alanında 

faaliyet gösteren özel kurumlar ve STÖ temsilcileri katılmıĢtır.
688

 

       Program dâhilinde yürütülen pilot proje çerçevesinde Türkiye‟deki 

üniversitelerin, AB üniversitelerinin normlarına uyumunu sağlayacak müfredat ve 

diploma üzerindeki çalıĢmalara devam edilmektedir. Socrates Programı için de 

uygun ders programları geliĢtirilmektedir.
689

 AB Ulusal Ajanslarınca gençlerin 

toplumla bütünleĢmesini kolaylaĢtırmak ve ortak Avrupa kültürünün çeĢitliliğinin 

anlaĢılmasını sağlamak amacıyla uygulanan “AB Gençlik Programları”nın 

bilgilendirme toplantısı Bursa‟da gerçekleĢtirilmiĢtir. DPT bünyesinde “Avrupa 

Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı” adıyla kurulan Ulusal 

Ajans tarafından düzenlenen toplantıya Bursa dıĢında, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, 

Yalova ve Kocaeli‟nden gelen 15-25 yaĢ arasındaki gençler ile gençliğe yönelik 

faaliyetler yürüten STÖ ve ilgili kamu kurum temsilcileri katılmıĢtır.
690

 

2.1.2. Bologna Süreci 

       Devletin yükseköğretimdeki rolünü düzenleyen, üniversitenin sevk ve idare 

sisteminde bürokrasisi ile akademik personel sayısını ve niteliğini belirleyen, buna 

karĢın toplum ve pazarın etkisinin arttırılmasını sağlayan içeriğe sahip “Bologna 

Deklarasyonu”na 31 ülkenin eğitim bakanları imza atmıĢtır. 18-19 Mayıs 2001‟de 
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ülkemizde de hayata geçirilen Sokrates ve Leonardo gibi eğitim programlarının etkin 

yürütülmesinde Bologna Deklarasyonu önemlidir.
691

 

       Türkiye‟nin 2001‟de üye olduğu Avrupa Yüksek Öğretim Alanı (AYA) ile 

AB‟ye üye ülkelerin eğitim sistemlerini tek tip yükseköğretim sistemi haline 

getirmek amacını taĢıyan Bologna Süreci Türkiye‟de Eğitim Fakülteleri ve Ziraat 

Fakültelerinde baĢlatılmıĢtır. Kendine özel yükseköğretimde bir kalite güvence 

sistemi olmayan Türkiye, sisteme dâhil olarak birçok olanaktan yararlanmak 

istemiĢtir. Buna bağlı olarak, “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” 2003‟de 

değiĢtirilmiĢtir.
692

 Kız öğrencilerin de yararlanacağı lisans, yüksek lisans ve doktora 

aĢamalı olan Bologna Süreci içinde yer alan AB ülke vatandaĢlarına sağlanan bu 

olanağın yanında, söz konusu kiĢiler serbest dolaĢım olanağına da kavuĢmuĢlardır. 

Sürecin temel hedefleri arasında; birbiriyle uyumlu, anlaĢılabilir diploma 

uygulamasının geliĢtirilmesi, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini 

sağlayarak yaygınlaĢtırmak, yükseköğretimde kalite güvence sistemleri ağını 

oluĢturmak, Avrupa‟nın yükseköğretimde politikalarını hayata geçirmek, yaĢam 

boyu öğrenimi teĢvik etmek, öğrencilerin yükseköğretime aktif olarak katılımını 

sağlamak ve kalite güvencesini oluĢturmak gösterilebilir.
693

 

2.2. Jean Monnet Burs Programı (JMBP) 

       Türkiye‟deki kadın-erkek tüm araĢtırmacılar için de önemli bir geliĢme olan AK 

tarafından, akademik kurumların Avrupa bütünleĢme projelerini uygulamaya 

yardımcı olmak üzere bütçe ayrılmıĢtır. Jean Monnet Burs Programı ile Türk 

Hükümeti‟nin ve AK‟nin genel politikası, kız-erkek tüm Türk gençlerinin AB üye 

ülkelerinde öğrenim görmesini teĢvik etmek ve onları AB Müktesebatı hakkında 

bilgilendirmektir. Daha çok AB‟ye üye devletlerden birinde üniversite veya dengi bir 

kurumda lisansüstü eğitim görmek isteyen üniversite mezunları ile genç kamu ve 

özel sektör çalıĢanlarına yöneliktir. Program dâhilinde alınan eğitimin süresi en fazla 

bir yıl, en az üç ay olarak belirlenmiĢtir.
694

 Program daha çok Topluluk ile ilgili 

önemli geliĢmelere yönelik Avrupa Topluluğu Hukuku, Avrupa Ekonomik 
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BütünleĢmesi, Avrupa Siyasi BütünleĢmesi vb. 31 baĢlık altında sıralanan konuları 

hedeflemiĢtir. Türkiye 2003-2004 akademik yılı için baĢvuruları almaya 

baĢlamıĢtır.
695

 Programın, verilecek olan burslar ile Türkiye‟yi katılım sürecinde 

desteklemesi hedeflenmiĢtir. Program süresince 350-400 adaya destek verilmesi 

öngörülmüĢtür. Program, Ankara‟daki Avrupa Komisyonu Temsilciliği‟nden ve Türk 

DıĢiĢleri Bakanlığı‟nca oluĢturulan Jean Monnet Karma Komisyonu tarafından 

yürütülmektedir. 1990-2002 sürecini kapsayan ilk dönemin ardından 2002-2006 

yılarını kapsayan ikinci dönem burs programı hayata geçirilmiĢtir. Programla 

amaçlanan Türkiye‟nin katılım sürecinde yetiĢmiĢ insan kaynağı ihtiyacını 

gidermekti. Türk üniversitelerinde söz konusu program Mayıs 2001‟de baĢlamıĢtır. 6 

yıl süreli olan programa katılım için sınavlara girecek adaylarda yaĢ, üniversite 

eğitimi, dil becerisi ve önerilen çalıĢmanın tanımlanmıĢ öncelikli alanlara uygunluğu 

baz alınmıĢtır. Programın baĢlangıcından itibaren JMKK tarafından kız ve erkek 

aday öğrenciye destek verilmiĢtir. ÇalıĢmamızda kız öğrenci sayılarına 

ulaĢamadığımızdan toplam sayılara yer verilmiĢtir.
696

 

Tablo 42 Akademik Yıllara Göre Bursiyer Sayıları
697

 

Akademik  

Yıl 

Bursiyer  

Sayısı 

1999-2000 50 

2000-2001 54 

2001-2002 45 

2002-2003 25 

2003-2004 78 

ArtıĢ Oranı (%) 56 
 

2.3. Yükseköğretimde Yürütülen Politikalar 

2.3.1. Örgün Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Politikalar  

     Yükseköğretimde mevcut sorunlar göz önüne bulundurularak yükseköğretim 

planlaması konusunda çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Bu kapsamda BYKP ile hedefler 

belirlenmiĢ ve programlanmıĢtır. VII. BYKP‟de belirlenen hedefler arasında 

yükseköğretim sisteminin yeniden düzenlenmesi, üniversite kapılarındaki yığılmaları 
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önlemek adına devlet üniversitelerinin yanı sıra özel sektör ve vakıf üniversitelerinin 

açılması bulunmaktadır. VIII. BYKP‟nin hedeflerinde de benzer ifadeler yer almıĢtır. 

Yükseköğretime giriĢ sisteminin, öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun programlara 

yerleĢtirilmesine olanak sağlayacak ve fırsat eĢitliğini bozmayacak Ģekilde yeniden 

yapılandırılması planlanmıĢtır
698

. Üniversitelerin eğitim, öğretim, araĢtırma, bilgi 

üretme, üretilen bilginin uygulanması ve teknolojiye dönüĢmesi sağlanarak, üretilen 

bilgilerin yayılması, iĢlevlerini yerine getirebilmesi mümkün kılınacaktı. Böylece 

bilimsel özgürlüğe kavuĢturulacak olan bu kurumlar malî özerkliğe sahip hale 

getirilecektir.
699

 

       57. Hükümet döneminde üniversiteye giriĢ sınavı yeniden düzenlenerek ikinci 

basamak sınavı kaldırılmıĢ, tek basamaklı sınav Ģekline dönülmüĢtür.
700

 Sınavda 

öğrencilerin diploma notlarının yanı sıra geldikleri ortaöğretim kurumlarının 

ÖSS‟deki puanları da dikkate alınmıĢtır. AOBP‟nin ÖSS puanlarına göre 

ağırlıklandırılmasıyla ÖSS‟de baĢarılı olan okullar avantajlı duruma gelmiĢtir. 

Mezun oldukları okulların avantajlarından yararlanan bazı öğrencilerin bu durumu, 

fırsat eĢitliğini bozan bir unsur olarak nitelendirilmiĢtir; ayrıca yeni düzenlemeler 

sonucunda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun yükseköğretim programlarına 

yerleĢtirilmelerinde de bazı sorunlar ortaya çıkmıĢtır. Özellikle meslekî ve teknik lise 

mezunları, kendi alanlarıyla ilgili bölüm veya branĢa uygun lisans programlarına 

yerleĢtirilmelerinde, normal program uygulayan lise mezunlarına göre dezavantajlı 

konuma düĢmüĢtür.  DPT 2001 yılı programında yer alan bu tespitin dıĢında diğer bir 

tespite göre de öğrencilerin yükseköğrenime yönlendirilmelerinde etkili bir sistemin 

oluĢturulmaması, yükseköğretime olan talebin giderek artmasına neden olmaktadır; 

ayrıca yeni kurulan üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri baĢta olmak üzere 

yükseköğretim kurumlarının altyapı ve öğretim elemanı ihtiyacı giderilememiĢtir.
701

        

       Ġzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları Derneği (ĠZÜNĠDER), öğrencilerle 

ilgili baĢka bir konuya dikkat çekerek Türkiye‟de Öğretim Birliği Yasası‟nın 

uygulanmadığını belirtmiĢtir. Dernek, eğitimin kamu görevi olduğunu, devletin 

eğitimde fırsat eĢitliği içinde herkese iyi, bilimsel, çağdaĢ ve laik eğitim sunması 
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gerektiğini duyurmuĢtur; ayrıca binlerce akıllı ve yetenekli köylü, yoksul çocuğunun, 

üniversitelerde okuyamadıklarını, bu çocukların birçoğunun tarikatların ve 

cemaatlerin ağına düĢtüklerini öne sürmüĢtür. Yine dernek tarafından yapılan 

açıklamaya göre söz konusu öğrenciler, belli bir sosyal sınıfa eğitim veren kurumlara 

yerleĢtirilmektedirler.
702

 Yükseköğretimde yaĢanan diğer bir sorun da “başörtüsü” 

sorunuydu.
703

 Üniversitelerin 1999-2000 öğretim hayatına baĢlamasıyla birlikte 

tekrar gündeme gelen baĢörtüsü konusunu görüĢmek ve çözüm üretmek üzere 72 

üniversitenin rektörü bir araya gelmiĢtir.
704

 

       1999‟da YÖK tarafından hazırlanan bir taslakla 2000-2001 öğretim yılında 

MYO ile AÖF mezunlarına, 4 yıllık lisans eğitimine geçme olanağı verilmiĢtir. 

Meslek lisesi öğrencilerine fakülte tercihi yaptırılmaması ve AOBP kayıpları için 

yapılan eleĢtirilere karĢı alınan önlemin amacı, MYO‟lardaki öğrencileri baĢarılı 

olmaya özendirmek, yetenekli ve baĢarılı öğrencilerin lisans öğrenimlerini 

yapabilmeleri için gerekli fırsatı sağlamaktır.
705

 YÖK BaĢkanı Kemal Gürüz, 

MYO‟nun amacının ara insan gücü yetiĢtirmek olduğunu, meslek liselerinden mezun 

olan öğrencilerin yükseköğretim kapısının önünde yığılmalarını önlemek istediklerini 

açıklamıĢtır. MYO‟ların yükseköğretim içindeki payının %15 olduğunu belirten 

Gürüz bu oranı ülkenin geleceği için %60‟lara çıkarmak zorunluluğunu 

vurgulamıĢtır.  Türkiye‟de 1997-1998 öğretim döneminde üniversite sayısı 19‟u 

vakıf üniversitesi olmak üzere 72‟ye, fakülte sayısı 535‟e, yüksekokul sayısı 192‟ye 

MYO sayısı 487‟ye, enstitü sayısı 251‟e ulaĢmıĢtır. Üniversitelerdeki toplam öğretim 

elemanı sayısı ise 55.444‟e yükselmiĢ olmasına karĢın sayı ve nitelik yönünden 

geliĢtirilmesi gerekmektedir.
706
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       Üniversitelerle ilgili yaĢanan diğer bir konuya değinen FP Konya Milletvekili 

Remzi Çetin, üniversiteye girme konusunda haksızlık yapıldığını belirtmiĢtir. Çetin, 

1998‟de ĠHL mezunlarının üniversiteye girebilenlerin oranının %11,6‟dan 1999‟da 

%2,9‟a; Ticaret Meslek Liselerinin 1998‟de %3,2 olan mezununu üniversiteye 

gönderme oranın %0,7‟ye; Endüstri Meslek Liselerinde ise 1998‟de %3,3 olan 

mezununu üniversiteye gönderme oranının %1,8‟e düĢtüğünü açıklamıĢtır. 1999 

üniversite sınavında 7.300 öğrencinin 0 puan almasını ve 1.174 lise birincisinin 

üniversiteye girememesini eleĢtiren Çetin, meslek liseleri mezunlarına istedikleri 

okullara girebilme olanağının sağlanmasını istemiĢtir. Çetin tarafından açıklanan 

verilere göre örgün eğitim kapsamında üniversite bünyesindeki fakültelerde toplam 

659.254 öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca 488.669 öğrenci AÖ‟de eğitimlerine devam 

etmektedir. Yüksekokulda 46.667, MYO‟da ise 217.758 öğrenci eğitimlerini 

sürdürmektedir. Bunların dıĢında yüksek lisansta 53.000, doktorada 19.000, tıp 

uzmanlıkta 6.468 öğrenci eğitimlerine devam etmektedir.
707

 

       MHP Milletvekili Mücahit Himoğlu ise öğrencilerin üniversiteye 

yerleĢtirilmesinde ağırlıklı ortaöğretim baĢarı puanı uygulamasının eğitimde fırsat 

eĢitsizliğine sebep olduğuna değinmiĢtir.  Himoğlu Anadolu Meslek, Anadolu 

Teknik ve Meslek Teknik öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin mezun 

oldukları bölümlerle ilgili fakültelere girmek istemeleri halinde uygulanan ağırlıklı 

ortaöğretim puanı için belirlenen katsayının genel lise mezunununkinden düĢük 

olmasını eleĢtirmiĢtir. Himoğlu ayrıca üniversiteye giriĢ sınavlarında DPT‟nin 

koordinasyonundan kopuk olarak fakültelere alınan öğrencilerin mezun olduklarında 

iĢ bulma olasılığının düĢük olduğunu söylemiĢ ve bu sorunun çözümü için DPT ile 

YÖK arasında koordineli öğrenci alınmasını önermiĢtir.
708

  

      Yapılan planlamalar ve uygulamalar sonucunda 1999 yılı Haziran ayında 

gerçekleĢtirilen ÖSS‟ye 1.433.717 aday girmiĢtir.
 709

 BaĢvuran 539.353 öğrencinin 

%22,6‟sı olan 122.388 kiĢi bir programa yerleĢtirilmiĢtir.
710

 1999-2000 öğretim 
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yılında bir programa girebilen öğrenci oranı %30,3 olmuĢtur.
711

 Söz konusu 

öğrencilerden örgün öğretime yerleĢtirilenlerin %42,3‟ü kız öğrencidir.
712

 Bu 

oranların yanı sıra yükseköğretim içinde olan gençlerin bir baĢka sorunu da 

barınmaydı. Bu soruna çözüm getirmek amacıyla 1999-2000 eğitim-öğretim yılı için 

yurt yatak kapasitesi 160.421‟i YURT-KUR ve 24.919‟u üniversitelere ait olmak 

üzere toplam 185.340‟a yükselmiĢtir.
713

 

           2000-2001 eğitim- öğretim yılında Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu 

tarafından yapılan “…üniversitelere her yıl 100 bin yeni öğrenci alacağız” 

açıklamasını eleĢtiren ve FP grubu adına konuĢan Erzurum Milletvekili Aslan Polat, 

2000 yılı verilerine göre eğitimli gençler arasındaki iĢsizlik oranının %23,7, eksik 

istihdamla birlikte bu oranın %31,6 olduğunu ve her 3 gençten birinin iĢsiz olduğunu 

açıklamıĢtır. Üniversiteye alımların %50 oranında artmasının iĢsizlerin oranını 

%45‟e çekeceğini ve bu durumun da sosyal patlamalara neden olacağına dikkat 

çekmiĢtir. Polat, 8 yıllık kesintisiz eğitimi 12 yıla çıkarmayı, üniversitelerde öğrenci 

sayısını arttırmayı düĢünen MEB‟in, bu sistemden mezun olacak gençlere iĢ 

olanakları yaratması gerektiğini de vurgulamıĢtır.
714

  

       Buna karĢın üniversitede okullaĢma oranının düĢtüğünü öne süren Eğitim-Sen 

Genel BaĢkanı Kemal Bal‟a göre geliĢmiĢ ülkeler, bilgi toplumuna geçiĢ süreci ve 

bilgi ekonomisi gibi yeni küresel oluĢumlara gitmektedirler. Yeni yapıda bireylerin 

ekonomik gücü, bilgi ve öğrenim düzeyleri ile rekabet gücünü oluĢturan beĢeri ve 

sosyal sermayeleri ülkenin birikimini göstermektedir. O nedenle bilginin üretilmesi 

ve paylaĢılmasında en önemli etken olan üniversitelerden beklentiler artmıĢtır. 

Kemal Bal, yükseköğretimde %22,4 okullaĢma oranı ile Türkiye‟nin ġili, Ürdün ve 

Lübnan‟ın gerisinde olduğunu ifade etmiĢtir.
715

 Bu nedenle bu kademe ile ilgili 

olarak Eğitim-Sen bazı önerilerde bulunmuĢtur. Bunlar; Ağırlıklı Orta Öğretim 

BaĢarı Puanının bireysel, ekonomik, coğrafi alarak üniversiteye giriĢte bir 
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mağduriyet yarattığı için kaldırılması, yükseköğretimin sadece iĢgücü planlamasının 

bir gereği olmaktan çıkartılması, bilime, araĢtırmaya önem ve destek vererek beyin 

göçünün önlenmesidir.
716

 

       Millî Eğitim Bakanı Bostancıoğlu da, yükseköğretim politikaları ile ilgili yaptığı 

açıklamada “üniversitelerin bütün yurda dengeli bir şekilde yayılmasının bir 

Anayasa zorunluluğu olduğunu; fizikî mekân, eğitim-öğretim kadrosu temin 

edildiğinde her ilde bir üniversite açmak istediklerini” ifade etmiĢtir.
717

  Buna 

karĢılık FP Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu; YÖK tarafından alınan bir 

kararla 2000-2001 öğretim yılında Fatih Üniversitesi‟ne öğrenci alınmamasını 

eleĢtirerek, söz konusu üniversiteye giden öğrencilerin eğitim haklarının gasp 

edildiğini ileri sürmüĢtür. Bostancıoğlu bu eleĢtiriye verdiği yanıtta, Fatih 

Üniversitesi‟nin yapılan araĢtırmalar ve incelemeler sonunda YÖK Kanunu‟nun bazı 

maddelerini ihlal etmesi nedeniyle böyle bir karar alındığını belirtmiĢtir.
718

 Söz 

konusu üniversitenin 16.3.2001‟den itibaren kademeli olarak kapatılma kararını 

eleĢtirenlerden FP Ġstanbul Milletvekili Azmi AteĢ, 2000‟de bilim alanında dünya 

ülkeleri arasında 51. sırada olan Türkiye‟nin bazı üçüncü dünya ülkelerinin gerisinde 

kaldığını öne sürmüĢtür; ayrıca AteĢ‟e göre, bu durumda 4.000 civarında öğrenci ve 

350 öğretim üyesi aileleriyle birlikte mağdur edilecektir.
719

 Fatih Üniversitesi 

yönetimi, YÖK‟ün kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı 

davayı kazanmıĢtır. Böylece YÖK‟ün Fatih Üniversitesi‟ne 2001-2002 eğitim-

öğretim yılı için öğrenci yerleĢtirilmesi yapılmamasına iliĢkin kararının yürütmesi 

durdurulmuĢtur,
720

 ancak YÖK ile Fatih Üniversitesi arasındaki problemler devam 

etmiĢtir.
721

 

           DPT‟nin 2001 Yılı Programı‟nda yer aldığı gibi, Türkiye‟de 

yükseköğretimdeki bürokratik yapı ve yetersiz kaynak nedeniyle üniversiteler gerek 

öğretim gerekse bilimsel çalıĢmalarda geri kalmaktadır; ayrıca öğretim elemanlarının 

maaĢlarının düĢük olması mesleğin cazip olmasını engellemektedir. Bu durumun iki 

önemli sonucundan biri bilimsel araĢtırmaların sayı ve niteliğini olumsuz yönde 
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etkilemesidir. Diğeri ise üniversite-sanayi iĢbirliğinin hedeflenen düzeylere 

çıkmasını engellemesidir. Yükseköğretimde yaĢanan bu olumsuzlukların yanı sıra 

üniversitelerin büyük kentlerde toplanması da ayrı bir sorun oluĢturmuĢtur. Bu 

duruma iyi bir örnek olan Ġstanbul‟da 15‟i vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 22 

adet üniversite olduğu DPT‟nin 2001 Yılı Programı‟nda yer almıĢtır. Programda 

ayrıca 1999-2000 öğretim yılında üniversite öğrencilerinin %26‟sının, öğretim 

elemanlarının %50‟sinin Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir illerinde bulunduğuna yer 

verilmiĢtir.
722

  

        Söz konusu problemlerle ilgili baĢka bir değerlendirme de muhalefet 

partilerinden DYP tarafından yapılmıĢtır. Parti adına konuĢan Çelik‟e göre 

65.000.000 nüfuslu Türkiye‟de 21‟i vakıf, 53‟ü devlet olmak üzere toplam 74 

üniversite bulunmaktadır. Bu sayı ABD‟de 2.320‟si üniversite ve kolej statüsünde 

olmak üzere toplam 4.096‟dır. Türkiye‟de yükseköğretimde yaklaĢık 1.500.000 

öğrenci bulunmasına karĢın 63.866 öğretim elemanı vardır. Bir öğretim üyesine 416 

öğrenci düĢtüğünü belirten Çelik bunların %75‟inin Ġstanbul ve Ankara‟da 

toplandığını belirterek YÖK‟ün önceliğinin eĢitsizlik ve olanaksızlıkların giderilmesi 

olduğunu söylemiĢtir.
723

 Çelik, Türkiye‟deki üniversitelerde öğretim üyesi baĢına 

düĢen öğrenci sayısının 158 olduğunu, bu sayının AB ülkelerinde 6 ile 20 kiĢi 

civarında bulunduğunu belirtmiĢtir.
724

 

       Aynı oturumda ANAP grubu adına konuĢan Ġstanbul milletvekili Aydın 

Ayaydın; “…her yıl 1,5 milyonu aşkın lise mezunu gencin üniversite sınavına 

girdiğini, ancak bunlardan 200 bine yakınının üniversitelere girebildiğini, vakıf 

üniversitelerinin bu açığı kapatmaya yetmediğini” açıklamıĢtır. Ayaydın‟a göre 

vakıf, AÖF dâhil yükseköğretime devam eden toplam öğrenci sayısı 1.826.802‟dir; 

ancak bu kademeden mezun öğrencilerin büyük bir bölümü okullarını bitirdikten 

sonra iĢ bulamamaktadır. BaĢka bir soruna da dikkat çeken Ayaydın‟a göre devlet 

üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerinin büyük bir bölümü özlük haklarının 

son derece yetersiz olmasından dolayı vakıf üniversitelerine geçmektedir.
725
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Yükseköğretimde yaĢanan baĢka bir geliĢme ise, sayıları yaklaĢık 30.000‟e ulaĢan 

öğrencinin yurt dıĢında çeĢitli üniversitelerde öğrenim görmesidir.
726

           

       YÖK‟ün her kuruluĢ yıldönümünde olduğu gibi baĢta öğrenci harçlarına %300 

zam yapılması
727

 dâhil üniversitedeki problemler, öğrencilerin protestoları ile de 

gündeme gelmiĢtir. Bu protestolarda üniversitelerin özerklikleri ellerinden alınmıĢ, 

rektörleri, merkezin kararlarını uygulayan amirlere dönüĢmüĢ yapılar haline 

getirildiği belirtilmiĢtir; ayrıca üniversitelerdeki kontenjanların aĢırı düzeyde 

arttırılmasının, üniversitelerin akademik kimliklerini aĢındırarak bu kurumları 

meslek öğreten kurumlar haline dönüĢtürdüğü eleĢtirisi yapılmıĢtır.
728

  Üniversite 

Öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Kadir Erdin, eğitim ve 

özellikle yükseköğretim kurumlarının iyileĢtirilmesi gerektiğini, aĢırı merkeziyetçi 

otoriter YÖK sisteminin, üniversiteleri dünya ve AB ölçütlerinden uzakta tuttuğunu 

ileri sürmüĢtür. Erdin‟e göre yaratıcılığın, kaliteli eğitim ve araĢtırmanın eleĢtirel 

düĢüncenin odağı olması gereken üniversitelerin en kısa zamanda söz konusu 

görevleri yerine getirecek düzene kavuĢturulması gerekmektedir.
729

      

       Yükseköğretimde yaĢanan geliĢmeler neticesinde 2000-2001 eğitim-öğretim 

yılında üniversitelere baĢvuran öğrenci sayısı biraz düĢerek 1.407.920 kiĢi olmuĢ, 

439.061 kiĢi bir programa yerleĢmiĢ, yerleĢme oranı ise %31,2 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.
730

 Bu dönemde yükseköğretim gençliğinin barınma ihtiyacını 

karĢılamak üzere 182.905‟i YURT-KUR, 37.334‟ü üniversitelere ait olmak üzere 

yurt yatak kapasitesi 220.239‟a yükseltilmiĢtir.
731

 Söz konusu öğretim yılında 

üniversiteye 1.471.197 öğrenci baĢvurmuĢ, bunlardan 477.355‟i programa 

yerleĢtirilmiĢtir.
732

  

       2001-2002 eğitim-öğretim yılında okullaĢma oranı örgün eğitimde %23,3, açık 

öğretimde %12,5 olmak üzere toplam %35,8 olan yükseköğretimde
733

 2002‟de 
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toplam 1.817.590 öğrenci sınava girmiĢ, 662.336 öğrenci bir programa 

yerleĢmiĢtir:
734

  ayrıca öğrencilerden MYO ile açık öğretim ön lisans programlarına 

sınavsız geçiĢ hakkından yararlanmak için 282.677 öğrenci baĢvurmuĢtur. Bu 

dönemde baĢvuran adaylardan lise son sınıf öğrencilerinin oranı %30,1 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.
735

 Yine bu dönemde öğrencilerin %23‟ünün, öğretim elemanlarının 

%39,7‟si üç büyük ilde toplanırken, üniversitelerin sayısı 23‟ü vakıf olmak üzere 

76‟ya yükselmiĢtir. Üniversite ve öğrenci sayılarının arttığı son yıllarda öğretim 

elemanı sorunu ortaya çıkmıĢtır. 2002‟de uzun vadede öğretim elemanı açığını 

kapatmak için ODTÜ bünyesinde “Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi” baĢlatılmıĢtır.
736

 

Bunun yanı sıra TEV tarafından yükseköğretimde bulunan 57 öğrenciye 2002-2003 

öğretim yılı için yurt dıĢında okuma olanağı sağlanmıĢtır
737

.  

        GeliĢmiĢ ülkelerde yükseköğretim kurumları içindeki oranı %30 olan MYO‟ları 

Türkiye‟de de hedeflenen bu orana çıkarmak için çalıĢmalara devam edilmektedir. 

Bu bağlamda 2001‟de yürürlüğe giren meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından 

mezun adayların kendi alanları veya yakın alanlara sınavsız geçiĢleri 2002-2003 

eğitim-öğretim yılında baĢlamıĢtır.
738

 Sınavsız geçiĢ için 415 MYO‟da 190.000 

kontenjan ayrılmıĢtır. 800.000 öğrencinin baĢvurduğu yerleĢtirmelerde öncelik, 5 

yıllık meslek lisesi mezunlarına, yeni mezunlara ve okul baĢarısı yüksek olanlara 

verilmiĢtir. Bunları 4 ve 3 yıllık lise mezunları takip etmiĢtir.
739

 Bu öğretim yılında 

yükseköğretim kurumlarında toplam %35,4 okullaĢma oranı içindeki örgün eğitimin 

payı %23, açık öğretimin ise %12,4‟dür.
740

  

       CHP Sivas Milletvekili Nurettin Sözen, partisi adına yaptığı konuĢmada 

yükseköğretimde 53‟ü devlet üniversitesi olmak üzere toplam 74 üniversite 

olduğunu, bu üniversitelerde 621 fakülte, 235 yüksekokul, 477 MYO, 289 enstitü 

bulunduğunu belirtmiĢtir. Sözen yüksekokulların, yükseköğretim içinde %11 olan 
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oranının %30‟lara çıkarılması gerektiğini de vurgulamıĢtır.
741

 Bu arada AEP‟de 

yükseköğretimde yeniden yapılanmaya gidileceği açıklamıĢtır. Daha kaliteli ve iyi 

bir eğitim için üniversite bünyelerinde 20.000 öğrenci bulunması gerektiğini 

açıklanan planda t bu nedenle büyük üniversitelerin bölüneceği ve ihtisaslaĢacağı yer 

almıĢtır.
742

 

        2003 yılından itibaren uygulanmak üzere ÖSS puanlarının hesaplanması ile 

ilgili AOBP‟nin hesaplanma yöntemi değiĢtirilerek, mezun olunan okulun ÖSYM‟ye 

bildirdiği diploma notunun esas alınmasına karar verilmiĢtir.
743

 2003 yılında, 25‟i 

vakıf olmak üzere toplam 78 yükseköğretim kurumuna girmek için toplam 1.593.831 

öğrenci baĢvurmuĢtur. Bu adayların %35,3‟ü lise son sınıf öğrencisiydi.
744

 Sınavı 

geçerli sayılan 1.171.690 adaydan 506.637‟si yükseköğretimde bir programa 

yerleĢmiĢtir.  MYO ile açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız geçiĢ hakkından 

yararlanmak isteyen 94.274 öğrenci bir programa yerleĢmek için baĢvurmuĢtur.
745

  

       257.007 meslek lisesi mezunu adayın da MYO‟ya sınavsız geçiĢ yapma hakkı 

bulunduğu bu sınavda, ÖSS‟de tercih yapan toplam öğrenci sayısı 796.260‟dır.
746

  

Bu tercihler doğrultusunda,181.193‟ü lisans, 129.764‟ü sınavsız ön lisans ve 541‟i 

sınavlı ön lisans olmak üzere toplam 311.498 aday ve 195.139 AÖF adayı 

programlara girmeye hak kazanmıĢtır; ancak 81.343 kontenjan boĢ kalmıĢtır.
 747

  

Özel okulların baĢarısız olduğu ÖSS yerleĢtirme sonuçlarında ÖSS‟yi kazanarak 

tercih yapan 6.232 okul birincisinden 2.157‟si herhangi bir lisans ya da ön lisans 

programına yerleĢtirilememiĢtir. Antalya‟nın en baĢarılı il olduğu sınav sonucunda, 

Ardahan en baĢarısız il olmuĢtur.
748

 

          2003-2004 eğitim-öğretim yılı içindeki yükseköğretimde okullaĢma oranları 

ise örgün eğitimde %24,5, açık öğretimde %12,3, toplamda ise %36,8 olmuĢtur.
749
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Ancak ortaöğretimden yükseköğretime geçiĢ sınavında 40.586 öğrencinin sıfır puan 

alması eleĢtirilmiĢtir.  Bu konuda açıklama yapan CHP Milletvekili Hüseyin Özcan, 

bu durumun, ortaöğretimin baĢarısızlığını gösterdiğini ileri sürmüĢtür.
750

  

       Türkiye‟nin “üniversiteleşme” durumuna bakıldığında OECD‟nin “Education at 

a Glance 2002” raporuna göre, 20-24 yaĢ arası nüfus içinde eğitimin içinde olanların 

oranı Türkiye‟de %12‟dir. Bu oran kızlarda ise %9‟dur. Bazı ülkelerle Türkiye 

karĢılaĢtırıldığında sorun net bir Ģekilde görülmektedir. ÜniversiteleĢmede oran, 

ABD‟de %33, Avustralya‟da %37, Avusturya‟da %28, Belçika‟da %44, Kanada‟da 

%39, Çek Cumhuriyeti‟nde %23, Danimarka‟da %55, Fransa‟da %54, Almanya‟da 

%35, Polonya‟da %45, Ġspanya‟da %43‟tür.  OECD ülkelerinin ortalaması %37‟dir. 

Kızların üniversiteleĢmesine bakıldığında %39 ile 20-24 yaĢ grubu içindeki kızların 

oranının erkeklerin oranından daha yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle Polonya, 

Norveç, Ġsveç, Ġspanya, Kanada gibi ülkelerde bu oran kızların lehindedir.
751

 

    Türkiye‟nin de yakın temas içinde olduğu BM, BirleĢmiĢ Milletler Bilim ve Kültür 

TeĢkilatı (UNESCO), OECD, AB Komisyonu DB ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

gibi kuruluĢların, bilginin üretilmesi ve paylaĢılması konusu gündem maddelerinden 

biri olmuĢtur. Yükseköğrenime yöneliĢ konusunda geliĢmiĢ ülkelerle geliĢmekte olan 

ülkeler arasında önemli oransal farklar bulunmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerde 

üniversiteye talep, geliĢmiĢ ülkelere göre daha yüksek oranda gerçekleĢmektedir. 

Yükseköğrenimde 1998-2003 yılları arasında Japonya‟da öğrenim gören öğrencilerin 

yıllık ortalamasında %0,2, ABD‟de %2,2, AB ülkelerinde %3,1 artıĢ olurken, 

Hindistan‟da 2004 verileriyle %8, Çin‟de ise %20‟nin üzerinde artıĢ olmuĢtur.
752

 

       MEB tarafından yapılan projeksiyonlara göre 2005-2006 ders yılında 

ortaöğretimdeki öğrenci sayısının 1.710.092‟sinin genel liselerde, 2.484.051‟inin ise 

meslekî ve teknik liselerde olmak üzere toplam 4.194.143‟e ulaĢacağı, bu kademede 

okullaĢma oranının %79‟8‟e yükseleceği ve öngörülen 5 yıl içerisinde 

yükseköğretime giriĢ için baĢvuran aday sayısının 2.000.000‟u aĢacağı tahmini 

yapılmıĢtır.
753
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Tablo 43 Yıllar Bazında Örgün Yükseköğretim Kurumlarındaki Toplam 

Öğrenci Sayısı
754

 

Yıllar Ön  

Lisans 

Lisans Yüksek 

Lisans 

Doktora Tıpta  

Uzmanlık 

1999 202.970 686.610 50.986 20.413 11.193 

2000 218.090 713.250 53.533 19.587 10.914 

2001  239.840 752.710 65.076 21.789 12.318 

2002 263.340 782.790 73.517 22.581 13.454 

2003 335.070 801.690 82.484 23.228 14.148 

2004 357.680 831.590 90.333 24.891 15,892 

ArtıĢ 

Oranı (%) 

76,22 21,11 77,17 21,93 41,98 

        

       Yukarıdaki tabloda, örgün yükseköğretim kurumları içinde ön lisans ve yüksek 

lisans yapan öğrenci sayısında %76 ve %77 oranında, lisans ve doktorada %21 

oranında ve tıpta uzmanlık alanında ise %41 oranında artıĢ olduğu görülmektedir. 

Tablo 44 Yükseköğretimde (Lisans) Öğretim Alanlarına Göre Kız Öğrenci 

Sayısı
755

 

Öğretim 

Yılları 

Dil ve 

Edebiyat 

Matematik 

ve Fen 

Bilimleri 

Sağlık 

Bilimleri 

Uygulamalı 

Sosyal 

Bilimler 

Teknik 

Bilimler 

Sanat 

1999-2000 18.264 31.223 35.510 130.834 27.160 6.029 

2000-2001 19.233 32.469 38.717 145.618 28.407 6.529 

2001-2002 19.798 32.627 40.898 157.582 29.786 6.835 

2002-2003 19.718 33.441 42.406 166.545 30.348 6.771 

2003-2004 20.786 35.415 44.063 171.495 32.730 7.194 

ArtıĢ Oranı (%) 13,80 13,42 24,08 31,07 20,50 19,32 

        

       Tablo 44‟te yükseköğretimde lisans öğretim alanlarında kız öğrenci sayılarında 

görüldüğü gibi uygulamalı sosyal bilimlerde diğer bölümlere göre daha fazla artıĢ 

olmuĢtur. 

       AĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi ön lisan, lisans, yüksek lisans, doktora ve topta 

uzmanlık programları içinde kız öğrenci sayısındaki en büyük artıĢ tıpta uzmanlık 

olmuĢtur. 
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Tablo 45 Yükseköğretim Kurumlarında, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Programlarındaki Kız Öğrenci Sayısı
756

 

Öğretim 

Yılları 

Ön  

Lisans 

Lisans Yüksek 

Lisans 

Doktora Tıpta  

Uzmanlık 

2002-2003 111.829 320.970 30.637 8.497 3.631 

2003-2004 114.858 331.160 35.297 9.435 4.463 

ArtıĢ Oranı (%) 2.70 3,17 15,21 11,03 22,91 

        

2.3.2. Yükseköğretimde YaĢanan Sorunlar ve Çözümleri 

       Çok çeĢitlenmiĢ ve farklılaĢmıĢ olan yükseköğretim sistemindeki üniversiteler 

çağın gereği olarak farklılaĢmıĢtır. TÜSĠAD‟a göre Türkiye genç nüfusunun 

eğitimini planlarken, bilim ve teknolojide dünya ile rekabet edebilmeyi göz önünde 

bulundurmak zorundadır; ayrıca vasıflı insan yetiĢtirilmesi konusunda meslek 

eğitiminde yeni yaratıcı çözümler üretilmesi gerektiğini belirtilen TÜSĠAD 

raporunda ademi merkeziyetçi kurumların yaratıcılığını ve kimliklerini ön plana 

çıkaran, üniversitelerin birbirleriyle rekabet edebilme fırsatını yakalayacakları, global 

dünya ile uyumlu bir sistemin oluĢturulmasının önemine dikkat çekilmiĢtir.
757

 

Yükseköğretimde önemli bir diğer sorun Hacettepe Üniversitesi Rektörü Tunçalp 

Özgen tarafından açıklamıĢtır. Tunçalp, Türkiye‟de öğretim üyesi baĢına düĢen 

öğrenci sayısının 35 olduğunu ifade etmiĢtir. Bu oranın Ġngiltere‟de 14, Ġspanya‟da 

17, Fransa‟da 25 olması nedeniyle Türkiye‟nin öğretim elemanı sayısını en az %20 

arttırma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
758

  

       Bu açıklamaların ardından, aĢağıdaki tablolar aracılığıyla yükseköğretim 

kademesindeki yerleĢtirmeleri ortaya koymak mümkündür. 

       Yükseköğretimde bulunan toplam öğretim elemanı içindeki kadın öğretim 

eleman sayısında %29,26 oranında artıĢı yukarıdaki tabloda görmekteyiz. Aynı 

tabloda toplam öğrenci içindeki kız öğrenci sayısı ile mezun olan kız öğrenci 

oranında da önemli oranda artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 46 Yükseköğretimde Öğretim Yılına Göre Öğretim Elemanı, Kız 

Öğrenci, Mezun Olan Kız Öğrenci Sayısı ve Kız Öğrenci Oranı
759

 

Öğretim 

Yılı 

Toplam 

Öğretim 

Elemanı 

Sayısı 

Kadın 

Öğretim 

Elemanı 

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

Öğrenci 

Sayısı 

Mezun 

Olan Kız 

Öğrenci 

Sayısı 

Kız 

öğrenci 

Oranı 

1999-2000 65.204 23.099 1.419.927 575.928 90.454 17,42 

2000-2001 67.880 24.361 1.508.205 621.260 100.400 18,79 

2001-2002 71.290 26.154 1.568.384 654.424 114.231 19,99 

2002-2003 76.090 28.205 1.798.623 745.884 126.623 23,04 

2003-2004 78.804 29.858 1.841.546 762.484 126.665 25,97 

ArtıĢ Oranı (%) 20,85 29,26 29,69 32,39 40,03  
 

        Yükseköğretim kurumlarındaki sorunlardan biri 1997‟den itibaren artıĢ gösteren 

vakıf üniversitelerinin öğretim elemanı ihtiyacını karĢılamak için devlet 

üniversitelerinden yararlanmalarıdır; zira devlet üniversitelerinde çalıĢan öğretim 

üyelerinin gelir düzeyi düĢük olanlar, vakıf üniversitelerinin sağladığı yüksek gelir 

nedeniyle söz konusu üniversitelere ya istifa edip ya da emekli olduktan sonra geçiĢ 

yapmaktadırlar. Bu geçiĢleri önlemek, devlet üniversitelerinde görev yapmayı 

özendirmek için alınan önlemlerden biri emeklilik yaĢ haddinin 67‟den 72‟ye 

çıkarılmasıdır; ayrıca emekli olan öğretim üyelerinin sözleĢmeli olarak çalıĢmalarına 

olanak sağlanmasıdır.
760

  

       Yükseköğretimdeki öğrenci sayılarında her yıl artıĢ olmasına rağmen öğretim 

üyesi sayılarında aynı oranda artıĢ olmamıĢtır.
761

 2001 yılı UP‟de de açıklandığı gibi 

Türkiye‟de 2000‟de toplam 64.901 olan öğretim elemanını bulunduğu açıklanmıĢtır. 

Buna göre söz konusu yıl içinde lisans düzeyindeki örgün eğitim programlarında, bir 

öğretim üyesi baĢına 32 öğrenci düĢerken, AB ülkelerinde 15 öğrenci düĢmektedir.
762

  

Türkiye‟de TÜĠK verileriyle öğretim üyesi baĢına düĢen öğrenci sayısı 2001‟de 22, 

2002‟de 24, 2003‟te 23 ve 2004‟de ise 24‟tür.
763

 Problemin çözümü için alınacak 

önlemlerin baĢında öğretim üyesi yetiĢtirilmesi gelmektedir. Bu amaçla, araĢtırma 

görevlisi biriminin cazip hale getirileceği açıklanan planda,  yurt dıĢındaki baĢarılı 

yerli ve yabancı öğretim elemanlarının ülkeye gelmesi için gerekli Ģartların 

oluĢturulacağı da belirtilmiĢtir. Planda ayrıca öğretim elemanı açığı giderilirken tüm 
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yurtta dengeli dağılımın sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağına da vurgu 

yapılmıĢtır.
764

 Yükseköğretim kurumlarında yaĢanan diğer önemli bir sorun ise 

üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinin özellikle araĢtırma görevlilerinin 

maaĢlarının yetersiz olmasıdır. 1990‟dan 2000‟e gelindiğinde kademeler arasındaki 

maaĢ farklarının büyüdüğü görülmektedir. 

Tablo 47 Öğretim Üyeleri ve AraĢtırma Görevlilerinin Türk Lirası Cinsinden 

MaaĢ Farkları
765

 

Yıllar Profesör 

(1/4)  

Doçent (3/1) Yardımcı 

Doçent (5/1) 

AraĢtırma 

Görevlisi 

(7/1) 

1990 2.895.082 1.929.316 1.516.705 1.098.539 

2000 560.135.000 423.063.000 361.472.000 267.464.000 

 

       2003 verileriyle Türkiye‟de çalıĢan kadın-erkek araĢtırma görevlisi maaĢının 

yıllık toplamı 5.796 Amerikan Doları iken, aynı yıl içinde, araĢtırma görevlisi 

Avusturya‟da 31.136 Amerikan Doları, ABD‟de 50.000 Amerikan Doları, Yeni 

Zelanda‟da 27.030 ve Güney Afrika‟da 15.587 Amerikan Doları maaĢ almaktaydı. 

Türkiye‟de görev yapan araĢtırma görevlisi, farklı ülkelerde aynı pozisyonda 

bulunanların maaĢları kıyaslandığında Avustralyalıdan 6 kat, Amerikalıdan 10 kat ve 

Güney Afrikalıdan 3 kat daha az almaktadır.
766

 Türkiye‟de bu alanda çalıĢan 

kesimlerin yaĢadıkları sorunlar ve emeğinin karĢılığını bulamaması, söz konusu 

mesleğin seçiminde caydırıcı unsur olmuĢtur. 

         Vakıf üniversitelerinin artmasıyla birlikte yaĢanan birçok sorunun baĢında, bu 

kurumların amaçları ve verdikleri eğitimin kalitesi gelmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde 

özel yükseköğretim kurumları genellikle kâr amacı gütmeyen vakıflar tarafından 

kurulmuĢ, yüksek prestijli araĢtırma üniversiteleri niteliğindedir. Oysa geliĢmekte 

olan ülkelerdeki vakıflara bağlı özel üniversiteler ise daha çok kâr amacı güden, kısa 

süreli MTE kurumları niteliğindedir.
767

 CHP UĢak milletvekili Osman CoĢkunoğlu, 

vakıf üniversitelerinin aileler tarafından kurulmasını eleĢtirmiĢtir. Son 6 yıldır söz 

konusu üniversitelerde öğrenci sayılarının değiĢmediğini belirten CoĢkunoğlu, nitelik 
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ve nicelik olarak iyileĢtirilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir.
768

 Bu bağlamda Türkiye‟de 

kurulan vakıflara ait özel üniversitelerin niteliklerinin, gelecek yıllarda daha net 

görülmesi beklenmektedir.  

       Bu çerçeve içinde söz konusu üniversitelerde yaĢanan sayısal geliĢmelerde 

önemli fark görülmemektedir. 1999‟da 9 vakıf üniversitesine yerleĢtirilen öğrenci 

sayısı 15.987 olup bu sayının, toplam örgün öğretime yerleĢtirilenler içindeki payı % 

6 olmuĢtur.
769

 2002‟de yerleĢtirilen öğrenci sayısı 23.291 olmuĢ, bu öğrencilerin 

toplam örgün öğretime yerleĢtirilen öğrenciler içindeki payı %7 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.
770

 CHP Milletvekili Muharrem Ġnce, 2003‟de 23 vakıf 

üniversitesinde 64.216 öğrenci bulunduğunu, eğitim sistemine giren her 100 

öğrenciden ancak 18‟inin üniversiteye devam etme olanağı yakaladığını 

açıklamıĢtır.
771

 

Tablo 48 Vakıf Üniversitelerinde Yıllara Göre Kayıt YaptırmıĢ Olan Kız 

Öğrenci Sayısı
772

 

Öğretim 

Yıllı 

Üniversite 

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı 

Toplam 

Kız 

Öğrenci 

Sayısı 

Ön  

Lisans 

Lisans Mezun 

1999-2000 19 - - - - - 

2000-2001 20 44.237 20.191 3.023 17.168 1.724 

2001-2002 21 - - - - - 

2002-2003 22 64.216 27.328 3.669 21.445 3.731 

2003-2004 24 77.281 32.962 5.025 25.248 4.280 

 

       Vakıf üniversitelerinin sayısında ve okuyan kız öğrenci sayısında artıĢlar olduğu 

yukarıdaki tabloda görülmektedir;  ancak çok hızlı ve büyük artıĢlar sağlanamamıĢtır.  

       Yükseköğretimde yaĢanan diğer sorunlardan biri MYO‟ları ile ilgilidir. 1999‟da 

YÖK‟ün almıĢ olduğu farklılaĢtırılmıĢ katsayı uygulaması ile meslekî ve teknik 

öğretim mezunlarının kendi alanlarında eğitim veren MYO‟lara gitmeleri 
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desteklenmiĢtir.
773

 2001 yılı UP‟de Türkiye,  MYO‟nun nitelikli öğretim elemanı ve 

gerekli fiziksel altyapı ile ekipman problemlerinin çözümü ve Meslekî ve Teknik 

Öğretim Bölgeleri‟nin oluĢturulmasının 2002‟de hayata geçirileceğini açıklamıĢtır.
774

  

       Öğretim, araĢtırma ve kamu hizmeti gibi üç temel iĢlevi olan yükseköğretimde, 

ÖSYM tarafından yerleĢtirilen öğrencilerden örgün öğretimden mezun olanların 

tamamına yakını belirlenen kontenjanlara yerleĢirken, ön lisans kontenjanlarının 

önemli bir kısmının kullanılmadığı görülmekteydi. MYO‟ya 4207 sayılı yasaya göre 

sınavsız geçiĢ hakkının olmasına rağmen kontenjanların dolmaması talebin 

düĢüklüğünü ortaya koymaktadır. Bu hakkın öğrencilerin baĢarılarını önemli ölçüde 

düĢürdüğü eleĢtirisinde bulunulmuĢtur.
775

 Diğer bir eleĢtiri de, MTE mezunlarının 

yükseköğretim programlarına geçiĢiĢlerini kolaylaĢtırmak için konulduğu belirtilen 

katsayı uygulamasının olumlu sonuç vermediği yönündeydi. Oysa 2002‟de MTE 

mezunlarına kendi alanlarında sınavsız MYO geçme hakkı tanınması ile birlikte, 

yükseköğretimde bir programa yerleĢme oranı artmıĢtır.
776

  

Tablo 49 Meslekî Teknik Lise ÇıkıĢlı Adaylardan MYO’lara Yıllar Ġtibariyle 

YerleĢen Öğrenci Oranı
777

 

Yıllar Sayı YerleĢenler Ġçindeki 

Yüzde 

1999 48.486 48,4 

2000 56.674 53,6 

2001 64.076 54,1 

2002 166.402 85,9 

2003 121.718 75,8 

2004 128.098 65,5 

        

       Yukarıdaki tablodan anlaĢıldığı gibi 2002 tarihinde MYO‟ya müracaatlar ve 

giriĢler en yüksek noktaya ulaĢmıĢtır. Bu oran bir önceki yıla göre %58,8‟lik artıĢ 

göstermiĢtir.        

       Öğrencilerin en önemli sorunlarından biri, öğreniminin finansmanı diğeri de 

barınmadır. Üniversite öğrencileri özellikle kız öğrenciler, sosyal, ekonomik ve 
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toplumsal değerler bakımından tam özgürlüğe ulaĢmaları ve kiĢiliklerinin 

olgunlaĢması için yükseköğrenim döneminde ailenin, devletin, bir takım kurum ve 

kuruluĢların desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle öğrencilerin eğitimini 

sürdürebilmesine ekonomik katkı, beslenme ve barınmasına yardımcı olmak üzere 

YURT-KUR kurulmuĢtur. Kurumun amacı, yükseköğrenim gören öğrencilere kanun 

gereği kredi vermek, yurtlar yaptırmaktır.
 778

  Sonraki yıllarda, devletin yurtları 

dıĢında özel yurtlar da açılmıĢtır.  

        1999-2000 eğitim-öğretim yılında 71 il ve 48 ilçede bulunan YURT-KUR 

yurtlarında barınan öğrencilerin %51‟ini kız öğrenciler oluĢturmaktadır. Kuruma 

bağlı yurtlarda baĢvurularda öncelik kız öğrencilere verilmektedir.
779

 2000 yılı 

sonunda yükseköğretim gençliğinin barınma ihtiyacının karĢılanması için yurt, yatak 

kapasitesi 160.421‟i YURT-KUR‟a ve 24.919‟u üniversitelere ait olmak üzere 

185.340 olmuĢtu.
780

 MEB Hüseyin Çelik‟in açıkladığı gibi, bir yükseköğretim 

programını kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinden 2003-2004 eğitim-

öğretim yılında YURT-KUR‟a 63.395‟i kız öğrenci olmak üzere toplam 147.220 

öğrenci baĢvurmuĢ; bunlardan ancak 33.465‟i kız öğrenci olmak üzere toplam 67.905 

öğrenci söz konusu yurtlara yerleĢtirilmiĢtir.
781

 

Tablo 50 Resmî ve Özel Yurtlar Ġle Burada Kalan Kız Öğrenci Sayısı
782

 

Öğretim 

Yılları 

YURT-KUR  

Yurt Sayısı 

KYK Yurt 

Kapasitesi 

Özel  

Yurt Sayısı 

Özel Yurtta Kalan 

Kız Öğrenci Sayısı 

  Toplam Kız - - 

1999-2000 179 171.771 88.819 2.296 - 

2000-2001 188 180.691 97.732 2.208 13.184 

2001-2002 190 182.628 98.968 2.192 16.200 

2002-2003 191 185.085 103.396 2.210 14.905 

2003-2004 199 188.779 106.026 2.259 22.076 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

11,17 9,90 19,37 -1,61 67,44 

 

       Resmî ve özel yurt sayısı ile bu yurtlarda kalan kız öğrenci sayılarına 

bakıldığında özel yurt sayısında %1,61 oranında bir azalma olmasına karĢın bu 
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yurtlarda kalan kız öğrenci sayısında %67,44 oranında artıĢ olduğu yukarıda yer alan 

tabloda görülmektedir.     

2.3.3. Açık Öğretim Fakültesi 

       YÖK kanununda da belirtildiği gibi devlet, eğitim-öğretim seferberliği içinde 

örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlarla, ülkenin bilimsel, 

kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini sağlayacak vatandaĢlar 

yetiĢtirmeyi amaçlar. Bu nedenle örgün yükseköğretim hizmetinden yararlanamayan 

kiĢilere açık eğitim olanağı yaratılmıĢtır. ÇağdaĢ eğitim anlayıĢı içinde, kalkınma 

planları ilke ve hedefleri doğrultusunda çeĢitli düzeylerde ülkenin ihtiyacı olan 

dallarda ve sayıda iĢgücü ihtiyacını karĢılamak amacıyla açılan kurumlardan biri de 

AÖF‟dür.
783

 

Tablo 51 Açık Öğretim Fakültesinde Öğrenci Sayısı ve OkullaĢma Oranı
784

 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

Öğrenci 

Sayısı  

Okul. 

Oranı 

(%) 

Öğrenci 

Sayısı 

Okul. 

Oranı 

(%) 

Öğrenci 

Sayısı 

Okul. 

Oranı 

(%) 

Öğrenci 

Sayısı 

Okul. 

Oranı 

(%) 

Öğrenci 

Sayısı 

Okul. 

Oranı 

(%) 

486.000 9,1 516.000 11,2 522.000 9,6 622.000 12,5 652.000 12,3 
        

         Daha çok çalıĢan kiĢilerin tercih ettiği AÖF kontenjanları 1992‟den itibaren 

büyük artıĢ göstermiĢ, 1999‟da ise kontenjan sınırı tamamen kaldırılmıĢtır.
785

 

1999‟da ÖSS sonucunda örgün eğitim ile açık öğretim programlarına yaklaĢık 

toplam 448.475 öğrenci yerleĢtirilmiĢtir. Açık öğretimin yükseköğretim içindeki 

payının 2000 yılı verisi ile %40 civarında olduğunu belirten Gülsün Sağlamer, bu 

oranın yüksekliğine dikkat çekmiĢ ve söz konusu oranın %15 olması gerektiğini 

açıklamıĢtır.
786

 1993‟de maksimum düzeye ulaĢan açık öğretimdeki talebin 2001‟e 

kadar 6 yıl içinde %30 civarında kaldığı, 2001‟de bu oranın %32,4 olduğu 

görülmektedir.
787

 2003-2004 eğitim-öğretim döneminde ise bu oran açık öğretimde 

%12,3 olarak gerçekleĢmiĢtir.
788
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 17506, 6 Kasım 1981, s. 6.  
784

 Osman ġahin, a.g.e., s. 466, 470, 474, 476, 481. 
785

 Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu 2003, s. 35. 
786

 Gündem, Yüksek Öğretim Kurumu, Ankara, BaĢbakanlık Basımevi, 2000, s.  149. 
787

 Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu 2003, s. 33. 
788

 Sekizinci BeĢ Yıllık kalkınma Planı (2001-2005) 2005 Yılı Programı, s. 135. 



174 
 

3. YaĢam Boyu Eğitime Yönelik Politikalar 

       YaĢam boyu eğitimin amacı; millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun 

olarak örgün eğitim sistemine hiç girmemiĢ ya da herhangi bir kademesinde bulunan 

veya bu kademeden çıkmıĢ vatandaĢlara, örgün eğitim ile birlikte ayrı eğitim 

vermektir. Bu amacın kapsamında; vatandaĢlara okuma-yazma öğretmek, eksik 

öğrenimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanakları hazırlamak, millî kültür 

değerlerini koruyacak ve geliĢtirecek, tanıtacak, benimsetecek Ģekilde eğitim vermek, 

çağın gereklerine uygun olarak bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel 

geliĢmelerini sağlayacak eğitim olanakları sunmak, toplu yaĢama, dayanıĢma, 

yardımlaĢma veya birlikte çalıĢma ve örgütlenme anlayıĢ ve alıĢkanlıkları 

kazandırmak bulunmaktadır; ayrıca boĢ zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirme ve 

kullanma alıĢkanlıklarını edindirme, kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak 

ekonominin geliĢmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekler 

edinilmesine olanak sağlamak, çeĢitli mesleklerde çalıĢmakta olanların hizmet içinde 

mesleklerinde geliĢmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edindirmek de 

bulunmaktadır. Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, birbirini 

destekleyecek biçimde hazırlanmaktadır. Yaygın eğitim, genel ve meslekî teknik 

olmak üzere iki temel bölümden oluĢmakta ve bölümler birbirini destekleyici 

biçimde düzenlenmektedir.
789

  

       Bu tür bir düzenlemede erkekler ve kadınlar kendi eğitimlerini kendileri 

gerçekleĢtirmektedirler.  Söz konusu eğitimlerle amaçlanan çocuk, genç ve yetiĢkinin 

ihtiyaçlarını karĢılamaktır. YaĢam boyu eğitim ile mümkün kılınan bu ihtiyaçlar, 

onurlu bir yaĢam sürdürmek ve yaĢam standartlarını yükseltmektir. Yine yaĢam boyu 

öğrenme, fırsat eĢitliğine katkıda bulunarak toplumun demokratik temellerini 

güçlendirdiği gibi toplumsal bütünleĢmeyi de olanaklı hale getirmektedir. Yaygın 

eğitim olarak da nitelendirilen yaĢam boyu eğitimin diğer bir önemli katkısı, beceri 

oluĢturmada fırsat eĢitliği sağlanarak verimliliği arttırmak, ekonomiyi büyütmek ve 

teĢvik için düzenlemeler getirmektir. 4.DKK‟da açıklandığı gibi Kız çocukları ve 

kadınlar için hayat boyu eğitim ve öğretim sağlamak için hükümetlerin, eğitim 
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kurum ve örgütleriyle birlikte eğitim programı oluĢturarak kadınların hayat boyu 

öğrenimi için esnek, eğitim ve öğretim programları geliĢtirmeleri gerekmektedir.
790

  

        Ekonomik kaygılar sebebiyle kalkınmanın iktisadî ve siyasi hedefleri diğer 

kalkınma planlarında biçimlendirilen eğitim hedeflerini de etkilemiĢtir.  Bu nedenle 

her iki planın amaç ve hedeflerine bakıldığında örgün eğitim yaygın eğitime göre 

öncelikli olmakla birlikte “Hayat Boyu Eğitim”
791

 esas alınmıĢtır.
792

 Özellikle 

üniversiteye giremeyen kız-erkek tüm gençler için kısa zamanda beceri ve meslek 

edindirme amaçlanmıĢ,  bu amaç için mahalli idarelerin gönüllü kuruluĢların ve özel 

sektörün yardımına da baĢvurulacağı planda yer almıĢtır. Yine yaygın eğitimde 

özellikle kadınların meslek edinmelerini ve el becerilerini geliĢtirerek üretime 

yönelmelerini sağlayacak çalıĢmaların teĢvik edilmesi de planlanmıĢtır.
793

 

Kadınlarda okuma-yazma kurslarına ağırlık verilerek, 12 yaĢ ve üstü grubu kadın 

okur-yazar oranının  %100‟e çıkarılması hedeflenmiĢtir. Yine yaygın eğitim yolu ile 

öğretim yılında kamu ve özel kesim eğitim merkezlerinde genel, kültürel, meslekî ve 

çıraklık ile hizmet içi eğitime de planda yer verilmiĢtir.
794

   

       Eğitim, örgün eğitimin sonunda bitmemekte, yaĢam boyu sürmekte, bireyin tüm 

hayatını kapsamaktadır. O nedenle hayat boyu eğitim, eğitim kademelerini, okul 

öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimi, örgün yaygın eğitimi kapsamakta 

ve birleĢtirmektedir; zira eğitim-öğretimin insanın tüm yaĢamını içine alan bir süreç 

olduğu düĢüncesi yaygınlaĢmıĢtır. Bu bağlamda MEB, hayat boyu eğitimin okul dıĢı 

öğrenme ve eğitimini geliĢtirme ve yaygınlaĢtırmaya çalıĢmaktadır. Bu çalıĢmalarla 

MEB, kendine bağlı eğitim kurumunda değiĢik tür ve nitelikte, her yaĢ grubundaki 

insana hizmet sunmaktadır. Hayat boyu eğitimin en büyük engeli okur-yazar 

olmamaktır. Bu durum aynı zamanda toplumsal bütünleĢme önündeki engeldir. 

Okumak-yazmak herkes için bir hak olduğu bilinciyle bu olanağın kadın-erkek 

herkese sağlanması gerekmektedir.  O nedenle MEB, örgün eğitim dıĢında büyük 

ağırlıklı halk eğitimi merkezlerinde okuma-yazma kursları, meslek kursları, sosyo-
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kültürel kurslar ve sosyo-kültürel uygulamalar düzenlemektedir.
795

 2004 yılı UP‟de 

yaĢam boyu öğrenimi zorlaĢtıran tüm engellerin ortadan kaldırılması için gerekli 

önlemlerin alınması gerektiğine yer verilmiĢtir.
796

 

       AĢağıdaki tabloda, 1999-2004 döneminde yaygın eğitimde yaĢanan geliĢmelere 

yer verilmektedir.  

Tablo 52 YaĢam Boyu Eğitim’de (Yaygın Eğitim) Sayısal GeliĢmeler
797

 

EĞĠTĠM KURUMLARI Kurum  

Sayısı 

Toplam Kursiyer 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

  Öğretim Dönemleri ve Sayısal 

GeliĢmeler 

 1999-2000 ve 

2003-2004 

1999-2000 ve 

2003-2004 

1999-2000 ve 

2003-2004 

OLGUNLAġMA ENSTĠTÜSÜ 12-12 2.194-39.619 350-259 

YETĠġKĠNLER TEKNĠK EĞĠTĠM MER 12-12 173-155  

MESLEK EĞĠTĠM MER.(Erkek Teknik) 13-14 915-  

HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ 920-922 961.041-1.126.103                                             5.260-5.558 

    

ÖZEL EĞĠTĠM 176-262 5.155-9.234 925-1.672 

- Eğitim ve Uygulama Okulu 62-94 2.860-9.949 589-1.326 

- Meslekî Eğitim Merkezi 44-52 1.409-1.506 233-176 

- ĠĢ Eğitim Merkezi 65-98 764-1.372 97-48 

- Bilim ve Sanat Merkezi 5-18 122-1.407 6-122 

    

ÖZEL ÖĞRETĠM 4.625-6.099 1.684.166-1.437.925 36.584-39.099 

- Özel Kurslar 2.895-3.531 1.195.882-769.252 20.189-15.369 

- Özel Dershaneler 1.730-2.568 448.284-668.673 16.395-23.730 

MESLEK KURSLARI   6.350-44.954  

Toplam  6.531-7.943  48.506-1.385 

         

       1999-2000 eğitim-öğretim yılında, yaygın eğitim ile kamu ve özel kesim eğitim 

merkezlerinde yaklaĢık 3.000.000 kiĢiye genel, kültürel, meslekî, çıraklık ve hizmet 

içi eğitim olanağı yaratılmıĢtır.
798

 2000-2001 öğretim yılında ise bu alanda ulaĢılması 

beklenen kiĢi sayısı 3.174.000,
 799

 2001-2002‟de 3.211.000‟dir. Bu dönemde 109 ana 

meslek grubundan 248.000 aday çırak, kalfa ve usta öğretici eğitim görmüĢtür. Bu 
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kursiyerlerin 160.000‟inin okuma-yazma kurslarına katılımı sağlanarak okur-yazar 

hale getirilmiĢtir.
800

   

3.1. YaĢam Boyu Eğitimde AB Eğitim Programlarının Etkisi 

       AB‟nin eğitim programlarına katılma kararları bağlamında Türkiye 6. Çerçeve 

AnlaĢması‟nı 5 Eylül 2002‟de yürürlüğe koymuĢtur. Böylece eğitim ve gençlik 

alanındaki AB programlarına katılımı konusundaki yasal süreç tamamlanmıĢtır. 

Türkiye, Eğitim ve Gençlik Programlarına tam katılım için son aĢama olan 

“Mutabakat Zaptı”nı 15 Nisan 2004‟de imzalamıĢtır.
801

  

     “Bilgi Avrupası” hedefine ulaĢılmasına katkı sağlanması amacı ile oluĢturulan 

“Youth Programı”, gençlik politikasının geliĢtirilmesinde, yaygın eğitime 

dayanmaktadır. Programın amaçları arasında; gençlerin toplum ile entegrasyonunu 

ve giriĢimcilik ruhunu desteklemek, gençlerin bilgi, beceri ve yeterlilik 

kazanmalarına yardımcı olmak, ırkçılık ve yabancı düĢmanlığı ile mücadeleyi 

desteklemek, Avrupa kültür, miras ve ortak değerlerin anlaĢılmasına yardımcı olmak, 

her türlü ayrımcılığın kaldırılması çalıĢmalarını ve her düzeyde eĢitliği teĢvik etmek 

bulunur. Gençlik değiĢimleri ve gençlik buluĢmaları eylem bazında desteklenen 

faaliyetlerdir;
802

 ayrıca gençlerin, kadın ve erkekle eĢit olma konusunda duyarlı 

olmalarını sağlamak ve kadınların toplumun her alanında aktif yaĢama katılmalarını 

desteklemek, programın amaçları arasında yer almıĢtır.
803

  

      CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ile 19 milletvekili tarafından, özel kurs, 

dershane ve etüt eğitim merkezleri sorunlarının araĢtırılarak verimli bir yapı ve 

iĢleyiĢe kavuĢturulması amacıyla alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için bir 

meclis araĢtırması açılması ile ilgili olarak önerge verilmiĢtir. Önergede Türkiye‟nin 

önemli bir sorunu olan iĢsizlerin %50‟den fazlasının hiçbir meslekî bilgi ve becerisi 

bulunmadığı belirtilmiĢtir. Gerekli tedbirlerin zamanında alınmamıĢ, sosyal 

düzenlemelerin yapılmamıĢ olmasından dolayı sorunlar devam etmektedir.
804
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        25 yaĢın üzerinde ve 16-25 yaĢları arasındaki temel eğitimini tamamlayamamıĢ 

herkesi kapsayan Socrates‟in 8 faaliyetinden dördüncüsünde “Yetişkin Eğitimi ve 

Diğer Eğitim Yolları” yer almaktadır. Faaliyetin amacı; yetiĢkin eğitiminin 

kalitesinin ve Avrupa boyutunun iyileĢtirilmesi ile Avrupa vatandaĢlarının yaĢam 

boyu eğitim olanaklarına eriĢiminin kolaylaĢtırılmasıdır. Bu faaliyet, yaygın eğitim 

sisteminde yer alan kuruluĢlar vasıtasıyla yürütülmektedir. Bunlar; halk okulları, 

dernekler, kar amacı güden veya gütmeyen kuruluĢları içermektedir. Eğitimde fırsat 

olanağı sağlayan hastaneler ve cezaevleri de bu kapsamda yer almaktadır.
805

       

        Avrupa Dillerini Öğrenme ve Öğretme (Lingua), Leonardo da Vinci 

Programı‟nın altında yer alan dil öğrenimini destekleyen eylemlerle iliĢki içinde olan 

bir faaliyettir.  Tüm AB‟nin resmî dillerini kapsayan faaliyet, katılımcı ülkeler 

nezdinde dil öğrenim ve öğretimin niteliğini ve çapını geliĢtirmeyi hedeflemiĢtir.
806

 

Bu çerçevede, ÇYDD üniversiteli öğrencilere ücretsiz Ġngilizce kursu vermeye 

baĢlamıĢ, 10 kiĢilik gönüllü öğretmen kadrosu ile 70 üniversite öğrencisine dil 

becerisi için eğitim vermiĢtir.
807

   

       AB programları çerçevesinde hayata geçirilen diğer faaliyetler içinde, Eğitimde 

BiliĢim ve ĠletiĢim Teknolojileri (Minerva) ve diğer Avrupa programlarıyla ortak 

eylemler ve bunları destekleyici tedbirler yer almıĢtır.
808

 Minerva, Açık ve Uzaktan 

Eğitim (ODL), eğitim alanında bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımı olan 

eylemin amacı; açık ve uzaktan eğitim ile eğitim alanında bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerini desteklemektir.
809

  

       Bu arada AB tarafından desteklenen Mazlum-Der tarafından organize edilen ve 

ilk etapta 12 ilde uygulanacak olan “Ulusal ve Uluslararası Temel İnsan Hakları, 

Hukuk Alanında Eğitimi” projesi baĢlatılmıĢtır. Projenin amacı; güncellenmemiĢ 

klasik din öğretilerinin yenileĢtirilmesi, toplumdaki dinsel hoĢgörüsüzlüğün ortadan 
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 Elif Ülkü Arslan, a.g.e.,  s. 21-22. Ayrıca bkz. Kadir Beycioğlu, Necdet Konan, “YaĢam Boyu 
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s. 374-376. 
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 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci, Avrupa Birliği’nin Bilim, AraĢtırma ve Eğitim 

Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu, s. 50-51.  
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 “Üniversiteliye dil dopingi”, Cumhuriyet, 10 Ocak 2003, s. 20. 
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809

 Ali Akyüz, vd., a.g.e., s. 46. Ayrıca bkz. Avrupa Birliği Eğitim Programları, Haz. Müge Bulut,  

Ġstanbul, Prive Grafik, Matbaacılık San. Tic. Ltd. ġti. 2004, s.   28-30. 
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kaldırılması için din görevlilerinin temel insan hakları konularında eğitilmesidir. 

Eğitimin 2 ĠF uzmanı ile 4 hukuk uzmanı tarafından verilmesi planlanmıĢtır.
810

     

3.2. Okuma-Yazma Kursları 

       Zorunlu eğitimden yararlanamamıĢ ve okur-yazar olmayan yetiĢkinlere, okuma-

yazma becerisini kazandırmak amacıyla açılan kurslardır. Çağın sorunu olan okur-

yazar olmamak genellikle geri kalmıĢlık ve yoksullukla iliĢkilidir. Toplumların 

varlıklarını sürdürebilmeleri ve kalkınabilmelerinin temel koĢullarından biri olan 

okur-yazar olmak, geliĢme için ön koĢuldur. 1998-1999 öğretim yılı için 12 ve daha 

yukarı nüfusun okur-yazar oranı; erkeklerde %93, kadınlarda %76,2‟dir. Söz konusu 

dönemde kır-kent farkına bakıldığında okur-yazar kadın oranı kentsel nüfus içinde 

%81 iken kırsalda bu oran %69,6‟dır.
811

 

       AÇEV ile Uluslararası Okuma Yazma Enstitüsü (ILI) iĢbirliğiyle gerçekleĢtirilen 

“Orta Asya Okuma Yazma Forumu”nda dünyada kendi adını okuyup yazamayan 

1.000.000.000 kiĢi olduğu, bu sayının %70‟ini kadınların oluĢturduğu açıklanmıĢtır. 

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Çiğdem KağıtçıbaĢı, yaptığı konuĢmada; 

Türkiye‟deki nüfusun %16‟sının yani 10.000.000 kiĢinin okuma-yazma bilmediğini, 

Türkiye‟nin okur-yazarlık oranının Kafkasya‟daki tüm Türk Cumhuriyetlerinin 

gerisinde kaldığını, bütçeden eğitime ayrılan payın da yine söz konusu ülkelerin 

gerisinde olduğunu belirtmiĢtir.
812

 

       2000 yılı sonu itibariyle FP Milletvekili Sacit Günbey‟e göre Türkiye‟de okuma-

yazma bilmeyenlerin oranı %14 civarındadır. Kadınlarda bu oran %23‟e kadar 

yükselmiĢtir. Son yirmi yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bu oran 

kadınlar aleyhinde artmaktadır. Türkiye‟de 20.000.000 kiĢinin yoksulluk sınırının 

altında hayatlarını sürdürdüklerini belirten Günbey, Doğu‟da nüfusa kaydı olmayan 

0-4 yaĢ altı çocukların oranının %26 olduğunu belirtmiĢtir.
813

  

       New-York‟ta “2000: 21. Yüzyıl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve 

Barış” konulu BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu tarafından yapılan toplantılar sonrası 

yayımlanan sonuç bildirgesinde yapılan açıklamaya göre bazı ülkelerdeki eğitime. 
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Okumaz-yazmazlığı ortadan kaldırma, kadın ve kızların okur-yazarlığını ve her türlü 

eğitime eriĢebilmelerini arttırma çabaları, öğretmen ve kaynak eksikliği nedeniyle 

sonuç vermemiĢtir.
814

  Bu bilgileri doğrulayan istatistiklere göre dünyada kadınlarda 

okur-yazar olmayanların oranı %34,9, erkeklerde %20,5‟tir. Türkiye‟de okullaĢma 

oranlarının artmasına, çok sayıda okuma-yazma kampanyası düzenlenmesine karĢın 

VII. BYKP‟de belirtildiği gibi okur-yazar olmayanların oranı erkeklerde %11,2 iken 

kadınlarda %28‟dir. Türkiye‟de 5 yetiĢkinden biri okuma yazma bilmemektedir. Bu 

verilere göre üç kadından biri okuma ve yazma bilmemektedir.
815

   

       Okur-yazar olmayanların, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Ġstanbul, Ankara ve 

Ġzmir gibi büyük Ģehirlerde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Göçle birlikte büyük 

kentlere gelenler arasında okuma-yazma bilmeme oranı daha yüksektir. Evli ve anne 

konumundaki kadınların yarısı okur-yazar değildir. Çocuk ve gençlerde yaĢ grupları 

bazında bakıldığında 6-14 yaĢ arası 1.5.000.000 çocuk okula gitmemektedir. 15-19 

yaĢ arasında %13,8 oranında çocuk, okuma-yazma bilmemektedir. Ellerinde okuma-

yazma belgesi olup, ancak okuma-yazma bilmeyenler de mevcuttur ki bunlar gizli 

okur-yazar olmayanlar olarak nitelendirilmektedirler. Diğer önemli bir veri iĢgücü 

eğitimidir. Toplam iĢgücünün %77,8‟ini, istihdamın %79,1‟ini ortaokul veya daha alt 

seviyede eğitim düzeyinde olanlar ile okuma-yazma bilmeyenler oluĢturmaktadır. 

Türkiye‟nin uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesi için özellikle meslekî 

eğitime gereken önemin verilmesi gerekmektedir.
816

  DB tarafından hazırlanan ve 

çeĢitli ülkelerin incelendiği “Eğitim” baĢlıklı raporda, Türkiye nüfusunun %15‟inin 

okuma-yazma bilmediği ortaya konulmuĢtur. Türkiye bu oran ile Suudi Arabistan ve 

Çin gibi ülkelerin ardından listede 9.sırada yer almıĢtır. Rapor, gelir düzeyinin 

artması ile eğitim düzeyinin iyileĢmediğini ortaya koymuĢtur.
817

  

       Okuma-yazma oranının yükseltilmesi ve kadınlarda okur-yazar oranının artması 

için MEB tarafından baĢlatılan, özellikle STÖ tarafından desteklenen “Ulusal 

Eğitime Destek Kampanyası” çerçevesinde okur-yazarlık kursları açılmıĢtır.  Söz 

konusu kursların faaliyetlerine destek verenlerden biri de Türkiye Cumhuriyeti‟nin 
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10. CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer‟in eĢi Semra Sezer‟dir.
818

 Türkiye‟de 

göçebe hayatı yaĢayan ailelerin çocuklarının okur-yazarlığı için çözümler aranmıĢtır. 

Siirt‟te Soron ve Mehmediyan aĢiretlerinin 240 çocuğuna, 11 çadırda 15 öğretmen 

eĢliğinde okuma-yazma kursu düzenlenmiĢtir.
819

  GeliĢmelere rağmen Türkiye‟de 

okur-yazarlık oranı istenilen düzeye getirilememiĢtir. Hala her 4 kadından biri okur-

yazar değildir.
820

 

       8 Eylül tüm dünyada “Okuma Yazma Günü” olarak kutlanmaktadır. Türkiye‟de 

2002 verileriyle okur-yazarlık oranı %85; kadın okur-yazarlığı oranı ise %72‟dir. 

Okuryazar olmayanlar, en temel hak olan eğitim hakkından yoksun kaldıkları için 

gündelik ve toplumsal yaĢamda zorluk çekmekte, özgür ve bağımsız birey olmaları 

mümkün olmamaktadır; ayrıca toplumsal yaĢamın dıĢında kalan söz konusu 

kadınların yetiĢtirdikleri çocuklar açısından da sorunlar yaĢanmaktadır. Kadınların bu 

sorunlarına çözüm getirmek isteyen AÇEV‟in hayata geçirdiği , “İşlevsel Yetişkin 

Okuryazarlığı Programı”  ile 2002 Haziran sonu itibariyle %98‟i kadın olmak üzere 

30.000 kiĢi bu programı tamamlayarak okur-yazarlık belgesi almıĢtır. Bunun yanı 

sıra AÇEV kent yaĢamında karĢılaĢılan elektrik faturası okuma, alıĢ-veriĢ listesi 

hazırlama, oy kullanma, baĢvuru formu doldurma gibi günlük yaĢamın gerektirdiği 

okuma-yazma becerisini kazandırmayı da hedeflemiĢtir.
821

 

       CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ġnce‟nin açıkladığına göre Almanya‟da 13,4 

olan kiĢi baĢına eğitim yılı, Türkiye‟de 4 yıldır; okuma-yazma bilmeyenlerin oranı da 

özellikle kadınlarda yapılan çalıĢmalara rağmen yüksektir. AK Parti Ordu 

Milletvekili Hamit TaĢçı, Türkiye‟de okuma-yazma bilen nüfusun %87‟ye ulaĢtığını, 

kadınların bu oran içindeki payının %80,64 olduğunu, her 5 kadından birinin okuma-

yazma bilmediğini açıklamıĢtır.
822

 Bu çerçevede değerlendirildiğinde 8 milyon 

kadının okur-yazar olmadığı Türkiye‟de üniversiteye gidebilen kadın oranı da 

%2‟dir.
823

 

       GAP Ġdaresi bünyesinde oluĢturulan ÇATOM‟da yürütülen program 

çerçevesinde toplam 60.000 kiĢiye okuma-yazma, bilgisayar, yabancı dil, sağlık, 
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beceri geliĢtirici ve gelir getirici kurslar düzenlenmiĢtir.
824

 Bu çalıĢmadan baĢka tüm 

Türkiye‟de Semra Sezer öncülüğünde 2001‟de baĢlatılan “Ulusal Eğitime Destek 

Kampanyası”   neticesinde yarım milyona yakın insan okuma-yazma öğrenmiĢtir. 

Söz konusu çalıĢma kapsamında ayrıca beceri ve meslek edinme ile sosyo-kültürel 

kurslar açılmıĢ, özellikle hükümlülere yönelik kurslar verilmiĢtir. Bazı bölgelerin 

özelliklerine göre kadın çiftçilere peynir, yoğurt yapma, arı kovanı bakımı, 

konularında seminerler düzenlenmiĢtir.
825

   

       Söz konusu kampanyanın bir ayağı olan “Eğitim Kurultayı”nda Semra Sezer‟in 

verdiği bilgilere göre, ilk defa 19 Mayıs 2001‟de baĢlatılan kampanya eğitimciler, 

STÖ ve bireysel katılımcılarla bir eğitim seferberliğine dönüĢmüĢtür. Kampanya 

boyunca 26.355 okuma-yazma kursu açılmıĢ, bu kurslara zorunlu eğitim çağını aĢmıĢ 

520.156 yurttaĢ katılmıĢtır; ayrıca Türkiye genelinde çeĢitli 90.148 kursta yaklaĢık 

1.900.000 yurttaĢ eğitim görmüĢtür. Sezer kampanyanın devam edeceğini de 

vurgulamıĢtır.
826

  

         7.000.000 okur-yazar olmayanların 6.000.000‟unun kadın olduğu bu durum 

Türkiye‟nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde önemli bir sorundur.
827

 AÇEV 

Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Ayla Göksel yaptıkları araĢtırmalar sonucunda 

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi Projesi” baĢlattıklarını açıklamıĢtır. Bu proje 

kapsamında Diyarbakır‟da üç farklı eğitim programı ile bölgedeki kadınlara ve 

çocuklara destek verilmesi amaçlanmıĢtır. Bunlar “İşlevsel Okuma Yazma ve Kadın 

Güçlendirme Programı”, “Okulöncesi Eğitim Programı” ve “Anne Destek 

Programı”dır. AÇEV‟in anneleri, çocuk geliĢimi ve eğitimi konusunda desteklemeyi 

amaçlayan programından 460 kadın,  okuma-yazma kursundan da 750 kadın 

yararlanmıĢtır.
828

 

       Yapılan baĢka bir araĢtırmaya göre 2000‟de %91 olan okuma-yazma oranı 2003 

yılında %87,32‟ye gerilemiĢtir. Bunun sebebi okuma-yazma kursunu bitirenlerin 

kurs sonrasında bu becerilerini yeterince kullanmamaları sonucu bu özelliği 
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kaybetmeleridir. Oysa aday olduğumuz AB ülkelerinin tamamına yakınında okuma-

yazma bilenlerin oranının %95‟in üzerinde olduğu belirlenmiĢtir.
829

 

       Aynı sorunun yaĢandığı cezaevlerindeki duruma dikkat çeken AK Parti 

Milletvekili Cevdet Erdöl, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin öğrenim 

durumlarına iliĢkin Adalet Bakanı‟na soru yöneltmiĢtir. Bunun üzerine açıklama 

yapan Adalet Bakanı Cemil Çiçek, cezaevlerinde 64.236 hükümlü, hükmen tutuklu 

ve tutukludan 2.166‟sının okur-yazar olmadığını, 3.243‟ünün ise hiçbir okulu 

bitirmediğini açıklamıĢtır.
830

 

       AĢağıdaki tabloda, 1999-2004 döneminde açılan kurslara katılan kursiyer sayısı 

verilmektedir. 

Tablo 53 Okuma-Yazma Kurslarında YaĢanan Sayısal GeliĢmeler
831

 

Öğretim 

Yılları 

Açılan Kurs 

Sayısı 

Toplam Kursiyer 

Sayısı 

Kadın Kursiyer 

Sayısı 

1999-2000 4.524 102.896 38.253 

2000-2001 4.520 102.937 36.253 

2001-2002 6.950 159.502 70.730 

2002-2003 6.106 294.629 189.667 

2003-2004 11.123 510.128 311.473 

ArtıĢ Oranı (%) 145,86 395,77 714,24 

                 

        Bir ulusal sorun haline gelen okuma-yazma konusunda yapılan çalıĢmalar 

neticesinde sayılarda meydana gelen artıĢlar yukarıdaki tabloda yer aldığı Ģekilde 

büyük bir oranda kadınlar lehine artmıĢtır. 

3.3. Çıraklık Eğitimi ve Meslek Edindirme Kursları 

       Çıraklık eğitiminin amacı; ilköğretim okulunu tamamladıktan sonra üst öğretime 

gidemeyen veya çeĢitli nedenlerle örgün eğitimin dıĢında kalan ortaöğretim 

çağındaki çocukların ve gençlerin eğitim olanaklarına kavuĢturulmasıdır. Bu 

çocukların ve gençlerin çıraklık eğitimine katılabilmeleri için en az 14 yaĢını 

tamamlamıĢ ve 19 yaĢından gün almamıĢ olma zorunluluğu getirilmiĢtir. 3308 Sayılı  
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“Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası”nda yapılan düzenlemede eğitim sistemi, örgün 

meslekî eğitim, çıraklık eğitimi ve meslek kursları olarak üç temel uygulamaya 

ayrılmıĢtır.
 832

 Yasaya göre mesleğin özelliği gereğince, 3-4 yıl süreli olan çıraklık 

eğitimini alanlar kalfalık sınavında baĢarılı oldukları takdirde “Kalfalık Belgesi” 

alabilmekte, aynı zamanda 3 yıl süreli “Ustalık” eğitimine devam edebilmektedir. 5 

yıl iĢ deneyiminden sonra sınava girip “Ustalık Belgesi” almaya hak kazanılmaktadır. 

Bu eğitim uygulamasının sonucunda nitelikli ara insan gücü için belirlenmiĢ en üst 

yeterlilik düzeyine ulaĢmıĢ olan kiĢi bu yeterlilik düzeyi için öngörülen ustalık 

belgesini aldıktan sonra, kendine ait iĢyeri de açabilmektedir.
833

  Yasa kapsamındaki 

iĢyerlerinde çalıĢan ve çıraklık sözleĢmesi yapan kiĢiler, bütün öğrencilik 

haklarından yararlanabilmektedir; ayrıca öğrencilerin,  eğitim süresince sigorta 

primleri 1475 sayılı “İş Yasası”na göre öğrencilerin yaĢlarına uygun asgari ücretin 

%50‟si üzerinden Bakanlık bütçesinden karĢılanmaktadır.
834

 

      Zorunlu temel eğitimin 8 yıla çıkmasıyla birlikte iĢgücü piyasası ve çıraklık ve 

meslekî eğitimle ilgili düzenleme çalıĢmaları 1999‟da baĢlatılmıĢtır. Bu çalıĢmalarla 

aktif iĢgücü politikalarının etkin bir Ģekilde yürütülmesi hedeflenmiĢtir. Bu amaçla 

iĢgücü piyasasında kurumsallaĢmayı güçlendirecek olan meslek standartları, sınav ve 

belgelendirme sisteminin kurulması ve iĢgücü piyasası bilgilendirme sisteminin 

geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çerçevede, VII. BYKP‟de çıraklık 

eğitiminin mesleki ve teknik eğitim ile birlikte ortaöğretimin sistem içinde yeniden 

yapılandırılması hedeflenmiĢ olmasına karĢın, yükseköğretime geçiĢte yaĢanan bazı 

sıkıntılar nedeniyle bu okullara talep azalmıĢtır.  ĠĢ piyasasının ihtiyaç duyduğu 

nitelikli eleman yetiĢtirilmesi için, baĢta çok programlı liseler olmak üzere mesleki 

ve teknik liseler, çıraklık eğitim merkezleri ve halk eğitim merkezlerinin amaca 

uygun olmayan Ģekilde açılması nedeniyle verim alınamamıĢtır. Çıraklık eğitiminde 

yeterli geliĢme sağlanamadığı için bu sistemin dıĢında kalan ve herhangi bir eğitim 

kademesinde yer almayan çocuklar, sosyal ve ekonomik yönden uygun olmayan 

sağlıksız ortamlarda çalıĢmaktadırlar.
835

 Meslek lisesi mezunlarına bir yıl çalıĢma 

zorunluluğu olmadan, ustalık sınavına girme hakkı getirilmiĢtir.
836
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 2000 Yılında Millî Eğitim, s. 35. 
833

 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 24458, 10 Temmuz 2001, s. 5. 
834

 2000 Yılında Millî Eğitim, s. 36. 
835

 Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Plânı 2000 Yılı Programı, s. 6, 24. 
836

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2000-2005) 2002 Yılı Programı Destek ÇalıĢması, s. 194. 
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       Çıraklık eğitiminde hedeflenen geliĢmenin sağlanması için alınmaya baĢlanan 

önlemlerin yanı sıra “3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’nun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu kanuna 2 Ek Madde ile 1 Geçici Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı” çalıĢmalarına devam edilmektedir. Söz 

konusu değiĢikliklerin gerçekleĢmesi, iĢ piyasasının ihtiyacına cevap vermesi 

beklenmektedir. 8 yıllık kesintisiz eğitime paralel olarak çıraklık eğitiminin mevzuat, 

eğitim programı ile uygulama yönünden yeniden düzenlenmesi ve bu kapsamda 

çıraklığa aday tüm gençlerin çıraklık eğitimi almaları için gerekli çalıĢmalar 

yürütülmektedir. Bu çalıĢmalarla 2000-2001 eğitim-öğretim yılında yaygın eğitim ile 

kamu ve özel kesim eğitim merkezlerinde 3.174.000 kiĢiye genel, kültürel, meslekî, 

çıraklık ve hizmet içi eğitim olanaklarının sağlanması hedeflenmiĢtir.
837

 

       Meslek edindirmeye yönelik açılan kurslarla ilgili sayısal veriler aĢağıdaki 

tablolarda verilmektedir.  

Tablo 54 Çıraklık Eğitiminde Sayısal GeliĢmeler
838

 

Öğretim 

Yılları 

Kurum 

Sayısı 

Toplam Kursiyer 

Sayısı 

Kadın Kursiyer 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 330 241.910 - 5,084 

2000-2001 342 233.539 - 4.840 

2001-2002 345 292.930 - 5.165 

2002-2003 346 279.853 - 5.064 

2003-2004 292 333.255 45.845 4.604 

ArtıĢ Oranı (%) 11,51 37,75  -9,44 

 

         Kadınların yoğun olarak katıldıkları okullardan olan Pratik Kız Sanat 

Okullarında, meslek edindirmeye yönelik eğitim verilmektedir. AĢağıdaki tabloda 

yer aldığı gibi tamamına yakının kadın olan bu okullardaki sayılarda yıllar itibarıyla 

artıĢlar olduğu görülmektedir. 

                                                           
837

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2000-2005) 2002 Yılı Programı Destek ÇalıĢması, s. 208. 
838

 “Yaygın Eğitim Kurumuna Göre Kursiyer Sayısı ve Cinsiyet Oranı, 1990-2015”, Türkiye 

Ġstatistik Kurumu (Çevrimiçi), http://www.tuik.gov.tr/, 12 Ağustos 2016; 2000 Yılında Millî 

Eğitim, s. 34; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2001, s. 159; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2002-2003, s. 

210; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2003-2004, s. 206. 
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Tablo 55 Pratik Kız Sanat Okullarında Sayısal GeliĢmeler
839

 

Öğretim 

Yılları 

Toplam 

Okul Sayısı 

Toplam 

Kursiyer Sayısı 

Kadın Kursiyer 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

1999-2000 342 89.594 88.336 193 

2000-2001 433 98.887 98.887 303 

2001-2002 439 144.891 142.873 339 

2002-2003 422 138.003 138.003 278 

2003-2004 408 110.489 109.210 257 

ArtıĢ Oranı (%) 19,29 23,32 23,63 33,16 
              

        3308 sayılı Millî Eğitim Kanunu ile düzenlenmiĢ olan meslek kursları, örgün 

eğitim sisteminden ayrılmıĢ, istihdam edilmede gerekli yeterlilikte olmayan kiĢilere 

iĢ yaĢamında bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik kurslar haline 

dönüĢtürülmüĢtür. Kurslara katılanlar,  devam ettikleri sürece yasa gereği, çırak ve 

öğrencilere tanınan haklardan yararlanmaktadırlar. Eğitim sonunda kiĢi, nitelikli ara 

insan gücü için belirlenmiĢ özelliklere sahip hale getirilmektedir. Bu eğitimlerin çoğu 

halk eğitim merkezlerinde verilmektedir.
840

   

       Meslek kurslarında pratik eğitimin iĢyerlerinde yapılması durumunda, 

kursiyerlerin iĢyerlerindeki çalıĢma esasları, okul veya eğitim merkezi ile iĢ yeri 

arasında düzenlenecek sözleĢmelerle belirlenmektedir. Bu kiĢilerin iĢ kazaları, 

meslek hastalıkları ile hastalık sigorta primleri MEB tarafından ödenmektedir. Bu 

kiĢiler gördükleri eğitim ve iĢyerlerindeki çalıĢmaları ile kalfalık sınavlarına katılma 

hakkına sahiptirler.
841

  

        Bu alanda çalıĢmalarını yürüten ÇYDD tarafından yaptırılmıĢ olan ve 3 yıldır 

faaliyette bulunan “Yaşam Toplum Merkezi”ne yaklaĢık 250 çocuk ve genç 

gitmektedir. Kadın intiharlarının en çok yaĢandığı Batman‟daki okumayan veya 

okutulmayan genç kızlara söz konusu merkezde kendilerine bir yaĢam alanı 

yaratmaları sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Devlet, STÖ iĢbirliği ile hayata geçirilen bu 

merkezde kızlara yönelik halı dokuma, giyim, nakıĢ, ev ekonomisi kurslarının yanı 

                                                           
839

 1920-2010 Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sisteminde GeliĢmeler, s. 141-142; 

“Yaygın Eğitim Kurumuna Göre Kursiyer Sayısı ve Cinsiyet Oranı, 1990-2015”, Türkiye Ġstatistik 

Kurumu (Çevrimiçi),  http://www.tuik.gov.tr/, 12 Ağustos 2016; 2000 Yılında Millî Eğitim,  s. 34;  

Millî Eğitim Sayısal Veriler 2001, s. 210; 2002 BaĢında Milli Eğitim, s. 159; Millî Eğitim Sayısal 

Veriler 2002-2003, s. 210;  Millî Eğitim Sayısal Veriler 2003-2004, s. 206.     
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 2001 Yılı BaĢında Millî Eğitim, s. 151. 
841

 2002 Yılı BaĢında Millî Eğitim, s. 161 
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sıra bilgisayar, Türkçe, matematik, Ġngilizce gibi ilköğretim dersleri ile satranç ve 

yetiĢkinlere okuma-yazma kursu da düzenlenmektedir.
842

  

Tablo 56 Meslek Kurslarında YaĢanan Sayısal GeliĢmeler
843

 

Öğretim 

Yılları 

Toplam 

Okul Sayısı 

Toplam 

Kursiyer Sayısı 

Kadın Kursiyer 

Sayısı 

1999-2000 34.928 637.458 505.688 

2000-2001 37.336 690.221 526.341 

2001-2002 37.239 725.711 503.494 

2002-2003 13.043 464.366 267.063 

2003-2004 11.123 510.128 311.473 

ArtıĢ Oranı (%) -68,15 -19,97 -38,40 

 

       Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi yıllar içinde açılan meslek kurslarının sayısı, 

buna bağlı olarak kursiyer sayısında düĢüĢler yaĢanmıĢtır. Dolayısıyla kadın kursiyer 

sayısında da önemli düĢüĢ meydana gelmiĢtir. 
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 “Kendilerine ait bir yaĢam”, Cumhuriyet, 8 Ekim 2003, s. 7. 
843

 “Yaygın Eğitim Kurumuna Göre Kursiyer Sayısı ve Cinsiyet Oranı, 1990-2015”, Türkiye 

Ġstatistik Kurumu (Çevrimiçi),  http://www.tuik.gov.tr/, 12 Ağustos 2016; 2000 Yılında Millî 

Eğitim, s. 35; Millî Eğitim Sayısal Veriler 2001, s. 211;  2002 BaĢında Milli Eğitim, s. 165; Millî 

Eğitim Sayısal Veriler 2002-2003, s. 207;  Millî Eğitim Sayısal Veriler 2003-2004, s. 207. 
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BÖLÜM 3  

ĠSTĠHDAM POLĠTĠKALARINDA KADIN 

1. Kadın Ġstihdamı Politikalarına Yönelik Temel Düzenlemeler 

1.1. Kadın Ġstihdamına Yönelik Temel Ġlkeler  

1.1.1. ÇalıĢma Hakkı   

       Kadınların çalıĢma hakkı ile ilgili geliĢmelerin yaĢanmasını sağlayan hem ulusal 

hem de uluslararası olarak kabul edilen temel belgelerden en önemlisi olan BirleĢmiĢ 

Milletler Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‟nin 22-25. maddeleri çalıĢma hakkına 

aittir. Söz konusu maddelerden 22. maddede, ulusal ve uluslararası iĢ birliği 

çerçevesinde her devletin örgüt ve kaynaklarına göre “herkesin onur ve kişiliğinin 

özgür gelişmesinin ayrılmaz bir öğesi olarak” ifadesiyle; herkesin ekonomik, 

kültürel ve toplumsal haklarının gerçekleĢmesi hakkına sahip olduğu açıklanmıĢtır.  

Bildirgenin 23. maddesinde ise herkesin, çalıĢma, iĢini özgürce adaletli ve elveriĢli 

koĢullarda yapma ile iĢsizliğe karĢı korunma hakkı olduğu belirtilmiĢtir; ayrıca 

herkesin hiçbir ayrıma tabi tutulmadan eĢit iĢ için eĢit ücret hakkı bulunmaktadır. 

Bunun dıĢında herkesin çıkarını korumaya yönelik olarak sendika kurma ve 

sendikaya üye olma hakkı da söz konusudur. Ayrıca bildirgede, herkesin çalıĢma 

saatlerinin kabul edilebilir ölçüde sınırlandırılması, ücretli dönemsel tatiller dâhil 

olmak üzere dinlenme ve boĢ zaman hakkına sahip olduğu da belirtilmiĢtir.
844

 

KiĢilerin kendisi ve ailesi ile ilgili beslenme, sağlık, giyim,  konut ve tıbbi bakım 

hakkının yer aldığı 25. maddede ayrıca baĢka haklardan da bahsedilmiĢtir.  Bu 

hakların baĢta gelenleri herkesin iĢsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaĢlılık ve kendi 

denetiminin dıĢındaki koĢullar nedeniyle geçim sıkıntısı yaĢaması durumunda 

devreye girmesi gereken güvenlik hakkıdır.
845

  

                                                           
844

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 7217, 27 Mayıs 1949, s. 16200. Ayrıca bkz. Kadir Çeçen, Ġnsan 

Hakları, Bursa, MKM Yayıncılık, 2011, s. 432; Uluslararası Temel Ġnsan Hakları Belgeleri, 

TBMM Ġnsan Haklarını inceleme Komisyonu, 2001, s. 206. 
845

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 7217, 27 Mayıs 1949, s. 16200. 
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        Yine BM‟nin önemli belgelerinden olan ESKHS‟nin 3. maddesinde, özellikle 

üzerinde durulan konulardan biri de taraf devletlere, sözleĢmeden kaynaklanan bütün 

ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kullanmada kadınlarla erkeklere eĢit hak 

sağlamak yükümlülüğü getirilmesidir.  SözleĢmede çalıĢma hayatı ile ilgili taraf 

devletlerin yükümlendirildiği çeĢitli konular bulunmaktadır. ÇalıĢma hayatı ile ilgili 

konu özellikle sözleĢmenin 6 ve 7. maddelerinde yer almıĢtır. Bu maddelere göre 

taraf devletler, herkesin serbestçe seçtiği ya da kabul ettiği bir iĢte çalıĢarak hayatını 

kazanma hakkını tanımak ve bu hakkın korunması için gerekli tedbirleri almakla 

yükümlendirilmiĢtir. Bu hakkın tam olarak gerçekleĢtirilebilmesi için alınacak 

tedbirler sırasında devletler teknik ve mesleki rehberlik ile eğitim programlarını 

oluĢturmak, bu oluĢumlarda bireyin temel ekonomik özgürlüklerini koruyan Ģartları 

göz önünde bulundurmak, bireylerin düzenli Ģekilde ekonomik, sosyal ve kültürel 

geliĢimini sağlamak ve üretken istihdamı yaratabilmek için bireyleri politika ve 

tekniklerden yararlandırmak zorundadır.
 846

   

       ÇalıĢma hayatında önemli yer tutan ve taraf devletlerin yükümlendirildiği 

konulardan biri de çalıĢanların ekonomik ve sosyal çıkarlarının geliĢtirmesi, 

korunması için sendika kurma ve üye olma hakkıydı.  BM ikiz belgelerinden 

MSHS‟de olduğu gibi ESKHS‟de de bu hak yer almıĢtır.  ESKHS‟de kiĢilerin önemli 

hakları bulunmaktadır. Bu haklardan biri olan ve taraf devletlerce güvence altında 

alınması istenilen nokta, herkesin adil ve elveriĢli çalıĢma koĢullarından 

yararlandırılması hakkıdır. Bu hakkın dıĢında yer alan diğer haklar arasında 

sözleĢmenin hükümlerine uygun olarak çalıĢanlara güvenli ve sağlıklı çalıĢma 

koĢullarının sağlanması, çalıĢan herkese iĢyerinde uygun bir üst kademeye 

yükselmede eĢit olarak ve yalnızca kıdem ve yeterlilik esaslarının temel alınması, 

dinlenme, boĢ zaman, çalıĢma saatlerinin kabul edilebilir ölçülerde sınırlandırılması, 

ücretli dönemsel tatiller ve resmî tatillerde ücret ödenmesi yer almıĢtır.
847

          

       Türkiye‟nin taraf olduğu diğer bir belge olan ve ağırlıklı olarak ekonomik ve 

sosyal hakları kapsayan ve 5 bölümden oluĢan Avrupa Sosyal ġartı‟nın
848

 1. 

bölümünde BM belgelerinde olduğu gibi sözleĢmeye taraf devletlerin, ulusal ve 

uluslararası yolları izleyerek sözleĢmede yer alan hak ve ödevleri etkin bir biçimde 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25196, 11 Ağustos 2003, s. 124. 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25196, 11 Ağustos 2003,  s. 125-126. 
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 Hakan Ataman,  Avrupa Sosyal ġartı ve Uygulaması,  Ankara, Fredrich Ebrt Stiftung, Ġnsan 

Hakları Gündemi Derneği, 2010, s. 1.  
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gerçekleĢtirebileceği politikalar için bazı ilkeler belirlenmiĢtir.  Söz konusu ilkeler 

Ģunlardır: Herkesin özgürce edinebildiği bir iĢte çalıĢma fırsatı hakkı, tüm 

çalıĢanların adil çalıĢma koĢullarına sahip olma hakkı ve çalıĢanların güvenli ve 

sağlıklı çalıĢma koĢullarına sahip olma hakkı. Bununla birlikte bütün çalıĢanların, 

kendileri ve ailelerine yeterli bir yaĢam düzeyi sağlamak için bir ücret alma hakkı 

bulunduğu gibi tüm çalıĢanlar ve çalıĢtıranlar için, ekonomik ve sosyal çıkarlarını 

korumaya yönelik ulusal ve uluslararası kuruluĢlarla örgütlenme özgürlüğü, bütün 

çalıĢanlar ve çalıĢtıranların toplu pazarlık hakkı, çocuklar ve gençlerin uğrayacakları 

bedensel ve manevi tehlikelere karĢı özel korunma hakkı yer almıĢtır. Bunların 

dıĢında çalıĢan kadınların; analık durumunda ve gerektiğinde özel korunma hakkı, 

herkesin kiĢisel ilgi ve yeteneklerine göre bir mesleği seçmesine yardımcı olacak 

uygun meslekî yönlendirme olanaklarına sahip olma hakkı, herkesin ulaĢabileceği en 

yüksek sağlık düzeyinden yararlanma hakkı, bütün çalıĢanların ve geçimini temin 

ettikleri kiĢilerin sosyal güvenlik hakkı, yoksunluk içinde bulunan herkesin sosyal 

yardım ve sağlık yardımı alma hakkı, herkesin sosyal refah hizmetlerinden 

yararlanma hakkı, tüm ailelerin geliĢmesini sağlamaya yönelik uygun sosyal, yasal 

ve ekonomik korunma hakkı, medeni halleri ve aile iliĢkileri dikkate alınmaksızın 

analar ve çocukların uygun sosyal ve ekonomik korunma hakları bulunmaktadır.
849

 

       ġart‟ın 2. bölümünün 1. maddesinde “Çalışma Hakkı” için taraf devletler, 

ASġ‟ye göre bazı taahhütlerde bulunmuĢlardır. Bunlardan temel amaç olarak da 

belirlenmiĢ olan birincisi tam istihdamı sağlamak için olabildiğince yüksek ve 

istikrarlı istihdam düzeyine ulaĢmak ve bu düzeyi korumaktır. Ġkincisi çalıĢanların 

özgürce edindikleri iĢle yaĢamlarını sağlama hakkını etkin bir biçimde korumak ve 

tüm çalıĢanlar için ücretsiz iĢ bulma hizmetini sağlamaktır. Sonuncusu ise çalıĢmak 

isteyen herkesi uygun bir mesleğe yönlendirmek, eğitim ve rehabilitasyon 

hizmetlerini sağlamak veya geliĢtirmektir.  SözleĢmeye taraf devletler, “Adil Çalışma 

Koşulları Hakkı”nın etkin biçimde kullanmasını sağlamak için belirli bazı Ģartları 

yerine getirmek zorundadır.  Bu Ģartlar Ģunlardır: ÇalıĢanlara makul günlük ve 

haftalık çalıĢma saatlerini ve ücretli resmî tatil olanağını sağlamak, en az iki haftalık 

ücretli yıllık izin sağlamak, belirlenen tehlikeli ve sağlığa zararlı iĢlerde çalıĢanlara 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 201312, 14 Ekim 1989, s. 2. 
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ücretli ek izin verilmesini veya bunların çalıĢma saatlerinin azaltılmasını ve haftalık 

bir dinlenme süresini mümkün kılmak.
850

 

       Kadınların haklarına yönelik BM‟nin temel belgelerinden en önemlisi olan 

Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi‟nde kadınların 

erkeklerle eĢit olarak ülkelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatlarına 

katılmalarının engellendiği açıklanmıĢtır. SözleĢmede yapılan diğer bir vurgu ise 

kadınların iĢ bulma dâhil ihtiyaçlarını karĢılayacak çok az olanağa sahip olmaları 

nedeniyle, uluslararası ekonomik düzenin kurulmasında kadınlarla erkekler 

arasındaki eĢitliği sağlamaya yönelik taraf devletlerin gerekli önlemleri alacaklarıydı. 

SözleĢmenin 3. maddesine göre taraf devletler, özellikle politika, sosyal, ekonomik 

ve kültürel sahalarda olmak üzere tüm alanlarda kadınların erkeklerle eĢit bir Ģekilde 

insan hakları ve temel özgürlüklerinden yararlanmalarını sağlayacaklardı. Ayrıca üye 

devletler, haklarını kullanmalarını garanti etmek, kadının tam geliĢimini ve 

ilerlemesini sağlamak için yasal düzenlemeler dâhil tüm gerekli önlemleri almakla 

sorumlu tutulmuĢtur.
851

 

       Kadının çalıĢma hayatını yakından ilgilendiren CEDAW‟ın 11. maddesinde, 

kadınların çalıĢma haklarıyla ilgili sözleĢmeye taraf olan devletlerin alacakları 

önlemler belirtilmiĢtir. Buna göre taraf devletler istihdam edilmede kadınlara karĢı 

ayrımı önlemek ve kadın erkek eĢitliği esasına dayanarak eĢit haklar sağlamak için 

maddede yer alan önlemleri almakla yükümlendirilmiĢtir.  Söz konusu haklar 

Ģunlardır: Tüm insanların vazgeçilmez hakkı olan çalıĢma hakkı, eĢit istihdam 

olanaklarından yararlanma hakkı, serbest olarak meslek ve iĢ seçme hakkı, terfi, iĢ 

güvenliği, hizmetin tüm Ģartları ve olanaklarından yararlanma hakkı, çıraklık, ileri 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 201312, 14 Ekim 1989, s. 3. (Türkiye tarafından 6.10.2004‟de imzalanan 
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Meslek Konularında Cinsiyete Dayalı Ayrım Yapılmaksızın Fırsat EĢitliği ve EĢitlik Muamele Görme 

Hakkı, 22. ÇalıĢma KoĢullarının ve ÇalıĢma Ortamının Düzenlenmesine ve ĠyileĢtirilmesine Katılma 

Hakkı, 24. ĠĢ Akdinin Sona Erdiği Durumlarda Korunma Hakkı, 25. ĠĢverenlerin Ġflas Halinde 

ÇalıĢanların Haklarının Korunması Hakkı, 26. Onurlu ÇalıĢma Hakkı, ÇalıĢanların Toplu ĠĢten 

Çıkarma Sürecinde Bilgilendirme ve DanıĢılma Hakkı. ( Avrupa Sosyal ġartı, Ed. Fazıl Aydın, T.C. 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yay. No. 06, 2014,  s. 25.) 
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meslekî eğitim ve bilgi yenileme eğitimi dâhil meslekî eğitim ve meslekî eğitim 

görme hakkı, sosyal yardımlar dâhil eĢit ücret alma hakkı, eĢdeğerdeki iĢte eĢit 

muamele ve iĢin cinsinin değerlendirilmesinde eĢit muamele görme hakkı.
852

 Kadının 

çalıĢma hayatıyla ilgili tüm bu hak, önlem ve taahhütlerin gerçekleĢmesi için 

sözleĢmenin 11. maddesinde yer alan konulara iliĢkin koruyucu yasaların sözleĢmeye 

taraf devletlerce, bilimsel ve teknik bilgi çerçevesinin yeniden gözden geçirilerek, 

gerek tadil, gerek ilga gerekse temdit edilmesi istenmiĢtir.
853

 

       SözleĢmeyi onaylayan üye ülkeler, kadınlara karĢı ekonomik ve sosyal hayatın 

diğer dallarında erkeklerle kadınların eĢit bir Ģekilde haklardan yararlanabilmelerini 

sağlayarak kadınlara karĢı ayrımcılığın önlenmesi için gerekli tedbirleri almak 

zorundaydı. Bu tedbirlerden biri, kırsal kesimde yaĢayan kadınlarla ilgili olup 

sözleĢmenin 14. maddesinde belirtilmiĢtir.  Söz konusu maddede kırsal kesimdeki 

kadınların karĢılaĢtıkları özel sorunlar ve ekonomik durumları için sözleĢmeyi 

onaylayan devletlerce alınması gereken tedbirler yer almıĢtır. Kırsal kesim 

kadınlarının ekonominin parasal olmayan sektöründeki çalıĢmaları dâhil ailelerinin 

ekonomik bakımından ayakta kalması için üstlendikleri rolün göz önünde 

bulundurulması zorunluluğu ilgili maddede belirtilmiĢtir. Bunun dıĢında söz konusu 

maddeye göre sözleĢme hükümlerinin kırsal kesimdeki kadınlara da uygulanması 

için gerekli tüm tedbirler alınmalıydı. SözleĢmeye taraf devletlerin, kırsal alandaki 

kadınlarla ilgili yükümlülüklerinden ön önemlilerinden biri kırsal kesimdeki 

kadınların, kırsal kalkınmaya katılmaları ve bundan yararlanmalarıydı. Bir diğeri ise 

söz konusu kadınlara karĢı ayrımı ortadan kaldıracak tüm gerekli tedbirlerin 

alınmasıydı.
854

  

       Alınması gereken tedbirler arasında; kırsal yöredeki kadınların her seviyedeki 

kalkınma plânlarının görüĢmelerine ve uygulamalarına katılması, sosyal güvenlik 

programlarından doğrudan yararlanması, teknik özelliklerini geliĢtirmek için tüm 

toplumsal ve yaygın hizmetlerinden faydalanması da yer almıĢtır. Bunların dıĢında 

kadınların, giriĢimcilik ve sosyal yanlarının geliĢtirilmesi için üye devletlerce 

alınması gereken zorunlu önlemler de sözleĢmede açıklanmıĢtır. Söz konusu 

önlemler Ģunlardır: Kadınların ekonomik fırsatlardan kendi iĢinde çalıĢma veya tam 
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istihdam yoluyla eĢit olarak yararlanmak amacıyla kendi kendine yardım grupları ve 

kooperatifler oluĢturması, tüm toplumsal faaliyetlere katılması, toprak ve tarım 

reformunda ve bunun yanı sıra yeniden iskân projelerinde eĢit muamele görmesi, 

tarımsal kredi ve borçlanma, pazarlama kolaylıklarının sağlanması ve teknolojiden 

yararlanması, konut, sağlık, elektrik ve su ihtiyaçlarının sağlanması, ulaĢtırma ve 

haberleĢme konularında gerekli yaĢam standartlarından yararlanması.
855

    

        Türkiye, taraf olduğu bu uluslararası sözleĢmeler ıĢığında iç hukukunda önemli 

düzenlemelere gitmiĢtir. Bu çerçevede Anayasa‟nın 49. maddesinde yer alan 

“çalışma hakkı ve ödev”inde 3.10.2001 tarihli ve 4709/19 sayılı kanun çerçevesinde 

değiĢiklik yapılmıĢtır. Söz konusu maddede “çalışma herkesin hakkı ve ödevidir” 

ifadesinin ardından çalıĢan kadınları da yakından ilgilendiren bu hakkın 

uygulanmasında devlet görevlendirilmiĢtir. Buna göre devlet, çalıĢanların hayat 

seviyesini yükseltmek, çalıĢma hayatını geliĢtirmek amacıyla çalıĢanları ve iĢsizleri 

korumak, çalıĢmayı desteklemek, iĢsizliği önlemek için gerekli ekonomik önlemleri 

almak ve çalıĢma barıĢını sağlamak ile sorumludur.
856

 

1.1.2. EĢitlik Hakkı 

       Kadının çalıĢması baĢka bir deyiĢle ekonomiye katkısı yalnızca istihdama, 

iĢgücüne katılım olarak değerlendirilmemektedir. Çünkü kadının çalıĢmasının bazı 

biçimlerinin parasal karĢılığı bulunmamakta, bazı biçimleri ise çalıĢma olarak kabul 

edilmemektedir.
857

 Bu nedenle kadının çalıĢmasının ekonomiye katkısı ekonomik 

faaliyet temelinde ele alınmıĢtır.
858

  

        Türkiye‟deki çalıĢma hayatında eĢitsizliğin nedenlerinden biri de iĢveren 

davranıĢlarıydı. ĠĢverenin, cinsiyet ve meslek ayrımındaki tutumu kadın istihdamında 

etkili olmuĢtur. ĠĢ baĢvuruları sürecinde iĢveren, kiĢileri kendine özgü özelliklerinden 

ziyade ait oldukları cinsiyet grubunun özelliklerine göre değerlendirmiĢtir. Bu 

ayrımcılığın sebeplerinden biri kadınların erkeklere göre daha yüksek oranda 
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devamsızlık yaptıkları kanısıydı. Bunun yanı sıra kadının kendi niteliklerini 

değerlendiremeyiĢi ve kendini küçümseyen tutumu da cinsiyete göre ayrımcılığın 

diğer sebeplerindendi.
859

 

         ÇalıĢma alanında kadınların istenilen düzeye olmadıklarına dair yetkililer 

tarafından çeĢitli yorumlar yapılmıĢtır.  Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanı 

Hasan Gemici, TBMM‟de gündem dıĢı yaptığı konuĢmada kadın haklarının bir takım 

yasalarla verilmesinin çok önemli olduğunu belirterek bunları kullanma bilincinde 

olunmasının da o derece önemli olduğuna dikkat çekmiĢtir. Ona göre geliĢen ve 

değiĢen dünyada kadın, ulusal, uluslararası sözleĢmelerin ve ulusal politikaların ana 

konusu olmuĢtur. MHP Antalya Milletvekili Nesrin Ünal da kadının toplumdaki 

konumunun uygarlık göstergesi olduğunu belirtmiĢtir.
860

  

        BYKP‟lerde kadının çalıĢma hayatında karĢılaĢtığı ayrımcılık ve eĢitsizliğin 

giderilmesine yönelik alınacak önlemler üzerinde durulmuĢtur. Alınacak temel 

önlem, eĢitsizlik ve ayrımcılıkla ilgili olan kurumların ve kadını toplumda güç 

durumda bırakan hukukun eĢitlikçi bir anlayıĢla düzenlenmesiydi.  Bu çerçevede 

VIII. BYKP‟de, çalıĢma hayatı mevzuatının ILO861  ve AB norm ve standartları baĢta 

olmak üzere uluslararası norm ve kurallara uygunluğunun sağlanması temel hedef 

olarak belirlenmiĢti.
862
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       Bu anlayıĢa uygun olarak Türkiye, eĢitlikçilik özelinde çalıĢma hayatında temel 

aldığı AB, ILO, BM tarafından belirlenmiĢ olan norm ve standartlara uyum için 

birçok uluslararası sözleĢmeyi onaylamıĢtır. Bu belgeler Ģunlardır: BirleĢmiĢ 

Milletler Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,
863

 Medeni ve Siyasi Haklara ĠliĢkin 

Uluslararası SözleĢme ve Ekonomik, Toplumsal Kültürel Haklar Uluslararası 

SözleĢmesi,
864

 Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması 

SözleĢmesi,
865

 Pekin+5 Deklarasyonu ve Eylem Platformu,
866

 Uluslararası ÇalıĢma 

Örgütü‟nün 111 Sayılı Ayrımcılık (ĠĢ ve Meslek) 122 Sayılı Ġstihdam Politikası 

SözleĢmeleri,
867

  Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ve Sosyal ġartı
868

 ile AB Ġstihdam 

ve Meslekte EĢit Muamele için genel çerçeve getiren 27 Kasım 2000 tarihli ve 

2000/78/EC sayılı konsey direktifi. Söz konusu belgeler ile Türkiye dâhil üye 

devletlerin çeĢitli yükümlülükleri bulunmaktadır. Buna göre Türkiye, sözleĢmelerde 

belirtilen hakları ki buna çalıĢma hakkı da dâhildir ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal ya 

da fikir, etnik köken, felsefi inanıĢ nedeniyle bir ayrım yapılmaksızın uygulamayı 

taahhüt etmiĢtir.
869

  

       ĠHEB‟de anneler ve çocuklar için özel bakım ve yardım hakları bulunmaktadır 

ve bu kesimler toplumsal koruma hakkına sahiptirler.
870

 CEDAW‟ın evlenme ve aile 

iliĢkileri alanındaki hakların yer aldığı 16. maddesinde belirtildiği gibi taraf devletler, 

kadınlara karĢı evlilik ve aile iliĢkileri konusundaki ayrımı önlemek için kadın erkek 

eĢitliği ilkesine dayanarak gerekli önlemleri almakla yükümlü kılınmıĢtır. Bu 

yükümlülüklerin en önemlilerinden biri meslek ve iĢ seçimi dâhil karı ve koca için 

eĢit kiĢisel hakların sağlanmasıdır.
871

  

       1995‟de Pekin‟de toplanmıĢ olan BirleĢmiĢ Milletler 4. Dünya Kadın Konferansı 

sonunda kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu‟nda son 10 yılda 

kadınların durumunda bazı düzelmeler olmasına karĢın kadın-erkek eĢitsizliğinin 
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devam ettiği açıklanmıĢtır.  Ġki belgeden biri olan Eylem Planında kadının 

güçlendirilmesi için hedefler belirlenmiĢ ve kadının tüm toplumsal alanlara eĢit 

katılımının sağlanması için kadının ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi karar alma 

mekanizmalarında yer alması öngörülmüĢtür. Bu hedeflere ulaĢmak için 10 kritik 

alan belirlenerek kabul edilmiĢ ve imzalanmıĢtır. Bu alanların baĢlıkları Ģunlardır: 

“kadın ve yoksulluk”,  “kadınların eğitimi ve öğretimi”, “kadın ve sağlık”, “kadına 

yönelik şiddet”, “kadın ve silahlı çatışma”, “kadın ve ekonomi”, “karar alma 

sürecinde kadın”, “kadının insan hakkı”, “kadın ve çevre” ve “kız çocuk”.
872

 

        Pekin‟de,  “Ekonomik yapılarda ve politikalarda, üretime yönelik her tür 

faaliyette ve kaynaklara ulaşmada eşitsizlik” konusunda da çalıĢmalar yapılmıĢ ve 

bazı hedefler belirlenmiĢtir.  Söz konusu hedefler arasında istihdama, uygun çalıĢma 

koĢullarına ve ekonomik kaynakların kontrolüne ulaĢabilme olanağının yaratılması 

bulunmaktadır. Diğer hedefler arasında, kadınların ekonomik haklarının ve 

bağımsızlığının yaygınlaĢtırılması, kadınların kaynaklara, istihdama, piyasalara ve 

ücretlere eĢit Ģekilde ulaĢmasının kolaylaĢtırılması yer almaktadır. Bunların dıĢında 

özellikle düĢük gelirli kadınların iĢ bulabilmelerine yönelik hizmetlere, mesleki 

eğitim ve iĢ piyasalarına, bilgiye ve teknolojiye ulaĢımının sağlanması, kadının 

ekonomik kapasitesinin ve ticari ağların güçlendirilmesi de hedefler arasındadır. Bir 

baĢka hedef,  kadınlar ve erkekler için çalıĢma hayatı ve aile sorumluluklarının 

yerine getirilmesinde hayata geçirilecek eĢitlikçi yaklaĢımdır.  Bütün bu hedeflerden 

amaçlanan ise kadınlara yönelik mesleki ve istihdama iliĢkin olarak her türlü 

ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıdır.
873

  

      Türkiye, üyesi olmayı istediği AB direktiflerini de çalıĢma hayatında yaptığı 

düzenlemelerde baz almıĢtır. AB direktiflerinden olan “İşe Alma ve Mesleki Açıdan 

Eşit Muamelenin Sağlanması” için genel bir çerçeve oluĢturan 27.11.2001 tarih ve 
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 Meksika‟nın baĢkenti Meksiko Ģehrinde toplanan ve sadece kadın sorunlarını görüĢmek üzere 
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Gözlem Raporu, Ġstanbul,  KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği, Ankara, 2015, s. 8-9.  
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2000/78/EC sayılı konsey direktifinde kadın ve erkek arasında eĢit muamele ilkesi 

açıklanmıĢtır. Buna göre istihdam, mesleki eğitim ve iĢte yükselme ile çalıĢma 

konusunda kadın ve erkeğe eĢit muamele yapılması ilkesinin kabul edilerek 

eĢitsizliklerin ortadan kaldırılmasının teĢvik edilmesi amaçlanmıĢtır.
874

 Bu 

direktiflerin temel öğesi olan Avrupa Konseyi zirvelerindeki kararlar, üye devletlerin 

benimsediği kararlardır. 

       Avrupa Konseyi‟nin 2000‟deki Lizbon Zirvesi‟nde sosyal politikalar alanında 

kadın-erkek eĢitliğini sağlamak üzere 5 stratejik hedefe yönelik politikalar 

hazırlanmıĢtır. Bunlar; kadınların istihdama eriĢimi için eĢit Ģartları sağlayarak tüm 

kaynaklara eriĢimini kolaylaĢtırmak ve ekonomik kaynakların daha adil  bölüĢümünü 

sağlamak, kadınların eĢit katılımı ve temsilini olanaklı hale getirmek, iĢ yerinde 

kadınların ve erkeklerin hak ve ödevlerinin dağılımını değiĢtirmek, eĢitlik 

önlemlerinin yaĢama geçirilmesini sağlayacak mekanizmaları, güçlendirmek ve 

yasaları uygulayanları eğitmektir. Lizbon Stratejisinin, kadın-erkek eĢitliğini 

sağlamaya yönelik yapısal değiĢiklikleri hedeflemiĢ olmasından dolayı eĢitliğe 

ulaĢmada önemli bir araç olduğu görülmüĢtür.
875

  

       Kalkınma planları da baz alınarak hazırlanan HP‟lerde, kadınların ekonomik ve 

sosyal yaĢamın her aĢamasında üretime katılmalarının özendirileceği ve sosyal ve 

ekonomik statülerinin geliĢtirilmesi için çabaların artacağı belirtilmiĢtir.
876

 57. 

Hükümetin Koalisyon Protokolü‟nde kamu istihdamında yeterlilik, görev 

yükseltmelerde ehliyet ve liyakatin esas alınması ve ayrımcılığın önlenmesine 

yönelik taahhütte bulunulmuĢtur.
877

  Bu geliĢmelere karĢın çalıĢma hayatında 

kadınların özellikle mesleklerinde ilerlemede eĢit olmayan uygulamalara maruz 

kaldıkları ve cinsiyetleri nedeniyle mağdur oldukları görülmüĢtür. Türkiye‟de 

kadınların liyakatini esas alan bir sistem, mesleki yeterliliği, becerikliliği ve 
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çalıĢkanlığı dikkate alarak haksızlıkları, kayırma ve ayrımcılığı önleyici eĢitlikçi bir 

yaklaĢım geliĢtirilememiĢtir. ÇalıĢma hayatında iki önemli unsur olan liyakat ve 

kıdem kadınlar lehine iĢletilememiĢtir; zira kadınlar çalıĢma hayatında biyolojik 

farklılıklarından da kaynaklanan sebeplerle birlikte yaĢamlarının belirli dönemlerinde 

artan aile yükümlülükleri nedeniyle çalıĢma hayatından uzak kalmaktadırlar. Bu 

durum kadınların kıdemleri bakımından erkekler karĢısında dezavantajlı duruma 

düĢmelerine neden olmuĢtur.
878

 

       BYKP‟lerde de kadınlar, çocuklar ve engelliler baĢta olmak üzere, çalıĢma 

hayatında özel ilgiye muhtaç gruplara gerekli özenin gösterilmesi, iĢgücü piyasasının 

ihtiyaç duyduğu esnekliğin sağlanması, iĢgücü piyasasında kayıt dıĢı çalıĢmanın 

önlenmesi ve yeni çalıĢma biçimlerinin belirlenmesi, verimliliğe dayanan ücret 

sistemine geçilmesi, iĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerinin geliĢtirilmesi konusu yer 

almaktaydı. Bunların yanı sıra plana göre hukuksal alanda yapılacak düzenlemeler 

arasında Tarım ĠĢ Kanunu‟nun çıkarılması, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu‟nun 

oluĢturulması bulunmaktaydı.
879

 

        Planlamada yer alan hedeflere ulaĢılabilmesi, kadının çalıĢma hayatında 

yapacağı mesleği seçmesi, çalıĢması ve ekonomik anlamda özgürleĢmesi Medeni 

Kanun‟da yapılan bir değiĢiklik ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Zira Medeni Kanun‟un 159. 

maddesinde kadının bir meslek veya sanatla uğraĢması kocasının iznine 

bağlanmıĢken bu duruma bir istisna getirilmiĢti. Buna göre kadın, hâkim kararıyla 

aile yararına olmak kaydıyla çalıĢma izni elde etmiĢtir. Anayasa Mahkemesi‟nin 

29.11.1990 tarih 1990/30-31 sayılı kararıyla evli kadının kocasından çalıĢma izni 

almadan bir meslek veya sanatla uğraĢması olanaklı hale gelmiĢtir.
880

  

        2002‟de yürürlüğe giren Yeni Türk Medeni Kanunu‟nda eĢitlikçi bir yaklaĢımla 

yenilikler yapılmıĢtır. Kanunun “Aile Hukuku” kısmında yer alan “Eşlerin meslek ve 

işi” konulu baĢlığın yer aldığı 192. maddede eĢlerden her birinin meslek veya iĢ 

seçiminde izin almak zorunda olmadığı bir istisna ile açıklanmıĢtır. Söz konusu 

istisnada meslek ve iĢ seçiminin ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin 

korunması ve huzurunun göz önünde bulundurulması zorunluluğu getirilmiĢtir 

                                                           
878

 ġükran Ertürk, Uluslararası Belgeler ve Avrupa Birliği Direktifleri IĢığında ÇalıĢma 

Hayatımızda Kadın Erkek EĢitliği, Ankara,  Belediye-ĠĢ Yayınları, 2008, s. 267-268. Ayrıca bkz. 

“Türkiye‟de kadın profili”, Cumhuriyet, 26 Kasım 1999, s. 8. 
879

 Uzun Vadeli ve Strateji ve Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), s. 106-107. 
880

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 21272, 2 Temmuz 1992, s. 7-8. 



199 
 

Bunun yanı sıra birlikte yaĢayan eĢlerden her birinin talebi üzerine hâkime, ailenin 

geçimi için aileyi oluĢturan her bir bireyin yapacağı katkıyı belirleme yetkisi 196. 

madde ile verilmiĢtir.  Söz konusu katkının belirlenmesinde eĢin ev iĢlerini görmesi, 

çocuklarına bakması ve diğer eĢin ise bir iĢte çalıĢması aranan kriterler olmuĢtur. 
881

  

        Kadınların meslek seçiminde baĢka çeĢitli etkenler de etkili olmuĢtur. Evli 

kadınlar, yaĢamları boyunca evli erkeklere oranla evdeki sorumlulukları nedeniyle iĢ 

hayatında çok uzun süre geçirememiĢlerdir. Zira doğum nedeniyle iĢlerine ara verip 

tekrar döndüklerinde, iĢten ayrı oldukları dönem boyunca iĢ becerilerini 

geliĢtirmediklerinden daha düĢük ücretle çalıĢmıĢlardır. Bu sebeple kadınlar iĢe ara 

vermek zorunda kaldıklarında en az gelir kaybı yaĢayacakları ve zaman içinde 

becerilerini en yavaĢ kaybedecekleri meslekleri seçmiĢlerdir. Bundan dolayı 

kadınların ve erkeklerin ayrı mesleklerde yoğunlaĢtığı görülmüĢtür. Kadın meslekleri 

düĢük ücretli, erkeklerin seçtikleri mesleklere oranla daha kötü çalıĢma koĢullarına 

sahip, yükselme Ģansının olmadığı meslekler olarak nitelendirilmiĢtir.
882

 Toplum 

içinde saygın bir meslek olması nedeniyle dar gelirli aileler arasında kızların 

öğretmen olmasını isteyenler çoğunluktadır.  Söz konusu ailelerin, “çocukların 

eğitimini” ev kadınlığının bir uzantısı olarak görmeleri,  öğretmenlik mesleğinin 

çalıĢma saatlerinin diğer mesleklere göre kısa olması ve uzun tatil olanakların 

bulunması bu tercihlerinde etken olmuĢtur.
883

     

        AB‟ye üyelik sürecinde müktesebata, ILO sözleĢmelerine ve BM 

sözleĢmelerine uyum çerçevesinde Türkiye tarafından kabul edilen yeni ĠĢ 

Kanunu‟nun “Eşit davranma ilkesi” doğrultusunda yer alan 5. maddesinde iĢ 

iliĢkisinde her türlü ayrımcılık yasaklanmıĢtır.
884

 Bu doğrultuda Anayasa‟da yapılan 

bir değiĢiklikle kadınların ve erkeklerin hiçbir ayrım gözetmeksizin eĢit haklara sahip 

olduğu kabul edilmiĢtir. Devlet, bu eĢitliğin yaĢama geçmesini sağlamakla yükümlü 

kılınmıĢtır.
885

 ĠĢ Kanunu‟nda kadın iĢçilerin iĢe alınmasından baĢlayarak iĢ 

sözleĢmesinin sona ermesine kadar geçen tüm süreçte koruyucu hükümler 
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bulunmaktadır.
886

 Özellikle kanunun 5. maddesinde  “iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, 

siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım 

yapılamayacağı” ifadesi yer almıĢtır.
887

 Bunun yanı sıra 58. Hükümetin HP‟sinde 

kadınlarla ilgili yapılan açıklamaya göre kadınlar hayatın zorluklarını erkeklerle 

birlikte yaĢamalarına rağmen henüz hak ettikleri statüye gelememiĢlerdir. Bu nedenle 

hükümet, kadınların erkeklerle birlikte her alanda toplumsal sorumluluğu yüklenecek 

statüye kavuĢturulmasını temel hedef olarak belirlemiĢtir. Sağlıklı nesillerin 

yetiĢtirilmesi ve ailede mutluluğun sürekli kılınması için kadın sorunlarının 

giderilmesine yönelik politikalar geliĢtirilecektir. Bu amaçla HP‟de belirlenen temel 

hedef Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi ile getirilen 

ilkelerin uygulamasına yönelik düzenlemelerin yapılmasıydı. Bu hedefle hükümet, 

kadına yönelik ekonomik istismarın önlenmesi, muhtaç durumundaki kadınların 

desteklenmesi ve korunması için politikalar oluĢturulacağını açıklamıĢtı.
888

 Bununla 

birlikte devlet, kamu hizmetinde görev alanlarla ilgili uygulamada çeĢitli ilkeler 

belirlemiĢtir. Bunlardan biri olan kariyer ilkesi ile yaptıkları hizmetler için gerekli 

bilgilerle yetiĢmiĢ memurların eĢitleri arasında en yüksek dereceye kadar 

ilerlemesine olanak sağlanmıĢtır.
889

 

       2003‟te Avrupa Konseyi‟nce yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgesi‟nde 

Türkiye‟den kadın-erkek arasında eĢit muamele konusunda düzenlemelere gidilmesi 

istenmiĢtir.
890

 Bu çerçevede hazırlanan ve Türkiye‟nin taahhütlerinin yer aldığı 

UP‟de kadın-erkek eĢitliğini sağlayacak önlemlerin alınacağı açıklanmıĢtır.  

Bunlardan biri AB mevzuatının iĢ hukuka aktarımı için bir program belirlenmesi ve 

programın orta vadede uygulamaya konulmasıydı. Çünkü Türkiye 2003‟te AT ile 

Türkiye‟nin cinsiyet eĢitliğinde topluluk çerçeve stratejisine dair topluluk 
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programına (2001-2005) katılmıĢtır.
891

 Bu programla Türkiye, cinsiyet eĢitliğinin 

tüm politikalara uygulanmasını ve kadınlara yönelik özel tedbirler de dâhil olmak 

üzere, cinsiyet eĢitsizliğiyle mücadele konusunda topluluk çabalarını desteklemeyi ve 

tamamlamayı kabul etmiĢtir.
892

            

       ÇalıĢma hayatında kadınlar, genellikle iĢ ya da mesleklerde yüksek düzeyli yetki 

alanlarından ziyade orta düzeyli yetki alanlarında temsil edilmiĢlerdir. Kadının 

kariyer yapmasında yasal düzenlemelerde cinsiyet ayrımı yapılmamıĢ olmasına 

karĢın uygulamada durum farklılık göstermiĢtir. Kamu yönetiminin kadına 

yaklaĢımını araĢtıran bir çalıĢmanın sonuçlarına göre yöneticilerde, çalıĢan kadınlarla 

ilgili bir takım önyargılar olmuĢtur. Bunlardan biri kadınların çalıĢma hayatını 

evlilik, gebelik, çocuk bakımı, hasta bakımı gibi nedenlerle sık sık kesintiye uğrattığı 

yönündeki önyargıdır. Kadının göreve bağlılığının erkeklere oranla daha az olduğu 

ve çalıĢma hayatında kadının erkekler kadar güvenilir bulunmadığı diğer bir yargıdır;  

ayrıca kadının performansı içinde erkekler kadar çalıĢkan olmadığı, yolculuk 

gerektiren iĢler için de uygun bulunmadıkları ulaĢılan sonuçlardandı. Kadınların 

erkeklere göre daha üstün gösterildiği ender hususlar ise uysallık ve uyumluluktu.
893

  

       Bütün bu yargılar ve ulaĢılan sonuçlara karĢın AK Parti Ġstanbul Milletvekili 

Nimet Çubukçu, kadınların eğitim düzeylerinin yükselmesi ile birlikte iĢgücüne 

katılım olanaklarının arttığını öne sürmüĢtür. Ayrıca Türkiye‟de kadınların eğitim 

düzeyinin istenilen seviyede olmaması nedeniyle çalıĢan kadınlarla ilgili çok sorunlar 

olduğunu belirtmiĢtir. Çubukçu‟ya göre kadınlar, çalıĢma yaĢamında belli iĢ ve 

mesleklerin onlara uygun iĢler olarak toplumda kabul görülmemesi, görev 

dağılımındaki adaletsiz uygulamalar, ekonomik kriz dönemlerinden önce kadınların 

iĢten çıkarılması, özellikle kayıt dıĢı sektörde ücretlerin düĢük tutulması gibi 

uygulamalarla ayrımcılığa tabi tutulmaktadırlar.
894

  

        Oysa 2003‟de yürürlüğe giren yeni ĠĢ Kanunu‟nda, iĢ hayatında ırk, etnik 

köken, din ve ideolojik sebeplerin yanı sıra cinsiyete dayalı olarak da ayrım 

yapılmaksızın eĢit davranma ilkesinin benimsediği 2003 ĠR‟de yer almıĢtır. Bununla 

beraber AB mevzuatında ve ASġ‟de belirtildiği gibi cinsiyet eĢitliğini desteklemek 
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üzere çok fazla çaba gösterilmesi Türkiye‟den istenmiĢtir; zira Türkiye, henüz 

çalıĢan kadınların analık açısından korunma hakkını kabul etmemiĢtir. Buna karĢın 

raporda, Mart 2003‟de hükümette ilk defa kadın sorunları ile ilgili bir bakanlığa yer 

verilmesi olumlu bulunmuĢtur.
895

   

       Ekonomi literatüründe, cinsiyet farkı dikkate alınmaksızın iĢgücüne katılma ve 

istihdam ile tanımlanmıĢ olan çalıĢma
896

 hayatı konusunda Türkiye, iç hukukunda 

düzenlemeler yapmayı sürdürmüĢtür.  Türkiye Anayasası‟nda kadınlarla erkeklerin 

özel haklara sahip olduğuna dair düzenleme 7.5.2004‟de tarihinde gerçekleĢtirilmiĢ, 

bu eĢitliği yaĢama geçirme yükümlülüğü de devlete verilmiĢtir. Kadınların çalıĢma 

hayatında korunmasına ve eĢit haklar sağlanmasına yönelik iç hukukta maddeler 

bulunmaktadır. Bunların baĢında Anayasa‟da yer alan hükümler gelmektedir. 

Anayasa‟nın “Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti”nin yer aldığı 48. maddesinde 

açıklandığı gibi herkes, dilediği alanda çalıĢma ve sözleĢme yapma özgürlüğüne 

sahiptir.
 897

 

       2004 ĠR‟de kadın haklarını da içeren ve birçok konuya olumlu etkisi olacağı 

belirtilen “Türk Ceza Kanunu”nun
898

 kabulüne yer verilmiĢ ve kadınların toplumda 

eĢit bir konuma kavuĢturulması için gösterilen çabaların devamı istenmiĢtir. Bu 

doğrultuda BaĢbakanlık, kamu görevlilerinin iĢe alınması sırasında kadın-erkek 

eĢitliğini sağlamaya yönelik Ocak 2004‟de bir genelge yayınlamıĢtır.
 
Bunun yanı sıra 

Mayıs 2004‟de Anayasa‟da yapılan değiĢiklik ile getirilen “Kadınlar ve erkekler eşit 

haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” 

ifadesi kadın ve erkek arasında muamele eĢitliği açısından 2004 ĠR‟de olumlu bir 

geliĢme olarak nitelendirilmiĢtir.
899

 Söz konusu raporda, 31.12.2004 olarak 

uygulanması hedeflenen diğer konular ise Ģunlardı: Kadın ve erkek çalıĢanlar 

arasında eĢit ücret ilkesinin uygulanması, iĢe alınma, mesleki eğitime giriĢ ve çalıĢma 

Ģartları ile ilgili olarak kadın ve erkekler arasında muamele eĢitliği prensibinin 
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ÇalıĢan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler; Haz. Jülide Sarıeroğlu, Hak-ĠĢ, Hak ĠĢçi 
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 “Maço yasaya kadın rötuĢu”, AkĢam, 14 Ekim 2003, s. 3; “Kadını korumak için”, Dünden 

Bugüne Tercüman, 21 Aralık 2003, s. 1.  
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Metni, s. 37. Ayrıca bkz. T.C. Resmî Gazete, Sayı 25354, 22 Ocak 2004, s. 21. 
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uygulanması, sosyal güvenlik sistemlerinde kadın ve erkeğe eĢit muamele 

prensibinin uygulanması.
900

      

         ÇalıĢma hayatında kadının durumunu değerlendiren DĠSK yöneticilerinden 

Gaye Yılmaz ise değer üretmenin kadın ya da erkek iĢi olarak ayrıĢtırılamayacağını 

dile getirmiĢtir. Üretimin toplumun sadece bir bölümü tarafından yapılan bir iĢ 

olmadığını vurgulayan Yılmaz‟a göre üretimin toplumsallaĢması için iki tarafın da 

üretimin içinde eĢit Ģartlarda olması gerekmektedir. Kadını ev içindeki iĢlerle 

sınırlandıran bir sistemde, değer üretmede kadın, değer üreten erkek karĢısında 

önemsizleĢmektedir. Bu nedenle, kadınların erkeklerle yasalar karĢısında eĢit 

muamele görmeleri sadece kadınların iĢgücüne tam olarak katılımıyla mümkün 

olacaktır.
901

        

1.1.3. Ayrımcılık  

       Ayrımcılık, iĢçinin iĢiyle ilgili olmayan nitelikleri nedeniyle iĢvereni tarafından 

farklı muamele görmesi olarak tanımlanabilir. ĠĢgücü piyasasında ki ayrımcılık ise 

kadınların iĢe alınmaları, terfi ettirilmeleri, ücretlendirilmelerinin, erkek iĢçilerden 

farklı olarak değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Uzun çalıĢma saatlerine maruz 

bırakılması, eĢit iĢe eĢit ücret ödenmemesi, eğitimsizliği ileri sürülerek terfi 

ettirilmemesi, annelik ve aile yaĢamının çalıĢma hayatına getirdiği sınırlamalar 

nedeniyle kadın çalıĢma yaĢamında ayrımcılığa uğramıĢtır. Kadının çalıĢma 

Ģartlarının düzeltilmesi için Türkiye uluslararası sözleĢmelere taraf olmuĢ, bu 

sözleĢmelerden doğan sorumlulukları nedeniyle iç hukukta da düzenlemelere giderek 

çalıĢma hayatında olan kadınlara karĢı ayrımcılığı önleyici tedbirler almaya 

çalıĢmıĢtır.
902

  

       Türkiye‟nin de onayladığı ve uygulamaya koyduğu Kadınlara KarĢı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi‟nde kadınların erkeklerle eĢit olarak ekonomik 

hayat dâhil, hayatın tüm alanlarına katılımlarının engellendiği açıklanmıĢtır. 

SözleĢmede yapılan diğer bir vurgu ise kadınların iĢ bulma dâhil ihtiyaçlarını 

karĢılayacak çok az olanağa sahip olduğudur. Söz konusu sözleĢme ile sözleĢmeyi 
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imzalayan devletler, uluslararası ekonomik düzen içinde kadınlarla erkekler 

arasındaki eĢitliği sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almakla yükümlendirilmiĢtir. 

SözleĢmenin 3. maddesine göre taraf devletler, özellikle politika, sosyal, ekonomik 

ve kültürel sahalarda olmak üzere tüm alanlarda, erkeklerle eĢit, insan hakları ve 

temel özgürlüklerinden yararlanmalarını ve bu hakları kullanmalarını garanti etmek 

amacıyla kadının tam geliĢmesini ve ilerlemesini sağlamak için yasal düzenlemeler 

dâhil tüm gerekli önlemleri almakla yükümlü kılınmıĢtır.
903

  

       ÇalıĢan kadınları yakından ilgilendiren Pekin Konferansı‟ndan 10 yıl sonra BM 

tarafından düzenlenen Pekin+10 gözden geçirme toplantısında sivil toplum 

kuruluĢları, taraf hükümetlerin Pekin Konferansı‟nda verdikleri taahhütleri 

gerçekleĢtirmede baĢarısız olduklarını açıklamıĢtır. Equality Now örgütü tarafından 

2005‟de yayımlanan raporda, CEDAW‟ı onaylayan devletlerin iç hukukunda 

bulunan kadınlara karĢı ayrımcı kanunların varlığı ile ilgili bilgiler paylaĢılmıĢtır. Bu 

bağlamda, kadınların insan hakları hareketinde 2000‟li yıllarda ilerleme olmadığı 

gibi aksine gerileme olduğu yönündeki fikirlerin araĢtırılması istenmiĢtir.
904

 Bu 

sürecin devamında BM, 2000‟de birçok ülkede devam eden sorunlara karĢılık bin yıl 

toplantısını gerçekleĢtirmiĢtir. Burada, Türkiye‟nin de aralarında bulunduğu 147 

ülkenin imzaladığı Milenyum Deklarasyonu açıklanmıĢtır. Bu deklarasyonun “Bin 

Yıl Kalkınma Hedefleri” içerisinde kadınlara yönelik eĢitsizliklerin ortadan 

kaldırılması ve kadınları yoksullaĢtıran Ģartların iyileĢtirilmesi anlayıĢı 

bulunmaktadır.
905

 

      2000‟de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde “şiddet ve ayrımcılığa” 

karĢı mücadele ön plana çıkarılmıĢtır. Türkiye 5 yıl önce Çin‟de toplanan Dünya 

Konferansı‟na bakan düzeyinde katılmıĢ, uluslararası kabul gören Pekin 

Deklarasyonu ve Eylem Planı, IĢılay Saygın tarafından çekince koymaksızın 

imzalanmıĢtır.
906

  

       Söz konusu ayrımcılık Türkiye‟de, iĢ piyasasında iĢ ve mesleklerin “kadın işleri” 

ve “erkek işleri”  Ģeklinde ikiye ayrılmasına neden olmuĢtur. Bu nedenle kadınlar 
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daha çok geleneksel kadın mesleklerinde yoğunlaĢmaktadır. Genellikte bu iĢler, daha 

düĢük statülü, ücretli, sosyal güvencesiz süreli veya geçici çalıĢma Ģartları olan 

iĢlerdir. Kadınlar, daha çok emek-yoğun iĢ kolları olan tekstil, gıda, hazır giyim, 

tütün gibi sanayi dallarında çalıĢmaktadırlar; ancak tarım sektörü ile 

karĢılaĢtırıldığında bu sektörlerdeki kadın iĢgücü oranı daha düĢüktür. Oysa tarım 

sektöründe yer alan kadınların çoğu ücretsiz aile iĢçisi konumundadır; ayrıca 

kadınlar, bu sektörde gelir elde edememekte ya da az gelir elde etmekte ve sosyal 

güvenlik kapsamının dıĢında kalmaktadır. Kadınların çalıĢma yaĢamına girebilmeleri 

gibi burada uzun süre kalabilmeleri de problemlidir. Kadınların çalıĢma hayatını kısa 

bir dönemde bitirmesinin, kariyerinde yükselme doğrultusunda tüm potansiyelini 

ortaya koyamamasının çeĢitli sebepleri bulunmaktadır. Bu sebeplerin temelinde ev 

ve iĢ yaĢamını birlikte sürdürme zorunluluğu yer almaktadır. Diğer bir sorun ise 

kadının aile yaĢamında çocuk, yaĢlı ve hasta bakımı gibi yükümlülükleri eĢi ile veya 

devletle paylaĢmasıdır; ancak kreĢ, gündüz bakımevi gibi sosyal destek kurumlarının 

tüm çabalara karĢın yeterli sayıya ulaĢamamıĢ olması da kadınların çalıĢma hayatına 

katılmasına engel olmaktadır.
907

        

        Çocuk bakımını, ev iĢlerini otomatik olarak üstlenmek zorunda kalan kadınların 

sorunlarının çözümlenmesinde pozitif ayrımcılık olması gerekmektedir. Zira 

erkeklerin kontrolü altında bulunan ekonomi, siyaset ve sosyal güç nedeniyle 

erkekler kadınların çalıĢma hayatı dâhil tüm hayatlarına müdahale etmiĢler, kararlar 

almıĢlar ve bu kararları uygulamıĢlardır. Bu durum karĢısında kadınların inisiyatif 

göstermesi çok kolay olmamıĢtır. 
908

 Devlet Bakanı Ali Babacan; Kadın GiriĢimciler 

Derneği (KAGĠDER) tarafından düzenlenen “Türkiye Ekonomisinde Kadının Yeri” 

adlı toplantıda yaptığı konuĢmada kadın-erkek ayrımı yapılmaması gerektiğini 

belirtmiĢtir. Türkiye‟nin geliĢmesi, kalkınması, yoksulluğu yenmesi iĢsizliğin makul 

seviyelere inmesi için giriĢimci sayısının artması gerektiğini vurgulayan Babacan‟a 

göre, Türkiye‟de kadınların ekonomiye katılmalarının teĢvik edilmesiyle iĢgücü 

piyasasında olumlu bir geliĢme yaĢanacaktır.
909

  

         Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık olarak nitelendirilen CEDAW‟a göre taraf 

devletlerin gözetmesi gereken diğer haklardan biri de ücretli izinle beraber, özellikle 
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emeklilik, iĢsizlik, hastalık, sakatlık ve yaĢlılık ve diğer çalıĢmama hallerinde sosyal 

güvenlik hakkıdır. Bunun için öncelikle sağlanması gereken güvenli Ģartlar içinde 

çalıĢma hakkı ve sağlığı ile bu doğrultuda doğurganlığın korunmasıdır.  Bu hakla 

birlikte evlilik ve analık nedeniyle kadınlara karĢı olan ayrımı önlemek ve etkin 

çalıĢma hakkını sağlamak amacıyla taraf devletler sözleĢmeye göre gerekli önlemleri 

almak zorundadır. Bunun yanı sıra kadınların hamilelik ve analık izni sebebiyle veya 

evliliğe bağlı olarak iĢten çıkarılma ayrımının yasaklanması ve bu ayrımı yapanların 

cezalandırılması öngörülmüĢtür. SözleĢmede taraf devletler, analık izni konusunda 

önceki iĢ, kıdem ve sosyal haklar kaybedilmeksizin ücretli olarak analık izni veya 

benzeri sosyal içerikli tazminat vermekle sorumlu tutulmuĢtur.
910

 

1.1.3.1. ÇalıĢma KoĢullarında Ayrımcılık 

       Dönemin Hükümet programlarında, kabul edilen uluslararası sözleĢmelerin iç 

hukukun bir parçası haline getirildiği ve temel hak ve özgürlükler alanında evrensel 

standartlara ulaĢılmak istendiği açıklanmıĢtır.
911

 57. HP‟de kadınlarla ilgili yapılan 

çalıĢmaya göre kadınlar, hayatın zorluklarını erkeklerle birlikte yaĢamalarına rağmen 

henüz hak ettikleri statüye gelememiĢlerdi. Programda kadınların, ekonomik ve 

sosyal yaĢantının her aĢamasında üretime katılımlarının özendirilmesi hedef alınmıĢ 

ve onların sosyal ve ekonomik statülerinin geliĢtirilmesine yönelik çabaların 

hızlandırılacağı vurgulanmıĢtır.
912

  Birbirinin devamı niteliğinde olan 58 ve 59. 

HP‟lerde ise kadınların erkeklerle birlikte her alanda toplumsal sorumluluğu 

yüklenecek statüye kavuĢturulması temel hedef olarak belirlenmiĢti. Personel 

alımlarında liyakat ve eĢitlik ilkesinin temel alınacağı belirtilen HP‟ye göre, sağlıklı 

nesillerin yetiĢtirilmesi ve ailede mutluluğun sürekli kılınması için kadın sorunlarının 

giderilmesine yönelik politikalar geliĢtirilecekti. Bu amaçla HP‟lerde belirlenen 

temel hedef Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi ile 

getirilen ilkelerin uygulamasına yönelik düzenlemelerin yapılmasıydı.
 
Bu hedefle 

hükümetler, kadına yönelik ekonomik istismarın önlenmesi, muhtaç durumdaki 
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kadınların desteklenmesi ve korunması için politikalar oluĢturacaklarını beyan 

etmiĢlerdi.
913

 

      Bunun dıĢında Türkiye, diğer uluslararası sözleĢme ĠLO‟nun standart 

sözleĢmelerinden biri olan ĠĢ ve Meslek Bakımından Ayrım hakkında 111 Sayılı 

Milletlerarası ÇalıĢma SözleĢmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Kanunu Aralık 1966‟da kabul etmiĢ
914

, 22.12.1966 tarihli Resmî Gazete‟de 

yayımlayarak 19.7.1968‟de yürürlüğe koymuĢtur.
 915

  

       SözleĢmenin 1. maddesinde “Ayrım” kararının anlamı açıklanmıĢtır. Buna göre 

ayrım, kadın-erkek ayrımı yapmak; yapılan iĢ veya meslek edinmede veya 

muamelede eĢitliğini yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetmek, 

ayrı veya üstün tutmaktır. SözleĢmenin 2. maddesinde de söz konusu sözleĢmenin 

yürürlükte bulunduğu üye ülkelerin taahhüdüne yer verilmiĢtir. Burada, her üye 

ülkenin, ulusal Ģartlar gereği uygulanacak yöntemlerle sözleĢmede yer alan cinsiyet 

ayrımı dâhil her türlü ayrımı ortadan kaldırmak amacıyla uymak zorunda olduğu 

kurallar bulunmaktadır. Buna göre üye ülke, iĢ veya meslek edinmede, edinilen iĢ 

veya meslekte uygulanacak muamelede, eĢitlikçi, millî bir politika izlemeyi taahhüt 

etmektedir.
916

 

       SözleĢmenin 3. maddesinde de üye devletlerin sözleĢmenin uygulanması ile ilgili 

sorumlulukları ve taahhütleri bulunmaktaydı. Öncelikle üye ülke, 2. maddede 

belirtilen politikanın kabulünü ve uygulamasını teĢvik için iĢçi ve iĢveren kurulları 

ile diğer ilgili kuruluĢların iĢbirliğini sağlamayı; ILO politikalarının uygulamasını 

sağlayacak kanunları kabul etmeyi ve eğitim programlarını teĢvik etmeyi taahhüt 

etmiĢti.  Bunun dıĢında üye ülke, sözleĢme politikası ile bağdaĢmayan her türlü 

kanunî hükümleri kaldırmayı ve idari talimat ve uygulamayı değiĢtirmeyi kabul 

etmekteydi; ayrıca üye devlet, istihdam konusundaki politikayı millî bir makamın 

kontrolü altında takip etmek zorundaydı. Aynı maddeye göre üye ülkelerin kabul ve 

uygulama zorunda oldukları diğer durumlardan biri de mesleğe yönelme, mesleki 

eğitim, iĢ ve iĢçi bulma hizmetlerinde millî bir makamın görevlendirilmesi ile 

uygulamanın temin edilmesiydi. Ġkincisi ise sözleĢmenin uygulanması ile ilgili yıllık 
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raporlarda ILO politikasının uygulanması konusunda alınan tedbirlerin ve bu 

tedbirler yoluyla elde edilen sonuçların ILO‟ya bildirilmesi taahhüdüydü.
917

  

       ÇalıĢma hayatında ayrımcılığı da kapsayan 2000 yılı ĠR‟de “Sosyal Politikalar 

ve İstihdam” baĢlığı altında yer alan “ayrımcılık yapmama” ilkesini Türkiye‟nin iç 

hukuka aktarması için mevzuat çıkarılması ve uygulanması gerektiği önerilmiĢtir. 

Bunun yanı sıra 2001 yılı ĠR‟de Türkiye‟nin AB müktesebatına uyum sağlanması 

çabalarına hız vermesi istenmiĢ; Amsterdam AntlaĢması‟nın 13. maddesine dayanan 

ayrımcılık karĢıtı müktesebatın uyumu için de gerekli önlemlerin alınması 

istenmiĢtir.
918

 

       Türkiye açısından önemli olan diğer bir belge ise Avrupa Konseyi Cinsiyete 

Dayalı Ayrımcılık Hallerinde Kanıt Yükümlülüğüne ĠliĢkin 97/80/EC Sayılı Konsey 

Direktifi‟dir. Buna göre kadın-erkek eĢitliği ilkesinin uygulanması sırasında, yetkili 

mercilere baĢvuruda bulunulduktan sonra kendisine iĢlem eĢitliği ilkesinin 

uygulanmamasından zarar gördüğünü düĢünen her kiĢiye haklarından yargı yoluyla 

yararlanma olanağı sağlayan yasa yürürlüğe girmiĢ ve üye devletlerce alınan 

önlemlerin daha etkili olması hedeflenmiĢtir.
919

 

       AB‟ye uyum çerçevesinde 2005‟te yürürlüğe girecek uygulamalar ile çalıĢma 

hayatında cinsiyetten kaynaklanan ayrımcılığın ortadan kaldırılması Türkiye 

tarafından planlanmıĢtır. Haksız rekabeti önlemek için Avrupa ülkeleriyle birlikte 

Türkiye‟de eĢ zamanlı olarak yürürlüğe girecek yeni uygulamalar ile kamu kurum ve 

kuruluĢlarının yanı özel sektörün iĢ ilanlarında, kamu personeli seçme sınavlarında 

cinsiyet tercihi belirtilmeyecektir. Kadınların da eğitim aldığı meslek dallarına iliĢkin 

iĢ ilanlarında cinsiyet ayrımcılığı yapan iĢverenler hakkında yasal iĢlemler yapılacak, 

kadınlar baĢvurularında ayrımcılığa uğradığını iddia ederse yasal yollara 

baĢvurabilecektir. KiĢi, Türkiye‟de ilgili mercilerden sonuç alamadığı takdirde 

Avrupa Konseyi ve Adalet Divanı‟nda hakkını arayabilecektir.
920

 

                                                           
917

 A.g.e, s. 183. 
918

 Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (2000), 2000 Yılı GeniĢleme Stratejisi, Türkiye’nin 

Katılım Yönünde Ġlerlemesi Üzerine 2000 Düzenli Raporu, Ankara, Avrupa Birliği Avrupa 

Komisyonu Türkiye Temsilciliği, 2001, s. 65.  
919

 ġükran Ertürk, a.g.e., s. 347. 
920

 “ĠĢ hayatında „Erkek Egemenliği‟ne son”, AkĢam, 24 Nisan 2004, s. 1. 
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1.2. Kadın Ġstihdamına Yönelik Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler 

       Kadının çalıĢma hayatını düzenlemeye yönelik birtakım ulusal ve uluslararası 

temel kurallar konulmuĢtur. Ulusal ve uluslararası belgelerde kadının çalıĢma 

yaĢamını düzenleyen ve çalıĢma barıĢını koruyan eĢitlikçi hükümler yer almıĢtır. 

Bunların hayata geçmesini sağlamak için Türkiye, BYKP‟lerde iĢçi ve iĢveren 

kesimlerinin sürekli diyalogunu sağlayarak, çalıĢma barıĢını koruyarak çalıĢma 

mevzuatının AB ülkeleri ve ILO normları doğrultusunda yenilenmesini 

planlamıĢtır.
921

 

       Bu çerçevede Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2000 ĠR‟de, kadın-erkek 

arasında muamele eĢitliği ile ilgili olarak kadın haklarının güçlendirilmesi gereğine 

değinilmiĢtir. Raporda,  iĢe girme, meslek eğitimi, terfi ve çalıĢma koĢulları 

bakımından Türkiye‟de cinsiyete dayalı mevcut sınırlamaların devam ettiğine vurgu 

yapılmıĢ ve bunların kaldırılması gerektiğine dikkat çekilmiĢtir; ayıca kadınların bazı 

iĢlerde çalıĢtırılmamaları gereği raporda açıklanmıĢtır.
922

  Raporda. Medenî Kanun 

ile ilgili olarak erkekler ve kadınlar arasında özellikle aileye ve kadınların çalıĢma 

yaĢamlarına ait birçok konuda ayrımcılığın devam ettiği belirtilmiĢtir. Rapora göre 

ailenin reisi olarak evlilik birliğinin tek baĢına temsilcili kabul edilen erkeğin bu 

özelliğinden dolayı kadının sosyal ve ekonomik hayatına müdahale söz konusudur. 

Kanun çerçevesinde kadınlar için mevcut ayrımcılığının sona erdirilmesine yönelik 

hazırlık çalıĢmaları baĢlatıldığına raporda değinilmiĢ ve bu çalıĢmaların devam 

ettirilmesi ve müktesebata uyumu konusunda adımlar atılması önerilmiĢtir.
923

     

       Türkiye‟de bu doğrultuda yapılan planlama ile ILO sözleĢmelerinin iç hukuka 

yansıtılması çalıĢmaları devam ettirilmiĢtir. Eylül 2000‟den itibaren Türkiye 

tarafından onaylanan ILO sözleĢme sayısı 39, onay çalıĢması devam eden ILO 

sözleĢme sayısı ise 15 olmuĢtur. ILO Uzmanlar Komitesi‟ne alınmayan Türkiye‟de 

AB müktesebatına uyum gerekliliği kapsamında sendikal hak ve özgürlükler ile iĢ 

güvencesinin geliĢtirilmesine yönelik ILO sözleĢmelerinin iç hukuka tam olarak 

                                                           
921

 Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)2000 Yılı Programı, s. 54. 
922

 Türkiye’nin Katılım Yönünde ilerlemesi Üzerine Komisyon’un 2002 Düzenli Raporu, s. 81. 
923

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2000 Yılı Ġlerleme Raporu,  s. 15; 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin  2001 Yılı Ġlerleme Raporu,  s. 65. 
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yansıtılması çalıĢmalarının önemi artmıĢtır.
924

 Kadın istihdamına yönelik 

düzenlemelerle kadınların çalıĢma hayatına katılımının arttırılması hedeflenmiĢtir. 

1.2.1. Ağır ve Tehlikeli ĠĢlerde ÇalıĢma  

1.2.1.1. ILO 45 Sayılı Yeraltı ĠĢlerinde Kadınların ÇalıĢtırılması 

SözleĢmesi 

        Türkiye‟nin çalıĢma hayatıyla ilgili imzaladığı ilk uluslararası sözleĢmelerden 

olan ve Cenevre‟de Milletlerarası ĠĢ TeĢkilatı Genel Konferansı tarafından kabul 

edilen “maden ocaklarında, yer altı işlerinde kadınların çalıştırılmaması hakkındaki 

milletlerarası mukaveleye iltihaka dair” kanun 9.6.1937‟de kabul edilmiĢ ve 

23.6.1937‟de yürürlüğe konulmuĢtur. Söz konusu kanunun 2. maddesinde  “Kadın 

cinsinden hiçbir şahıs, yaşı ne olursa olsun, maden ocaklarında yeraltı işlerinde 

çalıştırılamaz” ifadesi yer almıĢtır; ancak bu alanda çalıĢan bazı kadınlara istisna 

getirilmiĢtir.  Bunlar, sevk ve idare görevinde olan ve bedenen çalıĢmayanlar, sıhhi 

ve sosyal hizmetlerde çalıĢanlar, meslekî bilgilerini tamamlamak amacıyla bir maden 

ocağında yer altı iĢlerinde staj görmelerine izin verilen eğitimli kiĢiler, bedenen 

çalıĢma özelliğine sahip olmayan, bir sanatın icrası için bir maden ocağının yer altı 

kısımlarına inmesine gerek görülen diğer bütün kiĢilerdir.
925

  

1.2.1.2. Kadınların Ağır ve Tehlikeli ĠĢlerde ÇalıĢtırılmaları 

Yönetmeliği 

       Türkiye‟nin uluslararası sözleĢmelerden gelen yükümlülükleri çerçevesinde 

hayata geçirdiği “Kadınların Ağır ve Tehlikeli İşlerle Çalışmaları” ile ilgili 

yönetmeliğin 5. maddesinde ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢtırılacak iĢçiler (buna 

kadınlar da dâhildir) iĢe giriĢlerinde, bedenen çalıĢacakları iĢin niteliğine ve 

Ģartlarına karĢı dayanıklı olduklarını hekim raporu ile belgelemek zorundaydılar. 

Kadınlar çalıĢtıkları sürece de yılda en az bir defa olmak üzere sağlık durumlarını 

hekim raporu ile teyit etmek mecburiyetindeydiler. Söz konusu raporlar iĢyeri ortak 

sağlık birimi iĢçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlere en yakın SGK, 

sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmekteydi. Sağlık 
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 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2001 Yılı Programı, s. 159; Türkiye’nin 

Katılım Yönünde ilerlemesi Üzerine Komisyon’un 2002 Düzenli Raporu, s. 79. 
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 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 3638, 23 Ocak 1937, s. 8359. 
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raporu alınmamıĢ herhangi bir iĢçinin ağır ve tehlikeli bir iĢte çalıĢtırılması yasaktı. 

ĠĢçilerin sağlık durumlarının izlendiği söz konusu rapor, iĢçinin baĢka bir iĢ yerine 

geçmesi durumunda iĢçinin veya iĢverenin talebi üzerine yeni iĢyerine 

gönderilmekteydi.
926

 

       Bu kapsamda kadının çalıĢmasının yasak olduğu iĢ alanları vardır ve bu durum 

hem Anayasa‟da hem de ĠĢ Kanunu‟nda yer almaktadır. ĠĢ Kanunu‟nun 72. 

maddesinde “yer ve su altı çalıştırma yasağı” olan alanlar vardır. Kanalizasyon, tünel 

inĢaatı,  maden ocakları ve kablo döĢemesi gibi yer ve su altında çalıĢtırılacak iĢlerde 

kadınların çalıĢtırılması yasaklanmıĢtır. Bunların dıĢında 18 yaĢını doldurmuĢ kadın 

iĢçilerin gece postalarında çalıĢtırılması ile ilgili usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı‟nın 

görüĢü alınarak ÇSGB‟de hazırlanan yönetmelikte gösterilmektedir.
927

 Söz konusu 

bakanlık tarafından yayımlanan “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” ile kadınların 

ve 16 yaĢını doldurmuĢ ancak 18 yaĢını doldurmamıĢ çocukların çalıĢtırılamayacağı 

iĢler ilan edilmiĢtir.
928

 

       Kadınların ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢtırılmamasının istisnaları bulunmaktadır. 

Bunlardan birine göre eğer kadınlar ihtisas ve meslek öğrenimi veren herhangi bir 

okulu bitirmiĢ ve bu iĢi meslek edinmiĢlerse, ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve 

tehlikeli iĢlerde çalıĢtırılabileceklerdir; ayrıca ilgili bakanlıklarca yeterliliği kabul 

edilen kursları bitiren ve o iĢi kendine meslek edinen kadınlar ilgili çizelgenin 36. 

sırasından 66. sıraya kadar (66 dâhil) olan maddeleriyle görevlendirebileceklerdir. 

Kadınların ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢtıramayacakları bir durum da kadınların ay 

hali günleri olarak belirlenmiĢtir. Söz konusu günlerin sayısı 5 gün ile sınırlı olup 

daha fazla gün için hekim raporu alınması gerekmektedir. Kadınların ağır ve tehlikeli 

iĢlerde çalıĢtırılmalarının yasaklandığı ama çalıĢtırıldıkları tespit edildiği durumlarda 

iĢçiler, ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢmaktan alıkonulmuĢlardır.
929

 

       Toplam 153 kalem olarak belirlenmiĢ olan ağır ve tehlikeli iĢlerin sadece 

67‟sinde kadınlarla erkeklere eĢit çalıĢma olanağı tanınmıĢtır. Bunun dıĢında gerekli 

eğitimi almamıĢ olan kadınlara yasaklanmıĢ alanlar Ģunlardır: Arama ve sondaj iĢleri,  

metalürji sanayi ile ilgili iĢler, taĢ ve toprak sanayi ile ilgili iĢler, ağaç ve bunlardan 

                                                           
926

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25494, 16 Haziran 2004,  s. 2-3. 
927

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25134, 10 Haziran 2003, s. 22. 
928

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25494, 16 Haziran 2004, s. 28. Ayrıca bkz. “Kadın iĢçiler ağır iĢte 

çalıĢtırılmayacaklar”, Cumhuriyet, 17 Haziran 2004, s. 1.  
929

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25494, 16 Haziran 2004, s. 28-29. 
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mamul eĢya sanayisi iĢleri, yapı iĢleri, kimya sanayisi iĢleri, petrol, doğalgaz ve 

bunlarla ilgili imalat iĢleri, duvar, set ile baraj, köprü, iskele, liman ve havaalanı yapı 

iĢleri, kâğıt ve selüloz sanayi iĢleri, enerji üretimi, nakli ve dağıtımı ile ilgili iĢler, 

nakliye ve benzeri iĢler, ardiye ve antrepoculuk, balıkçılık, itfaiye, lağım, çöpçülük 

gibi çeĢitli iĢler.
930

  

1.2.1.3. Avrupa Sosyal ġartı 

      Avrupa Sosyal ġartı‟nda  “Çalışan Kadınların Korunma Hakkı”nın bulunduğu 

ilgili bölümün 8. maddesinin amacı, sözleĢmeye taraf devletlerin kadınların korunma 

hakkını etkin biçimde sağlamalarıydı. Bunun için alınması zorunlu olan önlemler 

arasında endüstride çalıĢan kadınların gece iĢlerinde çalıĢmalarının düzenlenmesi, 

yer altı madenlerinde tehlikeli, ağır ve sağlığa aykırı tüm iĢlerde çalıĢmasının 

yasaklanması yer almıĢtır.
931

 

1.2.2. Zorla ÇalıĢtırma ve Zorla ÇalıĢtırmanın Kaldırılması  

       Türkiye,  ILO‟nun kadınların çalıĢma hayatını etkileyen önemli sözleĢmelerden 

biri olan “105 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi‟ni 1961‟de
932

   “29 

Sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi”ni de 1998‟de kabul ederek uygulamaya 

koymuĢtur. Bu sözleĢmeyi onaylayan her üye, mümkün olduğu en kısa sürede 

bulunduğu Ģartlar ne olursa olsun cebri veya mecburi çalıĢtırmanın kaldırılmasını 

taahhüt etmiĢtir.
933

  

       Bu sözleĢmenin amaçları için sözleĢmede bir de tanım yapılmıĢtır. Buna göre: 

“Cebri veya Mecburi” çalıĢtırma herhangi bir kiĢinin ceza tehdidi altında bulunan 

kiĢinin isteği dıĢında mecbur edildiği tüm iĢ veya hizmetlerdir. Bu duruma dâhil 

olmayan bazı iĢler vardır ki bunlar daha çok kamu çalıĢanlarının hizmet 

yükümlülükleridir. SözleĢmede, üye devletlerin yerine getirmesi gereken 

taahhütlerinin neler olduğuna da yer verilmiĢtir. Bunlardan biri özel ve tüzel kiĢiler, 
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 Kadınların El Kitabı Yasalardaki Haklarımız, s. 42. 
931

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 2012, 14 Ekim 1989,  s. 4-5. 
932

 Ġlk kabul edilen adıyla “Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında Sözleşme” ĠLO tarafından 

6.6.1930‟da onaylanmıĢ,  Milletlerarası ÇalıĢma TeĢkilatı‟nın Cenevre‟de yaptığı 40. toplantısında 

1930 tarihli sözleĢme hükümlerine atıfta bulunarak “Cebrî Çalıştırmanın İlgasına dair 105 sayılı 

Sözleşme”sini kabul etmiĢtir. Milletlerarası ÇalıĢma TeĢkilatı‟nın bu sözleĢmeyi onayan her üyesi 

zorla veya mecburi çalıĢtırmayı yasaklamayı taahhüt etmiĢtir  (T.C. Resmî Gazete,  Sayı 11686, 21 

Aralık 1960, s. 2816.) 
933

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 23381, 23 Haziran 1998, s. 2.  
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Ģirketler menfaatine uygun olarak zorla veya mecburi çalıĢtırmanın empoze 

edilmesine veya empozeye teĢvik edilmesine izin verilmemesidir. Bir diğeri de, 

yukarıda söz konusu zorlama ve mecbur tutularak çalıĢtırılmanın empoze edilmesi 

veya empoze edilmesinin teĢvik edilmesi ILO tarafından belirlenip tescil edildiği 

takdirde, üye devletin sözleĢmenin yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere 

zorla çalıĢtırılmayı kaldırmasıdır.
934

 

       SözleĢmede zorla çalıĢtırılmaya, ancak ülke ve toplum menfaatleri olduğu 

takdirde ve belli Ģartlarda izin verilmiĢtir. Bu koĢullardan biri öğretmenler, öğrenciler 

ve genel olarak idari personelin muaf tutulmasıdır. SözleĢmede aile birliği ve sağlığı 

açısından da belirlenen koĢullar bulunmaktadır. Bu koĢullardan birincisi söz konusu 

çalıĢmalar için karı-koca ve aile bağlarına saygı gösterilmesidir.
935

  Ġkincisi ise 

mecburi çalıĢmaya tabi tutulan kiĢiler için normal çalıĢma saatlerinin, gönüllü 

çalıĢma için ayrılan saatlerle aynı olması ve fazla çalıĢtırılma durumunda da gönüllü 

çalıĢmaların fazla çalıĢma saatleri için öngörülen oranda eĢit bir Ģekilde 

ücretlendirilmesidir.
936

 

       Zorla çalıĢtırılma konusu Türkiye‟nin iç hukukunda da yer almaktadır. 1982 

Anayasası‟nın 18. maddesinde “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” 

ifadesi yer almıĢtır.  Bu madde için Ģekil ve Ģartları kanunla düzenlenmek üzere bazı 

durumlar için de çalıĢanlara istisna getirilmiĢtir. Bunlardan birincisi Ģekil ve Ģartları 

kanunla düzenlenmesi Ģartıyla hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki 

çalıĢmalar;  ikincisi olağanüstü hallerde vatandaĢlardan istenecek hizmetler; 

üçüncüsü ise, ülke ihtiyaçlarının zorunlu tuttuğu alanlarda öngörülen vatandaĢlık 

ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalıĢmalarıydı.
937

        

       ÇalıĢan kadınlar için önemli bir madde olan “Çalışma şartları ve dinlenme 

hakkı” konusundaki Anayasa‟nın 50. maddesinde ise “kimse, yaşına, cinsiyetine ve 

gücüne uymayan işler çalıştırılamaz” ifadesi yer almaktadır ve bu durum kadınların 

lehinedir. Aynı maddede “küçükler ve kadınlar ile bedeni ve nihaî yetersizliği 

olanlar çalışma şartları bakamından özel olarak korunurlar” ifadesi yer almaktadır. 

ÇalıĢma Ģartları açısından da yine aynı maddede dinlenmenin tüm çalıĢanların hakkı 
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olduğuna, “ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartlarının 

kanun ile düzenleneceği” ifadesiyle yer verilmiĢtir.
938

 

1.2.3. Kadınların Gece Postasında ÇalıĢmaları 

        ĠĢ Kanunu‟nda “gece süresi ve gece çalışmaları” 69 ve 73. maddelerde 

düzenlenmiĢtir. Kanunda gece çalıĢması, gece en geç 20.00‟de baĢlayan en erken 

06.00‟da biten ve en fazla 11 saat süren dönem olarak tanımlanmıĢtır.  ĠĢ 

Kanunu‟nun 73. maddesi kapsamında iĢyerinde 18 yaĢını doldurmuĢ kadın iĢçilerin 

gece postalarında çalıĢma koĢullarını belirlemek amacıyla ÇSGB tarafından 9 

Ağustos 2004 tarihinde bir yönetmelik yayımlanmıĢtır. Bu yönetmeliğin 5. 

maddesine göre hangi koĢula bağlı olursa olsun kadınların hiçbir suretle gece 

postalarında 7,5 saatten fazla çalıĢtırılmalarına olanak verilmemiĢtir. Bu çalıĢma 

süresi kısıtlamasının yanı sıra iĢveren, gece çalıĢan kadın iĢçiler için Ģehrin belirli 

merkezlerine servis sağlamakla yükümlendirilmiĢtir. Bu arada kadın iĢçiler, gece 

postası iĢine baĢlamadan önce doktor muayenesi sonucu alacakları sağlık raporu ile 

çalıĢmalarına engel bir durum olmadığını belgelemek zorundadırlar; ayrıca söz 

konusu raporun her 6 ayda bir yenilenmesi Ģartı bulunmaktadır.
939

   

       Bunun yanı sıra, gece postasında çalıĢan kadın iĢçilerin iĢverenden bazı haklı 

talepleri yönetmelikte yer almıĢtır. Buna göre kadın iĢçi, kocası da gece postasında 

aynı veya farklı bir iĢyerinde çalıĢıyorsa; çalıĢma saatlerinin kocasının çalıĢtığı 

saatlerle çakıĢmamasını ya da kocasıyla aynı gece postasında çalıĢacak Ģekilde 

düzenlenmesini isteyebilmektedir. ĠĢveren de karı-kocanın aynı iĢ yerinde çalıĢıyor 

olmalarına bakmaksızın olanakları ölçüsünde bunu yapmakla yükümlüdür.
940

  

1.2.4. Kadınların Gebelik, Analık ve Emzirme Durumunda 

ÇalıĢması 

      ESKHS taraf devletlere, çalıĢan annelerle ilgili bazı tedbirleri alma zorunluluğu 

getirmiĢtir. Bunlardan biri annelere, doğumdan önce ve sonra makul bir süreyle özel 

bir koruma sağlanmasıdır. Özellikle bu dönem içinde, çalıĢan annelerin ücretli izin 

ya da yeterli sosyal güvenlik tedbirlerini kapsayan izinden yararlandırılması 

önemliydi. Diğer önemli bir husus ise anneler gibi bütün çocuklar ve gençlerin de 
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ebeveynlerinden ya da baĢka koĢullardan dolayı hiçbir ayrım gözetilmeksizin özel 

koruma ve yardım tedbirlerinden faydalanmalarıydı.
941

 

        “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”nin 11. 

maddesine göre evlilik, analık nedeniyle kadınlara karĢı olan ayrımı önlemek ve 

etkin çalıĢma hakkını sağlamak amacıyla taraf devletler gerekli önlemleri almakla 

yükümlendirilmiĢtir. Bunun yanı sıra kadınların hamilelik ve analık izni sebebiyle 

veya evliliğe bağlı olarak iĢten çıkarılma ayrımının yasaklanması ve bu ayrımı 

yapanların cezalandırılması öngörülmüĢtür. SözleĢmede taraf devletler, analık izni 

konusunda önceki iĢ, kıdem ve sosyal haklar kaybedilmeksizin ücretli olarak analık 

izni veya benzeri sosyal içerikli tazminat vermekle sorumlu tutulmuĢtur. Bununla 

birlikte üye ülkeler, çalıĢma hayatının devamı adına öncellikle çocuk bakımevleri 

ağının kurulması ve geliĢtirilmesi yoluyla anne ve babanın aile yükümlülüklerini 

yerine getirmede sosyal hizmetlerin sağlanmasını teĢvik etmekle yükümlü 

kılınmıĢlardır. Ayrıca hamile kadının, hamileliği süresince sağlığına zararlı olduğu 

kanıtlanan iĢlerde özel olarak korunması da sözleĢmede yer almıĢtır.
942

   

          Avrupa Sosyal ġartı içerisindeki “Çalışan Kadınların Korunma Hakkı”nda, 

taraf devletlerin kadınların korunma hakkının etkin biçimde sağlanması çerçevesinde 

alınması zorunlu olan önlemler ise Ģunlardır: Kadınların doğumdan önce ve sonra 12 

haftalık ücretli izin kullanması, iĢverenin bir kadına doğum sırasında veya doğum 

nedeniyle izinli sayıldığı dönemde iĢten çıkarma bildiriminde bulunmasının yasa dıĢı 

sayılması, emzirme döneminde analara yeterli bir süre iĢe ara verme hakkı 

tanınması.
943

 

        AB‟nin 2002/73/EEC sayılı “İstihdamda, Mesleki Eğitimde, Meslekte, 

Yükselmede ve Çalışma Koşulları” belgesinde hamile, yeni doğum yapmıĢ veya 

emziren iĢçilerin sağlık ve güvenliklerinin korunacağı, iĢgücü piyasasında kadınlara 

olumsuz muamele edilemeyeceği hükme bağlanmıĢtır.
944

 Türkiye tarafından 

hazırlanan UP‟deki kısa vadeli programda da AB mevzuatının iĢ hukukuna aktarımı 
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için yapılan çalıĢmada cinsiyet eĢitliğinin tüm politikalara uygulanması ve kadınlara 

yönelik özel tedbirler alınmasına yönelik hedefler belirlenmiĢtir.
945

   

       AB mevzuatına uyum çerçevesinde Türkiye‟den belirli bir tarihe kadar 

yapılması beklenen iç hukuk düzenlemeleri çerçevesinde doğrudan kadınları 

ilgilendiren konular bulunmaktadır. Bu konulardan biri 31.12.2004‟de hayata 

geçirilmesi hedeflenen “Hamile, loğusa veya emzikli kadın çalışanların işyerinde 

sağlık ve güvenliklerinin iyileştirilmesine ilişkin asgari önlemlerin 

belirlenmesi”ydi.
946

 Yine kadınları yakından ilgilendiren tarım ve bağımsız 

çalıĢmalarda, kadının hamilelik ve analık dönemlerinde korunması gerekmekteydi. 

Ayrıca tarım da dâhil olmak üzere bağımsız çalıĢan kadın ve erkeğe eĢit muamele 

prensibinin uygulanması AB‟nin Türkiye‟den beklediği geliĢmelerdi.
947

 Nitekim 

KOB ve UP‟lere göre hazırlanan BYKP‟lerde, kadınlar için yapılması planlanan 

değiĢikliklerde, kadının çalıĢma hayatını düzenleyen yasalarda gebelik ve doğum 

izni, kreĢ ve çocuk bakımevi açılması yer almaktadır. Bu sayede kadının çalıĢma 

hayatından kopmasının önlenmesi, çalıĢan annelerin çocuklarının yeterli bakım 

olanaklarına kavuĢması amaçlanmıĢtır.
948

        

       Türkiye‟de çalıĢan kadınların doğum izinleri ve emzirme hallerine iliĢkin 

düzenlemeler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanunu ve 1475 Sayılı ĠĢ Kanunu‟nda yer almıĢtır. Toplumda geleneksel iĢbölümü 

çerçevesinde kadının doğum yapması ile ilgili sorumluluklar ve zorluklar kadının 

sorunu haline getirilmiĢtir. ÇalıĢma hayatında kadınların, eĢit fırsatlardan 

yararlanamama sebeplerinden biri çocuk bakım hizmetlerinin yaygın olmamasından 

kaynaklanmıĢtır. Bunun dıĢında çalıĢan kadının iĢ hayatı ile aile sorumluluklarını 

yerine getirebilmesinde ücretli ve ücretsiz doğum ve bakım izinlerinin süresi önemli 

bir faktördü. Bu nedenle ebeveyn izni müessesini oluĢturan ve farklı istihdam 

statülerinde çalıĢan kadınların ücretli doğum izinlerini eĢit hale getiren kanun tasarısı 

taslağı BaĢbakanlığa sevk edilmiĢtir.
949

  

        657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1457 sayılı ĠĢ Kanunu‟nda bu süreler 

birbirinden farklılık göstermiĢtir. 657 Sayılı Kanunun 104. maddesinde belirtildiği 
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gibi kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğumdan sonra 6 hafta 

ücretli izin verilmiĢtir. 1475 Sayılı Kanunun 70. maddesinde de hamile kadınların 

ücretli izinleri doğum öncesi 6 hafta, doğum sonrası 6 hafta olarak düzenlenmiĢtir. 

Kadın iĢçi doğumdan sonraki 6 haftadan sonra, 6 aya kadar ücretsiz izin 

kullanabilmekteydi.
950

 Oysa AB üyesi ülkelerde doğum izni süreleri Ġsveç‟te 96, 

Danimarka‟da 50, Ġtalya‟da 47, Finlandiya‟da 44, Ġngiltere‟de 50, Belçika‟da 15 ve 

Almanya‟da 14 haftaydı.
951

       

        ĠĢ Kanunu‟nun 74. maddesinde kadın iĢçilerin gebelik, doğum ve emzirme 

durumları yeniden düzenlenmiĢtir. Kadın iĢçilerin doğumdan önce ve doğumdan 

sonra 8‟er hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre boyunca çalıĢtırılmamaları 

esastır. Ancak bir istisnayla, çoğul gebeliklerde doğumdan önce çalıĢtırılmayacak 8 

haftalık süreye 2 hafta daha eklenmektedir. Gebelik süresince sağlık durumu uygun 

olduğu takdirde doktor onayı ile kadın iĢçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar 

iĢyerinde çalıĢabilmektedir. Bu durumda kadın iĢçinin çalıĢtığı süreler doğum sonrası 

sürelere eklenmektedir; ayrıca iĢçinin sağlık durumuna ve iĢin özelliğine göre doğum 

öncesi ve sonrası kullanılacak süreler gerektiğinde doktor raporu ile 

arttırılabilmektedir.
952

 

        Bunun dıĢında hamilelik süresince kadın iĢçiye periyodik kontrolleri için ücretli 

izin verilmektedir; ayrıca gerekli görüldüğü takdirde ve doktor raporu ile hamile 

kadın iĢçi sağlığına uygun daha hafif iĢlerde, ücrette hiçbir indirim yapılmadan 

çalıĢtırılabilmektedir. Kanun, kadın iĢçiye isteği halinde 16 haftalık sürenin 

tamamlanmasından veya çoklu gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar 

ücretsiz izin hakkı vermektedir. Söz konusu süre, yıllık ücretli izin hakkının 

hesabında dikkate alınmamaktadır.
 
 Kadın iĢçileri ilgilendiren kanunda yer alan diğer 

bir konu ise bir yaĢından küçük çocukları emzirmeleridir. Kanun bir yaĢından küçük 

çocukları olan kadın iĢçilere, çocuklarını emzirmeleri amacıyla günde 1,5 saat süt 

izni hakkı tanımaktadır. Söz konusu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek 

kullanılacağı iĢçi tarafından belirlenmekte ve bu süre günlük çalıĢma süresi içinde 
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sayılmaktadır.
953

 Bu arada erkek memurun, karısının doğum yapması nedeniyle 

istediği takdirde 3 günlük izin hakkı bulunmaktadır. Bu izinlerin yanı sıra doğum 

yapan memura, istediği takdirde ücretli izinlerinin dıĢında 12 aya kadar ücretsiz izin 

kullandırılmaktadır.
954

 

       Bu konuda kadınların hangi dönemlerde ne gibi iĢlerde çalıĢtırılmalarının yasak 

olduğu ve bunların çalıĢmalarında sakınca olmayan iĢlerde hangi Ģartlar ve usuller 

uygulanacağı ÇSGB tarafından hazırlanan bir yönetmelikte gösterilmektedir. Yine 

bakanlığın hazırladığı yönetmelikle emzirme odaları veya çocuk bakım yuvaları 

kurulması planlanmıĢtır.
955

 ÇSGB, yayınladığı söz konusu yönetmelikle gebe veya 

emziren kadının çalıĢtırılma amaç ve Ģartlarını belirlemiĢtir.956
  

        Söz konusu yönetmelik, yeni 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu kapsamındaki kadın iĢçi 

çalıĢtıran iĢyerlerinde uygulanmıĢtır. Bu yönetmelik, gebe, yeni doğum yapmıĢ, 0-1 

yaĢ arası çocuğunu emzirmekte olan kadınları kapsamıĢtır. Söz konusu çalıĢan 

kadınların çalıĢma saatleri ve izinleri yönetmelikte düzenlenmiĢtir. Gebe, yeni 

doğum yapmıĢ ve emziren kadınların günde 7,5 saatten fazla çalıĢtırılması 

yasaklanmıĢtır.  Bunun yanı sıra gebe olduğu hekim raporuyla tespit edilen kadın, 

doğuma kadar geçen 6 ay boyunca gece çalıĢtırılmaya zorlanamayacaktır. Yeni 

doğum yapmıĢ iĢçinin doğumu takiben 8 haftalık sürenin sonunda gece çalıĢması 

yasaklanmıĢtır. Yeni doğum yapmıĢ kiĢinin güvenlik ve sağlık açısından 

çalıĢmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca 

çalıĢtırılmaması hükme bağlanmıĢtır. Aynı yönetmelikte, emziren iĢçinin 6 aylık 

sürenin sonunda gece çalıĢmaması hükmü yer almıĢtır.
 957

  

        Bunun yanı sıra gebe iĢçinin doğumdan önce ve doğumdan sonra 8 hafta olmak 

üzere toplam 16 haftalık süre içinde çalıĢtırılmaması esas alınmıĢtır. Çoklu gebelik 

halinde doğumdan önce çalıĢtırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta daha ekleneceği 

bu istisna ile hükme bağlanmıĢtır. Buna göre sağlık durumu uygun olduğu takdirde 

ve doktor onayı ile gebe iĢçiye, doğumdan önceki 3 haftaya kadar iĢyerinde 

çalıĢmaya devam etme hakkı verilmiĢ; ancak gece çalıĢması yapması yasaklanmıĢ 

olan gebe iĢçinin çalıĢtığı süreler doğum sonrası sürelere eklenmiĢtir. Doktor raporu 
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ile öngörülen süreler, iĢçinin sağlık durumuna ve yaptığı iĢin özelliklerine göre 

doğumdan önce ve sonrası arttırılmaktadır. Bununla birlikte kadın iĢçiye, isteğine 

bağlı olarak ve yıllık ücretli izin hesabı dikkate alınmadan, 16 haftalık sürenin 

tamamlanmasından veya çoklu gebelikte 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar 

ücretsiz izin hakkı tanınmıĢtır. Yönetmelikte belirtilen gebe iĢçinin diğer izin 

haklarından biri de gebelik süresince periyodik kontroller için ücretli izin 

olmuĢtur.
958

  

        ĠĢ Kanunu ile sağlanan doğum izinlerinin 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu‟na tabi olan çalıĢanları da kapsayacak Ģekilde düzenlenmesi amacıyla 

kanundaki bazı maddelerin değiĢtirilmesi hakkında 5223 sayılı kanun 21.7.2004‟de 

yürürlüğe girmiĢtir. Ayrıca hem 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu‟na hem de 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu‟na tabi çalıĢanların doğum sonrası ücretsiz izinlerinin ebeveyn 

izni olarak kullanılmasına yönelik kanun tasarısı da BaĢbakanlığa sevk edilmiĢtir.
959

 

21.7.2004 tarihinde Resmî Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren “Devlet 

memurları Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 5220 Sayılı Kanun” 

ile devlet memuru kadınlar da aynı haklardan yararlandırılmıĢtır.
960

 

       Gebe, yeni doğum yapmıĢ ve emziren iĢçilerin güvenlik ve sağlıkları ile ilgili 

tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin ve sanayi süreçlerinin 

iĢçiler üzerindeki etkileri nedeniyle alınacak önlemler, “Gebe veya Emziren 

Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Bakım Yurtlarına Dair 

Yönetmelikte” belirlenmiĢtir. Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak iĢçilerin 

çalıĢma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak düzenlenmiĢtir. Gebe iĢçinin,  

platform merdiven gibi yüksek ve düĢme tehlikesi olan yerlerde çalıĢmaması; gebe 

ve yeni doğum yapmıĢ iĢçinin yalnız çalıĢtırılmaması, gebe iĢçinin ayakta çalıĢması 

gereken iĢlerde oturarak çalıĢması için önlemler alınmıĢtır. Bunların yanı sıra gebe, 

yeni doğum yapmıĢ ve emziren iĢçinin sağlıklı ortamlarda çalıĢmasına, beslenme 

molasının ve diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik hüküm de yönetmelikte yer 

almıĢtır. Yönetmelikte ayrıca gebe, yeni doğum yapmıĢ ve emziren iĢçilerin üzerinde 

fiziksel etki yapacak özel riskli iĢler için özel önlemler alınmasının zorunluluğuna 

değinilmiĢtir. Bu iĢler Ģunlardır:  ġok, titreĢimli ve gürültülü iĢler, radyasyon riski 
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bulunan iĢler, soğuk, sıcak ve yüksek basınca maruz kalınan iĢler. Biyolojik 

etkenlerle ilgili olan iĢler ve kimyasal etkenli iĢlerin yanı sıra kanserojen, mutajen, 

çok zararlı alerjik, gebelik için ve emzirilen çocuğa zararlı olabilecek iĢlerde gebe, 

yeni doğum yapmıĢ ve emziren iĢçinin çalıĢtırılması esas olarak yönetmelikle 

yasaklanmıĢtır. Ayrıca gebe ve yeni doğum yapmıĢ iĢçinin kendileri ve bebeklerinin 

sağlığını olumsuz etkileyen elle yükleme, araçsız taĢıma iĢlerinde çalıĢmaları ile 

gebelik süresince elle taĢıma iĢi yasaklanmıĢtır.
961

 

       Yönetmelikte emziren iĢçilerin çalıĢma koĢulları, emzirme ve izin hakkı ile ilgili 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Emzirme izni ile ilgili yönetmelikte, kadın iĢçilere 1 

yaĢından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 süt izni verilmesi ve 

bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağının da iĢçinin 

kendisinin belirlemesi ve söz konusu sürenin günlük çalıĢma süresine sayılması 

hükme bağlanmıĢtır. Emziren kadınların doğumdan sonraki 8 haftanın bitiminde 

“Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde” yer alan iĢlerde çalıĢtırılabilecekleri 

belirtilmiĢ olan iĢlerde çalıĢtırılabilmeleri için iĢe baĢlamalarından önce 

çalıĢtırılmalarına engel durum olmadığının doktor raporu ile belgelenmesi 

gerekmektedir. Söz konusu iĢlerde çalıĢtırılmalarının sakıncalı olduğu doktor raporu 

ile tespit edilmesi durumunda doğumdan sonra ilk 6 ay içinde kadınların bu iĢlerde 

çalıĢtırılmaları yasaklanmıĢtır.
962

 Ancak doğum yapmıĢ veya emzirme sürecinde 

bulunan anne iĢçilerin doğum öncesi ve sonrasında çalıĢtırılmayacakları süre, 

Türkiye‟nin taraf olduğu sözleĢmelerden de kaynaklanan yükümlülüklerinin 

gerisinde kalmıĢtı. Bu durum kadınların çalıĢma yaĢamında genellikle annelik ve 

ücretli çalıĢma arasında bir tercih yapmalarına ya da iĢten ayrılmalarına sebep 

olmuĢtur. Böylece eĢitlik ilkesine aykırı olarak kadınların çalıĢma hak ve 

özgürlüklerinden yararlanmaları engellenmiĢtir.
963

   

         ÇalıĢan kadınlarla ilgili yönetmeliğe göre çalıĢma yerlerinden ayrı ve iĢyerine 

en çok 250 metre uzaklıkta olmak Ģartıyla yaĢları ve medeni durumlarına 

bakılmaksızın, 100-150‟nin üzerinde kadın iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde, 1 yaĢından 

küçük çocukların bırakılması, bakılması ve emziren iĢçilerin çocuklarını 

emzirebilmelerine olanak sağlanması için bir emzirme odası kurulmasında iĢveren 
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zorunlu kılınmıĢtır. YaĢları ve medeni durumlarına bakılmaksızın 150‟den fazla 

kadın iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinde, 0-6 yaĢındaki çocukların bırakılması, bakılması ve 

emzirilmesi için de iĢveren iĢ yerinden ayrı fakat iĢyerine yakın bir yurt açmakla 

yükümlendirilmiĢtir. Bununla birlikte yurt açan iĢveren yurt içinde anaokulu da 

açmaya mecbur tutulmuĢ; yurdun iĢyerine 250 metreden fazla uzak olması 

durumunda ise iĢveren taĢıt sağlamaya mecbur kılınmıĢtır.
964

 ÇalıĢma hayatı içinde 

yer alan kadınlarla ilgili yapılan tüm düzenlemeler 2004‟deki ĠR‟de olumlu bir 

geliĢme olarak nitelendirilmiĢtir.
965

 

       Buna karĢılık söz konusu Ģartların iĢveren açısından ağırlığına değinen Türkiye 

ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Nursel Tarcan, açılan kreĢlerin 

çocukların sadece bakımı ve barınması anlamında yapılar olmadığını, aynı zamanda 

ilkokul öncesi eğitim veren anaokulları ile ilköğretim öncesi hazırlık sınıfları 

olduğunu belirtmiĢtir. Buna göre iĢverenin istihdam yaratma, üretim yapma ve kâr 

elde etmesi gibi yükümlülükleri nedeniyle istenenleri yapması mümkün değildi. 

Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdür Vekili Nevin ġenol ise kadınların iĢgücü 

piyasasında katılımının azalmasının nedenini kadının analık ve aile içinde cinsiyete 

dayalı ayrımcılık nedeniyle yüklendiği sorumluluklara, çalıĢtığı iĢyerlerinde kreĢ, 

gündüz bakım evlerinin olmamasına bağlamıĢ ve bunların kadın istihdamı açısından 

önemine değinmiĢtir.
966

 

1.2.5. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği  

       Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası ÇalıĢma TeĢkilatı ilkelerine göre ĠĢ 

Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği hizmetleri; iĢ ile ilgili azami fiziksel ve zihinsel sağlığı 

korumayı, güvenlik ve sağlıklı bir çalıĢma ortamını kurmayı ve bunu sürdürmeyi 

kapsamaktadır. ĠĢin, iĢyerinin ve çalıĢanların fiziksel ve ruhsal durumlarını dikkate 

alacak Ģekilde düzenlenmesi; iĢçi, iĢveren ve bunların temsilcilerini bilgilendirilmesi 

de bu kapsama girmektedir. 
967
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1.2.5.1. ILO 155 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ve ÇalıĢma Ortamına 

ĠliĢkin SözleĢmesi  

       Türkiye‟nin taraf olduğu ILO‟nun 155 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği ve 

Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme” çerçevesinde çalıĢma hayatında iĢ sağlığı ve 

güvenliği politikaları oluĢturulmuĢtur.  ÇalıĢma hayatının temel belgelerinden olan 

155 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme” için 

ILO‟nun Cenevre‟de yaptığı Genel Konferansın 7. oturumunda iĢ sağlığı ve 

güvenliği konusunda kararlar alınmıĢ daha sonra bunlar sözleĢme haline getirilmiĢ ve 

bazı standartlar oluĢturulmuĢtur.
968

  

        Bu sözleĢmede açık deniz gemiciliği ve balıkçılık hariç tutularak,  kamu kesimi 

dâhil olmak üzere ekonomik faaliyetin tüm dallarındaki iĢçiler kapsanmıĢtır. Burada, 

üye ülkelerin her birinin ulusal koĢul ve uygulamalar dâhilinde en büyük iĢçi ve 

çalıĢma ortamı konularında uyumlu bir ulusal politika oluĢturması ve bunun düzenli 

olarak denetimi öngörülmüĢtür. “İş Sağlığı ve Güvenliği” önlemleri öncelikle kiĢinin 

huzurunun ve mutluluğunun devamını sağlamayı amaçlamıĢtır; zira iĢçi sağlığı ve iĢ 

güvenliği, iĢçilerin meslekî tehlikelerden uzak bir ortamda ve çevrede çalıĢmalarını 

sağlayarak, onların fizik ve ruh sağlıklarını geliĢtirmeyi hedef almıĢtır. Uzun 

saatlerini çalıĢma hayatında geçiren kiĢilerin, iĢinin ya da çalıĢma çevresinin 

doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu birçok sağlık tehlikesi bulunmaktadır.
969

 

ĠĢ kazaları ve meslek hastalıklarının iĢçiye zarar vermekte olduğunu belirten 

sözleĢmeyi Türkiye, 13.1.2004‟de onaylamıĢtır. ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları, 

ekonomik ve sosyal sorun olması nedeniyle toplumun önemli bir bölümüne dolaylı 

olarak, çalıĢma hayatının sosyal taraflarına ise doğrudan sorumluluk yüklemektedir. 

Sosyal taraflardan olan çalıĢan ve iĢverenin, iĢ kazalarında ve meslek hastalıklarının 

ortaya çıkmasında etkileri çok yüksektir. ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları 

çalıĢanların hastalanmasına, yaralanmasına, sakat kalmasına ve hayatlarını 

kaybetmelerine sebep olmuĢtur. ĠĢ kazalarının meydana gelmesinde çalıĢma ortamı 

ve iĢyerinin fiziksel koĢulları önemli rol oynamıĢtır. Kimyasal faktörlerden 
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çözücüler, gazlar ve tozlar risk oluĢtururken, fiziki faktörlerden ise aydınlatma, 

gürültü, termal ve titreĢim faktörleri risk oluĢturmaktadır.
970

 

       Bu riskler çerçevesinde ulusal politika ilkelerinin yer aldığı ILO 155 Sayılı 

SözleĢmenin 5. maddesinde iĢ sağlığı ve güvenliği ve çalıĢma ortamını etkilemesi 

mümkün olan eylem alanları için dikkat edilecek noktalar ele alınmıĢtır. Bunlardan 

birincisi iĢyeri, çalıĢma ortamı, araçlar, makine ve teçhizat, kimyasal, fiziksel ve 

biyolojik maddeler ve etkenler, çalıĢma yöntemlerinin tasarımı, test edilmesi seçimi, 

ikamesi, montajı, düzenlenmesi, kullanımı ve bakımıdır. Ġkincisi, iĢin yukarıda 

belirtilen maddi unsurları ile iĢi yapan veya eĢlik eden kiĢiler arasındaki iliĢkiler ve 

makine, teçhizat, çalıĢma süresi, iĢin düzenlenmesi ve iĢ usullerinin iĢçilerin fiziksel 

ve zihinsel kapasitelerine uyarlanmasıdır. Diğer önemli bir unsur ise çalıĢma 

hayatının yeterli sağlıklı ve güvenli düzeye ulaĢılması için bütün çalıĢanlara, 

kalifiyesini ve motivasyonunu yükseltecek ileri düzeyde eğitimin verilmesidir. 

ÇalıĢma grupları arasında iĢletme, ulusal ve bütün düzeylerde haberleĢme ve iĢbirliği 

sağlanması diğer önemli bir unsurdur.
971

  

      SözleĢmede, belirtilen politikaların geliĢtirilmesinin kamu makamlarının, 

iĢverenlerin, iĢçilerin ve diğer kuruluĢların iĢ sağlığı ve güvenliği, çalıĢma ortamına 

iliĢkin görev ve sorumlulukları, ulusal Ģartları ve uygulamaları göz önüne alınarak 

üye ülkelerce sağlanacağı hükmü yer almıĢtır. Uygulamalar sırasında sözleĢmenin 7. 

maddesinde belirtildiği gibi her üye ülke iĢ sağlığı ve güvenliği ve çalıĢma ortamı, 

sorunların tespiti, bunların çözümü için gerekli etkin metotların geliĢtirilmesini 

sağlamak zorundadır.
972

   

1.2.5.2. Avrupa Komisyonu Belgelerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

     Yine Türkiye‟nin taraf olduğu sözleĢmelerden Avrupa Sosyal ġartı‟nda önemli bir 

baĢlık olan “Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Koşulları Hakkı”nda taraf devletler, 

güvenlik ve sağlık alanında yasal düzenlemeler yapmak, bu alanlarda düzenlemeler 

                                                           
970

 Kamil Horozoğlu, “ĠĢ Kazalarının ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Açısından Analizi”, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, s. 265, 269, 

367.  
971

 Türkiye Tarafından Onaylanan ILO SözleĢmeleri, s. 266. Ayrıca bkz. T.C. Resmî Gazete,  

Sayı 25404, 16 Mart 2004, s. 23-24. 
972

 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 25404, 16 Mart 2004, s. 24. Ayrıca bkz. Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planı  (1996-2000), s. 56. 



224 
 

ve uygulamaları sağlamakla yükümlüdürler.
973

 Diğer bir Avrupa Komisyonu belgesi 

olan KOB‟nin orta vadeli kararları arasında istihdam ve sosyal iĢler konuları 

bulunmaktadır. Belgede, Türkiye‟nin yerine getirilmesi istenilen çalıĢma konuları 

Ģunlardır:  Kadın ve erkek arasında eĢit muamele çerçevesinde iĢ sağlığı ve 

güvenliği, kamu sağlığı alanlarındaki AB müktesebatının üstlenilmesi, sosyal 

politika ve istihdam alanındaki müktesebatın etkin uygulanma ve güçlendirilmesinin 

sağlanması.
974

 

       Avrupa ġartı ve diğer sözleĢmelerden gelen sorumlulukları çerçevesinde 

Türkiye, çalıĢma hayatı ile ilgili insan kaynaklarının geliĢtirilmesi konusunda UP‟de 

çeĢitli hedefler belirlemiĢtir. Bunlar arasında insan sağlığı ve güvenliği açısından en 

az risk taĢıyan ürünlerin üretiminin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin 

yapılması, “Maden Kanunu”, “Taş Ocakçılığı Nizamnamesi” ile “Tuz Kanunu”nu 

düzenleyen kapsamlı yeni mevzuat birliği sağlanmasına yönelik çalıĢmanın 

sonuçlandırılması bulunmaktadır;
975

 ayrıca iĢ sağlığı ve güvenliğinde kadın-erkek 

eĢitliğinin sağlanması da yer almaktadır.
976

 

1.2.5.3. Türkiye’nin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaptığı 

Düzenlemeler 

       ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye‟nin 1930‟da çıkardığı sağlıkla ilgili 

tüm konuları içeren geniĢ kapsamlı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” 2003‟e kadar 73 

yıl boyunca yürürlükte kalmıĢtır. Söz konusu kanunun 173-180. maddeleri arasında 

iĢ sağlığı ve güvenliğine ait özel bir bölüm vardı. Bu bölümde çalıĢma yaĢı, çalıĢma 

süresi, iĢ sağlığının korunması ve iĢyerinde sağlık hizmetleri düzenlenmiĢti. Bu 

düzenlemede 50 veya üzerinde iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerinin iĢyerinde sağlık hizmeti 

vermeleri öngörülmüĢtür. 1945‟de ise 4772 sayılı “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 

ve Analık Sigortaları Kanunu” ile “Mesleki Risk Sigortası” uygulamaya 

konulmuĢtur.
977
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        VIII. BYKP‟de de, iĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerinin geliĢtirilmesi, iĢ sağlığı 

ve güvenliğine iliĢkin ölçüm, meslek hastalıklarının tespit edilmesi, iĢyeri 

hekimliğinin hayata geçirilmesi, danıĢmanlık-eğitim hizmetleri, meslek hastalıkları 

hastanelerinin kurulması ve denetlenmesi gibi hizmetlerin yeniden yapılandırılması 

ve geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.
978

 Erkek iĢçilerde olduğu gibi kadın iĢçiler için de 

çok önemli olan iĢ sağlığı ve güvenliği “İş Kanunu”nun 77-84‟üncü maddeleri 

arasında yer almıĢtır. ĠĢverenlerin iĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliğini sağlaması 

konusunda her türlü önlemi alma, araç ve gereçleri noksansız bulundurma 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Sorumlu taraflardan iĢverenler, iĢyerinde alınan iĢ 

sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, iĢçileri, mesleki 

risklerle alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklarla ilgili bilgilendirmek 

zorundadır. Ayrıca iĢverenler, iĢyerinde meydana gelen iĢ kazalarını ve tespit 

edilecek meslek hastalıklarını en geç 2 iĢ günü içinde yetkililerle bildirmek 

durumundadır. Kanun iĢçilere de iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü 

önleme uyma mecburiyetini getirmiĢtir.
979

  

        ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusunda iĢçinin hakları, ĠĢ Kanunu‟nun 83. 

maddesinde belirtilmiĢtir. Buna göre herhangi bir iĢ yerinde iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği 

açısından iĢçinin sağlığını bozacak, vücut bütünlüğünü tehlikeye düĢürecek yakın, 

acil ve hayati bir tehlike ile karĢılaĢıldığında “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu”na 

baĢvuruda bulunulabilmektedir. Bu baĢvuru ile iĢçi, durumunun tespit edilmesini ve 

gerekli tedbirlerin alınması konusunda karar verilmesini talep etme hakkına sahiptir. 

Kurul, aynı gün içinde acilen toplanarak kararını vermekte ve durumu tutanakla 

tespit ederek kararı iĢçiye yazılı olarak bildirmektedir. ĠĢçi, bu geliĢmeler neticesinde 

gerekli iĢ sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalıĢmayabilir. ÇalıĢmadığı 

dönem süresince iĢçinin ücreti ve diğer hakları saklı kalmaktadır.  Kurul kararına ve 

iĢçinin talebine karĢın gerekli tedbirlerin alınmadığı iĢyerlerinde iĢçiler, 6 iĢ günü 

içinde kanuna uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal 

feshedebilmektedir.
 980
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       Türkiye‟de 2000‟de 74.847 iĢ kazası meydana gelmiĢ ve 731 kiĢi hayatını 

kaybetmiĢtir. 2001‟de 72.367 iĢ kazası meydana gelmiĢ, 1002 kiĢi iĢ kazası 

sonucunda 6 kiĢi ise meslek hastalığı nedeniyle yaĢamını yitirmiĢtir. 2002‟de 72.344 

iĢ kazası sonucu 872 kiĢi yaĢamını kaybetmiĢtir. 2003‟de meydana gelen 76.668 iĢ 

kazası sonucunda 810 kiĢi, meslek hastalığı nedeniyle 1 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir.
981

 

Bu durumdan hareketle, CHP EskiĢehir Milletvekili M. Cevdet Selvi, ÇSGB 2005 

yılı bütçe görüĢmeleri için TBMM‟de yaptığı açıklamada iĢçi sağlığı ve güvenliği 

konusunda yasa ve yönetmelikler çıkarılmıĢ olmasına karĢın yalnızca 2003‟de 

76.668 kiĢinin iĢ kazası geçirdiğini 440 meslek hastalığının ortaya çıktığını, toplam 

811 kiĢinin hayatını kaybettiğini, iĢgücü kaybının ise 2.111.432 saat olduğunu 

belirtmiĢtir. Aynı oturumda konuĢan ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 

BaĢesgioğlu ise iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda AB müktesebatına uyum 

çerçevesinde 2004‟de 30 adet yönetmelik, 4 adet yönetmeliklere bağlı tebliğ 

hazırlanarak yürürlüğe konulduğunu açıklamıĢtır.
982

  

      Çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere karĢın 2004‟de 83.830 iĢ kazası meydana 

gelmiĢ, kaza sonucunda 841 kiĢi, meslek hastalıkları nedeniyle de 2 kiĢi yaĢamını 

yitirmiĢtir. ĠĢ kazalarının en fazla yaĢandığı sektör 10.283 iĢ kazası ile toplam iĢ 

kazalarının %14‟ünü oluĢturan “metal eşya imalatı” olmuĢtur. Ġkinci sırada 6.483 iĢ 

kazası ile toplam kazaların %8,7 oranını teĢkil eden inĢaat sektörü, üçüncü sırada ise 

6.011 iĢ kazası ile toplam kazaların %8‟ini oluĢturan kömür madenciliği gelmiĢtir. 

En fazla ölümler ise inĢaat, nakliyat ve kömür madenciliği sektöründe olmuĢtur.
983

 

Genellikle iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı olarak meydana gelen ölümler, 

kadınların en az görev aldığı sektörlerde yaĢanmıĢtır. YaĢanan bu geliĢmelerin de 

etkisiyle iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda AB tarafından finanse edilmekte olan ve 

ÇSGB tarafından yürütülen “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi”nin 

2005 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmıĢtır.
984
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2. Temel Ġlke ve Düzenlemeler Kapsamında Kadın Ġstihdamındaki 

GeliĢmeler 

2.1. Kadının ĠĢgücüne Katılımı  

       Türkiye‟de çalıĢma yaĢamı kanunlarla düzenlenmiĢ, hak ve yükümlülükler 

Anayasa ile çerçevelendirilmiĢ, 1475 Sayılı ĠĢ Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar 

Kanunu, 2822 Sayılı Toplu ĠĢ sözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile bu kanunlarla 

ilgili tüzük ve yönetmelikler yoluyla ayrıntılandırılmıĢtır.  

       Bu çerçevede iĢçi ve iĢveren sınıfları bu yasal düzenlemelerle bağlanmıĢtır;
985

 

ancak küreselleĢme ile baĢlayan dünyadaki değiĢim Türkiye‟yi de etkilemiĢtir. 

Ekonomik, demografik ve iĢgücü piyasalarındaki değiĢiklikler, iĢçilerin çalıĢma 

hayatlarını eskisine göre daha güvencesiz ve daha esnek bir yapıya dönüĢtürmüĢtür. 

Bu dönüĢümlerle birlikte emek piyasasının en savunmasız ve güçsüzü olan kadınlar, 

erkeklere göre daha fazla etkilenmiĢtir. ÇalıĢma hayatında kadınların sayıları gerek 

ücret gerekse çalıĢma standartlarının iyi olmamasından dolayı erkeklerin sayısına 

oranla düĢük kalmıĢtır.
986

 AĢağıdaki tabloda kadınların iĢgücü piyasasındaki 

durumunu gösteren sayı ve oranlar verilmiĢtir.  

Tablo 57 Kadınların ĠĢgücü Piyasasındaki Durumu
987

 

Yıllar Kurumsal 

olmayan 

nüfus (bin 

kiĢi) 

15+ 

Nüfus 

(bin 

kiĢi) 

ĠĢgücü 

(bin kiĢi) 

Ġstihdam 

Edilenler 

(bin kiĢi)  

Ġstihdam 

Oranı 

(%) 

ĠĢgücüne 

Kalıma 

Oranı 

(%) 

ĠĢsizlik 

Oranı 

(%) 

ĠĢgücüne 

Dâhil  

Olmayan 

Nüfus (%) 

1999 32.606 22.848 6.852 6.334 27,8 30,0 7,6 15.996 

2000 33.129 23.295 6.188 5.801 24,9 26,6 6,3 17.108 

2001 33.687 23.769 6.451 5.969 25,1 27,1 7,5 17.318 

2002 34.239 24.214 6.760 6.122 25,3 27,9 9,4 17.455 

2003 34.787 24.652 6.555 5.891 23,9 26,6 10,1 18.098 

2004 33.483 24.293 5.669 5.047 20,8 23,3 11,0 18.624 

ArtıĢ (%) 

Oranı  

2,68 6,32 -17,26 -20,31    16,42 
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       Yukarıda yer alan tabloda görüldüğü gibi yıllara göre iĢgücü kadın sayısı ile 

istihdam edilen kadın sayısında düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Kadın iĢsizlik oranı artmıĢ, 

iĢgücünde kalma oranı ise azalmıĢtır; ayrıca iĢgücüne dâhil olmayan kadın oranında 

da artıĢ meydana gelmiĢtir. 

       Türkiye, iĢgücüne katılım ve istihdamdaki oranları ile çağdaĢ ülkelere göre çok 

düĢük kalan kadın nüfusundan ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinde yeterince 

yararlanmamıĢtır. AB müktesebatına uyum sürecinde hukuki altyapının çağdaĢ 

ölçülerde oluĢturulması çalıĢmalarına karĢın çalıĢan kadınların çalıĢma yaĢamlarında 

durumu istenilen düzeye getirilememiĢtir.
988

 Türkiye‟de iĢgücüne katılım oranının 

AB ve OECD ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça düĢük olduğu görülmektedir. 

Tablo 58 AB-15, OECD ve Türkiye’de Yıllara, ĠĢgücüne Katılma Oranı (%), 

(15-64 yaĢ)
989

 

Yıllar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

AB-15  68,6 69,5 69,5 69,9 70,2 70,8 

OECD - 70,1 70 70 69,8 70,1 

Türkiye 52,7 52,4 52,3 52,3 51,1 51,5 

        

       Yukarıda yer alan tabloda görüldüğü gibi Türkiye‟de iĢgücüne katılım oranı AB 

ortalamasına göre oldukça düĢüktür.  Bunun nedenlerini yüksek nüfus artıĢ hızı, 

tarımsal istihdamın azalması, kente göç, kadınların iĢgücünden çekilmesi, ekonomik 

krizler, ortalama eğitim süresinin uzaması olarak sıralamak mümkündür.
990

 

       Türkiye‟de çalıĢan kadınların oluĢturduğu grup homojen olmamıĢtır. Kent ile 

kırsala göre, çalıĢtıkları sektörlere göre sosyal sınıflara göre, eğitim almıĢ alamamıĢ 

olmalarına göre yaĢlarına göre farklılık ve çeĢitlilikleri söz konusudur. ĠĢ gücü 

piyasasının önemli sektörlerinde çok yüksek ücretlerle ve güvenceli olarak çalıĢanlar 
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bir ucu oluĢtururken, tarımda mevsimlik çalıĢanlar ve göçmen iĢçiler diğer uçta geniĢ 

bir yelpaze içine dağılmıĢlardır.
991

 

       Türkiye‟de tarım dıĢında kadın iĢgücünün ve istihdamının oranı düĢüktür ve bu 

durumun birtakım nedenleri bulunmaktadır. Bunlar; ekonomide yaĢanan 

istikrarsızlık, yatırımların yetersizliği, iĢgücü piyasasının kurumsallaĢtırılmaması, 

tarımdan gelen niteliksiz iĢgücüne yeterli iĢ olanaklarının yaratılamaması, çalıĢma 

çağı nüfus artıĢ hızının toplam nüfus artıĢ hızından daha fazla olması, iĢgücü 

niteliğinin ekonominin ihtiyaçlarına cevap verememesi, iĢgücü piyasası ile eğitim 

sistemi arasında iliĢkinin oluĢturulamaması, iĢgücü piyasası esnekliğinin 

sağlanamaması ve giriĢimciliğin yeterince destek bulmamasıdır.
992

 

Tablo 59 Kentli Kadının ĠĢgücü ve Ġstihdam Durumu (15+YaĢ Grubu, 1000 

KiĢi)
993

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ÇalıĢma Çağındaki Nüfus (Kent) 13.418 13.818 14.270 14.618 14.942 15.450 

ĠĢgücü 2.383 2.379 2.488 2.787 2.768 2.832 

ĠĢgücüne Katılım Oranı (%) 17,8 17,2 17,4 19,1 18,5 18,3 

ĠĢgücü Ġçinde Kadınların Payı (%) 19,8 19,5 19,9 21,5 21,1 20,7 

Ġstihdam Edilenler 1.968 2.070 2.074 2.267 2.262 2.325 

Ġstihdam Oranı (%) 14,7 15,0 14,5 15,5 15,1 15,0 

Ücretli veya MaaĢlı  1.400 1.518 1.481 1.614 1.638 1.649 

Ücretli veya MaaĢlı Payı (%) 71,1 73,3 71,4 71,2 72,4 70,9 

 

       Yukarıdaki tablodaki verilere göre kentli çalıĢma çağındaki kadınların iĢgücüne 

katılım oranı oldukça düĢüktür. Yıllar içinde bu oran çok düĢük de olsa kadınlar 

lehine artmıĢ görünmektedir. 1999‟da kadın iĢgücünün iĢgücüne oranı %7 iken bu 

oran 2004‟de %8 olmuĢtur. Kadınların iĢgücü içindeki payı %0,9 artmıĢtır. Ġstihdam 

oranı ise aynı dönem içinde %0,3 artmıĢtır.     

       Kadın iĢgücü katılımının yüksek olduğu tarım sektöründe, tarımın ekonomi 

içindeki payının yıllar bazında sürekli olarak azalması ile açığa çıkan kadın 

iĢgücünün önemli bir kısmı atıl kalmıĢtır; zira kadınlar eğitim ve mesleki donanım 
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açısından yetersiz kalarak iĢgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verememiĢlerdir. 

Bunun sonucunda kadınlar, sınırlı istihdam olanakları nedeniyle iĢ bulma umudunu 

kaybetmiĢ ve böylece iĢ aramayarak iĢgücü tanımı dıĢına çıkmıĢlardır. Bu kapsamda 

yaklaĢık 12.000.000 kadın, iĢgücüne dâhil olamayan “ev kadını” statüsünde yer 

almıĢtır.
994

 2004‟ün ikinci çeyreğinde kentlerde iĢgücüne katılım oranı erkeklerde 

%70,5 iken kadınlarda %17,5 olmuĢtur. Kırsal kesimde bu oran erkeklerde %76,6 

iken kadınlarda ise 39,1 olarak gerçekleĢmiĢtir.
995

 Bu geliĢmelere bakıldığında 

çalıĢma dönemimizde kadın iĢgücünün tarım sektöründeki ağırlığının devam ettiği 

görülmüĢtür. 2004 yılına gelindiğinde kadının tarım sektöründeki iĢgücü oranı %50,8 

iken aynı yıl tarım dıĢı sektörlerdeki oranı %49,2 olmuĢtur.
996

 

Tablo 60 Kırsal Bölge Kadınının ĠĢgücü ve Ġstihdam Durumu (15+YaĢ Grubu, 

1000 KiĢi)
997

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ÇalıĢma Çağındaki Nüfus (Kır) 9.431 9.477 9.500 9.597 9.710 9.700 

ĠĢgücü 4.469 3.809 3.963 3.972 3.787 3.556 

ĠĢgücüne Katılım Oranı (%) 47,4 40,2 41,7 41,4 39,0 36,7 

ĠĢgücü Ġçinde Kadınların Payı (%) 37,8 34.9 36,1 36,6 35.9 33,6 

Ġstihdam edilenler 4.366 3.731 3.895 3.855 3.630 3.443 

Ġstihdam Oranı (%) 46,3 39,4 41,0 40,2 37,4 35,5 

Ücretli veya MaaĢlı  186 270 237 279 263 277 

Ücretli veya MaaĢlı Payı (%) 4,3 7,2 6,1 7,2 7,2 8,0 

      

        Yukarıdaki tablodaki verilerde kırsal kesimdeki iĢgücü içindeki kadının 

katılımının yıllar içinde düĢtüğü görülmektedir. 1999‟da %47,4 olan bu oran, 

2004‟de %36,7‟ye gerilemiĢtir. Kırsal kesimdeki kadınların istihdam oranı 1999‟da 

%46,3 iken bu oran 2004‟de %35,5‟e gerilemiĢtir. Ücretli veya maaĢlı çalıĢan kadın 

oranlarında ise %100 oranında artıĢ olmuĢtur. 

       Tablo 59 ve 60‟de görüldüğü gibi iĢgücüne katılmada ve istihdamda kentsel ve 

kırsal oranlarına bakıldığında kadınların erkeklerin oldukça gerisinde kaldığı 

anlaĢılmaktadır. Geleneksel yapı içinde ücretsiz aile iĢçisi konumundaki kadınların 

kırsal kesimde iĢgücüne katılım ve istihdamı yıllar içinde azalmakla birlikte kente 
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istihdam edilen kadınlara göre yüksek olmuĢtur. Kırsal bölgede istihdam olan 

kadınlar, kente göç ettiklerinde düĢük nitelikleri ve geleneksel yapı nedeniyle 

istihdam dıĢında kalmıĢlardır. ÇalıĢma çağındaki her 100 kadın yalnız %23‟ü 

oranında istihdam edilmiĢtir.
998

 Kadınların iĢgücüne katılımını arttırmaya yönelik 

gerçekleĢtirilen bazı önemli yapısal değiĢimlere karĢın, kadınların çalıĢma hayatında 

sayısal ve oransal olarak önemli geliĢme kaydedilmemiĢtir. Söz konusu geliĢmenin 

sağlanamamasının çeĢitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerinden biri kadının 

medenî durumudur. AĢağıdaki tabloda kadının medenî durumunun çalıĢma hayatıyla 

yakından iliĢkili olduğu görülmektedir. 

Tablo 61 Yıllara ve Medeni Duruma Göre Kadının ĠĢgücüne Katılma Oranı 

(%)
999

 

Yıllar Hiç 

EvlenmemiĢ 

Evli BoĢanmıĢ EĢi 

ÖlmüĢ 

1999 39,9 27,9 46,7 15,3 

2000 35,0 25,2 41,0 11,5 

2001 35,1 25,9 43,5 12,8 

2002 36,8 26,4 42,1 12,4 

2003 35,0 25,3 41,2 11,5 

2004 33,2 21.6 40,9 9,1 

 

       Yukarıdaki tabloya göre hiç evlenmemiĢ, evli olan ve eĢi ölen kadının iĢgücüne 

katılım oranında genel olarak bir düĢüĢ yaĢanırken, eĢinden boĢanmıĢ kadınların 

iĢgücüne katılım oranında artıĢ görülmüĢtür.  

        Kadının iĢgücüne dâhil olmasında medenî durumu kadar diğer önemli bir etken 

de eğitim durumudur. Okur-yazar olmayan kadınların çalıĢma payı 2000‟den itibaren 

kademeli olarak azalmıĢtır. Diğer önemli değiĢiklik ilk ve ortaokul eğitim 

kategorilerinin paylarında meydana gelmiĢtir. 1997‟de zorunlu eğitimin 8 yıla 

çıkması, ilkokulların payında hızlı düĢüĢe, ortaokul seviyesinin payında ise hızlı 

artıĢa sebep olmuĢtur. Buna rağmen ilkokul mezunlarının çalıĢma hayatındaki yeri en 

yüksek paya sahip olmuĢtur.  ÇalıĢma dönemimizde erkeklerle beraber kadın 

çalıĢanların sayısının hızla yükseliĢi ağırlıklı olarak meslek okullarında ve 

üniversitelerde meydana gelmiĢtir. Genel olarak bakıldığında, okur-yazar 

olmayanlar, diploması olmadan okuma-yazma bilenlerin oranlarında önemli düĢüĢ ve 
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üniversite mezunlarının oranı arasında ise yükseliĢ meydana
 
gelmiĢtir.

1000
  Sonuç 

olarak kadınların eğitim seviyesi yüksekokul veya fakülte düzeyine çıktığında, 

çalıĢma hayatına daha büyük oranda dâhil oldukları görülmüĢtür. Bu çerçevede 

aĢağıda kadının eğitim durumu ile iĢgücüne katılım sayıları verilmiĢtir. 

Tablo 62 Kadınların Yıllara ve Eğitim Durumlarına Göre ĠĢgücüne Katılım 

Oranı (%), (15 yaĢ ve üzeri)
1001

 

Yıllar Okuma 

Yazma 

Bölmeyen 

Okuma Yazma 

Bilen Fakat Bir 

Okul Bitirmeyen 

Ġlkokul Ortaokul 

veya Dengi 

Meslek Okulu 

Genel 

Lise 

 

Lise Dengi 

Meslek 

Okulu 

Yüksekokul 

veya 

Fakülte 

1999 26,8 24,9 29,9 17,2 32,2 42,5 71,4 

2000 25,2 22,2 24,5 15,3 28,1 42,4 70,1 

2001 24,8 24,2 26 15,7 27,2 40,3 70,8 

2002 24,4 22,4 26,7 18,4 28,5 39 71.5 

2003 23,6 21,1 24,8 19,9 25,2 36,4 69,5 

2004 16,6 17,9 21,4 20,6 26,1 39,4 70,3 

      

       ĠĢgücü piyasası ile eğitim sistemi arasında iliĢki kapsamında yukarıdaki tabloya 

baktığımızda iĢgücünde yer alan; okuma yazma bilmeyenler, ilkokul mezunları, 

okuma yazma bilen ancak bir okul bitirmeyenler, genel lise mezunları, lise dengi 

meslek okul mezunları ve yüksekokul veya fakülte mezunlarının oranında düĢüĢ 

yaĢandığı buna karĢın sadece ortaokul veya dengi meslek okul mezunu olanların 

iĢgücü piyasasındaki oranlarının arttığı görülmektedir. En büyük düĢüĢ ise %38,46 

oranıyla okuma yazma bilmeyenlerde meydana gelmiĢtir. 

2.1.1. Kadının ĠĢgücüne Katılamama Nedenleri 

       Kadın nüfusunun önemli bir bölümü eğitime eriĢim, ekonomik değer 

yaratabilme konularında geleneksel sosyal-kültürel yapının ve tarımsal faaliyetin 

belirleyici koĢullarına tabi bulunmaktadırlar. O nedenle çalıĢma hayatında kadınların 

karĢılaĢtıkları sorunlar hukuki olmaktan ziyade ekonomik ve sosyal boyutta 

kalmıĢtır. Sorun daha çok yasaların uygulanması aĢamasında ortaya çıkmıĢtır. Kayıt 

dıĢı sektörde çalıĢan kadınlar, tüm yasal korumaların dıĢında kalmıĢtır. ĠĢgücüne 

katılım oranı 1990‟da TÜĠK verileriyle %34,1 ve her 3 kadından biri istihdam 

edilirken, 2004‟de kadınların iĢgücüne katılım oranı %25,4 olmuĢtur.
1002
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Kadınların iĢgücündeki azalma sebepleri arasında yüksek iĢsizlik, kadınların iĢ 

bulma ümitlerini yitirip iĢ aramaktan vazgeçmeleri ve erken emekliye ayrılmaları da 

yer almaktadır. AĢağıdaki tablolarda kadınların iĢgücüne katılamama nedenlerine 

sayısal ve oransal olarak detaylı bir Ģekilde yer verilmiĢtir. 

Tablo 63 ĠĢgücüne Dâhil Olamama Nedenine Göre ĠĢgücüne Katılamayan 

Kadın (15+ yaĢ) Sayısı (1000)
1003

 

  ĠĢgücüne Dâhil Olmama Nedeni  

 Toplam ĠĢ Aramayıp 

ĠĢbaĢı 

Yapmaya 

Hazır Olma 

Mevsimlik 

ÇalıĢma 

Nedeniyle  

Ev 

ĠĢleriyle 

MeĢgul 

Olma 

Nedeni 

Eğitim 

Öğretim 

Ġçinde 

Olma 

Emekli ÇalıĢamaz 

Halde 

Olma  

Diğer 

Yıllar ĠĢgücüne 

Dâhil 

Olmayan 

Nüfus 

ĠĢ 

Bulma 

Ümidi 

Yok 

Diğer       

1999 15.998 178 214 86 11.754 1.236 405 1.432 694 

2000 17.107 257 171 339 12.339 1.144 443 1.359 1.055 

2001 17317 240 126 413 12,363 1,199 454 1.393 1.129 

2002 17,456 218 146 443 12,211 1.260 541 1.505 1.132 

2003 18.099 200 122 479 12,578 1.299 584 1.546 1.191 

2004 18.624 104 438 270 13.042 1.417 565 1.803 984 

      

Tablo 64 Kadınların ĠĢgücüne Katılmamama Nedenleri (%)
1004

 

Yıllar ĠĢ 

Aramayıp 

ÇalıĢmaya 

Hazır 

Olanlar 

Mevsimlik   

ÇalıĢanlar 

Ev 

ĠĢleriyle  

MeĢgul 

Olma 

Eğitim 

Öğretim 

Ġçinde Olma 

Emekli ÇalıĢamaz 

Halde 

Diğer 

1999  2,4 0,5  73,5 7,7 2,5 9,0 4,4 

2000 2,5 2,0 72,1 6,7 2,6 7,9 6,2 

2001 2,1 2,4 71,4 6,9 2,6 8,0 6,6 

2002 2,1 2,6 69,9 7,2  3,1 8,3 6,5 

2003 1,8 2,6 69,5 7,8  3,2 8,5 6,6 

2004 2,9 1,4 70,0 7,6 3,0 9,7 5,3 

         

      Tablo 63 ve Tablo 64‟te görüldüğü gibi kadınların iĢgücüne katılamama 

nedenleri arasında en yüksek oranla ev iĢleriyle ilgilenme birinci sırada yer 

almaktadır. ĠĢ aramayan ancak çalıĢmaya hazır olanların oranında 2000‟den itibaren 

düĢme görülürken 2004‟de bu oran yükselmeye baĢlamıĢtır. Bu durumun tersi 

mevsimlik çalıĢanlarda ortaya çıkmıĢtır. 1999‟da düĢük oranlı olan söz konusu olgu 
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2003‟e kadar yükselmiĢ, 2004‟de bu oran %50‟ye yakın düĢmüĢtür. Emeklilik ve 

çalıĢamaz halde olma durumu ise 1999-2004 arasında yükselmiĢtir. 

2.2. Kadın Ġstihdamına Yönelik Yürütülen Politikalar  

2.2.1. ILO 122 Sayılı Ġstihdam Politikası SözleĢmesi ve Türkiye’ye 

Etkisi 

       Türkiye, 29.8.1977 tarihinde TBMM‟de kabul edilen ve 23.10.1977‟de Resmî 

Gazete‟de yayımlanan ILO‟nun 122 Sayılı “İstihdam Politikası Sözleşmesi”ni 

uygulamaya koymuĢtur. ILO‟nun amaç ve hedeflerinin belirlendiği tarihsel önemli 

bildirgelerinden biri olan Philadelphia Beyannamesi‟nde, Milletlerarası ÇalıĢma 

TeĢkilatı‟na, dünyanın çeĢitli ülkelerinde tam istihdamın ve hayat seviyesinin 

yükseltilmesini gerçekleĢtirecek kendine özgü programları uygulama yükümlülüğü 

getirilmiĢtir. Beyannamede “…ırk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun bütün 

insanlar, maddî ilerlemelerin ve manevi gelişmelerin, serbestlik, şeref ve haysiyet, 

iktisadî güvenlik içinde ve eşit şanslarla takip etmek hakkına maliktirler.” ifadesi yer 

almıĢtır.
1005

 Bu ifade ile belirlenmiĢ hedefler doğrultusunda iktisadî ve malî 

politikaların istihdam politikası üzerindeki yankılarını inceleme ve göz önünde 

bulundurma görevi Milletlerarası ÇalıĢma TeĢkilatı‟na verilmiĢtir. 

       SözleĢmede, ĠHEB‟de yer alan “Her şahsın, çalışma ve işini serbestçe seçme, 

eşit ve elverişli çalışma koşulları ve işsizliğe karşı korunma hakkına maliktir” 

ilkesinin göz önüne alınacağı da belirtilmiĢtir. Bu çerçevede istihdam politikasıyla 

doğrudan ilgili olan mevcut uluslararası sözleĢme ve tavsiyelere, özellikle “İş ve İşçi 

Bulma Servisi” kurulmasına dair 1948 SözleĢme ve Tavsiyenamesi, “Mesleğe 

Yöneltme” ilgili 1949 Tavsiyenamesi, “Meslekî Eğitimi" hakkında 1962 

Tavsiyenamesi ve “İş ve Meslek Bakımından Ayrım” hakkında 1958 SözleĢme ve 

Tavsiyenamesi hükümlerine dikkat çekilerek sözleĢme kabul edilmiĢtir. Kabul edilen 

sözleĢmenin üye ülkelere getirdiği yükümlülükler bulunmaktadır. Buna göre 

ekonomik geliĢme ve kalkınmayı teĢvik etmek, hayat seviyesini yükseltmek, iĢgücü 

ihtiyaçlarını karĢılamak, iĢsizlik ve eksik istihdam sorununu çözebilmek amacıyla 

her üye ülke, tam ve verimli istihdama ve iĢin serbestçe seçilmesine yönelik bir aktif 

politikayı temel hedef olarak ele almak ve uygulamakla yükümlüdür. Bu politika 
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uygulanırken; açıkça iĢ arayan herkese iĢ sağlanması, bu iĢin imkân oranında verimli 

olması, iĢin serbestçe seçilmesi ve her iĢçinin kendisine elveriĢli bir iĢte çalıĢması 

için gerekli nitelikleri kazanması zorunluydu. Bunlar gerçekleĢtirilirken ırk, renk, 

cinsiyet, din, politik düĢünce, millî veya sosyal menĢe ne olursa olsun niteliklerini ve 

yeteneklerini kullanması amacını gütmek gerekmektedir. Söz konusu politikalar 

uygulanırken üye ülke, istihdam hedefleri ile diğer iktisadi ve sosyal hedefler 

arasında mevcut iliĢkileri göz önünde bulundurmalıdır; ayrıca üye ülke, politikalarını 

millî koĢullara ve uygulamalara göre kabul edilen metotlarla yürütmekle 

yükümlendirilmiĢtir.
1006

  

       Türkiye, söz konusu sözleĢmenin kendisine getirdiği yükümlülükler 

çerçevesinde kadınları yakından ilgilendiren istihdam konusunda hem yasal 

düzenlemelere gitmiĢ hem de istihdam alanında hizmet veren kurumlarda yapısal 

değiĢiklikleri gerçekleĢtirmiĢtir.        

       Öncelikle kamuda çalıĢma ile ilgili Anayasa‟da düzenlemeye gidilmiĢtir. 

Yapılan düzenlemede Anayasa‟nın 70. maddesinde “…her Türk kamu hizmetlerine 

girme hakkına sahiptir” denilmekte ve hizmete alınmada görevin gerektirdiği 

niteliklerden baĢka hiçbir ayrımın yapılamayacağı belirtilmektedir.
1007

 Kamuda 

çalıĢan kadınlar “Devlet Memurları Kanunu”na göre istihdam edilmektedirler.
1008

 

Kabul edildiği 1965‟den 2004‟e kadar çok defa değiĢikliğe uğrayan kanunun 4. 

maddesinde kamu personelinin ne Ģekilde istihdam edileceği açıklanmıĢtır.  

       Kamu hizmetleri memur, sözleĢmeli personel geçici personel ve iĢçiler 

tarafından yürütülmektedir. Bunlardan sözleĢmeli personel, kalkınma planı, yıllık 

program ve iĢ programlarında yer alan ve uzmanlık gerektiren önemli projelerin 

hazırlanması, gerçekleĢtirilmesi için özel meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç 

duyulan geçici iĢlerde istihdam edilmektedir. Söz konusu personel, çalıĢma dönemi 

malî yılı ile sınırlı olarak çalıĢtırılmakta olan kamu hizmeti verenlerdir. Geçici olarak 

çalıĢtırılan personel ise bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet veren kamu 

görevlileridir. Ġstihdamda, sözleĢmeli personel görevlendirmesinde olduğu gibi 

“Devlet Personel Dairesi Başkanlığı” ve “Malîye Bakanlığı”nın görüĢlerine 
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dayanılarak Bakanlar Kurulu‟nun kararına göre görevlendirme yapılmaktadır.  Buna 

göre geçici personel, yine aynı kurumlar tarafından belirlenen görev ve ücret içinde 

sözleĢme ile çalıĢtırılan ve iĢçi sayılmayan kiĢilerdir.
1009

 

       Devlet memurları kadroları, kurumlarının talebi ile “Maliye Bakanlığı, Devlet 

Personel Başkanlığı” ve ilgili kurumca birlikte hazırlanmaktadır. Kadroların 

derecelendirmesi kanunda belirtilen eğitim durumuna göre yapılmakta ve 

ücretlendirmede de dereceler baz alınmaktadır.
1010

 Kanunun 40. maddesinde 

memuriyete girmek için 18 yaĢı doldurmuĢ olmak gerekmektedir. Kanunda bir 

istisna olarak 1982 Anayasası‟nın 12. maddesine göre “kazaî rüşt” kararı alınmıĢ 

olup bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerle en az 15 yaĢını doldurmuĢ kiĢiler de 

devlet memurluğuna atanabilmektedir. Kanun, genel olarak ortaokulu bitirenlere 

devlet memuru olma hakkı tanımaktadır. Ortaokul mezunlarından talep gelmediği 

takdirde ilkokul mezunlarının alınmasını da mümkün hale getirmiĢtir.
1011

  

       Devlet memuru olabilmek için kanunun 48. maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢıyor olmak gerekmektedir. Bunlar, Türk vatandaĢı olmak,
1012

 bu kanunun 40. 

maddesindeki yaĢ Ģartlarını taĢıyor olmak, kanunun 41. maddesinde belirtilen 

öğrenim Ģartlarına sahip olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak 

Ģeklindedir.
1013

 Bunların dıĢında kanunun 45. maddesine göre hiçbir memur, 

bulunduğu sınıfının dıĢında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecede 

görevinde çalıĢtırılamaz.
1014

   

       Bununla birlikte 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 1. maddesinde, iĢveren ile bir iĢ 

sözleĢmesi çerçevesinde çalıĢtırılan iĢçilerin çalıĢma ortamına iliĢkin hak ve 

sorumluluklar düzenlenmiĢtir. ÇalıĢma hayatının düzenleyicisi olan devletin, söz 

konusu kanuna aykırı hareket eden taraflar için cezai yaptırımları olmuĢtur. 

ĠĢverenler için “İdari Ceza Hükümleri” baĢlığı altında “Toplu işçi çıkarma ile ilgili 

hükümlere aykırılık”, “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık”, 

“Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık”, “Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık”, “İş 
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sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık” gibi konularda cezai yaptırımlar 

uygulanmaktadır.
1015

 Özellikle “İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık” 

baĢlığı altında bulunan ve kanunun 104. maddesinde düzenlenen, iĢçi kadınları da 

yakından ilgilendiren cezai hükümler bulunmaktadır. ĠĢveren tarafını ilgilendiren 

hükümler Ģunlardır:  ÇalıĢma sürelerine aykırı olarak iĢçi çalıĢtıran veya ara 

dinlenmelerini uygulamayan iĢveren veya iĢveren vekili bu durumda olan her iĢçi 

için 100.000.000 TL para cezası ödemekle yükümlendirilmiĢtir. ĠĢçileri geceleri 7,5 

saatten fazla çalıĢtıran; gece ve gündüz postalarını değiĢtirmeyen, kanunda belirtilen 

yerler dıĢında
1016

 18 yaĢını doldurmamıĢ erkek çocukları, gençleri ve her yaĢtaki 

kadınları çalıĢtıran iĢveren ya da iĢveren vekili cezalandırılmaktadır. Bununla birlikte 

kanunda doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmıĢ kadınları 

çalıĢtıran veya izin vermeyen kanun ve yönetmeliklere aykırı davranan iĢveren ya da 

iĢveren vekili için 500.000.00TL para cezası öngörülmüĢtür.
1017

 

2.2.2. ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu’nun OluĢturulması ve Ġstihdama 

Yönelik ÇalıĢmaları 

       Türkiye‟nin 1949‟da uygulamaya koyduğu ve ILO‟nun 17.6.1948‟de kabul ettiği 

88 Sayılı “İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması”na dair sözleĢmede, her üye devlet, 

kamuya ait iĢ ve iĢçi bulma servisini kurmakla yükümlendirilmiĢtir. Söz konusu 

kurumun görevi, gerektiği takdirde ilgili özel ve kamu kuruluĢlarıyla iĢbirliği 

yaparak, tam çalıĢmanın sağlanması ve uygulanmasını temin etmektir. Bununla 

birlikte üretici kaynakların geliĢtirilmesi ve bunlardan yararlanılması için millî 

politikaların gereği olarak iĢ piyasasının en iyi Ģekilde teĢkilatlandırması da kurumun 

görevleri arasındadır. Kurumun baĢka bir görevi de iĢ talebinde bulunanların meslekî 

özelliklerini, tecrübelerini, isteklerini göz önünde bulundurarak bir mesleğe 

yönlendirme, meslek için yetiĢtirme ve mesleğe uyum konusunda onlara yardımcı 

olmaktır.
1018

 Türkiye‟de uygulanan ve toplam 122 maddeden oluĢan ĠĢ Kanunu‟nun 

90. maddesinde belirtildiği gibi iĢ arayanların elveriĢli oldukları iĢlere 
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yerleĢtirilmesine ve çeĢitli iĢler için uygun iĢçiler bulunmasına aracılık etmek için 

“Türkiye İş Kurumu” ile özel istihdam büroları görevlendirilmiĢtir.
1019

 

Tablo 65 2004 Yılında Eğitim Düzeylerine Göre Özel Ġstihdam Bürolarına 

Yapılan BaĢvurular ve ĠĢe YerleĢtirilenlerin Sayısı
1020

 

Eğitim Düzeyleri BaĢvuru ĠĢe YerleĢtirilenler 

Toplam Kadın Toplam  Kadın 

Okuma Yazma Bilmeyenler 66 45 3 2 

Okur Yazar Olanlar 53.727 25.395 267 82 

Ġlkokul Mezunu 10.941 4.050 1.567 309 

Orta ve Dengi Okul Mezunu 7.113 1.483 602 159 

Sanat Ortaokul Mezunu 36 8 8 - 

Lise ve Dengi Okul Mezunu 51.996 23.082 997 419 

Sanat ve Teknik Lise Mezunu 1.727 1.091 33 11 

Sanat Üstü Sanatla Ġlgili Bölüm 355 239 9 3 

Anadolu Teknik Lise Mezunu 1.889 688 23 6 

Meslek Lisesi Mezunu 32.841 14.740 451 193 

2 Yıllık Meslek Yüksekokulu Mezunu 95.072 49.436 432 209 

Yüksekokul ve Fakülte Mezunu 266.614 122.904 1.726 659 

Master/Doktora 46.283 16.491 181 51 

TOPLAM 568.660 259.652 6.299 2.103 

 

       Kadınların, eğitim düzeylerine göre iĢe yerleĢmelerini gösteren tablodaki 

verilerde görüldüğü gibi eğitim düzeyi yükseldikçe iĢ bulma olasılığı artmıĢtır. Bu 

oran yüksekokul mezunu kadınların iĢe yerleĢmelerinde farklılık göstermiĢtir. Bu 

durumun arz-talep dengesi içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Tablo 66 2004 Yılı Verileriyle Özel Ġstihdam Bürolarına BaĢvuru Yapanların ve 

ĠĢe YerleĢtirilenlerin YaĢ Gruplarına Göre Sayıları
1021

 

YaĢ Grupları BaĢvuru ĠĢe YerleĢtirilenler 

Toplam Kadın Toplam  Kadın 

15-19 10,068 4.949 521 200 

20-24 178,157 88.602 2.053 699 

25-29 182.809 97.459 1.779 671 

30-34 97.043 32.186 879 274 

35-39 55.904 19.516 496 131 

40-44 33.606 13.600 309 73 

45-64 10.971 3.305 261 54 

65 ve Üzeri 102 35 1 1 

TOPLAM 568.660 259.652 6.299 2.103 
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 Dokuzuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 2007-2013, Çocuk Piyasası Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporu, s. 67. Ayrıca bkz. http://www.iskur.gov.tr. 
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      YaĢ grupları içinde iĢ baĢvurusunun ve iĢe yerleĢtirmenin en çok 25-29 yaĢ grubu 

aralığında olduğu görülen yukarıdaki tabloda, en az iĢ baĢvurusu ve yerleĢtirmenin 

olduğu yaĢ grubu 65 yaĢ ve üzeridir. Söz konusu tabloda yaĢ büyüdükçe iĢ 

baĢvurusunda ve iĢe yerleĢtirmede azalma olduğu görülmektedir.  

2.3. Kadın Ġstihdamındaki GeliĢmeler ve Sonuçları          

      Türkiye, kabul ettiği temel ilke ve düzenlemeler kapsamında, 1999-2004 

döneminde kadın istihdamına yönelik çeĢitli faaliyetler yürütmüĢ ve bunlar etkileri 

günümüze dek süren sonuçlara yol açmıĢtır. Bu bağlamda 1997 yılı geçici nüfus 

projeksiyonlarına göre 1999 yılı ortasında nüfusun 64.400.000 olduğu tahmin 

edilmiĢtir. “Türkiye’de Hane Halkı İşgücü Anketi”ne (HĠA) göre iĢgücü %3,3 

oranında artarak 23.200.000‟e; istihdam ise %2,2 artarak 21.500.000‟e yükselmiĢtir. 

Eksik istihdam %5,9‟dan %6,9‟a, atıl iĢ gücü %19,2‟ye çıkmıĢtır. ĠĢsizlik ve eksik 

istihdam nedeniyle atıl iĢgücü kentsel kesimde %19,2, kırsal kesimde ise %19,7 

olarak gerçekleĢmiĢtir.
1022

 

      Türkiye‟de kadın istihdamının özelliklerine bakıldığında, istihdam edilen 

kadınlar içinde ücret karĢılığı çalıĢanların yanında ücretsiz aile iĢleri de 

bulunmaktadır. Bu kadınlar, aileye ait toprağı iĢleyerek ya da aileye ait iĢyerinde 

çalıĢarak iktisadi anlamda etkindirler ve Türkiye istatistiklerinde ücretsiz aile iĢçileri 

de istihdam edilmiĢ sayılmıĢtır.
1023

 Bu kapsamda VII. BYKP‟ye göre Türkiye‟de 

büyük imalat sanayi iĢletmelerindeki istihdamda belirli bir oranda azalma, küçük ve 

orta ölçekli iĢletmelerdeki istihdamda ise artıĢ meydana gelmiĢtir. Otomasyona geçiĢ 

uygulamalarının gerçekleĢtirildiği iĢletmelerde ortaya çıkan duruma göre kısa vadede 

istihdamı azaltıcı etkiyi giderecek teknoloji bağlantılı faaliyetler henüz 

gerçekleĢtirilememiĢtir.
1024

 Ġstihdamın arttırılması için iĢsizliğin önlenmesine yönelik 

küçük ve orta boy iĢletmelerin kapasitelerinden azami ölçüde yararlanılarak, daha 

fazla üretim ve istihdam oluĢturulması planlanmıĢtır. Bu geliĢmeye paralel olarak 

iĢgücü arzı ile talebin karĢılanması sırasında meslek standartları, sınav ve 

                                                           
1022

 Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) 2000 Yılı Programı, s. 6. 
1023

 Türkiye’de Kadın Ġstihdamı,  s. 7. 
1024

 Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), s. 50.   
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belgelendirmenin sistemli bir hale getirilmesi ve söz konusu sisteme süreklilik 

kazandırılması hedeflenmiĢtir.
1025

       

        Toplam iĢgücü ücretlilerinin payının %41,5 olduğu Türkiye‟de, kentsel iĢgücü 

piyasasında ve üretken ev dıĢı çalıĢmalarda kadın iĢgücünün, önemli ölçüde mesleki 

nitelik ve hareketlilik sorunları olduğu DPT 2000 yılı raporunda belirtilmiĢtir. Bu 

veriler ıĢığında hükümet aktif iĢgücü politikalarının etkin yürütülmesi için 1993‟te 

DB ile baĢlatılmıĢ olan “İstihdam ve Eğitim Projesi”nin uygulamalarına devam 

etmiĢtir. Bu proje ile iĢsizler ile beceri düzeyi düĢük iĢçilerin nitelikleri arttırılarak 

üretken hale gelmeleri teĢvik edilmiĢtir. Bununla birlikte iĢgücünün niteliğinin 

arttırılması amacıyla örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim ile iĢgücü piyasası 

iliĢkilerinin geliĢtirilmesine önem verilmiĢtir.
1026

  

       Diğer önemli bir istihdam stratejisi ise AB‟ye aday ülkelerin iĢsizlikle 

mücadelesini desteklemek; istihdam ve sosyal politikalar açısından birlik içinde 

yakınlaĢmaları sağlamak için 1997‟de Avrupa Komisyonu, “Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi” kapsamında “Avrupa İstihdam Stratejisi”nin geliĢtirilmesidir. Böylece 

Avrupa Komisyonu 1999‟da aday ülkelerle istihdam konusunda bir iĢbirliği süreci 

baĢlatmıĢtır. Türkiye ile ilgili çalıĢmalar “Türkiye İş Kurumu” koordinatörlüğünde 

yürütülmüĢtür. Türkiye, bu kapsamda “İstihdam Durum Raporu” hazırlıklarına 

baĢlamıĢ, 2004‟de raporun tamamlanması planlanmıĢ,
1027

 Amsterdam AntlaĢmasıyla 

yüksek istihdam seviyesinin baĢarılması için anahtar unsurlar belirlemiĢtir.
1028

   

       1999 yılı içinde kadın çalıĢanları da yakından ilgilendiren 17 Ağustos ve 12 

Kasım‟da sanayi ve ticaretin yoğun olarak bulunduğu Marmara Bölgesi‟nde 

meydana gelen depremlerde binlerce iĢyeri yıkılarak binlerce iĢgücü kaybı 

yaĢanmıĢtır.
1029

 Birçok iĢyeri insan kaybı nedeniyle de üretim dıĢı kalmıĢtır. Bu 
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 Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) 1999 Yılı Programı,  s. 54.  
1026

 Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000 ) 2000 Yılı Programı, s. 6, 48. 
1027

 Ġhsan Tunalı, Ġstihdam Durumu Raporu Türkiye’de ĠĢgücü Piyasası ve Ġstihdam AraĢtırması, 

Türkiye ĠĢ Kurumu, Ankara, 2002, s. 5.   
1028

 Mehmet Rauf Kesici, Ahmet Selamoğlu, “Genel Hatlarıyla Avrupa Ġstihdam Stratejisi ve 

Geçirdiği DönüĢüm”,  “ĠĢ Güç” Endüstri ĠliĢkileri ve Ġnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 

University of Duisburg-Essen, 2005, s. 32. 
1029

 Depremlerin yaĢandığı bölgenin içinde yer alan Ġstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu 

Bursa ve EskiĢehir illeri Türkiye nüfusunun %23‟ünü kapsamaktadır. Bu illerin Gayri Safi Millî 

Hâsıla  (GSMH) içindeki payı ise %35‟tir. Depremlerin ülkeye maliyeti TÜSĠAD‟a göre 17, DPT‟ye 

göre 15-19, DB‟ye göre ise 12-17 milyar Amerikan Doları‟dır. (Türkiye’de Deprem Gerçeği, 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Ankara, Yayın No. MM/523, 2010, s. 14-15. Ayrıca bkz. 

Recep Efe,  Gölcük ve Düzce Depremleri 1999,  Fatih Üniversitesi Yayınları No. 7, 2000,  s. 86; 
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nedenle depremin kısa dönemde istihdamı olumsuz etkileyeceği ve iĢsizlik oranının 

önemli boyutlara ulaĢacağı beklenmiĢtir. Deprem bölgesinde, sorunlara çözüm 

getirmek amacıyla “Toplum Yararına Çalışma Programları”, İstihdam Garantili İşe 

Yerleştirme Eğitimi”, “Kendi İşini Kurma Eğitimi” ve “İstihdam Danışmanlığı”, 

hizmetlerinde bulunmak üzere “İş ve İşçi Bulma Kurumu” kaynak ayırmıĢtır.
1030

  

       Bütün bu geliĢmeler doğrultusunda deprem bölgelerinde kurulan çadırlarda 

yaĢayan kadınlara gelir sağlamak amacıyla çeĢitli STK‟lar harekete geçmiĢtir. Bu 

çerçevede ÇYDD ve Benetton iĢbirliği ile yöre kadınlarına el becerisi yoluyla sosyal 

ve ekonomik destek sağlayacak bir proje geliĢtirilmiĢtir. Proje kapsamında 200 

kadına yün ve ĢiĢ verilerek Ģal üretilmesi sağlanmıĢtır. Üretilen Ģalların Türkiye 

çapındaki Benetton mağazalarında özel etiketlerle satıĢı amaçlanmıĢtır. Kadınların 

hayata dönmelerinin sağlanmasına yönelik yürütülen projenin baĢında bulunan 

ÇYDD BaĢkanı Türkan Saylan ve Benetton Genel Müdürü Aslı Karadeniz, kadınlara 

gelir getirecek ve üretkenliklerini arttıracak yeni projeler geliĢtireceklerini 

açıklamıĢlardır.
1031

 Kasım depreminin ardından da “Kadın Emeğini Değerlendirme 

Vakfı” gibi birçok STK Gölcük, Ġzmit, Adapazarı, Emirdağ, BekirpaĢa ve 

Gözlementepe çadır kentlerindeki kadınlara gelir getirecek el becerileri 

kazandırmaya yönelik projeler geliĢtirmiĢtir.
1032

 

       Türkiye‟de kadınların istihdam konusunda büyük sorun yaĢadığı kesimlerden 

biri de kırsal kesimdir. Ġstihdam oranının en yüksek olduğu kırsal kesimde  “küçük” 

ve “yoksul” olarak nitelendirilen köylü halk yeterince getirisi olmayan iĢlerde 

çalıĢmaktadır.  Bu çalıĢan iĢçiler yaptıkları iĢe, iĢin niteliğine ve süresine göre 

gruplara ayrılmıĢtır. Bunlardan biri olan “daimi kadrolu işçiler”, Tarım ve Köy iĢleri 

Bakanlığı tarafından istihdam edilmiĢ ve tam yıl çalıĢma esasına göre kadrolu iĢçiler 

olup sosyal güvenlik kapsamına alınmıĢlardır.  ĠĢçi statüsünde oldukça yaygın diğer 

tarımsal iĢçi grubu “mevsimlik işçiler”dir. Bu iĢçiler, genellikle mevsimlere ve iĢin 

niteliğine bağlı olarak tarım sektöründe bulunan ve kayıtları bilinen iĢçilerdir. 

Bunların dıĢındakiler kayıtları olmayan, sayıları, çalıĢtıkları yer ve çalıĢma süreleri 

bilinmeyen ve genellikle 30 günün altında çalıĢan “geçici işçiler”dir. Bu iĢçilere ait 

                                                                                                                                                                     
Ahmet Mete IĢıkara, Depremden Kalan Anılar, Ġstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 

11; “TÜPRAġ alev alev”, Millî Gazete, 18 Ağustos 1999, s. 1,7; “En uzun 45 saniye”, Yeni ġafak, 

18 Ağustos 1999, s. 1; “Ekonomide zor günler”, Cumhuriyet, 23 Ağustos 1999, s. 1-11. 
1030  

Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1999-2000) 2000 Yılı Programı, s. 6, 45. 
1031

 “Deprem bölgesinde kadınlara yönelik çalıĢmalar”, Cumhuriyet, 27 Kasım 1999, s. 6.  
1032

 “Bücür bebekler yurt dıĢında satılacak”, Cumhuriyet, 7 Ocak 2000, s. 6. 
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herhangi bir kayıt tutulmadığından sayıları ve bu sayılar içinde yer alan kadın 

iĢçilerin oranı bilinmemektedir. Özellikle  “pamuk toplama ve çapalama işlerinde” 

Adana, Ġçel illeri ve çevresinde çalıĢtırılan geçici iĢçilerin çoğu kadın ve kız 

çocuklarından oluĢmuĢtur. Bunun yanı sıra söz konusu kadın ve çocuklar herhangi 

bir sosyal güvence kapsamına alınmamıĢtır.
1033

         

       Anayasa‟nın kadınların çalıĢma hayatlarının düzenlendiği maddeler “Sosyal ve 

Ekonomik Haklar ve Ödevler” baĢlığı altında yer almıĢ ve tarım ve hayvancılık ile 

uğraĢanları ilgilendiren konu, “Tarım, hayvancılık ve üretim dallarında çalışanların 

korunması” alt baĢlığı altında detaylandırılmıĢtır.
1034

 Devlet “Kamu yararı” baĢlığı 

altında, Anayasa‟nın 44. maddesi ile bir yandan toprağın verimli olarak iĢletilmesini, 

korunmasını geliĢtirilmesini, erozyonla kaybedilmesini önlemek istemiĢ diğer 

yandan da topraksız olan veya yeteri derecede toprağı bulunmayan ve çiftçilikle 

uğraĢan köylüye toprak sağlama görevini üstlenmiĢtir. Bunların dıĢında devlet,  

Ģartların kaybolması durumunda dağıtılan toprağın geri alınmasına iliĢkin kanun 

düzenlemektedir. Bu Ģartlar içinde üretimin düĢürülmesi, ormanların küçülmesi, 

diğer toprak ve yer altı servetinin azalması, toprakların bölünmesi, miras hükümleri 

dıĢında baĢkalarına devredilmesi bulunmaktadır.
1035

 

       Tarım sektöründe, geleneksel tarımsal üretim biçimi “hane tipi” üretimi olup 

bunlar daha çok küçük arazilere sahip ailelere ait ve hane halkları tarafından iĢletilen 

tarımsal yapılardır. Bu tip yapıların kadın açısından özelliği, “ücretsiz işçi” olarak 

istihdam edilmesi ancak karar süreçlerinde kadının bulunmamasıdır. Bunun yanı sıra 

ailenin genç kadınları, tarımsal üretimin dıĢında su taĢımak, odun toplamak ve diğer 

ev iĢleri gibi rutin ve ağır iĢleri de yürütmektedir.
1036

 Türkiye‟de tarımsal istihdamın 

toplam istihdam içindeki payı 1999‟da  %45‟1‟e yükselmiĢtir. Tarım kesiminde 

çalıĢanların %57,8‟i ücretsiz aile iĢçisi olup, bu iĢçilerin %74‟1‟ini kadınlar 

oluĢturmaktadır. Bu sektörün istihdam içindeki payının büyüklüğüne karĢın ücretli 
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istihdam oranı çok düĢük düzeyde kalmıĢtır. Bu durum ülke genelinde ücretli 

istihdamın toplam istihdam içindeki payının düĢük kalmasına yol açmıĢtır.
1037

       

       Bu süreçte Türkiye‟nin tarım politikalarının belirleyicilerinden olan DB ve 

AB‟nin Türkiye‟den yerine getirmesini beklediği taahhütleri bulunmaktadır. 

Bunlardan biri DB kredisi ile 1992‟de baĢlatılan ve 2000‟de tamamlanması planlanan 

“Tarımsal Araştırma Projesi”dir. Bu proje, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi‟nde araĢtırmalar yapılması amacına yöneliktir. Diğeri ise Türkiye‟nin 

adaylık baĢvurusunda bulunduğu AB “Katma Protokol” hükümlerine göre öngörülen 

“Topluluk Ortak Tarım Politikası”dır. VII. BYKP‟de belirtildiği gibi Türkiye henüz 

bu politikalara uyum sağlayamamıĢtır.
1038

 Bu nedenle kırsal alanda çalıĢanların 

sorunlarına çözüm getirmek amacıyla dönem hükümetleri tarafından Koalisyon 

Protokolü ve HP‟lerde belirtildiği gibi kırsal alanda kalkınmaya öncelik verilmiĢ, 

köylü ve çiftçinin refah düzeyini yükseltecek ekonomik ve sosyal refahını arttıracak 

politikalar benimsenmiĢtir.
1039

 Bu amaçla ekonomik ve sosyal koĢulların kadın ve 

erkek eĢitliğini sağlayamaya yönelik olarak “Türk Medeni Kanunu” ile “Aile 

Hukuku”nda değiĢiklik yapılması çalıĢan kadını olumlu etkileyecektir.
1040

  

       DĠE‟nin 1999 Nisan tarihli  “Hane Halkı İşgücü Anketi” sonuçlarına göre, 

Türkiye‟de 23.247.000 kiĢi olan toplam sivil iĢgücünün %23‟ünü (5.358.000 kiĢi) 

15-24 yaĢ grubu oluĢturmuĢtur. Söz konusu geçlerin %61,6‟sı (3.298.000 kiĢi) erkek, 

%38,4‟ü ise (2.060.000 kiĢi) kadın nüfusudur. Aynı dönemde 15-64 yaĢ grubu 

kadınları açısından bakıldığında %29,7 olan kadın iĢgücünde kentsel ve kırsal 

kesimlerde farklılık olduğu görülmüĢtür. Bu oran kentli kesim kadınlarında %15,8 

iken kırsal kesim kadınlarında %46,6 olarak gerçekleĢmiĢtir.
1041

      

        Sonuçta kadını yakından ilgilendiren birçok hukuku düzenleme 1999‟da hayata 

geçirilememiĢtir. Bunlar arasında “Memur Kanun Tasarısı” ile “Memurlar ve Diğer 

Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Hak ve Yardımlarına İlişkin Kanun Tasarısı” 

öne çıkmaktadır. Bunun dıĢında devlet personel rejimi reformu gerçekleĢtirilmesinde 

ilerleme sağlanmıĢ ve kadınların oldukça fazla yer aldığı mevsimlik ve geçici 
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iĢçiliklerde sosyal güvenlik hakları ile çalıĢma sürelerinin düzenlenmesi çalıĢmaları 

ise tamamlanamamıĢtır. Diğer tamamlanamayan bir konu ise, tarım iĢçilerinin 1475 

sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına alınması ve “Tarım İş Kanunu”nun çıkarılmasıdır.
1042

 

       Kadın istihdamı konusunda 2000 yılı içerisinde de çeĢitli faaliyetler 

yürütülmüĢtür. Türkiye nüfusunun %49,5‟inin kadın olduğu belirtilen VIII. 

BYKP‟de, nüfus projeksiyonuna göre 15-49 yaĢ grubu kadın nüfusu 17.336.000 kiĢi 

olarak hesaplanmıĢtır.
1043

 Bu çerçevede Türkiye‟de nüfus hareketlerine bakıldığında 

ise kırsal kesimden kentlere göçün ve bu göçün yarattığı sorunlara rağmen toplam 

istihdamın yaklaĢık %45‟inin verimin düĢük olduğu tarım sektöründe yer aldığı 

görülmüĢtür. Planda belirtildiği üzere bu sektörde çalıĢanların yaklaĢık %60‟ını 

ücretsiz aile iĢçileri oluĢturmaktadır; ayrıca tarımda çalıĢan ücretsiz aile iĢçilerinin 

%80‟i kadındır. Ġstatistiklerde düĢük gösterilmekle birlikte kırsal kesimde 12-14 yaĢ 

grubundaki kiĢilerin toplam iĢgücü içindeki payı belirli bir düĢüĢ göstermesine karĢın 

%4,5 oranındadır. Kentlerde bu oran %1,9‟a düĢmektedir. Kentlerde kadınların 

iĢgücüne katılım oranı ise planda %17 olarak verilmiĢtir.
1044

  

Tablo 67 Sekizinci Yıllık BeĢ Kalkınma Planına Göre Yurtiçi ĠĢgücü 

Piyasasındaki Sayılar
1045

 

 (15+ yaĢ bin kiĢi) 

 1995 1999 2005 

Sivil iĢgücü 21.907 23.247 25.689 

Sivil Ġstihdam 20.394 21.546 24.242 

Tarım 9.538 9.709 8.727 

Sanayi 3.111 3.284 4.322 

Hizmetler 7.746 8.553 11.193 

ĠĢsiz 1.513 1.701 1.447 

ĠĢsizlik Oranı (%) 6,9 7,3 5,6 

Eksik Ġstihdam 1.474 1.601 1.672 

Eksik Ġstihdam Oranı (%) 6,7 7,3 5,6 

ĠĢsizlik+Eksik Ġstihdam Nedeniyle Atıl ĠĢgücü Oranı (%) 13,6 14,2 12,1 

 

       Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 1999‟da toplam istihdam içinde tarımsal 

istihdamın payı %45,1, sanayi istihdamının payı %15,2 ve hizmet sektörünün payı 

                                                           
1042

 A.g.e., s. 226. 
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 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Nüfus, Demografi Yapısı, Göç Özel Ġhtisas Komisyonu 
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Kalkınma Planı Nüfus, Demografi Yapısı, Göç Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu, s. 28-33.
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%39,7 olmuĢtur. GeliĢmiĢ ülkelerde %5 civarında olan tarımsal istihdamın oranı 

ülkemizde oldukça yüksektir. Plana göre ülkemizdeki yüksek olan bu oranın iĢgücü 

piyasası üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bunların dıĢında iĢgücü piyasasında 

ücretsiz aile iĢçilerinin çokluğu büyük sorun olmaktadır. Ülke genelinde ücretsiz aile 

iĢçilerinin toplam istihdama oranı %24,8 iken, bu oran kadınlarda %64,2, erkeklerde 

%12,4‟tür. Tarım sektöründe çalıĢanların %57,8‟i ücretsiz aile iĢçisi olup, bunun 

%74‟ünü kadın iĢgücü oluĢturmaktadır. Tabloda yer aldığı gibi 2005‟de toplam 

iĢgücünün 25.689.000 kiĢiye, toplam istihdamın 24.242.000 kiĢiye ulaĢması, iĢsizlik 

oranının ise %5,6 olarak gerçekleĢmesi öngörülmüĢtür.         

        Buna karĢılık kadınlarda 1999‟da iĢgücüne katılım oranının Türkiye genelinde 

%31,1 olarak açıklandığı VIII. BYKP‟ye göre kentlerde %16,9 olan iĢgücü oranı,  

kırsal kesimde ise %49,6 olmuĢtur. CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer de aynı 

konu üzerinde “21. Dönem Yasama Yılı” açıĢ konuĢmasında yaptığı 

değerlendirmede, 1999 Nisan ayında 21.590.000 olan istihdamın 2000 yılının ilk üç 

aylık döneminde 19.006.000‟ya düĢtüğünü açıklamıĢtır.
1046

  DĠE‟nin HĠA 

sonuçlarına göre ise 2000 yılının ikinci üç aylık döneminde bir önceki yılın 

ortalaması ile karĢılaĢtırıldığında iĢgücünde ortalama %1,6 oranında bir azalma 

yaĢanarak 22.700.000 kiĢi olmuĢtur. Söz konusu dönemde istihdam ise % 0,3 

oranında azalarak 21.300.000 kiĢiye, eksik istihdam ise %8,5‟ten %7,4‟e düĢmüĢtür. 

Kentlerde aynı iĢ gücü oranı %8,7 oranında artmıĢ, kentsel istihdam %11,3 olmuĢtur. 

Kırsal kesimde ise aynı dönemde tarım istihdamının toplam istihdam içerisindeki 

payı %35,8 olarak gerçekleĢmiĢtir. Verimliliğin düĢük olduğu belirtilen tarım sektörü 

2001 yılı programında yer almıĢtır.  Aynı programa göre de toplam istihdam 

içerisinde sanayinin payı %17,9, hizmet sektörünün payı ise %46,3 olmuĢtur.
1047

  

       2000 yılının ikinci 3 aylık döneminde kadınların iĢgücüne katılım oranı %27,4 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu oran kentlerde %18,4 iken kırsal kesimde %41,4 

olmuĢtur. Ġstihdama katılan kadınların 2/3‟ü tarım sektöründe ücretsiz aile iĢçisi 

olarak çalıĢmıĢtır. Bu veriler çerçevesinde iĢgücünde yaĢanan sorunlara çözüm 

getirmek amacıyla  “İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü” tarafından 

“İstihdam Eğitim Projesi” çerçevesinde kadınların istihdam olanaklarının arttırılması 

için beceri kursları açılmıĢtır. Bunların dıĢında kadınların istihdamına yönelik 
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geliĢmelerden biri de kadınların gelir getirici faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla 

kadın giriĢimciliğin ve el emeğinin değerlendirilmesidir. Bu amaca hizmet etmek için 

“Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü” tarafından bir merkez kurulmuĢtur. 

Bir diğer geliĢme ise, kadınlara sunulan hizmetlerin etkin bir Ģekilde daha geniĢ 

kitlelere götürülmesi amacıyla 13 valilik bünyesinde “Kadın Statüsü Birimleri” 

oluĢturulmasıdır.
1048

 

       Özellikle gençlere, kadınlara ve özürlülere yönelik iĢsizliği önleyici tedbirlerin 

alınacağı belirtilen VIII. BYKP‟de, iĢsiz kalma riskleri yüksek olan bireylerin, 

niteliklerini artırmayı hedefleyen aktif ve pasif istihdam politikalarının uygulanacağı 

bilgisi yer almıĢtır. Plana göre iĢgücünün etkinliğinin arttırılması amacıyla “Meslek 

Standartları Sınav ve Belgelendirme Sistemi” oluĢturulacaktır. Bununla birlikte tarım 

sektöründeki ücretsiz aile iĢçilerine, kentlerdeki ev kadınlarına ve gençlere yönelik 

katma değer yaratıcı projelerin geliĢtirilmesi planlanmıĢtır. AB‟ye uyum 

çerçevesinde ve teknolojik geliĢmeye paralel olarak yürütülecek olan bu plan 

kapsamında nitelikli iĢgücünün istihdam politikaları oluĢturulmuĢtur.
1049

  

       Kadının istihdamını yakından ilgilendiren VIII. BYKP değerlendirmelerinin 

yapıldığı TBMM‟deki görüĢmelerde FP Grubu adına konuĢan Afyon Milletvekili 

Sait Açba, AB‟ye giriĢ sürecinde Türkiye ile AB‟ye üye ülkeler arasındaki 

göstergelere bakıldığında arada uçurum olduğunu belirtmiĢtir. Ona göre istihdam ve 

iĢsizlik açısından Türkiye ile AB‟ye aday ülkeler arasında yapılan karĢılaĢtırmada 

Türkiye‟nin verileri kötü çıkmaktadır. Buna karĢın Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet 

Kenan Tanrıkulu, dünyadaki birçok geliĢmenin pek çok ülkeyi etkilediğini, bunun 

için yeni stratejiler, politikalar ve istenilen hedeflere ulaĢmada yeni projeler üretmek 

zorunda olduklarını belirtmiĢtir. Tanrıkulu, Türkiye‟nin bu amaçla ve ileriye yönelik 

dünyadaki geliĢmelere de paralel olarak 2001-2023 yıllarını kapsayan VIII. BYKP 

ile ilgili hazırladıklarını tamamladığını açıklamıĢtır. Tanrıkulu‟ya göre bilgi çağının 

gerekleri doğrultusunda belirgin bir artıĢ öngörülen istihdamda, iĢgücü piyasası 

etkinleĢtirilerek nitelikli iĢgücü katkısı arttırılacaktır.
1050

  

        Türkiye‟deki iĢgücü ve istihdam konusunda AB Komisyonu tarafından yapılan 

değerlendirmeye göre Türkiye‟de iĢgücünün yaklaĢık %34,9‟u tarımda istihdam 

                                                           
1048

 A.g.e., s. 93-94. 
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edilmektedir.
1051

 Büyük sorunlarla karĢı karĢıya kalan kırsal bölgedeki kadınlar 

hakkındaki kararların, onların görüĢleri alınmadan erkekler tarafından verilmesi 

kadınların kendi kararlarını almaları önündeki en önemli engeldir. Kırsal alandaki 

diğer önemli sorunlardan biri de bölgelerarası farklılıktır. Bu nedenle tarımsal 

yapıdaki gelenekler ve ürün farklılığı kadın iĢgücünün tarım dıĢına çıkmasına sebep 

olmuĢtur. Bu soruna çözüm getirmek amacıyla kadınlara tarım dıĢı iĢ olanaklarının 

yaratılması ve bunun planlanması gerekmiĢtir.
1052

 Zira Türkiye‟de iĢgücünde, 

2000‟den itibaren tarım sektöründen sanayi ve hizmet sektörüne doğru hızlı bir 

Ģekilde kayma meydana gelmiĢtir. Bu kaymalar sonucunda tarım sektöründe 

çalıĢanların çoğunlukla kendi iĢini yapması ve ücretsiz aile iĢçisi olması nedeniyle 

kentsel alanlarda istihdam edilmeleri mümkün olmamıĢtır.
1053

         

       Hükümetin, IMF‟ye 2000‟de verdiği niyet mektuplarındaki tarıma iliĢkin 

yeniden yapılanma politikalarıyla uygulamalarının örtüĢtüğü “Bağımsız Sosyal 

Bilimciler İktisat Grubu (BSBİG)” tarafından belirtilmiĢtir; zira 9.12.1999 tarihli 

NM‟de hükümetin, orta vadeli hedeflerinde tarım ile ilgili desteklemeleri safhalar 

halinde ortadan kaldırıp, fakir iĢçileri doğrudan gelir desteği sistemi ile desteklemek 

amacında olduğuna dikkat çekilmiĢtir.
1054

 Ayrıca BSBĠG‟ye göre hükümetin amacı, 

çeĢitli destekleme politikalarını kademeli olarak terk ederek, devletin tarımdaki 

rolünü sınırlamaktır.
1055

  

       Türkiye tarafından yerine getirilmesi istenen AB “Katılım Ortaklığı” orta vadeli 

kararlar içinde tarım sektörü reformunun gerçekleĢtirilmesi de bulunmaktadır. Bu 

reformlar arasında  “Avrupa İstihdam Stratejisi”ne sonradan katılım için ulusal bir 

istihdam stratejisinin hazırlanması ve toprak reformunun tamamlanması yer 

almıĢtır.
1056

 Bu reform talepleri doğrultusunda oluĢturulan UP‟ye göre Türkiye-AT 

iliĢkileri, tarım ürünlerinin serbest dolaĢımı, Türk tarımının ortak tarım politikalarına 

uyumu, tarım ürünleri ticaretinde karĢılıklı olarak tercihli bir rejim uygulanması 
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 TBMM TD, Cilt 37, BileĢim 118, 25.6.2000, s. 190-191. 
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1056

 “Türkiye Cumhuriyeti ile Katılım Ortaklığında Yer alan Ġlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve 
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(tarım tavizleri) ve iĢlenmiĢ tarım ürünleri olmak üzere üç yönlüdür. Bunların 

içerisinde öncelikli olarak nitelendirilen, Türk tarımının AB‟nin ortak tarım 

politikalarına uyumudur; zira AB‟nin yeni geniĢleme sürecinde tarım destekleme 

fiyat politikasında değiĢikliklere gidilmesi ve desteklerin azaltılması 

öngörülmüĢtür.
1057

  

       UP‟de açıklandığı gibi tarım sektöründe istihdam edilenlerin gelirleri, diğer 

sektörlere göre düĢük olup, sektör içerisinde de gruplar arasında gelir dağılımında 

büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bunun için uygulanan destekleme politikaları, 

üretici gelirlerinde istikrar sağlayamamıĢtır. Bu nedenle dünya fiyatları üzerinde olan 

destekleme alım fiyatları, bazı ürünlerin ekim alanlarının geniĢlemesine, üretim 

fazlası oluĢmasına ve devletin fazla alım yaparak yüksek stok maliyetlerine 

katlanmasına neden olmuĢtur. Bu olumsuzlukları kısmen gidermek için yeni bir 

tarımsal destekleme aracı olarak 2000 yılında “Çiftçilere Yönelik Doğrudan Gelir 

Desteği” uygulanması için bir pilot proje hayata geçirilmiĢtir. Bu amaçla “Tarımda 

Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu” oluĢturulmuĢtur. Söz konusu kurul ile 

kırsal alanlarla ilgili bazı hedefler belirlenmiĢtir. UP‟de de açıklanan bu hedeflerden 

biri tarım dıĢı sektörlere destek verilmesi ve kırsal sanayinin yaygınlaĢtırılmasıdır. 

Bunun yanı sıra tarımdan ayrılacak nüfusa yeni istihdam olanakları yaratacak 

projelerin yaratılması diğer bir hedeftir. Bunların dıĢında “Tütün Tekeli Kanunu”nun 

günün Ģartlarına uygun hale getirilmesi, Ģeker üretim-tüketim dengesinin gözetilerek 

Ģeker sanayiinde özel sektörün etkin kılınması için yeni “ġeker Kanunu”nun 

hazırlanması de belirlenen hedefler arasındadır.
1058

 

       IMF‟ye verilen 22.6.2000 tarihli NM‟de açıklandığı üzere devlet bankalarınca 

sağlanan tarım için kredi sübvansiyonlarının kaldırılması Devlet Bakanı Yüksel 

Yalova‟nın istifasına neden olmuĢtur.
1059

 Yalova‟nın istifa etmesinin gerekçesi, 

devlet desteğinden yoksun olan çiftçilerin gelecekte iĢsiz kalma olasılığının yüksek 

olmasıydı. Bu nedenle UP‟de, çiftçileri de kapsayan tarım sektörü için bazı hedefler 

ortaya konulmuĢtur. Bu hedefler Ģunlardır:  Kırsal alanda tarım dıĢı sektörlere destek 
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verilmesi ve kırsal sanayinin yaygınlaĢtırılması ve tarımdan ayrılacak nüfusa yeni 

istihdam olanakları yaratacak projelerin geliĢtirilmesi.
1060

   

       Ġstihdamda da somut adımların atılmasının istendiği “Katılım Ortaklığı 

Belgesi”nde, tamamlanması 1 yıldan fazla sürmesi beklenen hedefler arasında 

istihdam ve sosyal iĢler ile sendikal faaliyetlerin önündeki sınırların kaldırılması 

bulunmaktaydı.
1061

 Diğer önemli bir konu olan çalıĢma hayatında kadın-erkek fırsat 

eĢitliğinin sağlanmasıyla ilgili olarak AB Komisyonu, kamuda çalıĢan kadın personel 

sayısının arttırılarak AB standartlarına getirilmesini talep etmiĢtir. Bu istek 

doğrultusunda Türkiye, kamuda istihdam konusunda gelecek dönemlerde kadın-

erkek dengesinin sağlanmasına yönelik ilk uygulamayı “Dışişleri Bakanlığı”nda 

yapmıĢtır. Hiç kadın memurun çalıĢmadığı “Personel Genel Müdürlüğü”nde 

kadınlara da görev verilmeye baĢlanmıĢtır.
1062

  Kadınlar adına baĢka bir geliĢme ise 

kadın memurların iĢyerinde pantolon giymelerini engelleyen yönetmeliğin 

değiĢtirilmesidir.
1063

 

       VIII. BYKP‟de, Türkiye‟de bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle 

donatılmıĢ insan gücünün yetiĢtirilmesi, üretken olarak değerlendirilmesi, istihdam 

edilmesi ve yaĢam kalitesinin yükseltilmesi esas alınmıĢtır. Bu nedenle eğitim 

sistemi, ekonominin ve toplumun nitelikli insan gücü ihtiyacını karĢılayacak Ģekilde 

planlanmıĢtır. Bu planlama yapılırken insan gücünün eğitim düzeyini uluslararası 

platformda rekabet edebilecek düzeyde geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu nedenle 

eğitim olanaklarının sürekli güçlendirmesi temel hedef olarak belirlenmiĢtir. 

Özellikle meslekî ve teknik eğitimin daha etkin ve verimli olması için çalıĢma hayatı 

ile iĢbirliğine olanak verecek yeni yapılaĢmaya gidilmesi zorunluydu. Bunun dıĢında 

bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin etkin kullanımıyla eğitimin daha geniĢ hedef 

kitlelere ulaĢması ve yeni eğitim programlarının geliĢtirilmesi planlanmıĢtır; ayrıca 

uzaktan eğitim uygulama ve olanaklarının yaygınlaĢtırılması da hedeflenmiĢtir.
1064
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       Bu nedenle VIII. BYKP‟de insan gücünün geliĢtirilmesi için çeĢitli tespitler 

yapılmıĢtır. Plana göre yükseköğrenim görmüĢ iĢgücünün toplam iĢgücüne oranı 

1995‟te %5,7‟den 1999‟da %7,3‟e, lise ve dengi okul düzeyinde eğitim almıĢ 

iĢgücünün toplam iĢgücüne oranı ise aynı yıllar itibariyle %12,6‟dan %13,2‟ye 

yükselmiĢtir. Ġnsan gücünün eğitim düzeyindeki artıĢ oranının hızlandırılarak devam 

ettirilmesi gerekmektedir.
1065

 Bu doğrultuda hazırlanan planda, kadınların iĢgücüne 

ve istihdama daha etkin ve aktif olarak katılımlarının arttırılması hedeflenmiĢtir. Bu 

hedefle, kadınların nitelikli iĢ alanlarına ve mesleklere yönlendirilmeleri için gerekli 

önlemlerin alınacağı açıklanmıĢtır.
1066

 

       Plan ile ilgili görüĢlerini FP Grubu adına konuĢan açıklayan Malatya Milletvekili 

Recai Kutan‟a göre Türkiye‟nin 1999‟da %85 olan okur-yazar oranı okul öncesinde 

%9,8‟e, yükseköğretimde %18 olan okullaĢma oranları %100‟e çıkmadan çağdaĢ bir 

ülke olması mümkün değildir. ÇağdaĢ ülkelerde eğitimli iĢsizlik “sıfır” denecek 

düzeydedir; yani çağdaĢ ülkelerde yüksekokul hatta lise mezunu kiĢiler iĢsiz 

kalmamaktadır. Oysa Türkiye ‟de bu durumdaki kiĢileri istihdam etmede sıkıntı 

yaĢanmaktadır. Bunun sonucu olarak da yapılan planlar hedeflerine 

ulaĢmamaktadır.
1067

        

       Ġlgili planda açıklandığı üzere çalıĢma hayatı mevzuatının, AB‟ye uyum Ģartları 

dikkate alınarak ILO normlarına uygun hale getirilmesi temel hedeflerdendi. Bu 

nedenle ILO sözleĢmelerinin mevzuata yansıtılma çalıĢmaları sürdürülmüĢ ve 1999 

yılsonu itibariyle onaylanmıĢ ILO sözleĢme sayısı 39‟a yükselmiĢtir; ayrıca toplam 

11 ILO sözleĢmesinin onaylanma çalıĢmaları devam etmiĢtir. Bu geliĢme ile 2821 

sayılı kanununda değiĢiklikler gerçekleĢmiĢtir;  ancak “Kamu Görevlileri Sendikaları 

Kanunu” çıkarılamamıĢtır.
1068

  

        Sendika üye sayısında %13 dolayında artıĢ meydana gelmesine karĢın sözleĢme 

sistemi kapsamındaki iĢyeri ve iĢçi sayılarında düĢüĢ meydana gelmiĢtir. Esnek 

çalıĢma dâhil yeni çalıĢma biçimlerinin düzenlenmesi ve endüstriyel iliĢkiler tabanın 

geniĢletilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Kesimler arasında sosyal diyalogda önemli 

rol oynayan  “Ekonomik ve Sosyal Konsey” ile ilgili kanun henüz çıkartılamamıĢtır. 
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Plana göre sosyal diyaloga dayalı düzen büyük ölçüde sağlanmıĢ, grev ve lokavt 

uygulamaları nedeniyle iĢgücünde yaĢanan kayıplar düĢük düzeyde kalmıĢtır.
 1069

  

       Planda değerlendirmesi yapılan diğer bir konu devlet memuriyetine giriĢ için 

sınav uygulamasına 1999‟da baĢlanmasıdır.  Kamu istihdamı açısından büyük önem 

taĢıyan MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen norm kadro çalıĢmalarında 

önemli geliĢmeler yaĢanmıĢ olup, söz konusu çalıĢmanın kamu kesiminin bütününe 

yaygınlaĢtırılması planlanmıĢtır. Kamu çalıĢanlarının ücretleri arasındaki 

dengesizliklerin giderilmesi, istihdamın geliĢtirilmesi için yeni çalıĢma biçimleri de 

dikkate alınmıĢtır. Burada amaçlanan ücretlerin iĢ, liyakat, verim, kıdem ve kariyerle 

belirlenmesi, iĢ analiz ve değerlendirmesi sisteminin yaygınlaĢtırılması ve 

geliĢtirilmesidir; ancak bu konudaki sorunlar giderilememiĢtir.
1070

  

       Türkiye‟nin performansının yıllık olarak değerlendirildiği AB ĠR‟lerin 2 

özelliğinden birincisi Türkiye‟nin kendisinden beklenenlere ne ölçüde yanıt 

verebildiği, ikincisi ise Türkiye‟nin üyelik sorumluluklarını yüklenebilme 

yeteneğidir. Bu doğrultuda hazırlanan 2000 yılı ĠR‟de  “Ekonomik, sosyal ve kültürel 

haklar” baĢlığının altında Türkiye‟nin yapması gereken ama yapmadığı çalıĢmalara 

iliĢkin tespitler yer almıĢtır. Rapora göre fırsat eĢitliği ile ilgili kadın-erkek eĢitsizliği 

eğitimde, hukukta ve özellikle kadınların çalıĢma hayatında varlığını 

sürdürmüĢtür.
1071

    

       Öte yandan, kriz döneminde kurulan 57. Hükümetin amacı, çeĢitli destekleme 

politikalarını kademeli olarak terk ederek devletin tarımdaki rolünü sınırlamaktı.
1072

 

Bu süreçte Türkiye‟deki sosyal geliĢmelerle ilgili değerlendirmede bulunanlardan 

DB, özellikle krizden doğrudan etkilenen yoksul kesimlerin krizden kurtarılmaları 

için acil yardım yapılmasını sağlayacak “sosyal programlara” önem verilmesini 

olumlu bulmuĢtur.
1073

 Buna karĢın programın etkilerini ivedilikle görmek isteyenler 

de, programın bütün sonuçlarının hedeflenenin tersi çıktığı eleĢtirisinde 

bulunmuĢlardır.
1074
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       Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının 

geniĢletilmesi, eĢit fırsat ve olanaklardan yararlanması için belirlenen amaçlar VIII. 

BYKP‟de belirtilmiĢtir. Buna göre kadınların eğitim seviyesinin yükseltilerek 

kalkınma sürecine, iĢ hayatına ve karar alma mekanizmalarına katılımlarının 

sağlanması temel amaçlardandır. Bunun için öncelikle kadınların okur-yazarlığının 

arttırılmasına yönelik projeler geliĢtirilmesi, kadınların eğitime etkin katılımının 

olanaklı hale getirilmesi, toplumun kadınlarla ilgili ön yargılardan arındırılması 

gerekmektedir. Örgün ve yaygın eğitim olanaklarının yanı sıra yazılı ve görsel 

iletiĢim araçlarından da yararlanılması planlanmıĢtır. Kadınlarla ilgili yapılması 

planlanan hukukî düzenlenme ise “Türk Medeni Kanunu”nun günün ekonomik ve 

sosyal koĢullarına uygun hale getirilmesiydi.
1075

  

        BYKP ile birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan nitelikte olan UP‟lerde ise 

insan kaynaklarının geliĢtirilmesi ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi 

amacıyla “Meslek Standartları Sınav ve Belgelendirme Kurumu” kurulmasına iliĢkin 

yasal düzenlemeler yapılmıĢtır. Sosyal refahın arttırılması hedeflerine yönelik olarak 

“İş ve İşçi Bulma Kurumu”nun çağdaĢ istihdam hizmetleri verecek hale getirilmesi 

için yeniden yapılandırılması ve özel istihdam bürolarının kurulması bu hedefler 

arasındaydı. Buna paralel olarak planda açıklandığı gibi ekonominin istihdam 

yaratma kapasitesinin arttırılması gerekmiĢtir. Bu amaçla uygulamaya konulan 

istihdam yapısının tarım dıĢı sektörler lehine değiĢtirilmesi ve tarım sektörüne 

ayrılan nüfusun diğer sektörlere kaydırılması önemliydi. Bu çerçevede diğer 

sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iĢgücünün bilgi çağının gereklerine göre 

yetiĢtirilmesi ve iĢgücü piyasasındaki etkinliğin arttırılması istihdam politikalarının 

temelini oluĢturmuĢtur.
1076

 

      2001 yılı ĠR‟de istihdam konusunda yapılan değerlendirmeye göre 2001 yılı 

genel istihdam oranı olan %48,8‟in içindeki kadınların istihdam oranı %25 gibi 

düĢük bir seviyede kalmıĢtır. Erkek istihdam oranı %68,4 olan Türkiye‟de kadın ve 

genç istihdam oranlarının, erkek istihdam oranının gerisinde kalmıĢtır.
1077
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       BaĢbakanlık “Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü”nün istihdam ile 

ilgili araĢtırmalarına göre Türkiye nüfusunun yarısını oluĢturan kadınların %65-70‟i 

sivil iĢgücü içinde yer almıĢ, çalıĢabilir kadınların ise ancak 1/3‟ü çalıĢma alanında 

istihdam edilmiĢtir. Ġstihdam edilen kadın iĢçiler, en çok tekstil tarım ve gıda 

sektörleri ile atölye ve ev iĢlerinde yer almıĢtır.
1078

 Aynı kurumun 2001‟de 

“Türkiye’de kadın 2001”, baĢlıklı yaptığı araĢtırmasında da kadınların karar 

mekanizmalarında olmadığı ortaya konmuĢtur. Devlet kurumları içinde çalıĢan 

kadına en fazla yer veren kurumun “İçişleri Bakanlığı” olduğu; kamuda en yüksek 

kadın memur sayısının ise üniversitelerde ve doktorluk mesleğinde yoğunlaĢtığı 

belirtilmiĢtir. Buna karĢın kurumların yönetim kademelerinde kadınların oranının 

oldukça düĢük kaldığı açıklanan araĢtırmaya göre üniversitelerde 79 rektör içinde 

kadın sayısı 3 iken 573 vali ve yardımcılarının arasında kadın yer almamıĢtır. 

ÇalıĢmadaki açıklamalara göre o güne kadar yalnızca bir kadın baĢbakan olabilmiĢ; 

yerel yönetimde, il genel meclisi üyelerinin %1,4‟ü, belediye baĢkanlarının %5,5‟i, 

belediye meclis üyelerinin %1,6‟sı kadınlardan oluĢmuĢtur. Söz konusu çalıĢmada 

açıklandığı gibi kamuda görev yapan 2.197.296 memurun %33,1‟i, yükseköğretimde 

67.880 öğretim elemanın %35,9‟u, orta ve üst düzey kamu yöneticisinin %29,3‟ü 

(toplam 42.837 yöneticiden 27.532‟si kadın), daire baĢkanlarının %10,9‟u, genel 

müdürlerin %6‟sı müsteĢar yardımcılarının %4,3‟ü kadınlardan oluĢmuĢtur. 

Bakanlıklar bünyesinde yer alan 19 müsteĢarın tamamında erkekler görev almıĢtır. 

Adalet Bakanlığı‟nda 208 hâkim-savcıdan 22‟si (%10,6‟sı),  Yargıtay, DanıĢtay, 

Anayasa Mahkemesi, SayıĢtay, Adliye ve Ġdari Yargı ile birlikte yargı toplamının 

%19,7‟sinde kadınlar görevlendirilmiĢtir. Aynı çalıĢmada Türkiye‟nin en büyük 

STÖ‟lerinden biri olan 507 üyeli TÜSĠAD‟ın %95,5‟nin erkeklerden, “Türkiye 

Barolar Birliği”nin %21,6‟sı, “Türkiye Bilimler Akademisi”nin %14,3‟ü, “Türk 

Noterler Birliği”nin %20,6‟sının kadın üyelerden meydana geldiği ifade 

edilmiĢtir.
1079

  

        Yukarıdaki verilere karĢın kadın istihdamının yüksek olduğu 30.1.2001 tarihli 

NM‟de açıklanmıĢtır. Buna rağmen mektupta, üretimin önemli bir kısmı devlet 

tarafından desteklenen tarımda, tüm dolaylı destek politikalarının 2002‟nin sonuna 

kadar tamamen kademeli olarak kaldırılacağı açıklanmıĢtır. NM‟de ayrıca DGD 
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254 
 

sistemine geçilme yolunda önemli adımlar atıldığı, 2001 bütçesinde ödenek ayrıldığı 

ve desteğin ulusal düzeyde yaygınlaĢtırılma kararı alındığı ve DB‟den “Tarım 

Reformu Yatırım Projesi”ne (ARIP)  destek beklendiği bilgisi yer almıĢtır.
1080

 2001 

yılının ilk ayında hazırlanan NM‟de, 2000 yılı sonunda verilen NM‟deki stratejilerin 

uygulamadaki kararlılığı belirtilmiĢtir. 2001-2002 dönemine iliĢkin temel 

politikalardan biri tütün sektörünün yeniden yapılandırılması ve tütün destekleme 

alımlarını kademeli olarak kaldıran kanunun ġubat ayı sonuna kadar yürürlüğe 

girmesiydi. “Tekel Genel Müdürlüğü”, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 24 yaprak 

tütün iĢletme müdürlüğündeki çalıĢmalarını 2001 Eylül ayı sonunda durdurmayı ve 

geçici iĢçilerin iĢ akitlerinin askıya almayı kararlaĢtırmıĢtır. Bunun üzerine Tek gıda-

ĠĢ Sendikası Tekel‟e bağlı iĢyerlerinde eylem hazırlığına geçmiĢtir.
1081

 

        2002 yılı da kadın istihdamı açısından önemli geliĢmelere sahne olmuĢtur. 

Öncelikle 2002 ĠR‟de Türkiye‟nin “Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara 

İlişkin Uluslararası Sözleşmesi” ile “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 

Sözleşmesi‟ni imzalandığı vurgulanmıĢtır.
1082

 Ġstihdam konusuna bakıldığında 2001 

ĠR‟de belirtildiği gibi genel istihdam oranı %46,8‟dir.
1083

 Kadınların istihdam oranı 

ise %25,5 gibi düĢük bir orandadır.
1084

 

       AEP‟de bitirilme süreleri 3, 6, 12 ay ve üzeri olarak belirlenmiĢ olan ve tarım 

üreticilerini yakından ilgilendiren tarım politikaları, “Tarım ve hayvancılık” baĢlığı 

altında programlanmıĢtır. Söz konusu programda açıklanan faaliyetler arasında; 

“Tarım Ürünleri Sigortası Kanunu”nun çıkarılması”, tohumluk sanayinin 

desteklenmesi, “Tarım Reformu Uygulama Projesi”nin tamamlanması ve tarımsal 

desteklerin yeniden düzenlenmesi, tarımsal üretim alanlarının ölçek ekonomisine 

uygun olarak yapılandırılması, meraların ıslah edilmesi ve korunması, hayvancılığın 

geliĢtirilmesi bulunmaktadır. “Doğrudan Gelir Desteği”, “Alternatif Ürün, 

Projesi”nin “Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri”nin, Tarımsal KĠT‟lerin, ürün 

ve girdi desteklemeleri konularının tekrar ele alınacağı bilgisi de planda yer almıĢtır. 

Sistemin ne Ģekilde yürütüleceğinin açıklandığı plana göre DGD, ekilen alana göre 
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verilmeyip ürüne ve ürün çeĢidine göre gerçekleĢtirilecektir. Bunun dıĢında 

programlandığı gibi tarım kesiminde atıl durumda olan iĢ gücünün tarım dıĢı alanlara 

kaydırılması için gerekli çalıĢmalar yapılacak ve bu program 12 ayda 

bitirilecektir.
1085

  

       2002 ĠR‟de “Sosyal Politika ve İstihdam” baĢlığı altında yapılan 

değerlendirmede, iĢ hukuku alanında somut ilerleme olmadığı ancak “İş Kanunu”nda 

revizyona gidilmek amacıyla bilimsel bir komite kurulduğuna değinilmiĢtir. 

Raporda, kadın ve erkek arasında muamele eĢitliği dâhil kadın adına pek çok yenilik 

getiren “Medeni Kanun”un Ocak 2002‟de yürürlüğe girdiği ve kadınları ilgilendiren 

kararlarda söz hakkı tanındığı belirtilmiĢtir
1086

. 

        Bu arada hükümet, 2000 ve izleyen yıllarda tütün için destekleme alımı 

uygulanmayacağını açıklamıĢtır. Bakanlar Kurulu‟nca 2000 ve 2001 yılı ürünü 

tütünlerin alımlarının devlet adına bir kamu kuruluĢu tarafından yapılması 

planlanmıĢtır. Bununla birlikte 2000 ve 2001 yılı ürünleri için, tütün tarımı serbest 

olan ilçeler dıĢında kalan yerler ile bu ilçelerde belirlenmiĢ alanlar dıĢında tütün 

fidelerinin sökülüp yok edilmesi, buna uymayanların 3 aydan 1 yıla kadar hapis ile 

cezalandırılması kararlaĢtırılmıĢtır.
1087

  Bu geliĢmeler üzerine DYP milletvekilleri, 

“Tütün üreticisinin dışa bağımlı hale getirildiği ve tarımın tasfiye edildiği” 

gerekçesiyle hükümet hakkında gensoru açılmasını istemiĢlerdir. Türkiye‟de 42 il ve 

183 ilçedeki 260.000 hektar alanda tütün tarımı yapıldığı belirtilen gerekçede, tütün 

tarımının 600.000 çiftçi ile 3.000.000 vatandaĢı yakından ilgilendirdiği 

açıklanmıĢtır.
1088

    

       Yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği 2003 ĠR‟ye göre o yıl yürürlüğe giren yeni 

“İş Kanunu”nda, iĢ hayatında ırk, etnik köken, din ve ideolojik sebeplerin yanı sıra 

cinsiyete dayalı olarak da ayrım yapılmaksızın eĢit davranma ilkesi benimsenmiĢtir. 

Bununla beraber AB mevzuatında ve ASġ‟de belirtildiği gibi cinsiyet eĢitliğini 

desteklemek üzere daha çok çaba gösterilmesi Türkiye‟den istenmiĢtir; zira Türkiye, 

henüz çalıĢan kadınların analık açısından korunma hakkını kabul etmemiĢtir. Buna 
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karĢın raporda Mart 2003‟de, hükümette ilk defa kadın sorunları ile ilgili bir 

bakanlığa yer verilmesi olumlu bulunmuĢtur.
1089

     

       Rapora göre 2003‟de çalıĢma çağ nüfusu %2 oranında artmasına karĢın iĢgücü 

piyasası ekonomik problemler nedeniyle olumsuz etkilenmiĢtir. Yeterince istihdam 

yaratılamaması iĢgücü piyasasındaki düĢük talebe neden olmuĢ, 15-64 yaĢ grubu yani 

çalıĢma çağındaki kiĢilerin istihdamı yıllar içinde azalmıĢtır. 1999‟da %50,8 olan 

çalıĢma çağındaki kiĢilerin istihdam oranı 2003‟de %,45,5‟e düĢmüĢtür. Türkiye‟deki 

nüfusun önemli bir bölümünün ekonomik durumunda meydana gelen bozulma, 

yoksulluk ve beraberinde kayıt dıĢı istihdamın artmasına yol açmıĢtır. Raporda 

istihdam konusunda Türkiye‟nin “Avrupa İstihdam Stratejisine” uyumlu bir ulusal 

politikası geliĢtirmeye yönelik çabalarının devam ettirilmesi istenmiĢ ve istihdam 

politikalarının AB ile uyumlu hale getirilmesi talep edilmiĢtir.
1090

 

        Kadınların çalıĢma hayatındaki genel düĢüncelerini yansıtması açısından örnek 

teĢkil eden Eğitim-Sen‟in araĢtırmasında önemli bulgular elde edilmiĢtir. Bu 

araĢtırma, kadınların yoğun olarak bulunduğu eğitim sektöründe yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada, 24 ilde toplam 1.853 kadın ile görüĢülerek çalıĢan kadınların durumu 

ortaya konulmuĢtur. “Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi” öğretim 

görevlisi Dr. Fevziye Sayılan baĢkanlığında yapılan araĢtırmaya katılan kadınların 

%63,7‟si ilköğretim, %17,1‟i ortaöğretim, %12,9‟u yükseköğretim kademesinde ve 

%6,3‟ü ise Milli Eğitim Bakanlığı‟nın çeĢitli birimlerinde görev almıĢlardır. Söz 

konusu kadınların %40‟ı iĢe almada, %32‟si terfi ve atamalarda, %17‟si hizmet içi 

eğitimden yararlanmada, %16,1‟i ücret ve çeĢitli ödemelerde, %15‟i iĢten 

çıkarmalarda ve %3,9‟u emeklilikte ayrımcılık yapıldığını düĢündüğünü beyan 

etmiĢtir. AraĢtırmaya göre yöneticilerin çoğunlukla erkek olmasının en rahatsız edici 

cinsiyetçi yaklaĢım olduğunu belirten kadınların oranı %48,4‟dür. AraĢtırmaya 

katılan kadınların %5‟i çalıĢtıkları iĢyerini “erkek egemen bir ortam” olarak 

nitelendirirken, %12,8‟i yöneticilerin kadın çalıĢanları hafife aldığını söylemiĢ terfi 

ve ödül konusunda ise kadınların %8,7‟si erkek yanlısı tutum sergilendiğine vurgu 

yapmıĢtır.
1091
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 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2003 Yılı Ġlerleme Raporu, s.  33. 
1090

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2004 Yılı Ġlerleme Raporu ve Tavsiye 

Metni, s. 49, 98. 
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 “ÇalıĢan kadın olmak zor!”, Cumhuriyet,  5 Ekim 2003, s. 1, 8. 
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       Kadın istihdamına yönelik çalıĢmalar 2004 yılı içerisinde de devam ettirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 2004 ĠR‟de kadın haklarını da içeren ve birçok konuya olumlu etkisi 

olacağı belirtilen “Türk Ceza Kanunu”nun kabulüne olumlu bir Ģekilde yer verilmiĢ 

olmasına karĢın kadınların toplumda eĢit bir konuma kavuĢturulması için çabaların 

devamı istenmiĢtir. Bunun yanı sıra BaĢbakanlık, kamu görevlilerinin iĢe alınması 

sırasında kadın-erkek eĢitliğini sağlamaya yönelik Ocak 2004‟de bir genelge 

yayınlamıĢtır.
1092

 Mayıs 2004‟de yapılan değiĢiklik ile “Kadınlar ve erkekler eşit 

haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” 

ifadesinin Anayasa‟da yer alması, 2004 ĠR‟de kadın ve erkek arasında muamele 

eĢitliği açısından olumlu bir geliĢme olarak nitelendirilmiĢtir. 

       Türkiye‟de devlet memuru konumunda olan kadınların doğum izin hakları “İş 

Kanunu” hükümleri doğrultusunda hazırlanan Temmuz 2004 tarihli bir yönetmelikle 

yeniden düzenlenmiĢtir. Bunun yanı sıra aynı yıl içinde gebe kadınlar, yeni doğum 

yapmıĢ veya emziren kadınlar ile gece postalarında çalıĢtırılan kadınların çalıĢma 

konularına iliĢkin yönetmelikler de kabul edilmiĢtir; ayrıca devlet memurlarına 16 ay 

ücretli analık izni hakkının verilmesine, 2004 ĠR‟de kadın adına olumlu bir geliĢme 

olarak değinilmiĢtir. Raporda belirtilen bu geliĢmelere karĢın 10 yıldır yasallaĢması 

beklenen “Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü‟nün kuruluĢ tasarısının 

kabul edilmemesi eleĢtirilmiĢtir.
1093

       

       2005 ĠR‟de, kadınlara ve erkeklere eĢit muamele edilmesiyle ilgili olarak 

istihdamda ayrımcılığı yasaklayan AB yönergelerinin iç hukuka aktarılmasına dair 

bir ilerleme kaydedilemediği; ancak “Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü”nün 

kuruluĢuna dair yasanın Ekim 2004‟de kabul edildiği açıklanmıĢtır.
1094

  Kadınların 

çalıĢma hayatı dâhil her alandaki genel durumunun iyileĢtirilmesi için geliĢtirilen 

projelerin desteklenmesi ve bu konuda toplumsal bilinç oluĢturulması için “BM 

Nüfus Fonu Savunuculuk Alt Programı Projesi” yürütülmüĢtür.
1095

 ĠĢgücü 

piyasalarında yarı zamanlı çalıĢma ve sabit süreli sözleĢmeler ile belli ölçüde 

esneklik getirilmesine yer verilen 2005 ĠR‟de, iyi eğitimli iĢgücünde görülen yüksek 

iĢsizlik oranıyla düĢük ölçekteki kadın istihdamı dengesizliğine dikkat çekilmiĢtir. 

                                                           
1092

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2004 Yılı Ġlerleme Raporu ve Tavsiye 

Metni, s. 37; ayrıca bkz. T.C. Resmî Gazete, Sayı 25354, 22 Ocak 2004, s. 21. 
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 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2004 Yılı Ġlerleme Raporu ve Tavsiye 

Metni, s. 38-39, 95. 
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 A.g.r., s. 112. 
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 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2005 Yılı Programı, s. 148. 
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Asgari ücret konusuna da değinilen ĠR‟ye göre 2000‟de asgari ücretin ortalama 

ücretlere oranı %15 iken 2004‟de bu oran %25‟e yükselmiĢ ve bu durum daha az 

vasıflı iĢçi çalıĢtırmayı azaltırken kayıt dıĢı istihdamı arttırmıĢtır.
1096

   

       Yine 2005 ĠR‟ye göre kadınlara ve erkeklere eĢit muamelede ve kadının temel 

haklarında iyileĢmeler görülmekle birlikte AB‟nin cinsiyet eĢitliğine iliĢkin 

yönergeleri iç hukuka tam olarak aktarılmamıĢtır. Özellikle ebeveyn izni, eĢit ücret, 

istihdama eriĢim, ispat yükü ve kanunu ve meslekî alanlarda uyumun gerekliliği 

raporda belirtilmiĢtir. Söz konusu rapora göre iĢgücü katılım oranı %48,7, istihdam 

oranı %41 olan Türkiye‟de çalıĢma yaĢında olan nüfusun %25‟i kadındır. Kırsal 

iĢsizlik oranının düĢük olmasına karĢın ücretsiz aile çalıĢanlarını oluĢturan ve 

verimsiz tarımsal faaliyetlerini yürüten kadınlar, bazı alanlarda istihdamın büyük 

bölümünü oluĢturmaktadır.
1097

 DPT tarafından 2005 yılı raporunda 2004 yılının 

ikinci çeyreğinde kadınların iĢgücüne katılım oranı %26 olarak açıklanmıĢtır. Bu 

oranın %17,5‟ini kentlerdeki kadınlar oluĢtururken, %39,1‟ini ise kırsal kesimdeki 

kadınlar meydana getirmiĢtir.
1098

 Kırsal bölgede, kadınların iĢlerini kaybetme 

oranları artmıĢtır. Kadın iĢçilerin yoğun olarak çalıĢtığı tütün sektöründe alınan 

kararların uygulanması içinde hükümet, ekimin yapılmayacağı MuĢ ilinden 46 kadın 

çalıĢanı Bitlis iline çalıĢmak üzere göndermiĢtir.
1099

 

      Diğer taraftan Avrupa‟nın 2010 yılı hedefleri arasında olan dünyanın bilgi temelli 

en rekabetçi ekonomisi haline gelmek için istihdam hedefleri belirlenmiĢtir. Buna 

göre 2010‟dan itibaren AB tarafından istihdam oranının %70‟e, kadınların istihdam 

oranının ise %60‟a çıkarılması hedeflenmiĢtir.
1100

 Bu çerçevede doğrultusunda 

belirlenen strateji içinde yer alan Türkiye‟deki iĢgücü ve istihdam durumu ile ilgili 

değerlendirmelerde bulunulmuĢ ve ĠR‟lerde bunlar açıklanmıĢtır. Bu stratejinin 

temelinde “cinsiyet eşitliği” bulunmaktadır. Bu çerçevede Türkiye‟den ilk iĢe giriĢ ve 

iĢgücü piyasasında kalıĢ sürecinde kadınlar ve erkekler arasındaki dengesizliklerin 

giderilerek adil koĢulların yaratılması istenmiĢtir.
1101

  

                                                           
1096

 Türkiye 2005 Ġlerleme Raporu, T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı, 2006, s. 59-60.  
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 A.g.r., s. 50-51, 112. 
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1999-2004 dönemine ait tüm bu geliĢmeler ıĢığında, kadın istihdamında 

gelinen noktayı aĢağıdaki tablolar üzerinden değerlendirmek mümkündür.  

Tablo 68 YaĢ Grubuna Göre Ġstihdam Edilen Kadın Sayısı (1000)
1102

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ArtıĢ Oranı (%) 

15-19 813 686 619 603 532 440 -45,87 

20-24 1.039 920 955 936 844 765 -26,37 

25-29 854 895 876 912 905 752 -11,9 

30-35 754 722 777 821 807 675 10,47 

35-39 687 644 672 696 708 637 -7,27 

40-44 601 544 577 592 600 531 -11,64 

45-49 436 414 457 495 479 413 -5,27 

50-55 331 315 342 349 341 282 14,8 

55-59 279 259 249 253 261 218 -21,86 

60-64 253 180 194 223 191 149 -41,1 

65+ 291 222 251 239 224 184 -35,7 

TOPLAM 6.335 5,801 5.969 6.119 5.892 5.047 -20,33 
 

       Ġstihdam edilen kadınların yaĢ grupları verilerinde görüldüğü gibi 30-35 yaĢ 

grubu içinde yer alan kadınların istihdamında artıĢ, diğer yaĢ gruplarının tamamında 

yer alan kadınların istihdamında ise düĢüĢ yaĢanmıĢtır. 

Tablo 69 ĠĢteki Duruma Göre Ġstihdam Edilen Kadın Sayısı (Kent)
1103

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Ücretli veya maaĢlı 1.400.000 1.518.000 1.418.000 1.614.000 1.638.000 1.649.000 

Yevmiyeli 131.000 157.000 164.000 214.000 207.000 189.000 

Kendi hesabına 176.000 172,000 195,000 169.000 168.000 170.000 

ĠĢveren 34.000 36.000 33.000 46.000 36.000 38.000 

Ücretsiz Aile ĠĢçisi 228.000 186.000 201.000 224.000 212.000 278.000 

TOPLAM 1.968.000 2.070.000 2.074.000 2.267.000 2.261.000 2.324.000 

 

       Yukarıdaki tabloda ücretli veya maaĢlı çalıĢan kadınların sayısı, yevmiyeli, 

kendi hesabına çalıĢan, iĢveren olan ve ücretsiz aile iĢçisi toplamından fazla 

görünmekle beraber 1999-2004 arasında %18 oranında artmıĢtır. Kendi hesabına 

çalıĢan kadın sayısında %3,4, ücretsiz aile iĢçisi sayısında %21,92, yevmiyeli 

çalıĢanların sayısında ise %44 oranında artıĢ olmuĢ, iĢveren sayısı ise aynı kalmıĢtır. 
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 Ġstatistik Göstergeler Statistical Indiscators 1923-2013, s. 151-152. 
1103

 Kadın Ġstihdamı Zirvesi Women’s Employment Submit, 10-11 ġubat 2006, Ankara,  Türkiye 

ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu,  Yayın No. 266, 2006, s. 48. Tabloda rakamlar yuvarlatılarak 

verilmiĢtir. 



260 
 

Tablo 70 Ġstihdam Edilen Kadınların Yıllara Göre Ekonomik Faaliyet Kolları 

ile Tarım ve ĠnĢaat Sektörlerinde ÇalıĢanların Sayısı (1000 kiĢi, 15+ yaĢ)
1104

 

Yıllar EKONOMĠK 

FAALĠYET 

KOLLARINDA 

BULUNANLAR 

 

TARIM  ĠNġAAT ve 

BAYINDIRLIK 

ĠġLERĠ 
Tarım, 

Ormancılık, 

Avcılık ve 

Balıkçılık 

 Toplam Kadın Toplam  Kadın Toplam Kadın 

1999 22.048 - 6.134 3.765 1.365 33 

2000 21.580 5.800 7.769 3.508 1.365 33 

2001 21.524 5.969 8.089 3.780 1.110 21 

2002 21.354 6.122 7.458 3.674 958 23 

2003 21.147 5.892 7.165 3.447 965 29 

2004 19.632 5.768 7.400 3.299 1.029 26 

ArtıĢ Oranı (%) -10,95 -0.55 20,63 -12,37 -24,61 -21,21 

 

        Tablo 70‟te görüldüğü gibi genelde Türkiye‟de tarım dıĢında kadın istihdamı 

oranı düĢüktür ve bunun daha önce değinildiği çok çeĢitli nedenleri 

bulunmaktadır.
1105

 

Tablo 71 Yıllara Göre Sanayi Sektöründe Toplam ve Kadın ÇalıĢanların Sayısı 

(1000 kiĢi, 15+ yaĢ)
1106

 

Yıllar SANAYĠ 

Madencilik ve 

TaĢ Ocakçılığı 

Ġmalat Sanayi Elektrik, Gaz ve 

Su 

 Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın 

1999 134 2 3.555 778 95 7 

2000 81 4 3.638 720 91 6 

2001 98 3 3.581 693 95 7 

2002 120 5 3.731 808 103 4 

2003 83 3 3.663 753 100 6 

2004 104 2 3.801 779 83 5 

ArtıĢ Oranı (%) -22,38 0 6,91 0,12 12,63 -28,57 
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 Ġstatistik Göstergeler (1935-2006), s. 163; Tarımda ÇalıĢan Kadının iĢgücünün DönüĢümü 
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Tablo 72 Yıllara Göre Hizmet Sektöründe Toplam ve Kadın ÇalıĢanların Sayısı 

(1000 kiĢi, 15+ yaĢ)
1107

 

 H Ġ Z M E T L E R 

Yıllar Toptan ve 

Perakende 

Ticaret, Lokanta 

ve Oteller 

UlaĢtırma, 

HaberleĢme ve 

Depolama 

Malî Kurumlar, 

Sigorta, TaĢınmaz 

Mallara Ait ĠĢler ve 

Kurumları Yardımcı 

ĠĢ Hizmetleri 

Toplum 

Hizmetleri, 

Sosyal ve 

 KiĢisel 

Hizmetler 

 Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın 

1999 3.204 385 952 59 580 200 3.309 841 

2000 3.817 388 1,067 68 709 221 3.044 852 

2001 3.737 386 1.034 62 697 194 3.083 823 

2002 3.980 446 1.004 62 697 192 3.303 907 

2003 4.057 473 1.022 63 738 193 3.359 925 

2004 4.179 502 1.100 62 786 216 3.308 877 

ArtıĢ Oranı (%) 30,43 30,38 15,54 5,08 35,51 8 0,03 4,28 

 

       Tablo 70, 71 ve 72‟de belirtilen istihdamın sektörel dağılımı, bir ülkenin 

ekonomik ve sosyal yönden geliĢmiĢlik düzeyinin en önemli göstergesi olarak kabul 

edilmiĢtir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, geliĢmiĢ ülkelerde istihdamın sektörel 

geliĢimi tarımdan, sanayi ve hizmet sektörüne geçiĢ Ģeklinde olmuĢtur. Türkiye‟de 

ise sanayi sektöründe yeterince geliĢme sağlanmadığından tarım sektöründen hizmet 

sektörüne hızlı bir geçiĢ yaĢanmıĢtır.
1108

 Tablolarda da görüldüğü gibi sanayi 

kesiminde çalıĢan kadınların, imalat sanayi hariç sanayideki sayısı oldukça düĢüktür. 

Sektörler arasında kadınların en çok istihdam edildikleri alan tarım sektörüdür ki 

burada kadınların oranı %12,37‟ye düĢmüĢtür.
1109

 Kadın istihdamının yüksek olduğu 

hizmet sektöründe kadınların sayıca az olduğu meslekler bulunmaktadır. Genellikle 

kamuda bulunan bu mesleklerde yer alan kadınların 1999-2004 yılları arasındaki 

sayıları aĢağıda verilmiĢtir. 

       AĢağıdaki tabloya göre yardımcı doçent ve öğretim görevlisi oranlarında 

sırasıyla  %48,59 ve %50,68 artıĢ olmuĢtur. Bu oranlara en yakın artıĢ %38,46‟lık 

artıĢla profesör oranında olmuĢtur. En az artıĢ ise %3,57 oran ile uzmanlıkta 

meydana gelmiĢtir. 
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Tablo 73 Akademik Unvanlarına ve Yıllara (2000-2004) Göre Yükseköğretimde 

Görevli Kadın Öğretim Üyesi Sayısı
1110

 

Yıllar Toplam Profesör Doçent Yardımcı 

Doçent 

Öğretim 

Görevlisi 

Okutman Uzman AraĢtırma 

Görevlisi 

2000 24.361 2.181 1.605 3.031 3.492 3.043 978 10.017 

2001 26.154 2.350 1.754 3.368 3.958 3.121 977 10.611 

2002 28.205 2.546 1.758 3.758 4.427 3.235 981 11.481 

2003 29.858 2.785 1.739 4.094 4.878 3.123 981 12.244 

2004 31.434 3.020 1.728 4.504 5.262 3.382 1.013 12.512 

ArtıĢ Oranı 

(%) 

29,03 38,46 7,66 48,59 50,68 11,14 3,57 24,90 

 

       Kadınların az bulunduğu diğer mesleklerden olan hâkim ve Cumhuriyet Savcısı 

sayısı ise aĢağıda verilmiĢtir. 74. tabloda yer alan oranlarda da belirtildiği gibi kadın 

savcı oranında küçük bir artıĢ olurken; kadın hâkim oranında düĢüĢ yaĢanmıĢtır. 

Tablo 74 Yıllara (2000-2004) Göre Türkiye’de Görev Yapan Kadın Cumhuriyet 

Savcısı ve Hâkim Sayısı
1111

 

 Cumhuriyet Savcısı Hâkim 

Yıllar Toplam Kadın Oran (%) Toplam Kadın Oran (%) 

2000 2.876 100 3,3 6.572 2.599 39,5 

2001 3.049 111 3,6 5.899 1.674 28,4 

2002 3.236 122 3,6 6,113 1.725 28,2 

2003 3.299 130 3,9 6.217 1.744 28,1 

2004 3.227 139 4.3 5.975 1.687 28,2 

 

2.4. Çocuk ĠĢçiliği Konusundaki GeliĢmeler 

       Avrupa Sosyal ġartı‟nda tüm çocukları ilgilendiren “Çocukların ve Gençlerin 

Korunma Hakkı” çerçevesinde taraf devletlerin üstlenmek zorunda oldukları 

maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler arasında, asgari çalıĢma yaĢının en az 15 

olması, çocukların sağlık, ahlak ve eğitimleri zarar görmeyecek Ģekilde hafif iĢlerde 

çalıĢtırılması, tehlikeli ve sağlığa zararlı sayılan iĢlerde asgari çalıĢma yaĢının 

yükseltilmesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra zorunlu eğitim çağında bulunan 

çocukların eğitimlerini engelleyecek iĢlerde çalıĢtırılmaması, 16 yaĢından küçüklerin 

çalıĢma sürelerinin kısaltılması, geliĢimlerinin meslekî eğitim gereksinimlerine göre 

sınıflandırılması da ASġ‟de açıklanmıĢtır. Genç çalıĢanlar için uyulması gereken 

Ģartlar da bulunmaktadır. Bunlar; genç çalıĢanların ve çırakların adil bir ücret ve 
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diğer uygun ödeneklerden yararlandırılması, 18 yaĢ altındaki çalıĢan kiĢilere yılda en 

az 3 haftalık ücretli izin hakkı verilmesi, çocukların ve gençlerin, bedensel ve manevi 

tehlikelere karĢı özel olarak korunmasıdır.
1112

 

       Türkiye‟nin taraf olduğu uluslararası sözleĢmelerden gelen yükümlülükleri 

yerine getirmek zorunda olduğu çocuklarla ilgili DĠE‟nin 1999 yılı nüfus tespit 

sonuçlarına göre 0-14 yaĢ grubu çocuk nüfusun toplam nüfusun içindeki payı 

%30,2‟dir ve bu payın 2000‟de %29,7‟ye düĢeceği tahmin edilmiĢtir. Temel eğitim 

çağındaki özellikle kırsal kesimde yaĢayan çocukların aile bütçesine katkı amaçlı 

çalıĢtırılması önemli sorunlardandır. Sorunun çözümü amacıyla söz konusu 

çocukların tekrar eğitim sürecine döndürülmesi ve bu çocuklara bir meslek 

kazandırılması BYKP‟de planlanmıĢtır. ILO‟nun 182 sayılı “Çok Kötü Biçimlerdeki 

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Sözleşmesi”ni kabul eden Türkiye‟nin çocuklara yönelik 

tüm uygulamalarını, “Çocuk Hakları Sözleşmesi” ve çocuklarla ilgili diğer 

uluslararası yükümlülüklere uyumlu hale getirilebilmesi için tüm mevzuatını 

taraması ve uyum yasalarını çıkarması gerekmektedir.
1113

 

        BM belgelerini onaylayan Türkiye dâhil tüm taraf devletler,  MSHS‟de olduğu 

gibi ESKHS‟de de belirtilen çocuklar ve gençlerle ilgili gerekli tedbirleri almakla 

yükümlüdür. Taraf devletler, bütün çocukları ve gençleri koĢulsuz olarak hiçbir 

ayrım gözetilmeksizin özel koruma altına alma ve diğer yardım tedbirlerinden 

faydalandırmak zorundadır.  Söz konusu tedbirler Ģunlardır: Çocuklar ve gençlerin 

ekonomik ve sosyal sömürüden korunması, onların ahlaki değerlerine, sağlıklarına 

zararlı olabilecek, hayatlarını tehlikeye sokabilecek ya da normal geliĢimlerini 

engelleyecek iĢlerde çalıĢtırılmalarının yasalarla engellenmesi.
1114

            

      Türkiye‟de, 1995 yılından itibaren çocuk hakları konusunda önemli geliĢmeler 

olmakla birlikte genel ilkeler olarak belirlenen “ayrım gözetmeme ve çocuğun yüksek 

yararı, yaşama, hayatta kalma, gelişme ve kendini ilgilendiren tüm yasal ve idari 

süreçlere katılımı” açık olarak Anayasa ve diğer yasalarda yeterince yer 

almamıĢtır.
1115

 ESKHS‟de çocuklar ve gençler için sözleĢmede taraf devletlerden 

alması istenilen tedbirler açıklanmıĢtır. Bu tedbirler Ģunlardır: Çocukların ve 
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gençlerin ekonomik ve sosyal sömürüden korunması, onların ahlaki değerlerine, 

sağlıklarına zararlı olabilecek, hayatlarını tehlikeye sokabilecek ya da normal 

geliĢimlerini engelleyecek iĢlerde çalıĢtırılmalarının yasalarla engellenmesi. Bunun 

yanı sıra devletlerin koyacağı yaĢ sınırı ile çocukların bu yaĢ sınırları altında ücretli 

olarak çalıĢtırılmalarının yasalarla yasaklanması ve cezalandırılması 

bulunmaktadır.
1116

 Türkiye, çocuklara yönelik tüm uygulamaları ÇHS ve çocuklarla 

ilgili diğer uluslararası yükümlülüklere uyumlu hale getirme kararı almıĢtır. Bu 

nedenle tüm mevzuatın taranarak AB uyum yasalarının hazırlanması için Adalet 

Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurmayı planlamıĢtır; ayrıca ÇHS‟nin etkin bir 

Ģekilde uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması için bir kurul 

oluĢturulması için yasal düzenlemeler yapılması kararını almıĢtır.
1117

  

       BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu tarafından 20.11.1989‟da kabul edilen Çocuk 

Hakları SözleĢmesi‟ni Türkiye, 27.1.1995‟de onaylayarak yürürlüğe koymuĢtur. 

Türkiye‟nin söz konusu sözleĢmeyi imzalarken kendisine, ailesine, toplumuna ve 

bilimsel ve teknolojik geliĢmelere katkı sağlayan, üretken, ülkeyi 21. yüzyıldaki 

değerlerle buluĢturan nesiller yetiĢtirmeyi hedeflemiĢtir. Bu hedefle Türkiye, 

çocukların doğumlarından itibaren baĢlayan ve hayatları boyuncu süren bir 

sorumluluk almıĢtır. Bu nedenle hükümetler onların yaĢama, korunma, bakılma ve 

yetiĢme hakları doğrultusunda planlar hazırlamıĢtır.  Burada amaçlanan onları 

nitelikli ve sağlıklı çağdaĢ bir birey olarak yetiĢtirmek ve onlara insanlık onuruna 

yaraĢır bir yaĢam standardı oluĢturmaktır.
1118

  

         Bu planlardan biri olan VIII. BYKP‟de çocukların erken yaĢta çalıĢmalarının 

her açıdan haksızlıklara neden olduğu ve çocuk ihmal ve istismarına yol açtığı bilgisi 

yer almıĢtır. Bu nedenle çocukların çalıĢmasının önlenmesi temel hedeftir; ancak 

hızlı nüfus artıĢı, göç, gelir dağılımının adaletsizliği, geniĢ kesimlerin satın alma 

gücünün düĢmüĢ olması, tüm nüfusun sosyal güvenlik kapsamında bulunmaması, 

ailelerin çocuklarını okula gönderecek gelire sahip olmaması gibi pek çok nedenle 

çocuklar çalıĢtırılmaktadır. Kalifiye olmayan iĢgücü ve üretim biçimleri nedeniyle 

küçük iĢletmelerde çalıĢtırılan çocuklar, ailelerinin istekleriyle çalıĢma hayatına 

baĢlamaktadır. Çünkü ailede gelir düzeyi düĢtükçe çocuğun faydası daha çok 
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ekonomik açıdan değerlendirilmektedir; zira hiç okumamıĢ ailelerde çocuğun faydası 

%94 oranında ekonomik olarak görülmektedir.
1119

 

       57. Hükümetin temel görev olarak belirttiği konulardan biri de çalıĢan 

çocukların sağlıkları ve haklarının korunmasını, eğitimlerinin sürdürülmesini 

sağlamaktır.
1120

 Türkiye‟de çocuklar, ailelerine destek olmak amacıyla tarımın yanı 

sıra sanayide, hizmet sektöründe ve ticaret sektöründe de ücretsiz, ücretli ve 

yevmiyeli olarak çalıĢtırılmıĢlardır.
1121

 BM‟lerin ÇHS‟nin kabulünün 20. yılı 

nedeniyle konuĢan FP Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey, Türkiye‟de 5.000.000 

civarında çocuğun korunmaya ihtiyacı olduğunu, çocukların önemli bir bölümünün 

sokaklarda yaĢadığını; ancak bu sorunlara çözüm getirmek için ciddi bir çalıĢmanın 

olmadığını öne sürmüĢtür.
1122

  

        Aileler gibi iĢverenlerin de çocukları çalıĢtırmayı tercih etme sebepleri 

bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, çok düĢük ücretle çalıĢtırılan çocukların iĢ 

disiplini altına alınmasının kolay olmasıdır. Bununla birlikte iĢin yapılmasından 

doğan tehlikelerin ortadan kaldırılması yani iĢ güvenliği gereği iĢveren, çocukları 

çalıĢtırma sırasında oluĢabilecek tehlikelerden onları koruyacak kanunların 

öngördüğü önlemleri almakla yükümlüdür. ĠĢ güvenliğinin çocuk iĢçiler açısından 

anlamı, çalıĢma yaĢının altında bulunan çocukların çalıĢtırılmamasıdır.
1123

  

       VIII. BYKP için hazırlanan ÖĠKR‟de de kız çocukları ve kadınlar için önerilerde 

bulunulmuĢtur. Kız çocuğunun aile ve toplum içindeki değerinin, potansiyel çocuk 

doğuran ve çocuk bakan tanımından öteye geniĢletilmesi gerektiği belirtilmiĢtir; 

ayrıca raporda, kız çocuğunun, yaĢadığı toplumun kalkınmasında tam katılımının 

sağlanarak eğitsel ve sosyal politikalar oluĢturulması ve uygulamaya geçirilmesi için 

desteklenmesi gerektiği açıklanmıĢtır.
1124

 Bu önerilerin dayanaklarından biri Pekin 

Eylem Platformu‟ndaki kız çocuklarına yönelik olarak belirlenen hedeflerdir. Söz 

konusu hedefler Ģunlardır: Kız çocuğuna yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan 

kaldırmak, kız çocuğu haklarını korumak, yaygınlaĢtırmak ve onun ihtiyaçlarıyla 

potansiyeline yönelik bilinci arttırmak, çocuk iĢçilerin ekonomik istismarını ortadan 
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kaldırmak, çalıĢan genç kızları korumak, kız çocuğunun statüsünü geliĢtirmede 

ailenin rolünü güçlendirmek, kız çocuğunun sosyal ve ekonomik politikaya iliĢkin 

bilincini ve katılımını arttırmak.
1125

   

       Türkiye, çalıĢan çocuklar lehine uluslararası anlaĢmalardan gelen 

yükümlülükleri de göz önünde bulundurarak bazı sözleĢmeleri kabul etmiĢ ve 

onaylamıĢtır. Bunlardan en önemlisi 7.6.1999‟da kabul edilen 182 sayılı “Çok Kötü 

Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Sözleşmesi”dir. Bunun yanı sıra 

23.1.1998‟de TBMM‟de onaylanan
1126

 istihdama kabulde asgari yaĢla ilgili “ILO 138 

Sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi” ile bütünlük sağlamak için çalıĢmalara devam 

edilmiĢtir.
1127

 

2.4.1. ILO 138 Sayılı Asgari YaĢ SözleĢmesi 

       “138 Sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi” için toplanan ILO‟nun genel konferansında 

istihdama kabulde asgari yaĢ konusunda bir takım kararlar alınmıĢtır. Daha sonra 

sözleĢmeye dönmesi planlanan bu kararlarda, çocukların çalıĢtırılmasına tamamen 

son verilmesi amaçlanmıĢtır. Bununla birlikte konferansta, sınırlı sayıda sektöre 

uygulanabilen bazı sözleĢmelerin zaman içerisinde yerini alacak genel bir belge 

oluĢturulması da kararlaĢtırılmıĢtır.  ILO 138 Sayılı SözleĢmeyi onaylayan her üye 

ülke, çocuk iĢçiliğini etkin bir Ģekilde ortadan kaldırmayı taahhüt etmiĢtir. Bu taahhüt 

içinde istihdama veya çalıĢmaya kabul asgari yaĢın,  gençlerin fiziksel ve zihinsel 

anlamda geliĢmelerine olanak sağlayacak bir düzeye ulaĢması için ulusal bir politika 

takip etmek de bulunmaktadır.
1128

 

       SözleĢmeye taraf her üye ülke, kendi ülkesinde, istihdama ve çalıĢmaya kabul 

asgari yaĢ sınırını belirmek ve bu durumu açıklayan bir belge ile onay belgesini 

imzaladığı sözleĢmeye eklemekle yükümlendirilmiĢtir. Bunun dıĢında söz konusu 

sözleĢmenin 4 ve 8. maddelerinde bazı istisnalar saklı tutularak hiç kimsenin 

belirlenen yaĢın altında herhangi bir meslekte istihdama veya çalıĢmaya kabul 

edilmeyeceği beyan edilmiĢtir. SözleĢmeye göre asgari yaĢ sınırı, zorunlu öğrenim 
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yaĢının bittiği yaĢın altında ve her koĢulda 15 yaĢın altında olmaması gerekmektedir. 

Bu konudaki bir istisnayla ekonomisi ve eğitim olanakları gerektiği gibi geliĢmemiĢ 

olan her üye ülke, varsa ilgili iĢveren ve iĢçi örgütlerinin görüĢünü aldıktan sonra, 

asgari yaĢı baĢlangıçta 14 olarak belirleme yetkisine sahip olmuĢtur.
1129

   

       SözleĢmenin 3. maddesinde 16 yaĢındaki gençlerin istihdam ve çalıĢmalarına 

izin verme koĢulları yer almıĢtır. Bu koĢullar Ģunlardır: SözleĢmeye taraf her devletin 

iĢveren ve iĢçi örgütlerine danıĢarak karar alması, genç kiĢilerin sağlığı, güvenliğini 

ve ahlakının korunmasına yönelik mevzuatı oluĢturup bunları uygulaması ve söz 

konusu çocuklara özel öğrenim veya meslekî eğitim görmeleri fırsatının yaratılması. 

Bu konudaki istisna ise yetkili makamın gerektiğinde ilgili iĢveren ve iĢçi örgütlerine 

danıĢtıktan sonra uygulamada önemli sorunlar çıktığı zaman sınırlı istihdam ve 

çalıĢma kategorilerini bu sözleĢme dıĢında tutabilmesiydi.
1130

  

        SözleĢmenin 5. maddesinde yer alan hükümler, hangi iĢlere bu mevzuatın 

uygulanacağını açıklamıĢtır.  Bu iĢler; madencilik ve maden çıkarımı, imalat, inĢaat, 

elektrik, gaz ve su temizlik hizmetleri, ulaĢtırma, depolama ve haberleĢme, düzenli 

olarak ücretli iĢçi istihdam etmeyen ve yerel tüketim amacıyla üretim yapan küçük 

ölçekli aile iĢletmeleri dıĢında kalan ticari amaçlı üretimde bulunan tarım iĢletmeleri 

ve plantasyonlardır. SözleĢmenin 6. maddesinde ise sözleĢme hükümlerinin 

uygulanamayacağı durumlar yer almıĢtır. Söz konusu durumlar Ģunlardır: Çocuklar 

ve gençler tarafından genel meslekî ve teknik eğitim için okullarda veya diğer eğitim 

kuruluĢlarında yapılan iĢler, iĢçi ve iĢveren, varsa yetkili makama danıĢılarak 

belirlenen koĢullara göre iĢyerlerinde en az 14 yaĢındaki kiĢilerin yaptıkları iĢler, 

esas olarak bir okul ya da bir eğitim kuruluĢunun sorumlu bulunduğu bir eğitim veya 

öğretim kursu gereği iĢler, eğitim veya meslek seçimini kolaylaĢtırmak amacıyla 

oluĢturulmuĢ bir yönlendirme ya da rehberlik programının parçası olan iĢler.
1131

 

       Ulusal mevzuat gereği 13-15 yaĢ arasındaki kiĢilerin çalıĢmalarına izin verilecek 

iĢler ve koĢulları sözleĢmenin 7. maddesinde yer almıĢtır. Bu koĢullar Ģunlardır: 

Çocukların sağlığına veya geliĢimine zarar verme ihtimali bulunmayan ve okula 

devamını engellemeyen iĢler. Bununla birlikte çocukların mesleğe yönlendirme veya 

meslekî eğitim programlarına katılımlarına, derslerden yararlanmalarını 

                                                           
1129

 T.C.  Resmî Gazete, Sayı 23379, 21.6.1998, s. 3. 
1130

 T.C.  Resmî Gazete, Sayı 23379, 21.6.1998, s. 3-4. 
1131

 T.C.  Resmî Gazete, Sayı 23379, 21.6.1998, s. 4-5. 



268 
 

engellememek koĢuluyla hafif iĢlerde çalıĢmalarına veya istihdamlarına izin 

verilmektedir. Bunların dıĢında söz konusu sözleĢmeyle en az 15 yaĢında olmakla 

birlikle öğrenimlerini tamamlamamıĢ olan kiĢilerin, sözleĢmenin ilgili koĢullarına 

uygun olarak ve belirlenen iĢlerde ulusal mevzuat gereğince çalıĢmalarına veya 

istihdamlarına olanak sağlanmıĢtır. Belirlenen iĢler konusunda sözleĢmede, ilgili 

devlete, istihdam veya çalıĢmaya izin verilecek faaliyetlerin neler olduğuna karar 

verme ve çalıĢma veya istihdamın koĢullarını belirleme olanağı getirilmiĢtir.  

ÇalıĢma izni konusunda bir istisna ise sözleĢmenin 8. maddesinde yer almıĢtır. Buna 

göre yetkili makam, ilgili iĢçi ve iĢveren örgütlerine danıĢıldıktan sonra sözleĢmenin 

öngördüğü çalıĢma ya da istihdam yasaklamalarına karĢın izin verebilmektedir.
1132

   

       ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6-14 yaĢ aralığında bulunan ilköğretim 

çağındaki çocukların çalıĢtırılmaları ile ilgili önlemler almak için bir araĢtırma 

yapmıĢtır. Bu araĢtırmaya göre çocukların %57,6‟sı tarım kesiminde, %10,34‟ü 

hizmet kesiminde (ev iĢlerinde çalıĢanların çoğunluğunu kız çocukları 

oluĢturmaktadır), %10,21‟i ticaret kesiminde çalıĢtırılmaktadır. 6-16 yaĢ grubunda 

yer alan söz konusu çocukların %58,7‟si ücretsiz aile iĢçisi, %23,7‟si ücretli iĢçi, 

%15,7‟si yevmiyeli iken %1,9‟u ise kendi hesabına çalıĢmaktadır. ÇalıĢan çocukların 

283.681‟inin SSK‟ya kaydı yaptırılmıĢken diğer çocukların kayıt dıĢı çalıĢtırıldığı 

ortaya çıkmıĢtır.
1133

 

        2002 ĠR‟de ise Türkiye‟de azalma olmasına karĢın 893.000 çocuğun 

çalıĢtırıldığının tahmin edildiği açıklanmıĢtır. Türkiye‟de çocuk iĢçiliği ile mücadele 

ulusal programı ve eylem planı hazırlanmasına karĢın uygulamaya geçirilmemesi de 

eleĢtirilmiĢtir. 2002 yılı ortasında 1.000.000 olan 12-17 yaĢ aralığında çalıĢan 

çocukların sayısında belirgin bir düĢüĢ olmuĢ,  bu sayının 2003 ortasında 770.000‟e 

kadar gerilediği raporda yer almıĢtır.
1134

 Bu geliĢmelere rağmen bir sorun olarak 

devam eden ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Katılım Ortaklığı 

Belgesi‟nde yer alan çocuk iĢçiliği problemi ile ilgili çalıĢmaların sürdürülmesi 

istenmiĢtir.
1135

 Türkiye ise hazırladığı UP‟de çocukların çalıĢması ile ilgili esas, usul 
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ve mevzuatın ILO, AB ve uluslararası norm ve standartlara uygun hale getirileceğini 

taahhüt etmiĢtir.
1136

 

       2003 ĠR‟ye göre 1971‟den itibaren çocuk çalıĢtırma yaĢı 12‟den 15‟e 

yükseltilmiĢ olmasına karĢın Türkiye‟de yaĢı 15‟in altında yer alan çok sayıda 

çocuğun, küçük iĢletmelerde ve tarım sektöründe istihdamı devam etmiĢtir. Bununla 

birlikte Türkiye, 2003 ĠR‟de belirtildiği gibi ASġ‟de de yer alan “Çocukların ve 

Gençlerin Korunma Hakkı” ile  “Anaların ve Çocukların Sosyal ve Ekonomik 

Korunma Hakkı” sözleĢmelerini henüz onaylamamıĢtır.
1137

 Buna karĢın Türkiye, 

2004 ĠR‟de açıklandığı gibi Anayasa‟da yapılan değiĢiklik ile temel özgürlükler 

alanındaki uluslararası anlaĢmaların iç hukuka üstünlüğünü sağlamıĢtır.
1138

  

       Ailelerin eğitim düzeyi ve çalıĢma hayatında bulunmaları çocukların geleceğinin 

Ģekillenmesinde önemli bir etkendir. Çocukların çalıĢmasının en önemli nedeni 

ailenin veya ülkenin yoksul olmasıdır; zira yoksul aileler çocuklarını çalıĢtırmaya 

zorlamıĢtır.
1139

 Yoksulluğun yanı sıra eğitim, göç,  yetiĢkin aile bireylerinin iĢsizliği 

ve mevzuatın etkin kullanılamaması çocuk iĢçiliğinin artmasının sebepleridir.  6-14 

yaĢ grubunda 500.000, 6-17 yaĢ grubunda ise 1.600.000 çocuğun çalıĢma yaĢamında 

olduğu tahmin edilmektedir.
1140

 Çocuk ve genç iĢçiliği ile ilgili soruna çözüm 

getirmek amacıyla çocukların çalıĢtırılma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik 

çıkarılmıĢtır. Hükümetlerin yürüttükleri sosyal politikalara karĢın 2003-2004 eğitim 

ve öğretim döneminde (6-14) ilköğretim çağında ve %15,9‟u kız olan 1.012.000 

çocuk eğitim sisteminin dıĢında kalmıĢtır.  Bu çocuklar genellikle aileleri tarafından 

çalıĢtırılan çocuklardır.
1141

  

       Kız çocuklarını eğitimden koparıp çalıĢmaya iten çeĢitli sebepler bulunmaktadır. 

Kız çocuklarının çalıĢma olasılığını arttıran sebeplerden biri ebeveynlerin özellikle 

annenin eğitim düzeyidir.  Eğitim düzeyi yüksek ailelerin çocukları eğitim sisteminin 

içinde uzun süre kalabilmekte, meslek edinebilmektedir. Diğer önemli bir faktör de 

                                                           
1136

 A.g.e., s. 11; ayrıca bkz. T.C. Resmî Gazete, Sayı 25178, 24 Temmuz 2003, s. 15. 
1137

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2003 Yılı Ġlerleme Raporu, s. 33-34. 
1138

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2004 Yılı Ġlerleme Raporu ve Tavsiye 

Metni, s. 23. 
1139

 Kemal BaĢ, “Türkiye‟de Çocuk ĠĢgücünü Belirleyen Etkenler: KiĢisel ve Ailevi Faktörler”, 

Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, 2004, Ankara, 

s. 41.  
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 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2005 Yılı Programı, s.  150. 
1141

 Aynur Ġlhan Tunç, “Kız Çocuklarının Okula Gitmeme Nedenleri ve Van Ġli Örneği”,  Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt VI, Sayı 1, 2009, s. 238, 241. 
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ailedeki çocuk sayısıdır.  Kırsaldan kentlere yerleĢmeye gelen ailede çocuk sayısının 

artıĢına paralel olarak erkek çocuğunun çalıĢma olasılığının kız çocuğuna göre 2 

misli arttığı;  kentlerden kırsala yerleĢmeye giden ailelerin çocuklarında ise kız 

çocuklarının erkek çocuklarına göre çalıĢma olasılığının 3 misli arttığı 

belirlenmiĢtir.
1142

 

Tablo 75 Yıllara (1999-2002) Göre Çocuk ĠĢgücü (12-17 yaĢ) Oranı (%)
1143

 

Yıllar TOPLAM KIZ ÇOCUĞU 

 ĠĢgücüne Katılma 

Oranı (ĠKO) 

Ġstihdam 

Oranı 

ĠĢsizlik 

Oranı 

ĠKO Ġstihdam 

Oranı 

ĠĢsizlik 

Oranı 

1999 22 19,9 9,5 17,2 15,7 8,7 

2000 19 17,6 7,7 14,7 13,8 6,2 

2001 18,8 13,9 12,2 11,9 10,8 9,5 

2002 14,1 12,2 13,5 11,2 10,0 10,8 

 

       Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 1999-2002 döneminde kız çocuklarının 

iĢgücüne katılım oranı gittikçe düĢmüĢtür. Bunun en önemli nedeni kız çocuklarının 

aile içinde ücretsiz olarak çalıĢmasıdır. YaĢ büyüdükçe kız ve erkek çocukların 

istihdamı arasındaki oran da giderek büyümüĢtür.
1144

 Çocuk istihdamında toplamda 

yıllara göre sürekli bir azalma da görülmektedir. Bu durumun temel nedeni 8 yıllık 

kesintisiz ve zorunlu eğitimin ülke genelinde yaygın bir hale getirilmesidir. 

Çocukların kır/kent ayrımına bakıldığında 2002 verilerine göre aynı yaĢ grubunun 

kentsel alanda iĢgücüne katılım oranı %10 iken, bu oran kırsalda %20, %25 

seviyesine yükselmektedir.
1145

 

2.4.2. 182 Sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ĠĢçiliğinin 

Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına ĠliĢkin Acil Eylem 

SözleĢmesi 

       ÇalıĢma hayatı ile ilgili ilk kanunlarından olan “Hıfzıssıhha Kanunu”nda 12 

yaĢından aĢağı olan bütün çocukların fabrika, imalathane gibi her türlü iĢyerlerinde 

ve madenlerde çalıĢtırılması yasaklanmıĢtır. 12-16 yaĢ grubunda bulunan kız ve 
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 Kemal BaĢ, a.g.m., s. 42, 50.  
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 Dokuzuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 2007-2013, ĠĢgücü Piyasası Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporu, s. 41. 
1144
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erkek çocukların saat 20‟den sonra çalıĢmaları ve günde 8 saatten fazla 

çalıĢtırılmaları da yasaklanmıĢtır.
1146

 Buna karĢın nüfusun yarıya yakını 20 yaĢ 

altında olan Türkiye‟de tarım sektöründe daha yüksek düzeyde çocuk emeği 

sorununun gittikçe büyüdüğüne 2000 yılı ĠR‟de dikkat çekilmiĢtir. OECD 

tahminlerine göre 6-14 yaĢ grubundaki çocukların %30‟unun okula gitmeyip iĢgücü 

olarak kullanılması, Türkiye‟nin sağlıklı sosyal kalkınmasına engel olacaktır.
1147

 

Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye‟nin geçen bir yılın değerlendirilmesinin 

yapıldığı 2001 yılı ĠR‟de ise “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan 

Kaldırılması Hakkında 182 sayılı ILO Sözleşmesi” ile “Çocuk Haklarının 

Kullanılması Hakkında Avrupa Sözleşmesi”nin onayladığı bilgisi yer almıĢtır.
1148

   

        ILO tarafından 17.6.1999‟da kabul edilen “182 Sayılı En Kötü Biçimlerdeki 

Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem 

Sözleşmesi”, ILO‟nun temel haklara iliĢkin sözleĢmelerinden 8. olma özelliği 

taĢımaktadır. Türkiye söz konusu sözleĢmeyi 18.5.2001‟de kabul etmiĢ, 27.6.2001‟de 

yürürlüğe koymuĢtur.  SözleĢmede ücretsiz temel eğitimin önemine ve buna maruz 

kalan çocukların bu iĢlerden uzaklaĢtırılmalarının gereğine değinilerek söz konusu 

çocukların rehabilitasyonlarının ve sosyal uyumlarının sağlanmasının dikkate 

alınarak, derhal ve kapsamlı bir eylem planı yapılmasının gerekliliğine yer 

verilmiĢtir.
1149

  

       Durum tespitinin de yapıldığı sözleĢmeye göre çocuk iĢçiliği büyük ölçüde 

yoksulluktan kaynaklanmaktadır. Sorunun uzun vadeli çözümünün sosyal geliĢmeye, 

özellikle yoksulluğun azaltılmasına ve evrensel eğitime bağlı olduğu sözleĢmede 

vurgulanmıĢtır. Uluslararası birtakım belgelere atıfta bulunularak sorunun önemine 

dikkat çekilirken Uluslararası ÇalıĢma Konferansı‟nın 1996‟daki 83. oturumunda 

kabul edilen “Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması”na dair kararı ile 1998‟de 86. 

oturumunda kabul edilen “Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi 

ve İzlenmesi”,  20 Kasım 1989‟da yapılan BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu‟nda 

kabul edilen “Çocuk Hakları Sözleşmesi” ve 1930 tarihli “Zorla Çalışma Sözleşmesi” 

ile 1956‟da kabul edilen BirleĢmiĢ Milletler “Kölelik ve Köle Ticareti ile Kölelik 
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 T.C. Resmi Gazete, Sayı 1489, 6 Mayıs 1930, s.  8903. 
1147

 Türkiye’nin Katılım Yönünde ilerlemesi Üzerine Komisyon’un 2000 Düzenli Raporu, s. 23. 
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 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2001 Yılı Ġlerleme Raporu,  s. 65. 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 24445, 27 Haziran 2001, s. 80-81. 
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Benzeri Kurumların ve Uygulamaların Ortadan Kaldırılması” ek sözleĢmelerine 

atıfta bulunulmuĢtur.
1150

  

       ILO‟nun 87. oturumunda, yapılan bazı önerilerin sözleĢmeye dönüĢtürülmesi 

kararı alınmıĢtır.  SözleĢmenin 1. maddesindeki çocuk tanımına göre çocuk 18 yaĢ 

altındaki herkestir. Çocuklar için uygulanacak olan bu sözleĢmede sözleĢmeyi 

onaylayan her üye ülke, acil bir sorun olarak nitelendirilen en kötü biçimlerdeki 

çocuk iĢçiliğinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırmasını sağlayacak acil ve etkin 

önlemleri almakla yükümlü kılınmıĢtır. SözleĢmenin 3. maddesinde  “en kötü 

biçimlerdeki çocuk işçiliğinin” tanımı yapılmıĢtır.  Buna göre çocukların alım- satımı 

ve ticareti, borç karĢılığı veya bağımlı olarak çalıĢtırılması ve askeri çatıĢmalarda 

çocukların zorla ya da zorunlu tutularak kullanılması, çocukların zorla çalıĢtırılmaları 

gibi kölelik ve köleliğe benzer uygulamalar, çocuğun fahiĢelikte, pornografik 

yayınların üretiminde veya pornografik gösterilerde kullanılması, bunların elde 

edilmesi ya da sunulması,  çocuğun özellikle uluslararası anlaĢmalarda belirtilen 

uyuĢturucu maddelerin üretimi ve ticareti gibi yasadıĢı faaliyetlerde kullanılması, 

yapısı veya gerçekleĢtirildiği koĢullar itibariyle çocukların sağlık, güvenlik veya 

ahlaki geliĢimlerine zarar verecek olan iĢler bu kapsama girmektedir.
1151

 

       SözleĢmenin 4. maddesinde ise üye ülkelerin alması gereken önlemler ve 

uygulamaya koymakla yükümlü oldukları Ģartlara yer verilmiĢtir. Bu çerçevede her 

üye ülke, en kötü biçimlerdeki çocuk iĢçiliğinin öncelikli olarak ortadan kaldırılması 

için eylem programlarını belirlemek ve uygulamak zorundadır. Bunun için her üye 

ülke, cezai yaptırımların ya da uygun olduğu takdirde diğer yaptırımların 

kararlaĢtırılması ve uygulaması da dâhil olmak üzere sözleĢme hükümlerinin etkin 

Ģekilde uygulanmasını ve yürütülmesini sağlayacak tüm önlemleri almakla 

yükümlüdür. Bunun dıĢında her üye ülkenin çocuk iĢçiliğinin ortadan 

kaldırılmasında eğitimin önemini dikkate alarak etkin ve belli bir zaman içinde 

alması gereken önlemler bulunmaktadır. Bunlar; çocukların en kötü biçimlerdeki 

çocuk iĢçiliğine dâhil olmalarının önlenmesi, çocukların en kötü biçimlerdeki çocuk 

iĢçiliğinden uzaklaĢtırılması, sosyal uyumları ve rehabilitasyonları için gerekli ve 

uygun olan doğrudan yardımların yapılması, bunun için söz konusu çocuklara 

ücretsiz temel eğitim ve uygun olduğu takdirde mesleki eğitimin sağlanması, riskli 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 24445, 27 Haziran 200, s. 82. 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 24445, 27 Haziran 2001, s. 82-83. 
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durumda bulunan çocukların belirlenerek onlara ulaĢılması ve kız çocuklarının özel 

durumlarının dikkate alınmasıdır. Ayrıca, ekonomik ve sosyal kalkınmanın 

sağlanarak yoksulluğun ortadan kaldırılması, evrensel eğitimin desteklenmesini de 

içerecek Ģekilde uluslararası iĢbirliği ve/veya yardımlaĢmanın artırılması, söz konusu 

sözleĢme hükümlerinin yürürlüğe konulması için üye ülkelerin birbirlerine yardımcı 

olması ve gerekli önlemlerin alınması da yapılacaklar arasındadır.
1152

        

       Türkiye‟nin taraf olduğu 182 sayılı sözleĢmesinin daha etkili bir Ģekilde hayata 

geçirilmesi için alınacak tedbirler AEP‟de açıklanmıĢtır.
1153

 AK Parti adına BMM‟de 

konuĢan ġanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin, ILO‟ya iĢçi örgütlerinin 

değil devletlerin üye olduğunu belirtilmiĢtir. Yetkin‟e göre Türkiye‟nin de üyesi 

olduğu ILO, BM‟nin uzman kuruluĢu olması nedeniyle dünyada çalıĢma ve yaĢam 

koĢullarının iyileĢtirilmesi, sosyal adaletin geliĢtirilmesi ve bu vesileyle evrensel 

barıĢın gerçekleĢtirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamıĢtır. Aynı oturumda 

konuĢan ve 182 sayılı sözleĢmenin imzalanmasının önemine değinen CHP Ġstanbul 

Milletvekili Onur Öymen ise sözleĢmeyi onaylayarak Türkiye‟nin prestij 

kazandığını; ancak sözleĢmenin uygulaması konusunda çok baĢarılı olunmadığını 

belirtmiĢtir. ILO raporlarının değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye‟nin de insan 

hakları ve çalıĢma hakları alanında gözetim altında tutulan 15 ülke arasına alınmasını 

ise Öymen haksızlık olarak nitelendirmiĢtir.
1154

  

          Türkiye‟de önemli bir sorun olan çocuk iĢçilerle ilgili olarak ĠĢ Kanunu‟nun 86 

ve 87. maddelerinde düzenleme yapılmıĢtır. Buna göre, 14 yaĢından 18 yaĢına kadar 

(18 dâhil) çocuk iĢçilerin iĢe alınmalarında bazı Ģartların yerine getirilmiĢ olması 

gerekmektedir. Bunlardan birincisi, söz konusu çocukların iĢe alınmalarından önce iĢ 

yeri doktoru, iĢçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde en yakın SSK, 

sağlık ocağı, hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilmeleridir. Ġkinci Ģart 

ise muayene sonucu çocukların çalıĢacakları iĢin niteliğine ve Ģartlarına göre vücut 

yapılarının dayanıklı olup olmadığını ve her 6 ayda bir çocuğun uygunluğu için 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 24445, 27 Haziran 2001, s. 83-84. 
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 T.C. 58. Hükümet Acil Eylem Planı :  (Çevrimiçi), http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/aep.pdf. 8 

Temmuz 2016, 8 Temmuz 2016. s. 90. 
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doktor muayenesinden geçirilerek iĢe devam ettirilip ettirilmeyeceğini belirten 

raporun düzenlenmesidir.
1155

 

         Ancak genellikle yoksul ailelere mensup olan çalıĢan çocukları korumaya 

yönelik yasalarla alınan önlemlere karĢın istenilen sonuçlar alınamamıĢtır; zira 

çocukların çalıĢma hayatından çekilip eğitime yönlendirilmeleri gerekmektedir. Bu 

nedenle ÇSGB tarafından yürütülen “Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk İşçiliğinin 

Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (ILO/IPEC) ve Acil Önlemler Sözleşmesi’” 

çerçevesinde çeĢitli sektörlerde yürütülen projeler sonucunda ve ĠĢ TeftiĢi Genel 

Raporları doğrultusunda politikalar oluĢturulmuĢtur. ĠĢ TeftiĢi Genel Raporuna göre 

bu projelerin amacı 18 yaĢın altında olan çocukların çocuk iĢçiliğinin en kötü 

biçimlerinden uzaklaĢtırılmasıdır. Bunun için yapılması gerekenler temel hedefler 

raporda belirtilmiĢtir. Bu hedefler Ģunlardır: 15 yaĢ altındaki çocukların çalıĢma 

hayatından alınıp eğitime yönlendirilmeleri, 15-18 yaĢ grubundaki çocukların 

tehlikeli iĢlerden çekilmeleri, iĢyerlerinin çalıĢma Ģartlarının iyileĢtirilmesi, 

kamuoyunun bilgilendirilmesi.
1156

  

       ILO ile “Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC) 

çerçevesinde ÇSGB‟nin Çocuk Bölümü, ILO‟nun 182 sayılı sözleĢmesi 

doğrultusunda,  ilgili tüm kurum ve kuruluĢların katkılarıyla çocuk iĢçiliğinin en kötü 

biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin 

Zamana Bağlı Ulusal Programı” hazırlamıĢtır. Program kapsamına sokakta çalıĢan, 

küçük ve orta ölçekli iĢletmelerde ağır ve tehlikeli iĢlerde çalıĢan, tarımda aile iĢleri 

dıĢında gezici tarım iĢlerinde kötü koĢullarda çalıĢan çocuklar alınmıĢtır. Bunun yanı 

sıra program dâhilinde ÇSGB ve MEB‟nin koordinasyonunda, gezici ve mevsimlik 

iĢlerde çalıĢan veya çalıĢtırılma riski altında olan çocuklar baĢta olmak üzere tarım 

sektöründe çalıĢan tüm çocukların temel ve mesleki eğitime eriĢimlerinin sağlanması 

için proje hazırlanmıĢ ve proje 6 ilde uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bunun yanı sıra 

illerin özellikleri göz önünde bulundurularak çocukların ailelerinin de mesleki 

eğitime yönlendirilmesi çalıĢmaları sürdürülmüĢtür.
1157
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2.5. Ücret Politikaları 

       BirleĢmiĢ Milletler ĠHEB‟nin 25. maddesinde yer aldığı gibi herkesin, kendisi ve 

ailesi için onuruna yakıĢır ve gerektiğinde baĢka toplumsal koruma yollarıyla 

desteklenmiĢ bir yaĢam olanağı sağlayacak adil ve elveriĢli bir ücret hakkı 

bulunmaktadır.
1158

 Bu belgenin daha geniĢ kapsamlısı ILO 100 sayılı sözleĢmesidir. 

2.5.1. EĢit ĠĢe EĢit Ücret  

       Türkiye‟nin de taraf olduğu ve tüm üye devletlerin uygulama zorunluluğu olan 

ILO‟nun 100 Sayılı EĢit Ücret SözleĢmesi‟nde ücret, “işçinin çalıştırılması nedeniyle 

işveren tarafından kendisine ödenen nakdi veya ayni olarak doğrudan doğruya veya 

bilvasıta ödenen normal, kök veya asgari ücret veya aylıkla sağlanan bütün diğer 

menfaatlerdir”  ifadesiyle açıklanmıĢtır. SözleĢmeye göre eĢit değerde iĢ için kadın 

ve erkek iĢçiler arasında “ücret eşitliği” ifadesi cinsiyete dayalı bir ayrım 

gözetmeksizin tespit edilmiĢ ücret oranlarını anlatmıĢtır. SözleĢmede, üye devletlerin 

bu konudaki yükümlülükleri belirtilmiĢtir. Buna göre her üye devlet, ücret 

oranlarının tespitiyle ilgili yürürlükte bulunan usullere uygun olarak eĢit değerde iĢ 

için erkek ve kadın iĢçiler arasında ücret eĢitliği prensibini teĢvik etmelidir; ayrıca 

söz konusu prensibin bütün iĢçilere uygulanması sağlanmalıdır. SözleĢmede, söz 

konusu prensiplerin üye devletlerin milli mevzuatı gereğince kurulmuĢ veya tanınmıĢ 
 

olan herhangi bir düzenin, iĢverenlerle iĢçiler arasında yapılan toplu sözleĢmeler 

yoluyla uygulanacağı belirtilmiĢtir.  Diğer belirlenen yükümlülüklerden biri de, her 

üye devletin ücret oranlarını yetkili makamlar tarafından veya toplu sözleĢmelere 

göre tespit etmesidir. Buna göre yapılacak iĢlerdeki farklar nedeniyle cinsiyet 

gözetilmeksizin karĢılık gelen ücret oranları arasında oluĢan farklar, eĢit değerde iĢ 

için erkek ve kadın iĢçiler arasında ücret eĢitliği prensibine aykırı sayılamayacaktır. 

Bununla birlikte her üye devlet, söz konusu sözleĢme hükümlerini uygulamaya 

koymak amacıyla ilgili iĢçi ve iĢveren kuruluĢlarıyla iĢbirliği yapmayı kabul 

etmiĢtir.
1159

 

                                                           
1158

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 7217, 27 Mayıs 1949, s. 16200. Ayrıca bkz. Kadir Çeçen, Ġnsan 

Hakları, Bursa, MKM Yayıncılık, 2011,  s. 432; Uluslararası Temel Ġnsan Hakları Belgeleri, 

TBMM Ġnsan Haklarını inceleme Komisyonu, 2001, s. 7. 
1159

 ILO tarafından 6.6.1951‟de kabul edilen 100 Sayılı EĢit ĠĢe EĢit Ücret SözleĢmesi‟ni Türkiye 

22.12.1966‟da uygun bulunduğunu açıklamıĢ, 14.4.1967‟de de uygulamaya koymuĢtur. (T.C. Resmî 

Gazete,  Sayı 12484, 22 Aralık 1966, s. 4.) 
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       153 ülke tarafından onaylanan “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 

Uluslararası Sözleşme‟de “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nde yer alan 

çalıĢma hakkı, eĢit iĢe eĢit ücret hakkı gibi çalıĢma hayatına yönelik haklar ayrıntılı 

bir Ģekilde düzenlenmiĢtir.
1160

 Bu çerçevede ücretin, ESKHS‟ye taraf olan 

devletlerce güvence altında alınması ve istenilen ücret ilgili haklar bulunmaktadır. 

Buna göre devletlerin güvence altına almakla yükümlü oldukları haklar Ģunlardır: 

Bütün iĢçilere emeklerine karĢılık asgari olarak adil ücret ödenmesi, eĢit iĢlere ayrım 

yapılmaksızın eĢit ödeme yapılması, özellikle kadınlara kendilerine sunulan çalıĢma 

koĢullarının erkeklerin koĢullarından daha aĢağı olmaması ve aynı iĢ için aynı ücretin 

alınacağı güvencesi verilmesi. Bunların dıĢında sözleĢmenin hükümlerine uygun 

olarak çalıĢanlara, kendilerine ve ailelerine saygın bir yaĢam düzeyi sağlayacak 

ücretin verilmesi, dönemsel tatiller ve resmî tatillerde ücret ödenmesi de sözleĢmede 

yer almıĢtır.
1161

 CEDAW‟de kadınlar adına sözleĢmeye taraf devletlerin gözetmesi 

gereken önemli haklardan biri de ücretli izin hakkının korunması zorunluluğudur.
1162

 

       “Avrupa Sosyal Şartı”nda da taraf devletler, çalıĢanların kendilerine ve ailelerine 

yaraĢır onurlu bir yaĢam sağlayacak “Adil Bir Ücret Hakkı”nı tanımayı, çalıĢanlara 

fazla çalıĢma karĢılığında zamlı ücret vermeyi, çalıĢan erkeklerle kadınlara eĢit iĢe 

eĢit üret hakkını tanımayı taahhüt etmiĢtir. Bunun yanı sıra üye devletler, tüm 

çalıĢanların iĢlerine son verilmeden önce uygun bildirim süresi hakkını hayata 

geçirmeyi, çalıĢanların ve çalıĢtıranların ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak için 

yerel, ulusal ve uluslararası örgütler kurmak veya örgütlere üye olma özgürlüğünü 

sağlamayı, toplu pazarlık hakkının etkin biçimde kullanılmasına destek olmayı kabul 

etmiĢtir.
1163

 AB‟nin 2002/73/EEC sayılı direktifinde, “İstihdamda, Mesleki Eğitimde, 

Meslekte, Yükselmede ve Çalışma Koşullarında” kadına ve erkeğe eĢit ücret 

ödenmesi ve bunun uygulanması hükme bağlanmıĢtır.
1164

 KOB doğrultusunda 

hazırlanan UP‟de de hayata geçirilmesi hedeflenen önemli konulardan biri kadın ve 

erkek çalıĢanlar arasında eĢit ücret ilkesinin uygulanmasıdır.
1165

 

                                                           
1160

 Avrupa Birliği Sürecinde Uluslararası Ġnsan Hakları SözleĢmeleri ve Türkiye, Ġktisadi 

Kalkınma Vakfı Yayınları No 195, 2006, s. 16-17. 
1161

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25196, 11 Ağustos 2003, s. 125. 
1162

 T.C. Resmi Gazete, Sayı 18898, 14 Ekim 1985, s. 5.  
1163

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 2012, 14 Ekim 1989, s. 2-4. 
1164

 ÇalıĢma Mevzuatı ile ilgili Avrupa Birliği Direktifleri,  s. 219. 
1165

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25178,  24 Temmuz 2003,  s. 499-500. 



277 
 

       Yukarıda belirtilen sözleĢmelerin bağlayıcılığından dolayı hükümetlerin 

politikaları arasında ücretlerde de eĢitlik ilkesine vurgu yapılmıĢtır. Buna karĢın 57. 

HP‟de yer alan ücretlerle ilgili politikaları eleĢtiren FP Malatya Milletvekili Mehmet 

Recai Kutan‟ın açıklamalarına göre Türkiye‟de memur, çiftçi, iĢçi, emekli, dul, 

yetim, esnaf gibi dar gelirli kesimler geçim sıkıntısı içinde bulunmaktadır; ayrıca 

13.000.000 kiĢi açlık sınırında yaĢamaktadır. Hükümetin hazırladığı program bu 

konulara çözüm getirebilecek durumda değildir.
1166

 Nitekim maaĢlarının düĢük 

olduğu gerekçesiyle memurlar çeĢitli protesto gösterilerinde bulunmuĢlardır.
1167

 

Bunun üzerine hükümet, 1999 memur maaĢlarına iliĢkin düzenlemeler yapmıĢ, bu 

doğrultuda maaĢlar 1999 yılının ilk 6 aylık kısmında %30, ikinci altı aylık kısmında 

ise %20 oranında arttırılmıĢtır.
1168

 Toplu iĢ sözleĢmesi yapılan kamu kesimde çalıĢan 

iĢçi ücretinin ise reel olarak %44,5 oranında artması hedeflenmiĢtir.
1169

 2000 ĠR‟de 

de, kadın-erkek arasında muamele eĢitliği ile ilgili olarak tespitlerde bulunulmuĢtur. 

Söz konusu raporda, kadın haklarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandığı gibi 

ayrımcılık yapılarak kadın ve erkeğe eĢit ücret verilmemesine de değinilmiĢtir.
1170

 

Kadın örgütleri de kadınlara eĢit değerdeki iĢe eĢit ücret ödenmesi talebi dâhil olmak 

üzere çalıĢma hayatındaki her türlü ayrımcılığa karĢı Türkiye‟nin çeĢitli bölgelerinde 

etkinliklerde bulunmuĢlardır.
1171

 

      Memur maaĢlarının enflasyona uyumlu olarak arttırılacağına iĢaret edilen 

GEGP‟de, çalıĢanlar arasında ücret artıĢında adaletin gözetileceği, düĢük gelirli 

çiftçilerin “Doğrudan Gelir Desteği (DGD)” sistemi ile güçlendirileceği, kısa 

dönemde devletin destekleme alım fiyatlarının enflasyonu aĢmayacak Ģekilde 

arttırılacağı açıklanmıĢtır. Bununla birlikte “Ekonomik ve Sosyal Konsey Yasası” ile 

ekonomik ve sosyal politikaların oluĢturulmasında toplum kesimleri arasında 

uzlaĢma ve iĢbirliğinin geliĢtirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıĢtır.
1172

 

                                                           
1166

 TBMM TD,  BirleĢim 12, Cilt 1, 7.6.1999, s. 217. 
1167

 “Memurlar insanca yaĢamak için sokaklarda”, Cumhuriyet,  27 Haziran 1999, s. 1, 7; “Memurlar 

yüzde 50 zam istiyor”, Millî Gazete, 8 Haziran 1999, s. 12; “Memur ölsün mü?”, Yeni ġafak, 11 

Haziran 1999, s. 1; “Bordrolar yakılıyor”, Yeni ġafak, 16 Haziran 1999, s. 7. 
1168

 “Memura %20‟lik sus payı”, Cumhuriyet, 16 Haziran 1999, s. 13. 
1169

 Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) 2000 Yılı Programı, s. 7. 
1170

 Türkiye’nin Katılım Yönünde ilerlemesi Üzerine Komisyon’un 2002 Düzenli Raporu, s. 81. 
1171

 “Kadınlar içini döktü”, Yeni ġafak, 8 Mart 2002, s. 1. 
1172

 “Türkiye‟nin Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı”, Milliyet, 15 Nisan 2001, s. 4. Ayrıca bkz. 

Hasan Alpago, IMF Türkiye ĠliĢkileri, Ġstanbul, Ötüken NeĢriyat A.ġ., Yayın No. 509, Kültür Serisi: 

215, 2002, s. 130-136; “Programda halk yok”, Milli Gazete, 15 Nisan 2001, s. 1, 11;  Mehmet Barlas, 

“Dağ, fare bile doğurmadı”, Yeni ġafak, 15 Nisan 2001, s. 6. 
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       2000 yılı sonu itibariyle kamu istihdamındaki karmaĢayı ve ücret adaletsizliğini 

giderecek devlet personel rejimi gerçekleĢtirilememiĢtir. Ücretlerin iĢ, liyakat, verim 

kıdem ve kariyerin karĢılığı olarak belirlenmesine ve iĢ analiz ve değerlendirme 

sisteminin yaygınlaĢtırılmasına yönelik çalıĢmalar sonuçlandırılamamıĢtır.
1173

 Bu 

geliĢmelere karĢın AK Parti seçim bildirgesinde çalıĢma hayatında cinsiyete dayalı 

ayrımcılığın önüne geçeceklerini eĢit iĢe eĢit ücret ve liyakat prensibini hayata 

geçireceklerini açıklamıĢtır; ayrıca çalıĢma hayatında ILO sözleĢmelerinin önemine 

değinilmiĢtir, “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” ile 

getirilen ilkelerin uygulanacağı kamuoyuna duyurulmuĢtur.
1174

 

       ÇalıĢma hayatı içinde kadınları yakından ilgilendiren temel belgelerden bir 

diğeri olan 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 5. maddesinde de aynı veya eĢ değerde iĢ 

yapanlar arasında cinsiyet nedeniyle daha düĢük ücret uygulaması yapılamayacağı 

belirtilmiĢ ve “işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, 

daha düşük bir ücretin uygulamasını haklı kılmaz” denilerek kadınlar adına pozitif 

ayrımcılık yapılmıĢtır. Böylece çalıĢan kadınların büyük sorunlarından biri olan 

cinsiyete dayalı farklı ücret uygulaması iĢ yasası ile engellenmiĢtir.
1175

 Bu bağlamda 

oluĢturulan iĢ sözleĢmesi, iĢçinin bağımlı olarak iĢ görmesini ve iĢveren olarak ücret 

ödenmesini içermektedir. Süresi bir yıl ve daha yukarı olan iĢ sözleĢmelerinin yazılı 

Ģekilde yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yazılı sözleĢme yapılmama 

durumunda iĢveren, iĢçiye en geç 2 ay içinde genel ve özel çalıĢma koĢullarını, 

günlük ya da haftalık çalıĢma süresini, temel ücreti, varsa ücret eklerini, ücret ödeme 

dönemini, süresi belirli ise sözleĢmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak 

zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. ĠĢ 

sözleĢmeleri sürekli ve süreksiz, belirli ve belirsiz süreli, kısmî ve tam süreli, çağrı 

üzerine çalıĢma ve deneme süreli iĢ ile takım sözleĢmesi ile oluĢturulan iĢ 

sözleĢmeleri olarak çeĢitlilik göstermektedir.
1176

  

       Anayasa ile ücret eĢitliği hakkı çerçevesinde getirilen diğer bir konu 

Anayasa‟nın 50. maddesinde yer alan “Çalışma şartları ve dinlenme hakkıdır.” 

Dinlenmenin tüm çalıĢanların hakkı olduğu, “ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli 

                                                           
1173

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2001 Yılı Programı, s. 159. 
1174

 Adalet ve Kalkınma Partisi Kalkınma ve DemokratikleĢme Programı, TBMM Kütüphanesi, 

2002, s. 89. 
1175

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25134, 10 Haziran 2003, s. 3.  
1176

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25134, 10 Haziran 2003, s. 5-6. 
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yıllık izin hakları ve şartlarının kanun ile düzenleneceği” aynı maddede 

belirtilmiĢtir.
1177

 ÇalıĢan kadınları yakından ilgilendiren “ücrette adaletin 

sağlanması” da Anayasa‟nın 55. maddesinde yer almıĢtır. “Devlet, çalışanların 

yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan 

yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” denilen maddede cinsiyetler arası bir 

ayrım bulunmamaktadır. Asgari ücretin tespitinde ise ülkenin ekonomik ve sosyal 

Ģartları göz önünde bulundurulurken, 2001‟de yapılan değiĢiklik ile bu Ģart 

çalıĢanların geçim Ģartları ve ülkenin ekonomik durumunun birlikte dikkate alınması 

Ģeklinde düzenlenmiĢtir.
1178

              

       Bunlara karĢın SSK verilerine göre bütün iĢkollarında kadınların ortalama ücreti 

erkeklerin ortalama ücretinden %12 daha düĢüktür. SSK istatistikleri iĢkolları 

arasında da ücret ortalaması açısından büyük dengesizlik olduğunu ortaya 

koymuĢtur. Tütün sanayinde kadın iĢçilerin ortalama günlük ücreti 22.693.000 TL 

iken deri ve deriden eĢya sanayiinde 8.341.247 TL, gıda maddeleri sanayinde ise 

9.621.076 TL‟dir. Kadınlar, ĠĢ Kanunu‟na göre haftalık çalıĢma süresi 45 saat olarak 

belirtilmesine karĢın, imalat sanayiinde yasal sınırların çok üzerinde mesai 

yapmaktadırlar. Ġmalat sanayiinde çalıĢan kadınların %24,3‟ü haftada 50-59 saat, 

%9,4‟ü 60-71 saat, %1,9‟u ise 72 saat üzerinde çalıĢtırılmaktadır.
1179

        

2.5.2. Ücretlerin Korunması  

      ÇalıĢanların özellikle kadınların ücretlerinin korunmasına dair en önemli 

sözleĢmelerden biri ILO tarafından 8.6.1949‟da kabul edilen, Türkiye‟nin de 

28.10.1960‟da uygulamaya koyduğu “95 Sayılı Ücretlerin Korunması 

Sözleşmesi‟dir. Söz konusu sözleĢmede, ücretin herkese eĢit olarak uygulanacağı 

belirtilerek ücrette kadın-erkek eĢitliğine vurgu yapılmıĢtır. Ayrıca ücretin doğrudan 

doğruya ilgili iĢçiye ödeneceği ve iĢçinin ücretini dilediği gibi kullanma özgürlüğüne 

sahip olduğu belirtilmiĢtir. Ücretin, haciz ve temlike karĢı iĢçinin ve ailesinin 

geçimini sağlayabilmesi için gerekli ölçüde korunmasının esas alındığı sözleĢmede, 

ücretin düzenli ve belirli aralıklarla ödeneceği hükmü yer almıĢtır. Bunun dıĢında 

                                                           
1177

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 17863(Mükerrer), 9 Kasım 1982, s. 13.  
1178

 “1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Ġlk ve Son Hali (KarĢılaĢtırma Tablosu)‟, a.g.g, s. 29. 

Ayrıca bkz. Hikmet Tülen, “3.10.2001 Tarihli ve 4709 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa DeğiĢiklikleri 

Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 

5, 2001,  s.  194. 
1179

 Yüksel Akkaya, “KüreselleĢmenin hamalları: Kadınlar”, Evrensel, 8 Mart 2003, s. 1; 

“ÇalıĢanların sorunu göründüğünden daha ağırdır”, Gözcü, 12 Aralık 2003, s. 1. 
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sözleĢmesi sona erdiği zaman, borçlanılmıĢ olan kiĢiye ücretin tamamının 

ödenmesinde ülke mevzuatına veya hakem kararına uygunluk aranması da sözleĢme 

Ģartlarındandır.
1180

   

      ĠĢ Kanunu‟na göre Türkiye‟de bir çalıĢana bir iĢ karĢılığında iĢveren veya üçüncü 

kiĢiler tarafından para ile ödenen ücret en geç bir ayda ödenmelidir. Bu ödeme, 

bireysel veya toplu sözleĢmeler ile haftada bire kadar indirilebilmektedir. Kanunun 

32. maddesinde yer aldığı gibi ücret, kural olarak Türk parası ile iĢyerinde veya özel 

olarak açılan bir banka hesabına ödenmektedir. Yabancı para olarak kararlaĢtırılmıĢ 

ücret ödemeleri gününde döviz kuruna göre Türk parası ile ödenmektedir.
1181

  

       Ücret ile birlikte düĢünülen genel çalıĢma süresi ĠĢ Kanunu‟nun 63. maddesinde 

belirtildiği gibi haftada en çok 45 saattir. Bu süre tarafların anlaĢması ile iĢyerinde 

günde 11 saati aĢmamak Ģartıyla farklı Ģekilde kullanılmıĢtır. Söz konusu süreler, 

sağlık kuralları bakımından günde en fazla 7,5 saattir. Bunun yanında daha az 

çalıĢılması gereken iĢler,  ÇSGB ile Sağlık Bakanlığı tarafından ortak hazırlanan bir 

yönetmelik ile düzenlenmektedir. Ücretlerin korunması çerçevesinde çalıĢılmadığı 

halde kanunen çalıĢıma süresinden sayılan ve ücret kesintisi yapılmayan durumlar 

kanunun 46. maddesinde belirlenmiĢtir. Bunlar; kanundan veya sözleĢmeden doğan 

tatil günleri, evlenmelerde 3 güne kadar, anne veya babanın, eĢin, kardeĢ veya 

çocukların ölümünde 3 güne kadar verilmesi gereken izin süreleri ile hekim 

raporuyla verilen hastalık ve dinlenme, doğum ve emzirme izinleridir.
1182

 

       Devlet memur maaĢlarının belirlendiği çalıĢma saatleri Devlet Memurları 

Kanunu‟nun 99 ve 101. maddeleriyle düzenlenmiĢtir. Buna göre memurların haftalık 

çalıĢma süreleri genelde 40 saat olup, cumartesi ve pazar günleri tatil olarak 

düzenlenmiĢtir. Bununla birlikte mevcut kanunlara ya da özel kanunlara dayanılarak 

çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle kurumların ve hizmetlerin özelliklerine göre 

farklı çalıĢma süreleri belirlenebilmektedir. Günlük çalıĢma saatleri çalıĢmanın 

baĢlama, bitirme ve öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre 

BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı‟nın teklifi doğrultusunda Bakanlar Kurulu 

kararınca valiler tarafından tespit edilmektedir.
1183

  Bu çalıĢma koĢulları içinde 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 10641, 28 Ekim 1960, s. 2422-2423. 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25134, 10 Haziran 2003, s. 12.  
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25134, 10 Haziran 2003, s. 16, 19. 
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memurlara ödenecek aylık tutarlar da kanunun 36. maddesinde yer alan sınıflara ait 

gösterge tablosu baz alınarak ödenmektedir.
1184

  Söz konusu tablolardaki rakamlar, 

Genel Bütçe Kanunu ile söz konusu yıl için tespit edilen katsayıyla çarpılması 

sonunda elde edilmektedir. Elde edilen miktar, her bir sınıfın derece ve 

kademesindeki memura ödenecek aylık tutarı göstermektedir.
1185

    

       Memurların zam ve tazminatları da kanunun 152. maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Zamlar kanuna göre çeĢitlilik göstermektedir. Bu kapsamda niteliği ve çalıĢma 

Ģartları bakımından güç olan iĢlerde çalıĢanlara iĢ güçlüğü zammı, hayat ve sağlık 

için tehlike arz eden hizmetlerde görev yapanlara iĢ riski zammı, SayıĢtay‟a karĢı 

sorumlu olan saymanlarla, vezne açığından sorumlu olan veznedar ve diğer 

görevlilere malî sorumluluk zammı, temininde, görevde tutulmasında veya belirli 

yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük 

zammı ödenmektedir. Tazminat konusu ise ilgili maddede açıklandığı gibi görevin 

önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve 

derecesi ile eğitim seviyesi gibi durumlar göz önünde bulundurularak kanunda 

belirtilen en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarı üzerinden 

orantılandırılmıĢtır.
1186

  

       ÇalıĢan kadınlar için önemli olan konulardan biri de yıllık izindir. Kanunun 102 

ve 108. maddelerinde düzenlenen memurların yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 

yıla kadar (10 yıl dâhil) olanlar için 21 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 

gün olarak belirlenmiĢtir. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiĢ ve dönüĢ için en çok 

2‟Ģer gün eklenmektedir. Yıllık izinlerini memurlar, kurum yöneticisinin uygun 

bulduğu zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısmî kullanılabilmektedir. Bunun 

dıĢında birbirini izleyen 2 yılın izni bir arada verilmektedir, ancak cari yıl ile bir 

önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düĢmektedir. Ġzin 

konusunda bazı istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalardan biri öğretmenler içindir. 

Öğretmenler, yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılmaktadır. Öğretmenlere, 

hastalık ve diğer mazeret izinleri dıĢında ayrıca yıllık izin verilmemektedir. Diğer bir 

                                                           
1184

 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 12056, 23 Temmuz 1965, s. 11;  657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ve Kamu Personeli ile ilgili Mevzuat, s. 82. 
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 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 12056, 23 Temmuz 1965, s. 11; 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ve Kamu Personeli ile ilgili Mevzuat, s. 82. 
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istisna ise hizmetleri sırasında radyoaktif ıĢınlara maruz kalan personel içindir. Bu 

görevliler her yıl yıllık izinlerine ilave olarak bir aylık sağlık izni kullanmaktadır.
1187

 

         Yine söz konusu kanunun 104. maddesi içinde yer alan bir baĢka mazeret izin 

hakkı ise memurun isteğine bağlı olarak kendisinin veya çocuğunun evlenmesi; 

annesinin, babasının, eĢinin, çocuğunun veya kardeĢinin ölümü halinde 

kullanabileceği 5 gün süreli izin hakkıdır. Memurların mazeret izni dıĢında kanunen 

hak olarak verilen haklarından bir diğeri ise Kanun‟un 106. maddesinde yer alan 

hastalık iznidir. Memurlar, hastalıkları doktor tarafından verilen raporda gösterildiği 

takdirde aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın bazı esaslara göre izin kullanma 

hakkına sahiptir. Bu esaslara göre 10 yıl çalıĢmıĢ memura  (10 yıl dâhil),  6 aya 

kadar, 10 yıldan daha fazla çalıĢanlara 12 aya kadar, kanser, verem ve akıl 

hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı olanlara 18 aya 

kadar izin verilmektedir.
1188

  

       Bu izin sürelerinin bir katına kadar uzatılması mümkündür. Bunun için izin 

süresinin sonunda hastalıklarının devam etiğinin resmî sağlık kurulları raporu ile 

tespit edilmesi gerekmektedir. Bu süre sonunda da iyileĢemeyen memurlar hakkında 

emeklilik hükümleri uygulanmaktadır. Bu durumda olan memurlar, sağlık Ģartlarını 

yeniden kazandıklarını resmî sağlık kurullarından tespit ettirdikleri ve istedikleri 

takdirde eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanmaktadır. 

Memurlar görevlerinden dolayı saldırıya, kazaya uğramalarından ve bir meslek 

hastalığına yakalanmalarından itibaren iyileĢene kadar izinli sayılmaktadır. Memur 

kullandığı tüm izin haklarının ardından görevine dönmemesi durumunda 

memuriyetten çekilmiĢ kabul edilmektedir.
1189

 

        Kanunun 108. maddesine belirtildiği gibi bazı özel durumlarda da izin hakkı 

kullandırılmaktadır. Memurun bakmak zorunda olduğu veya memurun refakat 

etmediği takdirde hayati tehlike oluĢacak ana, baba, eĢ ve çocukları ile 

kardeĢlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa yakalanmıĢ 

olması durumunda, bu durumların raporla belgelendirilmesi Ģartıyla memurun da 

isteği üzerine en fazla 6 aya kadar aylıksız izin verilmektedir. Aynı Ģartlarda bu süre 

bir katına kadar uzatılmaktadır. Bu izin hakkı için memurun, 10 hizmet yılını 
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 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 12056, 23 Temmuz 1965 s. 8. 
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tamamlamıĢ olması gerekmektedir ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca 

bir defaya mahsus olmak üzere kendilerine 6 aya kadar aylıksız izin 

verilmektedir.
1190

  

2.5.3. Asgari Ücret 

2.5.3.1. ILO 26 Sayılı Asgari Ücret Tespit Yöntemlerine ĠliĢkin 

SözleĢme 

         ILO tarafından 30.5.1928‟de kabul edilen sözleĢmeyi Türkiye 1973‟te 

onaylamıĢtır. Bu sözleĢmeyi onaylayan her devlete, toplu sözleĢme yoluyla veya 

baĢka etkili bir yolla ücret tespit yönteminin bulunamadığı veya o ücretlerin istisnai 

olarak düĢük kaldığı iĢlerde (özellikle evde yapılan iĢlerde) ücret tespit yükümlülüğü 

getirilmiĢtir. Bununla birlikte üye devletler, asgari ücret tespitine olanak veren 

usulleri yerine getirmeyi ve korumayı taahhüt etmiĢlerdir.
1191

  

        Burada söz konusu olan iĢler, imalât ve ticareti kapsamaktadır; ayrıca 

sözleĢmeyi onaylayan her devlet, asgari ücretlerin tespit usullerini ve bunların 

uygulama Ģekillerini belirlemede serbest bırakılmıĢtır. Bu tespit için istisnai durum, 

asgari ücretin tespit usullerinin uygulanmasından önce ilgili iĢveren ve iĢçi 

temsilcilerine, varsa onlara ait kurum temsilcilerine yetkili makam tarafından 

meslekleri veya görevleri gereği kendilerine baĢvurulması uygun görülen bütün 

kiĢilere danıĢılma zorunluluğunun bulunmasıdır.  SözleĢmeye göre tespit edilen 

asgari ücretlere, ilgili iĢveren ve iĢçiler uymak zorundadır. Gerek bireysel anlaĢmayla 

gerekse yetkili makamın toplu sözleĢmesiyle bir indirim yapılması söz konusu 

değildir; ayrıca her iĢçi, uygulanması gereken asgari ücret miktarlarının altında bir 

ücret ödenmesi halinde millî mevzuata uygun olarak makul bir süre içinde mahkeme 

ya da diğer kanuni yollarla kendisine borçlu kalınan meblağı talep etme hakkına 

sahiptir. SözleĢme gereği üye devletler, her yıl Milletler Cemiyeti bürosuna konuyla 

ilgili bir rapor vermekle yükümlüdürler. Bu raporda, asgari ücret tespit usul ve 

yöntemlerine tabi iĢçilerin yaklaĢık olarak sayısı, tespit edilen asgari ücretin miktarı 

ve gerektiğinde asgari ücretle ilgili en önemli tedbirler belirtilmektedir.
 1192
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        Türkiye‟nin iç hukukunda yaptığı düzenlemelerden biri olan 4857 sayılı ĠĢ 

Kanunu,  ücret konusunu 33-62. maddelerinde düzenlemiĢtir. Bu düzenlemeler 

içinde 39. maddede yer alan asgari ücret, ÇSGM ve Asgari Ücret Tespit 

Komisyonu
1193

 aracılığı ile en geç iki yılda bir belirlenmiĢtir.  

       Bu çerçevede çalıĢan “Asgari Ücret Tespit Komisyonları” tarafından 16 yaĢ ve 

üzeri için belirlenen asgari ücret 1.1.1999-30.6.1999 dönemi için brüt 78.075.000 

TL, net 57.620.590 TL; 1.7.1999-31.12.1999 dönemi için brüt 93.600.000 TL, net 

68.631.120 TL olarak uygulanmıĢtır. 1.1.2000‟den itibaren uygulanacak asgari ücret 

için “Asgari Ücret Tespit Komisyonları” 18.10.1999‟da çalıĢmalara baĢlamıĢtır.
1194

 

Söz konusu tarihte yapılan görüĢmeler sonucunda belirlenen asgari ücretle ilgili 

toplumda tepkiler olmuĢtur.
1195

 2000 yılı Ocak ayında asgari ücret, bir önceki 

döneme göre %17,3 oranında artıĢla brüt 109.800.000 TL, net 80.550.000 TL olarak 

komisyon tarafından açıklanmıĢtır. 2000 yılı Temmuz ayında ise asgari ücret brüt 

118.800.000 TL, net 86.922.900 TL olmuĢtur. 2001 Ocak ayında 139.950.000 TL 

olan asgari ücret 2001 Temmuz ayında %5 oranında artıĢla 146.947.500 TL 

olmuĢtur. 2002‟nin Ocak ayında 222.000.750 TL olan asgari ücret %13 oranında 

artıĢla Temmuz ayında 250.875.000 TL‟ye çıkartılmıĢtır. 2003 yılı Ocak ayında 

306.000.000 TL olan asgari ücret %38,2 oranında arttırılarak 2004 yılı Ocak ayında 

423.000.000TL‟ye,  2004 yılı Temmuz ayında ise %5 oranında arttırılarak 

444.150.000 TL‟ye yükseltilmiĢtir.
1196

  

2.5.3.2. ILO 99 Sayılı Asgari Ücret Tespit Mekanizması SözleĢmesi 

       ILO tarafından 6.6.1951‟de kabul edilen ve Türkiye tarafından 26.3.1970‟de 

onaylanan 99 sayılı sözleĢmeye taraf her devlet, tarımla ilgili iĢlerde çalıĢtırılan 

iĢçilerin asgari ücret oranlarının tespitini olanaklı kılacak yöntemleri koymayı ve bu 

yöntemleri korumayı taahhüt etmiĢtir. SözleĢmeye göre yetkili makamın 

uyguladıkları çalıĢma Ģartları dolayısıyla bu sözleĢme hükümlerinin hepsinin veya bir 

kısmının uygulanmasının mümkün olmadığı durumlar bulunmaktadır. Bu 

durumlardan biri çiftçinin kendi aile fertleri gibi çalıĢanlarının olmasıdır. Yine farklı 
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bir durum olan asgari ücretlerin tespit usulleriyle bu usullerin uygulanmasında 

izlenecek yolları belirlemede sözleĢme gereği ülkeler özgür bırakılmıĢtır. Tespit 

edilen asgari ücret oranları ile ilgili iĢveren ve iĢçilerin iĢbirliğinin mecbur edildiği 

sözleĢmede, bu oranların indirilemeyeceğine de yer verilmiĢtir.
1197

      

       Bu çerçevede Türkiye genelinde tek bir asgari ücret belirlenmiĢ ve 

uygulanmıĢtır. Ancak iller ve bölgelerin sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik seviyesi 

birbirinden farklılık göstermiĢtir. Önemli bir sorun yaratan bu durum, geliĢmiĢ 

bölgeler için düĢük, az geliĢmiĢ bölgeler için ise yüksek kalmıĢtır.  Harcama 

giderlerinin oldukça yüksek olduğu geliĢmiĢ bölgelerde çalıĢanlar asgari ücretle 

giderlerini karĢılayamazken; az geliĢmiĢ bölgelerde genel giderlerin fazla olmaması 

nedeniyle asgari ücret söz konusu bölge çalıĢanları için olumlu etki yaratmıĢtır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde, asgari ücret bölgelerarasında farklılaĢtırılmıĢtır. Kanada‟da da 

asgari ücret eyaletlere, Japonya‟da ise bölgelere göre belirlenmiĢtir.
1198

         

2.6. ĠĢsizlik 

2.6.1. ILO 2 Sayılı ĠĢsizlik SözleĢmesi  

       1919‟da ILO tarafından kabul edilmiĢ sözleĢmeye göre üye devletlerin resmî ve 

parasız iĢ bulma büro sistemini kurması gerekmektedir. Bu sözleĢmeyi onaylayan her 

devlet, üç ayı geçmemek kaydıyla mümkün olduğu kadar en kısa zamanda iĢsizliğe 

karĢı savaĢma konusunda, alınmıĢ ve alınacak her türlü tedbirler ile istatistiki 

bilgileri “Milletlerarası Çalışma Bürosu”na göndermek zorundadır. Bunun yanı sıra 

sözleĢmeyi onaylayan her üye ülke, merkezi bir makamın kontrolünde olan bir resmî 

ve parasız iĢ bulma bürosu kurmakla yükümlüdür. Bu büroların iĢleyiĢinde, her 

konuda görüĢleri alınmak üzere patron ve iĢçilerin temsilcilerinin bulunduğu bir 

komite oluĢturulması da sözleĢmede yer almıĢtır.
 1199

 

       ILO sözleĢmesi ve diğer uluslararası belgeler de dikkate alınarak hazırlanan 

Koalisyon Protokolü‟nde olduğu gibi iĢsizlik ile ilgili HP‟de de çok genel ifadelere 

yer verilmiĢtir. Kadınların ekonomik ve sosyal yaĢamın her aĢamasında üretime 
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katılımlarının özendirileceği, onların sosyal ve ekonomik statüsünün geliĢtirilmesi 

için çalıĢmaların hızlandırılacağı konusu bunlardan biridir.
1200

 Bu maddeyle ilgili 

eleĢtiride bulunan Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, HP‟de kadınların karar 

safhasından çıkarılmıĢ olduğunu ve haklarında karar verme yetkisinin erkeklere 

bırakıldığını öne sürerek durumun büyük bir haksızlık yarattığını belirtmiĢtir.
1201

  

       57. Hükümet Programında, ülkede üretkenliği artırıcı, iĢsizliği önleyici ve 

kalkınmayı sürekli kılıcı politikalara yer verilmiĢtir; ayrıca yatırımların 

hızlandırılması ile kaynakların verimli kullanılmasına yönelik planlama 

yapılmıĢtır.
1202

 HP ile ilgili görüĢlerini açıklayan Ana Muhalefet Partisi lideri ve FP 

Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan‟a göre 1998‟de 23.000.000 olan 

iĢgücünün 2003‟de 25.300.000‟i aĢacağı varsayılmıĢtır. Bu nedenle hükümetin her 

yıl yeni 500.000 kiĢiyi istihdam etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra iĢsiz 

olanlardan en az 500.000 kiĢiyle birlikte her yıl yaklaĢık 1.000.000 kiĢiye aĢ ve iĢ 

olanağı yaratmak zorunluluğu ortaya çıkmıĢtır. %20‟si iĢsiz olan aktif nüfusun içinde 

diplomalı gençlerin %1‟i boĢtadır; yani ne eğitimin ne de iĢ hayatının içindedirler. 

Memur, çiftçi, iĢçi, emekli, dul, yetim, esnaf gibi dar gelirli kesimliler geçim sıkıntısı 

içinde bulunurken 13.000.000 kiĢi de açlık sınırında yaĢamaktadır. Tüm bunlardan 

hareketle Kutan, hükümetin hazırladığı programın bu konulara çözüm getirebilecek 

durumda olmadığını öne sürmüĢtür.
1203

  

       VII. BYKP‟de de öngörülen ekonomik yapının iĢleyiĢini düzenleyen mevzuatın 

çağdaĢ koĢullara uygun hale getirilerek kurumsallaĢmanın güçlendirilmesi, meslek 

standartlarının oluĢturulması yoluyla istihdamın arttırılması öngörülmüĢtür. Burada 

yerel ekonomik potansiyellerin harekete geçirilmesi de esas alınmıĢtır. ĠĢ gücünde 

beklenen geliĢmeler sonucunda 2000‟de toplam iĢsizliğin  %7,7 düzeyine indirilmesi 

beklenmiĢtir.
1204

 Faaliyetleri iĢgücünün ancak küçük bir bölümünü kapsayan ĠĢ ve 

ĠĢçi Bulma Kurumu (ĠĠBK) verilerine göre Kasım 1999 itibariyle kuruma kayıtlı iĢsiz 

sayısı 471.193 kiĢi olmuĢtur.
1205
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       CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer, iĢsizlik konusunda TBMM yeni yasama 

yılında önemli açıklamalarda bulunmuĢtur. Sezer‟e göre Ekim 1999-Ekim 2000 

arasında 2.584.000 kiĢi daha iĢsiz kalmıĢ, iĢsizlik oranı %7,9‟dan %8,3‟e yükselmiĢ, 

eksik istihdamla birlikte söz konusu oran %17,3‟e ulaĢmıĢtır. Diğer önemli bir konu 

ise eğitimli gençler arasındaki iĢsizlik oranının %23,7 olmasıdır. Bu durum eğitime 

önemli bütçeler ayıran ailelerde büyük ekonomik sorunlar ortaya çıkarmıĢtır. Sezer, 

gençlerdeki bu sorunu gidermek için eğitim düzeninden baĢlayarak ekonominin yeni 

iĢ alanları yaratmasına dek uzanan bir dizi ek önlemlerin alınması önerisinde 

bulunmuĢtur.
1206

  

         AB Komisyonu tarafından Türkiye ekonomisi ile ilgili yapılan değerlendirmeye 

göre de 1999 yılında iĢsizlik önemli ölçüde artıĢ göstermiĢtir. ILO uyumlu ankete 

göre genel iĢsizlik 1999‟da %7,3‟den 2000‟in ilk çeyreğinde %8,3‟e yükselmiĢtir.  

IR‟de ise iĢsizlik oranının %10‟dan daha fazla olduğu kentsel alanlar ile %5 

civarında olan kırsal alanlar arasında fark doğduğu açıklanmıĢtır.
1207

 Raporda, 

Haziran 2001 verilerine göre iĢsizlik oranı %6,9 olarak verilmiĢ, genç iĢsizliğin 

varlığı ile kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğüne dikkat çekilmiĢtir. Kayıtlı iĢsizlik 

oranının yüksek olduğu kentsel alanlarda bu oran iĢgücünün %9-10‟unu 

oluĢturmuĢtur. Raporda, 2000‟de toplam iĢsizlik oranı %24, kentsel alanlardaki 

eğitimli genç nüfus arasındaki iĢsizlik oranı %25 olarak yer almıĢtır. Yine buradaki 

verilere göre iĢsizlik oranları kadınlar ve erkekler arasında belirgin bir farklılık 

göstermemektedir. Buna karĢın ücretsiz aile iĢçiliğinin yüksek olduğu kırsal kesimde 

iĢsizlik nispeten düĢüktür; ancak Türkiye‟de kırsal ve kentsel alanlar ile yüksek ve 

düĢük gelir grupları arasındaki farklar oldukça yüksektir. Bu çerçevede 

değerlendirildiğinde Türkiye‟de iĢ gücünün yaklaĢık %34,9‟u tarımda istihdam 

edilmiĢtir.
1208

        

       DĠE verilerine göre 2001 yılının ilk 6 ayındaki iĢsizlik oranı bir önceki yılın aynı 

döneminin ortalamasıyla kıyaslandığında %6,6‟dan %7,8‟e yükselirken, eksik 

istihdam %7‟den %6‟ya düĢmüĢtür. Kentteki iĢsizlik oranı 2000‟de %8,9 iken 

2001‟de %10,6‟ya çıkmıĢtır. Ekonomik daralma istihdamı daha çok tarım dıĢı 

sektörlerde etkilemiĢ, kentsel alanlarda ağırlığı daha çok hissedilen iĢten çıkarmalar 

                                                           
1206

 TBMM TD, BirleĢim 1, Cilt 41, 1.10. 2000, s. 54. 
1207

 Türkiye’nin Katılım Yönünde ilerlemesi Üzerine Komisyon’un 2000 Düzenli Raporu, s. 20. 
1208

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2001 Yılı Ġlerleme Raporu,  s. 35, 56. 
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kentsel iĢsizlik oranının artmasına neden olmuĢtur. Sosyal sorunlara neden olan bu 

durum, kentlerdeki eğitimli gençler arasında iĢsizlik oranının %22,4 olmasına yol 

açmıĢtır. 2000‟de %3,7 olan kırsal kesimdeki iĢsizlik oranı da 2001 yılının aynı 

döneminde %4,2‟ye yükselmiĢtir. Genel olarak 2001 yılı ġubat krizinden sonra 

iĢsizlik oranında artıĢ olduğu görülmüĢtür. Ġmalat sanayinde iĢ yeri kapatma ve düĢük 

kapasite ile çalıĢma nedeniyle yaklaĢık 239.000 kiĢi iĢten çıkarılmıĢtır. Diğer 

sektörlerde de benzer durumlar yaĢanmıĢ inĢaat sektöründe 312.000 kiĢi ve ticaret 

sektöründe 287.000 kiĢi çalıĢma hayatından uzaklaĢmıĢtır. ÇSGB‟nin verilerine göre 

2000‟de 185.348 kiĢi iĢten çıkarılmıĢken, bu sayı 2001‟de 227.034 kiĢi olarak 

gerçekleĢmiĢtir.
1209

  

       2001 ĠR‟de belirtildiği gibi o dönemde genel istihdam oranı %46,8‟dir. 

Kadınların bu oran içindeki payı %25 gibi oldukça düĢük düzeydedir. Bu çerçeve 

içinde sosyal sorun olarak görülen iĢsizlik ve istihdam konusuna karĢı iĢsizlik 

sigortası Nisan 2002‟de yürürlüğe girmiĢ ve iĢsizlik yardımları ilk defa ödenmiĢtir. 

Bu sistemin amacı, iĢini kaybeden sigortalı iĢsizlerin ortaya çıkan gelir kaybının 

ödenmiĢ primlerle orantılı olarak karĢılanmasıdır.
1210

 

       Türkiye‟de sosyal ve ekonomik çöküntüye neden olan ve 1999‟da yaĢanan 

depremler ile 2001 yılı ekonomik krizi ve özelleĢtirmeler, iĢsizliği önemli ölçüde 

etkilemiĢtir. Bu nedenlerin de etkisiyle 2000 yılı sonu ile 2003 yılı arasındaki 

dönemde iĢsiz sayısı iki kat artmıĢtır. Ülkede iĢsizliğin en çok arttığı 15-24 yaĢ 

grubunda ise %30‟a yaklaĢmıĢtır. Mesleki yaĢamlarının ortalarında olan 35-54 yaĢ 

grubundaki toplam 2.800.000 kiĢi olan iĢsizlik, bu yaĢ grubunda %25 oranında 

olmuĢtur. 2002‟de 15 yaĢından yukarı kadınların %25‟i belirli bir iĢte çalıĢmıĢlardır. 

Tarımdaki politikaların değiĢmesinin özellikle tarımsal sübvansiyonların 

kaldırılmasının iĢgücü piyasasında orta vadede önemli sonuçlar getirmesi 

öngörülmüĢtür; ayrıca kırsal kesimden kentlere doğru yönelen göç nedeniyle kentsel 

alanlarda kadınların hâlihazırda düĢük olan iĢgücüne katılım oranının daha da 

düĢeceği anlaĢılmıĢtır.
1211

 

                                                           
1209

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2002 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları, s. 

226-227. 
1210

 Türkiye’nin Katılım Yönünde ilerlemesi Üzerine Komisyon’un 2002 Düzenli Raporu, s. 80. 
1211

 Ġhsan Tunalı, a.g.e., s. 6.   
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        2002‟de Türkiye‟de kadın iĢsizlik oranı erkek iĢsizlik oranının yaklaĢık 1,5 katı 

olmuĢ, tarım dıĢı erkek iĢsizlik oranı %13,7 iken bu oran kadınlarda %20,7‟ye 

yükselmiĢtir. Bu verilere göre kadınların erkeklere kıyasla iĢsiz kalma olasılığının 

%50‟nin üzerinde olduğu anlaĢılmıĢtır.
1212

 Bu durum çalıĢma hayatında cinsiyet 

ayrımcılığının devam ettiğini göstermiĢtir. 2002 ĠR‟de belirtildiği gibi son ekonomik 

geliĢmelerden sonra 2000‟de %6,6 olan iĢsizlik oranı 2002‟de %8,5‟e yükselmiĢtir. 

Özellikle kadınlarda 2001‟de %7,9 olan iĢsizlik oranı 2002‟de artmıĢtır.
1213

 

      58. Hükümete göre, genç nüfusa sahip olan ülke artan nüfusa yetecek istihdam 

alanına sahip değildir; bu nedenle iĢsizlik sorununa devlet çözüm bulmak için çeĢitli 

hedefler belirlemiĢtir. Bunlar; tam istihdam hedefi ile yatırımlar yapılması, teknolojik 

geliĢmelere cevap verecek insan gücünün yetiĢtirilmesi, her yaĢtaki iĢsiz ve 

mesleksiz kiĢilere ilgi ve yeteneklerine göre uygun meslekî eğitim verilmesi, kayıt 

dıĢı çalıĢma ve yabancı iĢçi çalıĢtırılmasının önlenmesi, bölgelerarası geliĢmiĢlik ve 

gelir farklılıklarının giderilmesidir.
1214

 Bu aĢamada görüĢlerini açıklayan AK Parti 

Trabzon Milletvekili Asım Aykan, Türkiye nüfusunun %10‟unun hiçbir geliri 

olmadığını söyleyerek üniversite mezunlarının iĢportacılık yaptıklarını, ülke 

servetinin eĢit bölüĢülmediğini öne sürmüĢtür. Bunun için hükümetin gelir 

dağılımında eĢitlikçi olması gerektiğini vurgulamıĢtır.
1215

 

       AEP‟ye göre özelleĢtirme uygulaması sırasında ortaya çıkacak iĢsizlik 

sorununun giderilmesine yönelik olarak mevcut alınacak önlemler Ģunlardır: 

Özendirici emeklilik hakkının etkin hale getirilmesi, personel açığı olan KĠT‟lere, 

çeĢitli kurum ve kuruluĢlara gönüllülük esasına göre personel kaydırılması, 

özelleĢtirilecek kuruluĢun faaliyet alanı ile ilgili bayilik verilmesi gibi uygulamalarla 

fazla personelin azaltılması.  Bu önlemlere rağmen özelleĢtirilecek kuruluĢta halen 

fazla personelin bulunması durumunda alınacak önlemler ise Ģunlardır: Söz konusu 

personelin bir havuzda toplanması ve bu personelin niteliğinin arttırılması, kamu 

                                                           
1212

 “Kadınlarda iĢsizlik ve part-time”, Vatan, 26 Mayıs 2003, s. 1; “Sınavı kazanmak yetmiyor”, 

Millî Gazete, 11 Haziran 2002, s. 7; “ĠĢçi sayısında rekor yine TEKEL‟in”, Hürriyet, 26 Temmuz 

2002, s. 1; “Öncelikli sorun iĢsizlik”, Yeni ġafak, 4 Aralık 2002, s. 1. 
1213

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2002 Yılı Ġlerleme Raporu, s. 80. 
1214

 TBMM TD, Cilt 1, BirleĢim 3, 23.11.2002,  s. 43. 
1215

 TBMM TD, Cilt 1, BirleĢim 4, 26.11.2002, s. 105. 
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kurum ve kuruluĢlarındaki personel ihtiyacının niteliklere uygun olarak öncelikle 

buradan karĢılanması.
1216

        

        2003‟ün ilk yarısında ortalama istihdamda %1,4 oranında artıĢ olmasına karĢın 

kayıtlı iĢsiz sayısı yaklaĢık 450.000 kiĢi artmıĢtır. Bunun sebebi, çalıĢma çağı 

nüfusundaki artıĢın iĢgücü talebindeki artıĢın ilerisine geçmiĢ olmasıdır.  2003 ĠR‟de 

ise iĢsizliğin 2002 yılının ikinci çeyreğinde %9,3 olmasına karĢın, 2003 yılının aynı 

döneminde %10‟a yükseldiği belirtilmiĢtir. ĠĢsizlikte kentsel ve kırsal alanlar önemli 

farklılıklar göstermektedir. Kentsel alanlarda %13,2 olan iĢsizlik oranı kırsal 

alanlarda %6,3 olarak belirlenmiĢtir. Benzer dengesizlik gençler arasındaki iĢsizlikte 

de görülmüĢtür; zira gençler arasında %20‟nin üzerinde olan iĢsizlik oranı gizli 

iĢsizlikle daha da artmıĢtır.
1217

  

       Gençler arasındaki iĢsizlik oranı 1999‟da %15 iken 2003‟de bu oran %20,5‟e 

çıkmıĢtır.
1218

 ĠĢsizlik oranı 2004 yılının ilk çeyreğinde %12,4‟e yükselmiĢtir. 2003‟te 

kadınların iĢsizlik oranı %7,5 iken bu oran erkeklerde %9,5 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.
1219

 2004 ĠR‟de kırsal alanlarda iĢsizlik oranının %6,5, kentsel alanda 

%13,8 olarak gerçekleĢtiği belirtilmiĢtir.  Diğer bir geliĢme de, sigortalı çalıĢanların 

sayısında 1999‟dan itibaren 600.000 düzeyinde azalma olmasına karĢın, çalıĢma 

çağındaki nüfus sayısında 4.600.000 civarında artıĢ olduğunun belirlenmesidir. 

Rapor Türkiye‟nin Avrupa Ġstihdam Stratejisi‟ne uyumlu bir ulusal istihdam 

politikasını geliĢtirme çabalarını sürdürmesi gerektiği önerisinde bulunmuĢtur.
 1220

  

        CHP Milletvekili Mustafa Özyürek de 2000 Kasım ve 2001 ġubat krizlerinin 

ardından 2.000.000‟dan fazla kiĢinin iĢini kaybettiğini, 2001‟den itibaren her yıl 

600.000 gencin de iĢ aradığını belirterek, iĢsizliğin ülkenin en büyük sorunu olmaya 

devam ettiğini açıklamıĢtır.
1221

 BM tarafından yayınlanan rapora göre de Türkiye 

kadının statüsü ve gelir dağılımı konusunda geliĢmekte olan ülkeler arasında geri 

                                                           
1216

 Türkiye’de ĠĢgücü Piyasası ve ĠĢsizlik, s. 50-51.  Ayrıca bkz.  “Hükümetin üç aylık karnesi 

zayıf”, Millî Gazete, 17 ġubat 2003, s. 1, 10. 
1217

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2003 Yılı Ġlerleme Raporu, s. 42; 

“Kadın hakları AB ile siyasi kriter”, Hürriyet, 29 Ağustos 2004, s. 1. 
1218

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2004 Yılı Ġlerleme Raporu ve Tavsiye 

Metni, s. 49; Zeynep GöğüĢ, “AB, kadın ve Medya”, Hürriyet, 28 Ağustos 2004, s. 1. 
1219

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2004 Yılı Ġlerleme Raporu ve Tavsiye 

Metni, s. 96; “Kadın hakları AB ile siyasi kriter”, Hürriyet, 29 Ağustos 2004, s. 1; “Kadın”, 

Cumhuriyet, 11 Ekim 2004, s. 1, 17. 
1220

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2004 Yılı Ġlerleme Raporu ve Tavsiye 

Metni, s. 52. 
1221

 TBMM TD, Cilt 36, BirleĢim 35, 23.12.2003,  s. 145. 
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sıralarda yer almıĢtır. Türkiye ile ilgili verilere göre 2.473.000 olan toplam iĢsiz 

sayısının iĢ gücüne oranı %10,3 olarak gerçekleĢirken, iĢsizler arasında kadının oranı 

%91 olmuĢtur. ĠĢgücü içinde yüksek mevkilerde çalıĢan kadınların %7 olduğu 

kaydedilen raporda, kadınların erkeklerin ortalama gelirinin %60‟ını kazanabildiği 

vurgulanmıĢtır.
1222

  

       2005 ĠR‟ye göre iĢgücü katılım oranı %48,7, istihdam oranı %41 olan 

Türkiye‟de çalıĢma yaĢında olan nüfusun %25‟i kadındır. Genç iĢsizlik oranı artarak 

%20,5 seviyesine gelmiĢtir. Kırsal iĢsizlik oranı düĢük olmasına karĢın ücretsiz aile 

çalıĢanları ve verimsiz tarımsal faaliyetler bazı alanlarda istihdamın büyük bölümünü 

oluĢturmaktadır. 2004‟de toplam iĢsizlik oranı %0,2 oranında düĢerek %10,3 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.
1223

  Kırsal kesimde 2003 yılının 2. çeyreğinde %6,5 olan iĢsizlik 

oranı 2004 yılında %4,9‟a düĢmüĢtür. ĠĢsizlik oranının en yüksek olduğu yerler 

%17,9 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illeridir. Söz konusu bölgede kadınların 

iĢsizlik oranı %16,8 iken erkeklerin iĢsizlik oranı %18,2 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Buna karĢın iĢsizlik oranının en düĢük olduğu yerler ise %1,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır, 

Ardahan‟dır. Buralarda kadınların iĢsizlik oranı %1,1, iken erkek iĢsizlik oranı %1,9 

olmuĢtur.
1224

 AĢağıdaki tabloda Türkiye‟de yıllar içinde yaĢanan toplam iĢsizlik sayı 

ve oranları yer almaktadır. 

Tablo 76 Türkiye’de Yıllara Göre ĠĢsizlik Sayı ve Oranları
1225

 

Yıllar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

15 yaĢ ve üstü Nüfus (Bin)  46.528 47.158 48.041 48.912 49.906 

Toplam ĠĢsiz Sayısı  (Bin) 1.773 1.497 1.967 2.464 2.493 2.498 

Toplam ĠĢsiz Oranı (%) 7,6 6,5 8,4 10,3 10,5 10,3 

Kente ĠĢsiz Oranı (%)  8,8 11,6 14,2 13,8 13,6 

Kırda ĠĢsiz Oranı (%)  3,9 4,7 5,7 6,5 5,9 

Genç (15-24 yaĢ) ĠĢsiz Oranı (%)  13,1 16,2 19,2 20,5 19,7 

Eksik Ġstihdam Oranı (%)  6,9 6,0 5,4 4,8 4,1 

 

                                                           
1222

 “Türkiye kadın hakları konusunda sınıfta kaldı”, Cumhuriyet, 16 Temmuz 2004, s. 1, 17.  
1223

 Türkiye 2005 Ġlerleme Raporu, s. 50-51. 
1224

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2005 Yılı Programı, s. 158, 228. 
1225

 Dokuzuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 2007-2013, ĠĢgücü Piyasası Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporu, s. 31; Faruk Kocacık, Türkiye’de ÇalıĢma Hayatından Kesitler: ĠĢsizlik-Sendikal 

Örgütlenme-Kadın Emeği-ĠĢportacılık,  Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Yay. No 94, s. 

26. 
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Tablo 77 Türkiye ve ÇeĢitli Ülkelerdeki Toplam ĠĢsizlik Oranı (%)
1226

 

Ülkeler  1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Türkiye 12,1 8,0 10,8 11,1 11,5 10,3 

Ġspanya 12,5 11,1 10,3 11,1 11,1 10,5 

Ġtalya 11,0 10,1 9,1 8,6 8,5 8,1 

Almanya 8,2 7,5 7,6 8,4 9,3 9,8 

BirleĢik Krallık 5,9 5,4 5,0 5,1 5,0 4,7 

ABD 4,2 4,0 4,8 5,8 6,0 5,5 

Japonya 4,7 4,7 5,0 5,4 5,3 4,7 

 

       Tablo 76‟da yer alan ve devlet kaynaklarından alınan verilere göre Türkiye‟de 

1999‟da %7,6 olan genel iĢsiz oranı ülkeler bazında %12,1‟dir. 1999‟daki iĢsizlik 

oranı ise 2004‟de %10,3 olmuĢtur. Tablo 76‟daki önemli nokta da, 15-24 yaĢ 

aralığındaki genç iĢsizlerin iĢsizlik oranındaki artıĢtır. 2000‟de %6,9 olan oran, 

2004‟de %19,7‟ye yükselmiĢtir. Tablo 77‟de belirtildiği gibi Türkiye ile Ġspanya‟nın 

iĢsizlik oranlarında yıllar içinde paralellik olduğu görülmektedir. Ġtalya ile Türkiye 

arasındaki iĢsizlik oran farkı %22 olmuĢtur. Türkiye‟nin BirleĢik Krallık, ABD ve 

Japonya ile iĢsizlik oranları karĢılaĢtırıldığında ise aradaki oransal farkın yaklaĢık 

%50 olduğu görülmektedir. 

Tablo 78 Türkiye’de Yıllara Göre Toplam ve Kadın ĠĢsiz Sayısı (1000)
1227

 

Yıllar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Toplam 140.3 170.3 174.3 180.9 185.2 184.7 

Kadın 57.5 70.9 71.5 73.8 75.2 75.1 

        

       Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi toplam iĢsizlik sayısı %31 oranında, kadın 

iĢsiz sayısı ise %30 oranında artmıĢtır. 

        YaĢ grubuna göre kadın iĢsizlerin sayılarında en yüksek artıĢ 50-55 yaĢ grubu 

(%166,66) ile 40-44 yaĢ grubunda (%63,15) meydana gelmiĢtir. KĠT‟lerin 

özelleĢtirilmesiyle çalıĢanların emekliye ayrılmaları ya da iĢten çıkarılmaları bu yaĢ 

                                                           
1226

 Latif Yılmaz, Avrupa Birliği’nin Sosyo-Ekonomik Geleceği: Lizbon Stratejisi ve 

KüreselleĢme,  AraĢtırma ve Ġnceleme Serisi T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler 

Daire BaĢkanlığı, 2010, s. 34. Türkiye‟deki istihdamın tarım sektörü ve kayıt dıĢı sektör ağırlıklı 

yapısı ve kendine özgü nitelikleri iĢsizlik konusunda kıyaslama yapmayı zorlaĢtırmaktadır. Türkiye‟de 

2000 yılı itibariyle açık iĢsizlik oranı %8 olarak görünmesine karĢın atıl iĢgücü oranı  %13,6‟dır. 

(Avrupa Birliği’ne Aday Ülkeler Kıyaslama Raporu, Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu, 

Yayın No. 220, Ankara, 2002, s. 22; Türkiye’de ĠĢgücü Piyasası ve ĠĢsizlik, s.184.)  
1227

 Türkiye’de ĠĢgücü Piyasası ve ĠĢsizlik, s.184. 
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gruplarındaki artıĢa neden olmuĢtur. ĠĢsizlik oranının düĢtüğü yaĢ grupları ise 15-19 

(%29,03) ile 20-24 (%28,24) yaĢ gruplarıdır.  

Tablo 79 YaĢ Grubuna Göre Kadın ĠĢsiz Sayısı (1000)
1228

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ArtıĢ Oranı (%) 

15-19 124 77 101 110 104 88 -29,03 

20-24 177 139 164 207 216 227 28,24 

25-29 99 73 92 128 137 131 32,32 

30-35 52 39 52 82 88 74 42,30 

35-39 33 28 36 49 52 48 45,45 

40-44 19 14 21 37 31 32 63,15 

45-49 11 7 10 12 20 12 9,09 

50-55 3 9 4 7 9 8 166,66 

55-59 1 1 2 5 3 2 100,00 

60-64 - 1 - 1 2 1 0,00 

65+ 1 - 1 1 1 - - 

TOPLAM 517 388 483 639 663 622 20,30 
 

       Her 5 kiĢiden birinin iĢsiz olduğu Türkiye‟de gizli iĢsizler olarak da 

nitelendirilen eksik istihdamdakiler ve çalıĢmaya hazır olduğu halde iĢ aramayanlarla 

birlikte Türkiye‟deki iĢsiz sayısı yaklaĢık 5.400.000 civarında olmuĢtur. ÇalıĢmaya 

hazır olup umudu olmadığı için iĢ aramayanların sayısı da giderek artmıĢtır. Her yıl 

çalıĢabilir nüfus 1.000.000 civarında arttığı ve iĢgücüne yaklaĢık 700.000 genç 

girdiği için iĢsizlik baskısı giderek çoğalmıĢtır. Bu durum toplumdan iĢ talep 

edenlerin sayısı ve oranının giderek büyümesine neden olmuĢtur. AĢağıda 

Türkiye‟de iĢ arayan kadınlarla ilgili tablolar yer almaktadır. 

Tablo 80 Türkiye’de Kadın ĠĢsizlerin Yıllara ve ĠĢ Arama Sürelerine Göre 

Dağılım Oranı (%),  (15+yaĢ)
1229

 

 2000 2001 2002 2003 2004 

1-3 ay 31,3 28,0 23,7 22,8 17,1 

3-5 ay 22,3 24,1 21,7 24,4 19,5 

6-8 ay 11,1 11,2 10,5 14,0 12,1 

9-11 ay 2,8 4,1 3,8 4,2 4,7 

1 yıl ve daha fazla 2 yıldan az 17,1 19,3 20,7 15,8 21,6 

2 yıl ve daha fazla 3 yıldan az 7,3 6,8 9,3 8,0 13,7 

3 yıl ve daha fazla 4,4 3,7 4,6 5,1 9,5 

ĠĢ BulmuĢ baĢlamak için bekleyen 3,6 2,7 5,8 5,6 1.8 

 

                                                           
1228

 Ġstatistik Göstergeler Statistical Indiscators 1923-2013, s. 157-158. 
1229

 Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet EĢitsizliği: Sorular, Öncelikler ve Çözüm Önerileri, s. 154. 
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       Tablo 80‟de, iĢsiz kadınların iĢ arama sürelerinin ilk 3 ayda yoğun olarak devam 

ettiği, iĢ arama süresi uzadıkça iĢ arayan kadın oranlarında düĢüĢ yaĢandığı 

görülmektedir. ĠĢ bulmuĢ ancak baĢlamak için bekleyen kadın oranında ise yıllar 

içinde yaklaĢık %50 azalma meydana gelmiĢtir.  

Tablo 81 Kentlerde Kadın ĠĢsizlerin Yıllara ve ĠĢ Arama Sürelerine Göre 

Dağılım Oranı (%, 15+yaĢ)
1230

 

 2000 2001 2002 2003 2004 

1-3 ay 27,7 27,5 23,3 24,2 16,2 

3-5 ay 28,8 24,9 21,2 20,8 19,3 

6-8 ay 11,0 11,8 11,2 11,9 12,6 

9-11 ay 3,2 4,1 3,7 4,8 4,5 

1 yıl ve daha fazla 2 yıldan az 18,1 19,8 21,7 18,4 22,5 

2 yıl ve daha fazla 3 yıldan az 7,1 6,0 9,4 8,9 13,6 

3 yıl ve daha fazla 3,9 3,4 4,2 5,7 9,5 

ĠĢ BulmuĢ baĢlamak için bekleyen 4,2 2,4 5,4 5,3 1,8 

 

Tablo 82 Kırsalda Kadın ĠĢsizlerin Yıllara ve ĠĢ Arama Sürelerine Göre Dağılım 

Oranı  (%), (15+yaĢ)
1231

 

     2000 2001 2002 2003 2004 

1-3 ay 45,5 31,3 25,4 19,1 20,5 

3-5 ay 11,7 19,4 23,7 36,3 20,5 

6-8 ay 11,7 9,0 8,5 20,4 9,8 

9-11 ay 1,3 3,0 4,2 2,5 5,4 

1 yıl ve daha fazla 2 yıldan az 14,3 16,4 15,3 7,6 17,9 

2 yıl ve daha fazla 3 yıldan az 7,8 11,9 8,5 5,1 14,3 

3 yıl ve daha fazla 6,5 6,0 5,9 2,5 9,8 

ĠĢ BulmuĢ baĢlamak için bekleyen 1,3 3,0 8,5 6,4 1,8 

 

       Kentlerde ve kırsalda iĢsiz kadınların 2000-2004 yılları arasında iĢ arama 

süreleri tablo 81 ve tablo 82 verilerine göre değerlendirildiğinde ilk üç aylık iĢ arama 

sürelerinde kırsal kesimdeki kadın oranının, kentlerdeki kadın oranından daha 

yüksek olduğu anlaĢılmaktadır. ĠĢ arama süresi uzadıkça kentli ve kırsaldaki iĢ 

arayanların oranlarının yakın olduğu görülmektedir; ancak iĢ bulmalarına karĢın 

baĢlamak için bekleyen kırsal iĢsiz kadın oranında kentli iĢsiz kadın oranına göre 

önemli bir düĢüĢ olmuĢtur. 

                                                           
1230

 A.e. 
1231

 A.g.e., 155. 
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2.6.2. ÖzelleĢtirme Konusundaki GeliĢmeler 

       27.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile özelleĢtirme uygulamalarına iliĢkin 

hukuki altyapı kapsamlı bir Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Bu amaçla, genel kanunlar 

içerisinde yapılması mümkün bulunmayan ve mülkiyet devrine iliĢkin Anayasa‟da 

yer alan engeller ile telekomünikasyon ve enerji sektöründeki özelleĢtirme 

uygulamaları için gerekli düzenlemeler yapılmıĢtır.
1232

 ĠĢletmeci özelliği olan ve 

özelleĢtirilmesi planlanan KĠT‟lerde 1999‟da çalıĢan iĢçi sayısı 219.581, memur ve 

teknik personel sayısı 161.750 kiĢidir. 2000‟de Türk Telekomünikasyon A.ġ. de 

dâhil olmak üzere özelleĢtirme amacıyla KĠT kapsamından çıkarılıp dâhil edilmeyen 

iĢçi sayısı 185.375, memur ve teknik personel sayısı ise 120.742 kiĢidir.
1233

 Bu 

geliĢmelere karĢın 2000 yılı Aralık ayı içinde Türkiye tarafından verilen son NM‟de, 

özelleĢtirmede beklenen hedeflere ulaĢılamadığı açıklanmıĢtır.
1234

   

       VIII. BYKP‟deki planlamaya göreyse, devletin ekonomiye doğrudan 

müdahalesini en aza indirmek için önlemler alınacaktır. Bunun için kamu hizmeti 

niteliğindeki görevlerin yürütülmesinde etkinlik ve verimlilik esaslarına uyulması 

planlanmıĢtır. Bununla birlikte özelleĢtirme kapsamı dıĢında yer alan iĢletmelerin 

özerk bir Ģekilde yürütülebilmesini sağlamak için yeniden yapılandırılmaları 

planlanmıĢtır; ancak özelleĢtirme sonucunda kurumlardaki personelin geleceği 

hakkında planlama yapılmamıĢtır.
1235

 Bu planlama Türkiye‟nin taraf olduğu 

uluslararası sözleĢmelerdeki taahhütleri doğrultusunda yapılmıĢtır. Özellikle üyesi 

olmayı istediği AB tarafından hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgelerindeki talepler ve 

Türkiye‟nin Ulusal Programlarla taahhütleri sosyal politikaların belirleyicileri 

olmuĢtur. 

        Türkiye için 2000 ve 2003‟de hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesinde, 

KĠT‟lerin özelleĢtirilmesine sosyal boyuta dikkat edilerek devam edilmesi,
1236

 

                                                           
1232

 ÖzelleĢtirme programının amacı, VII. BYKP‟de açıklandığı gibi Türkiye‟nin dünya piyasalarına 

entegre olması, ekonomide verimliliğin ve maliyet yapısının rekabet edebilir seviyelere getirilmesi ve 

serbest piyasa koĢullarının sağlanmasıdır. Öte yandan kamu açıklarını azaltmak, kamunun mali 

piyasalar üzerindeki baskısını hafifletmek ve kamu borç stokunu düĢürmek diğer amaçlar olarak 

açıklanmıĢtır.  (Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) 2000 Yılı Programı, s. 155.) 
1233

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2001 Yılı Programı, s. 69. 
1234

 18.12.2000 Tarihli Niyet Mektubu, T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı, Ankara”, 

(Çevrimiçi), https://www.hazine.gov.tr, 18 Ağustos 2016. 
1235

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2001 Yılı Programı, s. 105-106. 
1236

 “Türkiye Cumhuriyeti ile Katılım Ortaklığında Yer alan Ġlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve 

KoĢullara ĠliĢkin, 8 Mart 2001 Tarihli Konsey Kararı (2001/235/AT)”, (Çevrimiçi),  

http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob, 5 Ağustos .2016. 

https://www.hazine.gov.tr/
http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob
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özellikle tütün ve Ģeker piyasalarının serbestleĢtirilmesi istenmiĢtir.
1237

 Türkiye‟nin 

AB‟ye taahhütleri niteliğinde olan 2001 ve 2003 yılı UP‟lerde TÜPRAġ, PETKĠM, 

THY, ERDEMĠR, SEKA gibi büyük KĠT‟lerin bulunduğu kamu iĢletmelerinin hızlı 

bir Ģekilde özelleĢtirileceği ve bunun BYKP‟de planlandığı bilgisi yer almıĢtır.
1238

 

ÖzelleĢtirmenin programlandığı GEGP‟nin hayata geçirilmesi için de IMF parasal 

destek vermiĢtir. Bu programla amaçlanan Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol 

ĠĢletmeleri (TEKEL), TELEKOM gibi önemli KĠT‟lerin özelleĢtirilmesini 

sağlayacak altyapının oluĢturulmasına yönelik yasaların çıkarılmasıdır. Bu büyük 

KĠT‟lerde yapılacak özelleĢtirme sonucunda kamuda çalıĢmakta olan kadınların da 

iĢlerini kaybetme riski ortaya çıkmıĢtır.
1239

 Ayrıca KĠT‟lerde etkin çalıĢmayı 

sağlamak için personel sayısı arttırılmayacağı ve fazla mesai, ikramiye ve prim gibi 

ödemelerde kısıntıya gidileceği belirtilmiĢtir.
1240

     

       Bu talep ve taahhütler doğrultusunda Türkiye‟nin yıllık performansının 

değerlendirildiği 2000 yılı ĠR‟ye göre özelleĢtirme projesi kapsamında olan akaryakıt 

dağıtıcısı POAġ‟ın %51 hissesi satılmıĢ, TÜPRAġ petrol rafinerisinin ilk kısmının 

halka arzı tamamlanmıĢtır. 2001 raporuna göre 2001 yılı sonuna kadar Türkiye‟nin 

önemli KĠT‟leri olan POAġ ve TÜPRAġ‟ın halka ikincil ve üçüncül arzları 

planlamıĢ ve THY‟nin %51‟inin satılması hedeflenmiĢtir.
1241

 ÖzelleĢtirme sonunda 

çalıĢanların bu durumdan nasıl etkilendiği hakkında ise raporda bilgi 

verilmemiĢtir.
1242

      

        ÖzelleĢtirmelerle ilgili çeĢitli eleĢtiriler de yapılmıĢtır.
1243

 Tunceli Milletvekili 

Kamer Genç, yapılan özelleĢtirmelerin sonucunda iĢçilerin iĢlerini kaybettiklerini 

belirtmiĢ, örnek olarak özelleĢtirilen ve iĢten çıkarılan POAġ‟ın 1.200 çalıĢanı ile 

                                                           
1237

 Türkiye Ġçin Katılım Ortaklığı Belgesi, 2003, s.7.  Ayrıca bkz. Son GeliĢmeler IĢığında 

Avrupa Birliği’nin Geleceği ve Türkiye,  BaĢken Üniversitesi Stratejik AraĢtırma Merkezi, Ankara, 

2003, s. 10. 
1238

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 24352, 24 Mart 2001, s. 20. 
1239

 Metin Emiroğlu, Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı Semineri, Türkiye Tekstil Sanayii 

ĠĢverenler Sendikası, Muğla, 27 Nisan 2 Mayıs 2002, s. 9-11. 
1240

 “Türkiye‟nin Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı”, Milliyet, 15 Nisan 2001, s. 4; “Program 

yetersiz”, Cumhuriyet, 15 Nisan 2001, s. 1, 9. 
1241

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2001 Yılı Ġlerleme Raporu,  s. 39. 
1242

 Türkiye’nin Katılım Yönünde ilerlemesi Üzerine Komisyon’un 2000 Düzenli Raporu, s. 21. 
1243

 “ÖzelleĢtirmeye ihanet eleĢtirisi”,  Cumhuriyet,  22 Aralık 1999, s. 1, 8; “ÖzelleĢtir me”, Millî 

Gazete, 6 Mayıs 2000, s. 6;  “14 bin çalıĢan iĢten çıkarılacak”, Millî Gazete, 6 Ekim 2000, s. 6; 

“ÖzelleĢtirmenin hedefi”, Hürriyet,  2 Ocak 2001, s. 7; “Tütünde ABD oyunu”, Yeni ġafak, 2 

Haziran 2001, s. 1; “Üç büyükler 2003‟te özelleĢecek”, Yeni ġafak, 30 Aralık 2002, s. 1. 
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TEDAġ‟ın 172 çalıĢanını göstermiĢtir.
1244

 IMF ile yapılan anlaĢma uyarınca 

uygulamaya konulan ekonomik programın sosyal boyutunun olmadığını belirten 

DSP Ġstanbul Milletvekili Rıdvan Budak da özelleĢtirmeler nedeniyle insanların iĢsiz 

bırakılıp yoksullaĢtırıldığını öne sürmüĢtür. ÖzelleĢtirmenin iĢsizleĢtirme olmadığını 

belirten Budak, çalıĢma hakkını gözetmeyen özelleĢtirmenin toplumun umudunu 

kaybettirdiğini ve morallerin bozulduğunu açıklamıĢtır.
1245

 Türk-ĠĢ Genel baĢkanı 

Bayram Meral ise uygulanan IMF programı sürecinde ortaya çıkan kriz nedeniyle 

14.2.2001 tarihinden öncesi 7 ay içinde toplam 120.000 kiĢinin iĢini kaybettiğini 

belirtmiĢtir. Kadınların en çok yer alıp sigortasız ve sendikasız olarak çalıĢtırıldıkları 

tekstil sektöründe 15.000 iĢçi iĢini kaybetmiĢtir; ayrıca Türkiye Tekstil Sanayi ĠĢçi 

Federasyonu Sendikası‟na üye 3.000 iĢçinin iĢine son verilmiĢtir. Kadınların yoğun 

olarak çalıĢtıkları diğer bir sektör olan bankacılık sektöründe toplam iĢten 

çıkarılanların sayısının da 10.000‟in üzerinde olduğu yine Bayram Meral tarafından 

açıklanmıĢtır.
1246

 Buna karĢın, Türkiye‟nin IMF‟ye verdiği 2001 yılı NM‟ye göre 

özelleĢtirmeye hazırlık amacıyla PETKĠM‟in bazı fabrikaları kapatılmıĢ, THY‟de ise 

uçak satıĢı ve personel azaltılması suretiyle çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir
1247

 

Sonunda özelleĢtirilen ve Aydın Doğan‟ın ĠĢ Bankası ile ortaklaĢa aldığı 3.838 

çalıĢanı bulunan Petrol Ofisi‟nde 1.611 kiĢi baĢka kurumlara kaydırılırken, 1.491 

kiĢinin iĢine son verilmiĢtir.
1248

  

       Türkiye Bankalar Birliği‟nin yayımladığı Türk Bankacılık Sistemi Eylül 

Raporu‟nda çalıĢan sayısının azaltılmasına devam edileceği açıklanmıĢtır. Bankacılık 

sistemi verilerine göre 2000‟de %2 gerileyen çalıĢan sayısı 2001 yılının ilk 9 aylık 

döneminde de %16 oranında (23.000 kiĢi) azalarak 147.201‟e inmiĢtir. 2001 Ocak-

Eylül döneminde bankacılık sektöründe faaliyet gösteren banka sayısı 79‟dan 68‟e 

düĢerken, sektördeki toplam Ģube sayısı ise 503 azalarak 7.335‟e gerilemiĢtir.
1249

 

BaĢka bir veriye göre 1999 yılı sonunda bankacılık sektöründe 173.912 personel 

                                                           
1244

 TBMM TD, BirleĢim 17, Cilt 44, 16.11.2000, s. 229-230. 
1245

 “Budak baĢkaldırdı”, Yeni ġafak, 25 Ocak 2001, s. 1. 
1246

 “Programın bedeli 120 bin iĢsiz”, AkĢam, 14 ġubat 2001, s. 1-5. 
1247

 Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı Politika Metinleri (Niyet Mektupları ve Ekonomik 

Kararlara ĠliĢkin Mevzuat), Dokuzuncu Gözden Geçirmeye ĠliĢkin 31.7.2001 Tarihli Niyet 

Mektubu, T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Matbaası, Cilt I, Ankara, 2001, s. 88-90.  Ayrıca 

bkz. “Fischer, Programın baĢarısı etkileyici”, Yeni ġafak, 29 Temmuz 2001, s. 1. 
1248

 “POAġ‟ta iĢçi kıyımı”, Yeni ġafak, 28 Ekim 2001, s. 1. 
1249

 “23 bin bankacı iĢsiz kaldı”, Yeni ġafak, 3 Aralık 2001, s. 1. 
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çalıĢırken, bu sayı 2001 yılı sonunda 136.215‟e gerilemiĢtir. Bu sonuca göre son iki 

yılda 1.159 banka Ģubesi kapanırken 37.697 bankacı iĢsiz kalmıĢtır.
1250

 

       Buna karĢın, IMF tarafından beklenen tasarruf tedbirleri gereği hükümet, 

yatırımcı kuruluĢlar haricindeki devlet birimlerinin bölge müdürlüklerinin tamamının 

2002 yılında lağvedilmesine karar vermiĢtir. Bölge müdürlüklerinde çalıĢanların 

baĢka illere tayin edilerek bir anlamda emekliye ayrılmaları sağlanarak kamuda 

görev yapan personel sayısındaki taahhütler tutturulmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca 

hükümetin hedefleri arasında 2002 yılında personel alımlarının sıfırlanması da 

vardır.
1251

 IMF, 2002 Haziran ayı sonuna kadar gönüllü emeklilik ve benzeri 

yöntemlerle 61.566 kiĢinin kamuyla iliĢiğinin kesilmesinde ısrar etmiĢtir. 2002 Ocak 

ayı itibariyle 22.000 civarında iĢçi, gönüllü emekli olmuĢ ya da baĢvuruda bulunmuĢ, 

geriye 40.000‟a yakın iĢçi kalmıĢtır. Buna rağmen IMF, hükümet yetkililerinin iĢçi 

çıkartmakta isteksiz olduğunu savunmuĢtur.
1252

 ÖzelleĢtirilmesi düĢünüldüğü için 

yıllardır yatırım yapılmayan, teknolojik yenilenmeleri gerçekleĢtirilmeyen TEKEL, 

Türkiye Zirai Donatım A.ġ., Sümer Holding A.ġ, SEKA, Türkiye Gübre Sanayi, Et 

Balık Ürünleri Aġ‟ye bağlı 22 fabrika, verimsizlik ve ekonomik özelliklerini 

yitirmesi gibi sebeplerle kapatılmıĢtır. ÖzelleĢtirme politikaları neticesinde 22 

fabrikada çalıĢan toplam 2.610 iĢçinin baĢka fabrikalara nakledileceği açıklanmıĢ 

ancak bunların bir kısmı nakledilebilmiĢ,  iĢçilerin bir bölümü zorunlu olarak emekli 

edilmiĢtir.
1253

 

        AB müktesebatına uyum ve IMF ile yapılan stand-by anlaĢmaları gereği kamu 

personeli politikalarındaki uygulamaları konusunda OECD de bir rapor hazırlamıĢtır. 

Bu rapora göre ülkelerin merkezi idare, eyaletler ve yerel yönetimlerde bulunan 

memur sayılarına iliĢkin istatistiklerde Türkiye‟de memur sayısının çok olmadığı, 

diğer ülkelerle kıyaslanarak açıklamıĢtır. Finlandiya‟da her 10, Kanada‟da her 12, 

ABD ve Macaristan‟da her 13, Almanya ve Hollanda‟da her 19, Ġspanya ve Ġtalya‟da 

her 25 kiĢiden biri memur iken Türkiye‟de sadece her 30 kiĢiden biri memurluk 

yapmaktadır. Bu da Türkiye‟deki toplam istihdamın %14,2‟sine tekabül etmektedir. 

Devlet memurlarının büyük bölümünü öğretmenler, sağlık personeli ve polisler 

                                                           
1250

 “Banka operasyonları, 37 bin bankacıyı iĢsiz bıraktı”, Yeni ġafak, 12 Haziran 2002, s. 1. 
1251

 “Kamuda kıyım”, Yeni ġafak, 7 Kasım 2001, s. 1. 
1252

 “IMF kıyımda ısrar ediyor”, Yeni ġafak, 19 Mart 2002, s. 1. 
1253

 “Sat-Kapat-PeĢkeĢ Çek”, Millî Gazete, 27 Temmuz 2002, s. 1, 6. 



299 
 

oluĢturmaktadır. Aynı Ģekilde yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin önemli kısmı 

yine sağlık alanında çalıĢanlardan meydana gelmiĢtir.
1254

 

      Türkiye hazırladığı UP‟de ise 2002-2004 dönemini kapsayan ve IMF ve DB ile 

birlikte yürütülen ekonomik reform programını uygulamaya devam etme 

kararlılığında olduğunu belirtmiĢtir. Söz konusu programda öngörülen politikalar, 

VIII. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Ulusal Program ve Katılım Öncesi 

Ekonomik Program ile uyumlu bir Ģekilde belirlenmiĢtir.
1255

 

       Ayrıca Türkiye, IMF için hazırladığı 18.1.2002 tarihli NM‟de kamu 

kaynaklarının kullanımında ve malî durumun iyileĢtirilmesi amacıyla baĢta 

KĠT‟lerde olmak üzere aĢırı istihdam düzeyinin aĢağı çekilmesi kararlılığını 

belirtmiĢtir.
1256

 Bu karar 3.12.2001 tarihli BaĢbakanlık Genelgesiyle de desteklendiği 

gibi kamu iĢçilerinin gönüllü emekli edilmelerine yönelik plan baĢlatılmıĢtır. Bu 

plana göre 15.000 çalıĢanın 2002 yılı Ocak ayı ortasına kadar emekli edilmeleri ya da 

emekli edilmelerine yönelik tebliğde bulunulması kararlaĢtırılmıĢtır. BaĢta Türk 

Telekom olmak üzere ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı listesinde yer alan Ģirketlerde 

fazla istihdam tespit edilmiĢtir. Bu nedenle NM‟de, söz konusu iĢçilere gönüllü 

emeklilik teklifi sunulacağı ve teklifi kabul eden iĢçilerin en geç 2002 yılı Mart ayı 

sonuna kadar emekli olmalarını sağlayacak ödemelerin yapılacağı taahhüt edilmiĢtir. 

Mektupta bu konuda yer alan diğer hedefler ise Ģunlardır:  2002 yılı Ocak ayı sonuna 

kadar KĠT‟lerde tüm fazla istihdam ve kadroların tespit edilmesi; tüm açık, 

doldurulmamıĢ, atıl kadroların ortadan kaldırılması; gönüllü emeklilik veya iĢten 

çıkarmalar yoluyla Haziran ayı sonuna kadar fazla iĢçi sayısının 1/3 oranında ve 

2002 Ekim ayı sonuna kadar 2/3 oranında, 2003 yılı Haziran ayı sonuna kadar da 

kalan fazla istihdamın aĢamalı olarak azaltılması. Mektupta, bu hedefler nedeniyle 

hiçbir yeni iĢe alımın olmayacağı ve boĢalacak kadroların hızlı bir Ģekilde iptal 

edileceği taahhüdünde de bulunulmuĢtur.
 1257

 Söz konusu mektuptaki personel ile 

ilgili kararların çeĢitli tepkiler almasına
1258

 karĢın Devlet Bakanı Kemal DerviĢ 
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tarafından, IMF ile iliĢkilerde önemli ilerlemeler sağlandığı ve yeni bir stand-by 

anlaĢması yapılacağı açıklanmıĢtır.
1259

  

        Söz konusu NM‟de, sosyal yardımların arttırılacağı, sosyal yardımlarda doğru 

hedeflerin bulunmasına özen gösterileceği de belirtilmiĢtir. Bu amaçla kamu 

sektöründe istihdam azaltılmasından dolayı, iĢsizlerin ve yaĢanacak olumsuzlukların 

giderilmesi için DB tarafından desteklenen “Özelleştirme Sosyal Destek 

Projesi”nden de yararlanılacaktır. ĠĢ gücünün ve istihdam alanlarının daha verimli bir 

biçimde kullanılmasının hedeflenirken, yeniden istihdam yaratılması için program 

oluĢturulacağı
1260

 ve 2002‟de çıkarılacak iĢsizlik sigortası ile (yeterli kıdem 

tazminatına hak kazanamayan iĢçilerin korunması sağlanacaktır) sıkıntıların 

giderileceği öngörülmüĢtür. Mektuba göre ayrıca özelleĢtirme stratejisi kapsamında 

Mart 2002 sonuna kadar TÜPRAġ‟ın devlet hisselerinin %50‟nin altına düĢürülmesi, 

THY‟nin koĢullara bağlı olarak halka arz edilmesi, 3.1.2002‟de kabul edilen Tütün 

Yasası‟nın sonraki aĢamasında TEKEL‟in özelleĢtirilmesi planlanmıĢtır. Yine 

özelleĢtirilecekler arasında ETĠ Holding‟e bağlı ETĠ Krom A.ġ., ETĠ 

Elektrometalürji A.ġ., ETĠ GümüĢ Aġ‟nin yanı sıra Türkiye ġeker Fabrikalara A.ġ. 

(TġFAġ) ve ERDEMĠR ile turizm ve gübre ürünlerine ait kurumlar sayılmıĢtır.
1261

  

        3.4.2002 tarihli NM‟de ise 2002-2004 dönemini kapsayacak ekonomik 

programın önemi vurgulanarak geçen 5 ayın Türkiye ekonomisi için bir dönüm 

noktası özelliği taĢıdığı belirtilmiĢtir. Kamu bankalarının özelleĢtirilmesi için gerekli 

önlemlerin alındığı belirtilen rapora göre oluĢturulan Ziraat Bankası ve Halk Bankası 

Ortak Yönetim Kurulu, 2002 yılı ortasına kadar 827 Ģubenin (458 Ziraat Bankası 

ġubesi ve 369 Halk Bankası ġubesi) kapatılmasına yönelik adımlar atmıĢtır. 

Mektupta 7.3.2002 itibariyle 119 Ģubenin kapatıldığı; baĢka bir kamu bankası olan 

Vakıfbank‟ın özelleĢtirilmesine yönelik taleplerin de alındığı açıklanmıĢtı. Hükümet, 

kamu sektöründeki atıl iĢgücünün azaltılmasını, özel sektörün ekonomideki rolünün 

arttırılmasını ve iĢ ortamının iyileĢtirilmesini programına almıĢtır.
1262

 Bu politikalara 

karĢın, Yolsuzluklarla Mücadele Derneği BaĢkanı Mahmut Koçak, 3 kamu 
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bankasının tasfiyesi ile kamu bankalarında çalıĢan 62.000 personel ve bunların 

aileleri ile birlikte yaklaĢık 250.000 kiĢinin mağdur olacağını öne sürmüĢtür.
1263

  

       KĠT‟lerde yer alan atıl kadrolarla ilgili açıklamalarda bulunan hükümet ise kamu 

sektöründeki iĢgücünün rasyonelleĢmesi amacıyla tüm doldurulmamıĢ atıl kadroların 

ortadan kaldırıldığını belirtmiĢtir. Hükümet ilk verilere göre KĠT‟lerdeki ihtiyaç 

fazlası iĢçi sayısının 40.000-60.000 aralığında olduğunu açıklamıĢtır. Bu sorunun 

çözümü için haziran ayı sonuna kadar ihtiyaç fazlası iĢçi sayısının 1/3 oranında 

azaltılması hedeflenmiĢtir. Nihai hedef atıl kadroların 2002 yılı Ekim ayı sonuna 

kadar 2/3 oranında azaltılması ve 2003 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamen 

problemin sonlandırılmasıdır. Bunun için bir hareket planı oluĢturulup, 2001 Eylül 

ayından beri devam etmekte olan iĢçilerin hak kazandıkları kıdem tazminatlarının 

ödenmesi suretiyle gönüllü olarak emekli edilmesinde önemli ilerleme sağlandığı; 

aynı stratejinin kullanılarak ilerleme sağlanmasına devam edileceği bilgisine NM‟de 

yer verilmiĢtir. Bu konuda hükümeti uyaran iĢçi sendikaları ise KĠT‟ler ve diğer 

kamu kuruluĢlarında iĢçi ve sözleĢmeli statüsünde bulunan 125.000 çalıĢanın IMF ve 

DB‟nin direktifleri ile iĢten çıkarmalarına sessiz kalmayacaklarını belirtmiĢlerdir.
1264

  

        Mektupta ayrıca gönüllü emeklilik dıĢındaki iĢten çıkartmalara yalnızca gerekli 

görüldüğü takdirde baĢvurulacağı açıklanmıĢtır.
1265

 Hükümetin ekonomik 

uygulamalarının eleĢtirildiği Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 

1. Olağan Genel Kurulu‟nda, KESK Genel BaĢkanı Sami Evren,  IMF politikalarına 

destek veren partileri iĢsizliği, yoksulluğu ve yolsuzluğu yaratan IMF partileri olarak 

adlandırmıĢtır.
1266

 

       Stand-by düzenlemesi kapsamındaki ikinci gözden geçirmenin tamamlanmasının 

talep edildiği 19.6.2002 tarihli NM‟ye gelindiğinde, 18.1.2002 NM ile 3.4.2002 

NM‟nin güncellenmiĢ halinde belirlendiği gibi hedef ve politikalara devam etme 

kararlılığı açıklanmıĢtır. Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halk Bankası‟nın 

20.5.2002 tarihi itibariyle 581 Ģubesinin kapatıldığı, bankacılık sistemini 
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güçlendirmek ve Ģirket borçlarının yeniden yapılandırılmasını teĢvik etmek amacıyla 

Ġstanbul YaklaĢımı‟nın baĢlatıldığı açıklanmıĢtır. Bunların dıĢında KĠT‟lerde ve 

kamu sektörünün diğer kısımlarındaki istihdamda düzenlemelere devam edilmiĢ, 

kamu kurumlarındaki fazla istihdamın ayrıntılı olarak tespit edilmesi çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. 2002 yılı Ocak ayı sonu itibariyle toplam 45.800 atıl kadro olduğu tespit 

edilmiĢ ve bu atıl istihdamın 2003 yılı ortasına kadar tamamen kaldırılması 

planlanmıĢtır. Bu amaçla sendikalarla bir protokol üzerinde mutabakat sağlanarak 

genelge yayınlanmıĢtır
1267

.  

       Ġlgili kadrolarda çalıĢanlar için dört seçenek sunulmuĢtur. Birincisi gönüllü 

emeklilik, ikincisi KĠT‟lerde ihtiyaç duyulan diğer pozisyonlara nakil, üçüncüsü 

ihtiyaç duyulan memur kadrolarına atanma, sonuncusu ise iĢ akitlerinin feshidir. 

Hükümet bu iĢlemleri yaparken çalıĢanların her türlü nakli ile program kapsamında 

yeni kamu iĢçisi ve devlet memuru iĢe alımı için belirlenmiĢ kriterler aranacağını 

belirtmiĢtir. Ocak-Nisan dönemi sonuna kadar atıl kadrolardan 12.443‟ünün (bu 

rakamlara 2002 yılı Ocak ayı sonu bildirim yapılanlar dâhil edilmiĢtir) büyük ölçüde 

gönüllü emeklilik yoluyla ayrıldığı belirtilmiĢtir. Hükümet, kamu istihdamının 

etkinleĢtirilmesi için memur ve sözleĢmelilerin zorunlu emekliliğine iliĢkin 

mevzuatta değiĢiklik yapmayı da planlamıĢtır.
1268

  

        ÖzelleĢtirmede bir önceki mektupta belirtilen belli baĢlı Ģirketlerin satıĢ 

sürecinin hızlandırılacağı da açıklanmıĢtır. Türk Telekom‟un özelleĢtirilmesi için 

uluslararası danıĢmaların yardımı ile kapsamlı bir ĢirketleĢme planı 4.6.2002‟de 

onaylanmıĢtır. Söz konusu kurumun holding, Ģirket ve iĢtiraklerinin birlikte ya da 

ayrı olarak özelleĢtirmesine olanak verecek Ģekilde 2002 yılı sonuna kadar 

yapılandırılmaları planlanmıĢtır.
1269

 Buna karĢın, özellikle bankacılık sektöründeki 

geliĢmeler ve yabancı yatırımcılar için olanaklar yaratılması eleĢtiri konusu 

olmuĢtur.
1270

 Bu arada IMF Heyeti, hedeflenen 800 Ģubeden 581‟i kapatılmasına 
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karĢın, bu sayının yeterli olmadığını; ayrıca Ziraat Bankası‟nda sözleĢmeli statüye 

geçen çalıĢanların sayısının fazla olduğunu açıklamıĢtır.
1271

 

       Diğer mektuplardan farklı olarak 57. Hükümet tarafından 30.7.2002‟de 

hazırlanan son NM‟de, 2002-2004 dönemindeki taahhütler tablolar halinde 

açıklanmıĢ; 30.7.2002 itibariyle de gelinen durum verilmiĢtir. Mektupta, Haziran ayı 

sonu performans kriterlerinin tutturulduğu, kamu bankalarının yeniden 

yapılandırılması ile ilgili ufak bir sapma olmasına rağmen olumlu ilerlemeler 

kaydedildiği belirtilmiĢtir. Ayrıca 2002 sonu itibariyle kamu çalıĢanlarının ücretlerini 

yakından ilgilendiren %35 enflasyon oranının rahatlıkla tutturulacağı açıklanmıĢ, 

stand-by düzenlemesine iliĢkin üçüncü gözden geçirilmenin tamamlanması talep 

edilmiĢtir.
1272

 Buna karĢın Hazine MüsteĢarı Faik Öztrak, GEGP‟nin rayında gittiğini 

ve yeni programa ihtiyaç olmadığını belirtmiĢtir.
1273

 

       58. Hükümet döneminde ve 12.1.2003‟de kabul edilen yeni AEP‟de ise 

özelleĢtirme programına alınan KĠT‟lerin kısa vadede özelleĢtirilmesine devam 

edileceği açıklanmıĢtır. Söz konusu plan kapsamında devletin dokuma, kâğıt, gübre, 

Petro-kimya, tütün, içki, ham petrol iĢlenmesi gibi alanlardan tamamen, maden 

iĢletmeciliği, bankacılık gibi alanlardan kısmen çekilmesi öngörülmektedir. Esnafa 

kredi sağlayan Halk Bankası‟nın 2004‟de tamamının satılması hedeflenmiĢ, bu 

konuda DB ile anlaĢmaya varıldığı UP‟de belirtilmiĢtir.
1274

 Bunlara paralel olarak 

tarımsal KĠT‟lerin yapısal düzenlemeler yapıldıktan sonra özelleĢtirilmesi 

öngörülmüĢtür.
1275

    

       AEP ile tamamlanma süreleri 3, 6 ay, 1-3 yıl ve uzun vadeli
1276

 olarak 

özelleĢtirme kapsamına alınacak KĠT‟ler için farklı stratejiler belirlenmesi 

öngörüldüğü gibi özelleĢtirme sırasında ortaya çıkacak fazla istihdam sorununun 

giderilmesine yönelik alınacak önlemler de planlanmıĢtır.
1277

 Hükümetin 2003 yılı 
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özelleĢtirme programını açıklayan BaĢbakan Yardımcısı Abdüllatif ġener, 

özelleĢtirme sonrasında hiç kimsenin iĢsiz kalmayacağını vurgulayarak, son 7 yılda 

yapılan özelleĢtirmeler nedeniyle 14.000‟den fazla kiĢinin iĢini kaybettiğini 

belirtmiĢtir. ĠĢ kaybına uğrayanlara, iĢ kaybı tazminatı ve sigorta priminin ödendiğini 

de açıklamıĢtır. ġener‟in verdiği bilgilere göre, 2002 yılının ilk 10 ayında 

özelleĢtirilen kuruluĢ ve iĢletmelerden 234 kiĢi iĢ kaybı tazminatı ve sosyal güvenlik 

primi alarak ayrılmıĢtır.
1278

        

       5.4.2003 tarihli NM, 58. Hükümetin IMF için hazırladığı ilk mektup olması 

açısından önemlidir. Söz konusu mektupla 28.11.2002‟de tek parti olarak iktidara 

gelen hükümet tarafından 2003 yılı baĢlarında stand-by düzenlemesinin 4. Gözden 

Geçirilmesine yönelik ana politika çerçevesi oluĢturulmuĢtur. 59. Hükümet ise 

programın uygulanmasına hızlı bir Ģekilde devam edilmesine karar vermiĢtir.
1279

 

2002-2004 dönemini kapsayan stand-by düzenlemesinin program stratejisine uygun 

olarak gerçekleĢtiği açıklanmıĢ; TEKEL için özelleĢtirme planı kabul edilmiĢtir.
1280

 

       KĠT‟lerde 2002‟de atıl istihdamın ortadan kaldırılması için ekim ayı sonunda 

17.801 kiĢi gönüllü olarak emekli edilmiĢtir; ancak iĢçilerin emekli olmakta 

gösterdikleri isteksizlik nedeniyle özelleĢtirme programında gecikmeler olmuĢtur. Bu 

nedenle 2003 yılı Ocak ayı sonu itibariyle ancak 20.718 kadronun ortadan 

kaldırıldığı mektupta belirtilmiĢtir. 2003 yılı Haziran ayı sonuna kadar tüm atıl 

istihdamın ortadan kaldırılması planlanmıĢtır.
1281

 2002 sonu için belirlenmiĢ olan 

30.600 atıl kadronun ortadan kaldırılması 10.000‟in altında kaldığı için hükümet, 

45.800 atıl KĠT kadrosunun ortadan kaldırılmasına yönelik bir hedef belirlemiĢtir. 

Belirlenen bu hedeflerden biri 2003 yılı Haziran ayı sonuna kadar istihdamın 9.900 

kiĢiye düĢürülmesi, diğeri ise 2003 sonuna kadar atıl kadronun tamamen ortadan 

kaldırılmasıdır. Bu hedeflerin hayata geçirilmesine engel olarak gösterilen KĠT‟lerde 

bulunan uyumsuz iĢçi sayısıydı. Bazı KĠT‟lerde emekliliğe hak kazanmıĢ insanların 

sayısının atıl kadro sayısından daha fazla, bazılarında ise daha az olması bir 
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 5.4.2003 Tarihli Niyet Mektubu, s. 4,  http://www.tcmb.gov.tr. Ayrıca bkz. “IMF kaldığı 

yerden”, Millî Gazete, 19 Ocak 2003, s. 1, 10; “IMF ile 7 ay sonra yeniden”, Cumhuriyet, 18 Nisan 

2003, s. 12; “Babacan: Tünelin ucunda ıĢık göründü”, Yeni ġafak, 7 Nisan 2003, s. 1; “IMF 

güvenmedi parayı taksitlendirdi”, Milliyet, 7 Nisan 2003, s. 4. 
1280

 5.4.2003 Tarihli Niyet Mektubu”, s. 5. Ayrıca bkz. “IMF bastırdı özelleĢtirme hızlanacak”, Milli 

Gazete, 24 Mayıs 2003, s. 6. 
1281

 5.4.2003 Tarihli Niyet Mektubu, s. 5. 
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uyumsuzluk teĢkil etmiĢtir. Bu uyumsuz sayının 5.025 iĢçi civarında bulunduğu 

açıklanmıĢtı.
1282

   

       Ancak her KĠT‟te çok sayıda iĢçinin emekli olmasından dolayı kadro açığı 

meydana gelmiĢtir. Bu nedenle hükümet, KĠT‟lerdeki kadro açığını gidermek için 

fazla istihdamı olan diğer KĠT‟lere nakiller yapma kararı almıĢtır. 5.4.2003 tarihli 

NM‟de yer alan diğer bir konu da, sosyal güvenlik sisteminin daha iyi çalıĢmasını 

sağlamak amacıyla idari mekanizmalar kurulmasıdır. Bu amaçla Sosyal Sigortalar 

Kurumu (SSK), ĠġKUR ve Esnaf Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal 

Sigortalar Kurumu‟na (Bağ-Kur) iliĢkin kanun düzenlemelerinin 2003 yılı Nisan ayı 

sonunda yürürlüğe girmesi planlanmıĢtır.
1283

 

       ĠĢsizliğin artmasında etken olan diğer bir konu ise kamu bankalarıyla ilgilidir; 

zira 2003 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Ziraat ve Halk Bankalarının toplam 803 Ģubesi 

kapatılmıĢ (ki 800 Ģubesinin kapatılması planlanmıĢtı) ve bu bankalardaki personel 

sayısı planlandığı gibi 32.000‟in altına düĢürülmüĢtür. Bu iki banka hükümete 

önceden danıĢılmaksızın hiçbir sübvansiyona gitmeyeceğini de açıklamıĢtır. Önce 

Halk Bankası‟nın 2004 yılında, hemen ardından Ziraat Bankası‟nın özelleĢtirilmesi 

planlanmıĢtır. Vakıflar Bankası‟nın ise DB ile görüĢülerek, satıĢının 2003 yılı Ekim 

ayı sonuna kadar gerçekleĢtirilmesi hükümet tarafından hedeflenmiĢtir.
1284

 

       59. Hükümetin 25.7.2003 tarihli NM‟sinde ise IMF ile mutabakata varılan 

Stand-by düzenlemesi ile desteklenen ekonomik AEP‟nin olumlu sonuçlar verdiği 

açıklanmıĢtır.
1285

 Gecikilen bazı yapısal reformların tamamlanması için adımlar 

atıldığı belirtilen NM‟de, KĠT‟lerdeki atıl istihdamının giderilmesine yönelik 

kararların uygulandığı kaydedilmiĢtir. Haziran ayı sonu kriterlerinin tutturulamamıĢ 

olmasının sebebi olarak da, KĠT‟lerde çalıĢan iĢçilerin emekliliklerini, daha yüksek 

ikramiye ödenmesini sağlamak için halen sürmekte olan toplu iĢ sözleĢmeleri 

sonrasına ertelemesi gösterilmiĢtir.
1286

  

                                                           
1282

 “IMF‟ye ilk kurban iĢçiler”, Milli Gazete, 3 Aralık 2002, s. 6. 
1283

 5.4.2003 Tarihli Niyet Mektubu, s. 4.  
1284

 5.4.2003 Tarihli Niyet Mektubu, s. 9; “Program Tavizsiz Uygulanacak”, Milliyet, 21 Mayıs 

2003, s. 1; Bülend Özaydınlı, “Söylem Değil Ġcraat Önemli”, Milliyet, 19 Nisan 2003, s. 1. 
1285

 “Destek Olun, Ekonomik Programı Sürdürelim”, Hürriyet, 11 Temmuz 2003, s. 1. 
1286

 30.7.2003 Tarihli Niyet Mektubu, s. 28-30, Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık, (Çevrimiçi), 

http://www.tcmb.gov.tr, 18 Ağustos 2016. Ayrıca bkz. “ Niyet mektubu gönderildi, IMF‟ye ek önlem 

sözü”, Cumhuriyet, 26 Temmuz 2003, s. 13. 
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       Bu hedef sapmasından kaynaklanan gecikmiĢ bazı yapısal reformlar için gerekli 

adımların atılacağı belirtilen mektupta, KĠT‟lerdeki 9.900 atıl istihdamın 2003 yılı 

Ocak ayı sonu ile Haziran ayı sonu arasında ortadan kaldırılması için alınan 

önlemlere rağmen 2.500 kadro ile hedefin tutturulamadığı açıklanmıĢtır. YaĢanan 

geliĢmeler ıĢığında, ücret görüĢmelerinin tamamlanmasının ardından daha fazla 

çalıĢanın erken emekliliğe baĢvurması sebebiyle de bu sürecin hızlanacağı 

tahmininde bulunulmuĢtur. Hükümet, kamu sektöründeki iĢçilerin emekli 

olmasındaki kısıtlamayı kaldıran düzenlemenin uygulanmasıyla, gönüllü emeklilik 

ile atıl istihdamın azaltılmasının devamını hedeflemiĢtir. Alınan önlemlerle 

KĠT‟lerde çalıĢan sayısı 2002 yılı Aralık ayı ile 2003 Mart ayı döneminde 36.796 kiĢi 

olarak azaltılmıĢtır. 5. gözden geçirmenin tamamlanması talep edilen mektuba göre 

kamu maliyesi için alınacak tedbirlerde sağlık ve eğitim harcamaları korunmuĢ, 

yatırım harcamalarında kesintiler yapılmıĢtır.
1287

 

       ÇalıĢan kadınları çok yakından ilgilendiren ve iĢgücü piyasasına yönelik 

politikaların rekabet gücü yüksek bir ekonomi oluĢturulması ve iĢgücü piyasalarının 

esnekliğinin arttırılması amacıyla TBMM‟de 22.1.2003‟de kabul edilen yeni ĠĢ 

Kanunu‟na göre, ekonomide yeni istihdam alanlarının yaratılması için yarı zamanlı 

ve geçici istihdama yönelik iĢ sözleĢmelerinde yeni hükümler getirilmiĢtir. Ayrıca 

yeni kanun ile iĢverenin iĢten çıkarmalarının, ĠĢ Kanunu‟nda belirtilen nedenlere 

dayalı olarak ispatlama yükümlülüğü dâhil pek çok iĢçi haklarının iyileĢtirildiği 

30.7.2003 tarihli mektupta vurgulanmıĢtır. Gözden geçirmenin ön koĢulu olarak AB 

“Sigortacılık Direktifleriyle” uyumlu olarak DB‟nin de teknik yardımıyla SSK, ĠĢ-

Kur ve Bağ-Kur‟un idari reformunun TBMM‟den geçmesinin beklendiği belirtilen 

mektupta, özelleĢtirme ile özel sektörün rolünün arttırılmasına yönelik planlanan 

aĢamalarda ilerleme sağlandığına da yer verilmiĢtir.
1288 

 

       2003 yılının son NM‟si olan 31.10. 2003 tarihli mektupta program hedeflerinin 

sonuçlar vermeye devam ettiği, 2002 yılı baĢından itibaren atıl istihdamın 33.060 kiĢi 

azaltılmıĢ olmasına karĢın Eylül ayı sonu hedefinin 7.000 kiĢi altında kalındığı 

belirtilmiĢtir. TEKEL‟in özelleĢtirilmesine
1289

 yönelik hazırlıklar nedeniyle geç 

kalınmıĢ atıl istihdam dâhil olmak üzere, 3.600 atıl kadronun iptal edildiği 

                                                           
1287

 30.7.2003 Tarihli Niyet Mektubu, s. 30. 
1288

 30.7.2003 Tarihli Niyet Mektubu, s. 32. 
1289

 30.7.2003 Tarihli Niyet Mektubu, s. 21. Ayrıca bkz. “IMF eliyle tütün çökertiliyor”, 

Cumhuriyet, 30 Eylül 2003, s. 1, 9. 
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açıklanmıĢtır. Kamu sektöründe yapısal reform programının ileriye götürülmesi 

amacıyla sosyal güvenlik reformunun 2003 yılı Aralık ayı sonuna kadar 

gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır.
1290

  

        Kamu bankalarının özelleĢtirme iĢlemleri ise Vakıfbank‟ın ve baĢka özel 

bankaların çözüme kavuĢturulmasına kadar ertelenmiĢtir. 2003 yılı sonuna kadar 

TEKEL ve TÜPRAġ‟ın,  2004 yılı baĢına kadar PETKĠM‟in özelleĢtirilmeleri 

hedeflenmiĢtir. Türk Telekom‟un özelleĢtirme stratejileri hazırlandığı gibi 2004 yılı 

içinde TġF, THY, Milli Piyango ve diğer KĠT‟lerin özelleĢtirilmelerine iliĢkin 

ilerleme kaydedilmesi planlanmıĢtır.
1291

 IMF DıĢ ĠliĢkileri Direktörü Tom Dawson 

da, Türkiye‟nin ekonomik programı kararlı bir Ģekilde uygulamasından memnunluk 

duyduklarını belirtmiĢtir.
1292

 

       IMF tarafından KĠT‟lerde atıl istihdam olarak nitelendirilen 46.000 kiĢilik 

kadronun iĢten çıkarılarak veya gönüllü emeklilik yoluyla 31.1.2002 ile 31.12.2003 

tarihleri arasında ortadan kaldırılması istenmiĢtir. Oysa büyük bir bölümü gönüllü 

emeklilik yoluyla olmak üzere KĠT‟lerden ayrılan personel sayısı 56.012‟ye 

ulaĢmıĢtır. Söz konusu personelin 25.467‟si özelleĢtirme kapsamındaki KĠT‟lerde, 

30.545‟i Hazine MüsteĢarlığı bünyesindeki KĠT‟lerde görev yapmıĢtır. Böylece 

1999-2003 yılları arasındaki KĠT‟lerde istihdam edilen personel sayısı 75.751 kiĢi 

azalmıĢtır. ÖzelleĢtirme kapsamında bulunan KĠT‟ler dâhil 449.156 olan toplam KĠT 

istihdam sayısı %16,8 azalarak 2003 sonu itibarıyla 373.405‟e kadar gerilemiĢtir. 

Böylece kamunun toplam istihdamında KĠT‟lerin payı %19,8‟den %17‟ye 

düĢmüĢtür.
1293

  

       Bu süreçte, Türkiye‟nin IMF‟den mali destek talebi bağlamında uygulamayı 

planladığı politikaları tanımlayan NM de, 2004 yılında IMF‟ye sunulmuĢtur. AB 

standartlarına uyum sağlama konusunda taahhüdünü bildiren Türkiye, 7. gözden 

geçirilmenin tamamlanmasını talep etmiĢtir. Mektupta, 2003‟te KĠT‟lerde gereksiz 

pozisyonların azaltıldığı vurgulanmıĢ ve söz konusu kuruluĢlarda iĢe alımlarda 

                                                           
1290

 31.10.2003 Tarihli Niyet Mektubu, s. 2, Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık, (Çevrimiçi), 

http://www.tcmb.gov.tr, 18 Ağustos 2016. Ayrıca bkz. “IMF eliyle tütün çökertiliyor”, Cumhuriyet, 

30 Eylül 2003, s. 1, 9. 
1291

 31.10.2003 Tarihli Niyet Mektub”, s. 9-10. 
1292

 “IMF: Türkiye‟de ĠĢler Yolunda”, Hürriyet, 11 Eylül 2003, s. 1; “ĠĢ dünyası: Balayı dönemi 

bitti”, Cumhuriyet, 13 Kasım 2003, s. 8. 
1293

 “Atıl istihdam sorunu bitti”,  Radikal, 28 Mart 2003, s. 1. Bu sayılar ve oranlar içindeki kadın 

sayı ve oranlarına iliĢkin bilgilere yaptığımız araĢtırmalar ve görüĢmeler neticesinde ulaĢılamamıĢtır; 

zira bu konuda bir tasnif yapılmadığı sonucuna varılmıĢtır.  
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sınırlama getirilme politikasına devam edileceği taahhüdünde bulunulmuĢtur. Ayrıca 

iĢini kaybeden ya da ayrılan kesimin en fazla %10‟unun uzman pozisyonunda 

istihdam edilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. IMF‟nin üzerinde durduğu iĢe alma politikasına 

sıkı sıkıya bağlı kalındığının belirtildiği mektupta, kuruluĢlar arası iĢgücü izleme 

sisteminin oluĢturulduğu da belirtilmiĢtir.
1294

  

       Bu doğrultuda Halk Bankası ile Ziraat Bankası‟nın özelleĢtirilmeye hazırlanması 

için çalıĢmalar yapıldığını açıklayan hükümet, TEKEL‟in alkol ünitesinin satıĢını 

ġubat ayında gerçekleĢtirmiĢtir. Burada önemli nokta özelleĢtirmeye hazırlanmanın 

anlamının istihdamın IMF ve AB tarafından istenilen düzeye getirilmesi olmasıydı. 

TÜPRAġ, PETKĠM, ġEKER Rafinerileri ile THY‟nin özelleĢtirilme çalıĢmalarına 

devam edilmiĢtir; ayrıca EÜAġ, TEĠAġ, TPAO, ETĠ Maden, ÇAYKUR, DHMĠ, 

PTT, Türkiye Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (TĠGEM),  Kıyı Emniyet‟in  

(KIYEM) özelleĢtirilmesi planlanmıĢtır. Ayrıca IMF menĢeli ekonomi politikalarıyla 

son NM‟ye göre yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra kapsamlı olarak özelleĢtirme 

çalıĢmalarına hız verilmiĢtir. Bu politikalara karĢın 2004‟te iĢsizlik oranlarında 

önemli bir geliĢme kaydedilememiĢtir.
1295

 Hükümet, özelleĢtirme uygulamaları 

sonucunda iĢini kaybedenler için geçici istihdam kararı almıĢtır.1296 

       Hükümetin icraatlarının değerlendirildiği 2004 yılı ĠR‟ye göre özelleĢtirmede 

sınırlı ilerleme kaydedildiği belirtilmesine karĢın devlet son 5 yıl içinde petrol 

dağıtımı, bazı ağ endüstrisi, süt ve süt ürünleri, alkollü içecekler vs. gibi bazı gıda 

iĢleme faaliyetlerinden çekilmiĢtir. ĠR‟de önemli özelleĢtirmeler olarak POAġ ile 

TEKEL‟in alkol üretim kısmının satıĢı gösterilmiĢtir, ancak THY, TÜRK 

TELEKOM ve TEDAġ‟ın özelleĢtirilmesi projelerinin sonuçlandırılmaması 

eleĢtirilmiĢtir.
1297

 2005 yılı ĠR‟de ise Türkiye‟nin en büyük KĠT‟lerinden olan TÜRK 

TELEKOM, TÜPRAġ hisselerinin %51‟nin; ETĠ Alüminyum ve PETKĠM‟in 

tamamının satılmaları olumlu bir geliĢme olarak nitelendirilmiĢ olmasına karĢın 

özellikle bankacılık sektörü de dâhil olmak üzere uzun bir reform listesinin 

tamamlanması gerektiği belirtilmiĢtir. Raporda ayrıca, özelleĢtirmenin sosyo-

                                                           
1294

 2.4.2004 Tarihli Niyet Mektubu, s. 5, Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık, (Çevrimiçi), 

http://www.tcmb.gov.tr, 20 Ağustos 2016. Ayrıca bkz. “IMF: Her Ģey yolunda gidiyor”, Hürriyet”, 

11 Mart 2004, s. 1.  
1295

 2.4.2004 Tarihli Niyet Mektubu, s. 9. 
1296

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25619, 20 Ekim 2004, s. 2. 
1297

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2004 Yılı Ġlerleme Raporu ve Tavsiye 

Metni, s. 55. 
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ekonomik etkisini azaltmak için dar gelirli aileleri ekonomik istikrarsızlığın 

yaratacağı olumsuz etkilerinden korumaya yönelik bir sosyal destekleme programı 

uygulandığına yer verilmiĢtir.
1298

 Yine özelleĢtirme kapsamındaki kuruluĢlarda iĢten 

çıkarılan personelin durumu nedeniyle destek programları hazırlanmıĢtır. DPT 2005 

yılı programında, “Özelleştirme Sosyal Destek Projesi” (ÖSDP) kapsamında iĢten 

çıkarılan personele emekli ikramiyesi, kıdem, ihbar ve iĢ kaybı tazminatı ödendiği ve 

yeniden iĢe yerleĢtirme hizmeti verildiği belirtilmiĢtir. Bu projenin 2005 yılı sonunda 

tamamlanması planlanmasına karĢın VIII. BYKP‟de belirtildiği gibi özelleĢtirme 

uygulamalarına devam edilmesi için ÖSDP‟nin ikincisi 2006 yılında tekrar 

uygulamaya konulacaktır.
1299

 Tüm bu geliĢmeler kapsamında, aĢağıda özelleĢtirilen 

kurumlardaki personelin durumunu gösteren tablolar yer almaktadır. 

Tablo 83 %50’nin Üzerinde Kamu Payı Blok Hisse Senedi SatıĢı Yoluyla 

ÖzelleĢtirilen KuruluĢlar
1300

 

KURULUġLAR. HĠSSE 

DEVRĠ 

TARĠHĠ 

Nakil 

Hakkı 

Olan 

Perso 

nel 

Sayısı 

(1) 

Nakil 

Hakkı 

Olmayan 

Personel 

Sayısı (2) 

Toplam 

Personel 

Sayısı 

Nakil Hakkı Olmayan Personelden 

Devir Tarihi 

Ġtibariyle 

Ġstifa 

Eden/Emekli 

Olan 

Devir 

Tarihi 

Ġtibariyle 

ĠĢ Akdi 

Feshedilen 

(3) 

Devir 

Sonrası 

Ġlgili 

KuruluĢta 

Kalan  

(4) 

Abant ve Bolu 

Çevresi Turizm 

A.ġ. 

28.1.2000 - - - - - - 

Deniz Nakliyat 

T.A.ġ. 

24.3.2000 90 962 1.052 - - 962 

Güven Sigorta 

T.A.ġ. 

4.4.2000 75 70 145 - - 70 

Ankara Anonim 

Türk Sigorta ġti. 

20.4.2000 36 98 134 - - 98 

Petrol Ofisi A.ġ. 21.7.2000 1.571 2.251 3.822 - - 2.251 

                                                           
1298

 Türkiye 2005 Ġlerleme Raporu, s. 49, 114. 
1299

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2005 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları, s. 

230. 
1300

 T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Dairesi BaĢkanlığı, mimga.@oib.gov.tr, 1 Kasım 2016.  

(1) Memur ve sözleĢmeli statüde çalıĢan ve 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi çerçevesinde diğer 

kamu kuruluĢlarına nakil hakkı tanınan personel ile iĢ kanunlarına tabi çalıĢan ve alıcıya devri 

yapılmayarak iĢletmenin bağlı olduğu kurumun bünyesinde kalan personel. (2) ĠĢ Kanunlarına tabi, 

toplu iĢ sözleĢmeli çalıĢan ve diğer kamu kuruluĢlarına nakil hakkı bulunmayan daimi ve geçici 

iĢçiler. (3) KuruluĢ liselerinin alıcıya devrinden önce iĢ akitleri ilgili kuruluĢlar tarafından feshedilen 

ve devir tarihine kadar kadarki süreye iliĢkin kıdem ve ihbar tazminatları ile ikramiye, kullanılmayan 

izin ücreti vb. diğer parasal hakları ÖzelleĢtirme Fonu‟ndan ödenen daimi ve geçici iĢçiler. (4) Devir 

tarihinden sonra ilgili kuruluĢta kalan daimi ve geçici iĢçiler. Asil Çelik San.ve Tic. A.ġ.‟de sakat 

statüsünde çalıĢmakta olan 10 iĢçi ile “Divriği-Hekimhan Madenleri A.Ş.”de sakat statüsünde 

çalıĢmakta olan 24 iĢçinin iĢ akitleri feshedilmemiĢ, bu iĢçiler tüm hak ve alacakları ile birlikte ilgili 

kuruluĢta kalmıĢlardır. (mimga.@oib.gov.tr; bilgiedinme@oib.gov.tr)  
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TÜSTAġ Sanayi 

Tesisleri 

25.8.2000 8 65 73 -- - 65 

Asil Çelik San. 

Ve Tic. A.ġ. 

29.8.2000 242 554 796 56 488 10 

TAKSAN A.ġ. 20.6.2003 35 367 402 - 367 - 

MEYBUZ A.ġ. 30.9.2003 1 24 25 - - 24 

GERKONSAN 

A.ġ. 

17.12.2003 22 123 145 12 111 - 

Gemlik Gübre 

San. A.ġ. 

24.2.2004 165 386 550 - - 386 

Alkollü Ġçkiler 

San. Ve Ti. A.ġ. 

27.2.2004 582 1.688 2.270 - - 1.688 

ESGAZ A.ġ. 10.3.2004 12 31 43 - - 31 

ĠGSAġ Ġstanbul 

Gübre San. A.ġ. 

18.3.2004 132 300 432 - - 300 

Eti Bakır A.ġ. 12.4.2004 68 250 318 - 250 - 

Divriği 

Hekimhan 

Madenleri A.ġ. 

15.4.2004 170 687 857 - 663 24 

BURSAGAZ 19.4.2004 49 71 120 - - 71 

Eti GümüĢ A.ġ. 13.8.2004 95 261 356 - 261 - 

Eti Krom A.ġ. 14.9.2004 311 440 751 - 440 - 

Baha Esat 

Tekand Kütahya 

ġeker Fabrikaları 

A.ġ. 

18.10.2004 28 505 533 - - 505 

Eti 

Elektromaetalurji 

A.ġ. 

25.10.2004 126 255 381 - 255 - 

TOPLAM   3.818 9.388 13.205 68 3.035 6.485 
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Tablo 84 Varlık SatıĢı/ĠĢletme Hakkı Devri Yoluyla ÖzelleĢtirilen Tesis ve 

ĠĢletmeler
1301

 

KURULUġLAR ĠġLETME 

DEVĠR 

TARĠHĠ 

Nakil 

Hakkı 

Olan 

Perso 

nel 

Sayısı 

(1) 

Nakil 

Hakkı 

Olma 

yan 

Perso 

nel 

Sayısı 

(2)  

Toplam 

Personel 

Sayısı 

Nakil Hakkı Olmayan 

Personelden 

Devir 

Tarihi 

Ġtibariyle 

Ġstifa 

Eden/Emek

li Olan 

Alıcıya 

Devredi 

len ve ĠĢ 

Akdi 

Feshedi 

len (3) 

Alıcıya 

Devredil

en ĠĢ 

Akdi 

Feshedil

meyen 

(4) 

TZD-Manisa 

WP Kükürt 

ĠĢletmesi 

29.2.2000 6 34 49  

- 

 

34 

 

- 

EBK Sivas 

Kombinası 

3.3.2000 13 80 - - 80 - 

EBK Burdur 

Kombinası 

10.3.2000 33 67 100 - 67 - 

EBK EskiĢehir 

Kombinası 

10.3.2000 19 86 105 - 86 - 

EBK Gaziantep 

Kombinası 

10.3.2000 14 51 65 - 51 - 

SEKA Bolu 

ĠĢletmesi 

9.8.2000 55 192 247 31 161 - 

TDĠ Alanya 

Limanı 

8.12.2000 12 13 25 - 13 - 

TDĠ Marmaris 

Limanı 

2.2.2001 5 5 10 - 5 - 

SEKA Dalaman 

ĠĢletmesi  

30.3.2001 135 489 624 - 489 - 

SEKA Afyon 

ĠĢletmesi 

2.6.2003 41 164 205 - 164 - 

TDĠ ÇeĢme 

Limanı 

6.6.2003 10 7 17 - 7 - 

SEKA Balıkesir 24.6.2003 78 287 365 - 287 - 

SEKA Çaycuma 

ĠĢletmesi 

30.6.2003 105 269 374 - 269 - 

                                                           
1301

 T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Dairesi BaĢkanlığı, mimga.@oib.gov.tr, 1 Kasım 2016. T.C. 

BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı‟na 27.10.2016 tarih 22514 Sayılı Bilgi Edinme 

Talebi‟nde bulunmuĢtuk. ÇalıĢma dönemimize ait özelleĢtirme öncesinde (özelleĢtirmeye hazırlık 

amaçlı), özelleĢtirme sırasında ve sonrasında emekliye ayrılan, baĢka KĠT kurumuna gönderilen, 

sözleĢmeli olarak tekrar KĠT‟e dönen, iĢten ayrılan kadın sayılarını talep etmiĢtik. Söz konusu 

kurumdan, Mücella Ġmga tarafından hazırlanmıĢ olan, 1.11.2016 tarih 86039450-622-03 sayılı e-posta 

ekinde bir yazı gönderilmiĢtir. Bu yazıda, kurumun elinde böyle bir bilgi olmadığı ve kadınlarla ilgili 

sayılara ulaĢmak için özel çalıĢma ve araĢtırma gerektiği belirtilerek talebimiz onaylanmamıĢtır. Bu 

nedenle tarafıma gönderilen toplam sayılar içindeki kadın oranı tespit edilemediğinden çalıĢmamızda 

yer almamıĢtır. Bu konuda ayrıca çalıĢma yapılması gerekliliği de ortaya çıkmıĢtır.(1.11.2016 tarihli 

(geliĢ saati: 10:58) e-posta, mimga.@oib.gov.tr) 

 (1) Memur ve sözleĢmeli statüde çalıĢan ve 4046 sayılı Kanun‟un 22.maddesi çerçevesinde diğer 

kamu kuruluĢlarına nakil hakkı tanınan personel ile iĢ kanunlarına tabi çalıĢan ve alıcıya devri 

yapılmayarak iĢletmenin bağlı olduğu kurumun bünyesinde kalan personel. (2) ĠĢ kanunlarına tabi, 

toplu iĢ sözleĢmeli çalıĢan ve diğer kamu kuruluĢlarına nakil hakkı bulunmayan daimi ve geçici 

iĢçiler. (3) Alıcıya devredilen iĢ akitleri alıcı tarafından devir tarihi itibariyle feshedilen ve kıdem 

tazminatları, sonradan ÖzelleĢtirme Fonu‟ndan karĢılanmak üzere iĢletmenin bağlı olduğu kuruluĢ, 

ihbar tazminatları da alıcı tarafından ödenen iĢçiler. (4) Devir tarihinden önceki dönem de dâhil olmak 

üzere tüm hak ve alacakları ile birlikte alıcıya devredilen iĢçiler.(mimga.@oib.gov.tr; www.oib.gov.tr) 
1301

                 

mailto:mimga.@oib.gov.tr
mailto:mimga.@oib.gov.tr
mailto:mimga.@oib.gov.tr
http://www.oib.gov.tr/
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TDĠ KuĢadası 

Limanı 

7.7.2003 13 13 26 - 13 - 

TZD Sakarya 

Traktör ĠĢletmesi 

15.8.2003 13 297 310 - 297 - 

SEKA Aksu 

ĠĢletmesi 

24.10.2003 63 299 362 - 299 - 

TEKEL Çankırı 

Tuzlası 

24.10.2003 - - - - - - 

SEKA 

Kastamonu 

ĠĢletmesi 

6.11.2003 43 372 415 - 372 - 

DĠ Trabzon 

Limanı 

21.11.2003 21 373 394 - 373 - 

TDĠ Dikili 

Limanı 

4.12.2003 5 6 11 6 - - 

SÜMER 

Holding 

Adıyaman 

ĠĢletmesi 

29.12.2003 18 160 178 - 160 - 

SÜMER 

Holding Malatya 

ĠĢletmesi 

27.2.2004 13 103 116 - 103  

- 

KBĠ Samsun 

ĠĢletmesi 

15.4.2004 70 217 287 - - - 

SEKA Karacasu 

ĠĢletmesi 

15.4.2004 5 86 91 - 86 - 

EBK Manisa 

Kombinası 

25.6.2004 12 135 147 - 135 - 

SÜMER 

Holding 

Tümosan 

ĠĢletmesi 

1.7.2004 23 312 335 - 312 - 

TEKEL Tuzluca 

Tuzlası 

24.9.2004 - - - - - - 

TEKEL Sekili 

Tuzlası 

29.9.2004 - - - - - - 

SÜMER 

Holding 

Bakırköy 

ĠĢletmesi 

8.10.2004 4 666 670 - 666 - 

TÜGSAġ 

Kütahya Gübre 

Üretim Tesisleri 

22.10.2004 378 - 378 - - - 

SÜMER 

Holding 

Çanakkale 

ĠĢletmesi 

4.11.2004 4 72 76 - 72 - 

SEKA AkkuĢ 

ĠĢletmesi 

7.12.2004 - 6 6 - 6 - 

SÜMER 

Holding 

Diyarbakır 

ĠĢletmesi 

9.12.2004 5 93 98 - 93 - 

TOPLAM  1.216 4.950 6.086 37 4913 - 
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2.6.3. Hizmet ĠliĢkisine Son Verilmesi ve ĠĢ Güvencesi 

      ĠĢ güvencesi, iĢçinin iĢinin güvence altına alınması, iĢinin sürmesi, çalıĢacağı bir 

iĢinin bulunması, iĢçi ile iĢveren arasındaki iliĢkinin her koĢulda devam etmesi olarak 

nitelendirilmiĢtir. ĠĢ güvencesine kavuĢturulmuĢ bir iĢçinin daha verimli çalıĢacağı 

öngörülmüĢtür. Türkiye‟de iĢçinin iĢ iliĢkisine son verilmesini engelleyen yasal bir 

düzenleme oluĢturulması sırasında bu konu kamuoyunda uzun süre tartıĢılmıĢtır.
1302

  

         VII. BYKP‟de amaçlardan biri olan esnek zamanlı, kısmî zamanlı ve diğer 

standart dıĢı çalıĢma türlerinin düzenlenebilmesine olanak sağlayacak 1475 sayılı ĠĢ 

Kanunu ve diğer ilgili mevzuata ait düzenlemelerin yapılması planlanmıĢtır. Buna 

paralel olarak TBMM‟de, iĢ güvencesinin ve iĢ akdinin gerekçesiz feshini 

engelleyecek Ģekilde yenileme çalıĢmalarının tamamlanması hedeflenmiĢtir.
1303

   

       ÇalıĢma hayatında en önemli sorunlardan biri olarak gösterilen iĢ güvencesinin 

olmaması, özellikle kadınların iĢ hayatından kolayca kopmasına neden olmaktadır. 

Türk-ĠĢ tarafından BaĢbakan Bülent Ecevit‟te sunulan raporda, Türkiye tarafından 

onaylanarak iĢ mevzuatına dâhil edilen 158 sayılı ILO SözleĢmesi‟ne uygun bir iĢ 

güvencesinin sağlanmasının önemine dikkat çekilmiĢtir. Buna göre iĢ güvencesi ile 

büyük haksızlıklar ortadan kaldırılmıĢ olacaktır;
1304

  ancak ekonomik kriz veya 

kapasite daralmalarının yaĢandığı dönemlerde çıkarılan iĢçilerde cinsiyet ayrımcılığı 

kadınlar aleyhine olmuĢtur.
1305

           

2.6.3.1. 158 Sayılı Hizmet ĠliĢkisine Son Verilmesi SözleĢmesi  

       Uluslararası ÇalıĢma TeĢkilatı‟nın 1982‟de Cenevre‟de yapılan 68. 

konferansında kabul edilen “Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi 

Hakkında 158 Sayılı Sözleşme”yi Türkiye‟de onaylamıĢ ve 12.10.1994‟de 

uygulamaya koymuĢtur.  SözleĢme hükümlerinin toplu iĢ sözleĢmeleri, hakem 

kararları veya mahkeme kararları ile ulusal uygulamaya uygun baĢka bir yöntemle 

geçerlik kazanmadığı durumlarda yürürlüğe girmesi ancak ulusal mevzuatla 

sağlanabilmektedir.  Tüm ekonomik faaliyet alanlarına ve hizmet sözleĢmesi ile 

                                                           
1302

 “ĠĢ güvencesi Anayasa‟nın 90. Maddesine göre uygulanmalı”, Cumhuriyet, 19 Temmuz 1999, s. 

1, 5;  “ĠĢ güvencesi hakkımız”, Millî Gazete, 12 Kasım 2000, s. 7; “ILO‟daki iĢ güvencesine 

uyulsun”, Cumhuriyet, 3 Mayıs 2000, s. 3. 
1303

 Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), s. 56. 
1304

 Belgelerle Türk-ĠĢ Tarihi (1999-2002), Yay. Haz.  Yıldırım Koç, Ankara, Türkiye ĠĢçi 

Sendikaları Konfederasyonu, Yorum Matbaası,  2002, s. 79. 
1305

 Kadının El Kitabı, s. 47. 
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istihdam olunanlara uygulanan sözleĢme, bazı kategorilerde bulunanları uygulama 

alanı dıĢında bırakmaktadır. Bunlar; belirli süreli veya belirli bir iĢin tamamlanması 

ile ilgili hizmet sözleĢmesiyle çalıĢtırılan iĢçiler, süresi önceden belirlenmiĢ deneme 

süreli hizmet sözleĢmesi ile çalıĢan iĢçiler, deneme süresi içinde bulunanlar ile 

süresiz hizmet iliĢkisiyle çalıĢan iĢçilerdir.
 1306

  

       Söz konusu sözleĢmenin 4. maddesinde, iĢçinin kapasitesine veya iĢyeri 

gereklerine dayalı geçerli bir son verme nedeni olmadıkça hizmet iliĢkisine son 

verilemeyeceği hükmü yer almıĢtır. 5. maddede ise iĢverenin çalıĢan kiĢinin iĢine son 

veremeyeceği Ģartlar açıklanmıĢtır. Kadınların haklarını da gözeten söz konusu 

Ģartlar Ģunlardır: Sendika üyeliği veya çalıĢma saatleri dıĢında veya iĢverenin 

rızasıyla çalıĢma saatlerinde sendikal faaliyetlere katılmak, iĢçi temsilciliği yapmıĢ 

olmak ve yapmaya devam etmek veya iĢçi temsilciliğine talip olmak, iĢvereni Ģikâyet 

etmek, iĢveren aleyhine mevzuata aykırılık iddiasıyla baĢlatılmıĢ sürece katılmak 

veya iĢveren aleyhinde idari makamlara Ģikâyette bulunmak, ırk, renk, cinsiyet, 

medeni hal, aile sorumlulukları, hamilelik, din, siyasi görüĢ, etnik veya sosyal köken 

ile doğum izni esnasında iĢe gelmemek. SözleĢmeye göre hastalık veya kaza 

nedeniyle geçici devamsızlık da iĢten çıkarma için gerekli neden sayılmamıĢtır.
1307

  

       SözleĢme gereğince çalıĢan kadın veya erkek, hizmet iliĢkisinde haksız olarak 

iĢine son verildiğini düĢündüğü takdirde iĢ mahkemesi, hakemlik kurulu veya hakem 

gibi tarafsız bir mercie itirazda bulunma hakkına sahiptir. Bunun dıĢında hizmet 

iliĢkisine son verilen bir iĢçi, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun bir Ģekilde Ģu 

haklardan yararlanmaktadır: Miktarı, hizmet süresine ve ücret seviyesine göre 

belirlenecek ve doğrudan iĢveren tarafından ya da iĢverenlerin katkısıyla 

oluĢturulmuĢ bir fondan ödenecek bir kıdem tazminatı hakkı;  tabi oldukları koĢullar 

çerçevesinde iĢsizlik sigortası veya yardımından doğan haklar ile yaĢlılık ya da 

malûllük gibi diğer sosyal güvenlik ödeneklerini alma hakkı.
1308

 

       ÇalıĢanları yakından ilgilendiren diğer bir konu ise GEGP‟nin Sosyal 

Dayanışmayı Güçlendiren Düzenlemeler baĢlığı altında yer alan ve kadın-erkek 

çalıĢanların kolayca iĢten çıkarılmalarını önleyecek olan “İş Güvencesi Yasası”dır. 

Bu konu AB için hazırlanan UP‟de kısa vadeli öncelikler arasına alınmıĢ, söz konusu 

                                                           
1306

 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 22079, 12 Ekim 1994, s. 1-2. 
1307

 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 22079, 12 Ekim 1994,  s. 3.  
1308

 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 22079, 12 Ekim 1994,  s. 5. 
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yasanın hazırlığı için sosyal taraflarla görüĢmeler yürütülmeye baĢlanmıĢtır.
1309

 

GEGP ile ilgili düzenlenen seminerde konuĢan DĠSK ve Tekstil ĠĢçileri Sendikası 

Genel BaĢkanı Süleyman Çelebi, o dönemde 1.500.000 kiĢinin iĢten atıldığına ve on 

binlerce iĢyerinin kapandığına dikkat çekerek, iĢ güvencesi konusunun sürekli 

gündeme getirildiğini, tartıĢıldığını ancak çözümlenemediğini vurgulamıĢtır.
1310

  

       ĠĢ Güvencesi Yasa Tasarısı çalıĢmaları, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

YaĢar Okuyan‟ın yanı sıra iĢçi ve iĢveren sendika temsilcileri, sosyal taraflar ve bilim 

insanlarının oluĢturduğu komite ile yürütülmüĢtür.
1311

 ÇalıĢmalar sonunda ĠĢ 

Güvencesi Yasası
1312

 kabul edilmiĢ;
1313

 ancak yürürlüğe 15.3.2003‟te girmesi 

kararlaĢtırılmıĢtır. Türkiye‟nin imzaladığı ILO 158 sayılı sözleĢmesi dikkate alınarak 

kabul edilen 4773 sayılı ĠĢ Güvencesi Yasası‟na göre 10 veya üzeri iĢçi çalıĢtıran 

iĢyerlerinde iĢverene, en az 6 ay kıdemli olan ve belirsiz iĢ süreli iĢ sözleĢmesi ile 

çalıĢan iĢçinin iĢ akdinin feshini geçerli bir nedene dayandırmak zorunluluğu 

getirilmiĢtir.
1314

  

       Krizlerin yaĢandığı 2000 Kasım ve 2001 ġubat ayından, yasanın uygulamaya 

baĢlandığı tarihe kadar 2.000.000 kiĢiden fazla çalıĢan iĢsiz kalmıĢtır.
1315

  Bu noktada 

TBMM‟de gündem dıĢı olarak DYP adına konuĢan EskiĢehir Milletvekili Mehmet 

Sadri Yıldırım, Türkiye‟nin en büyük sorununun iĢsizlik olduğuna ve OECD ülkeleri 

içerisinde en kötü durumda bulunduğuna dikkat çekmiĢtir. Yıldırım‟a göre 2001 

Türk-ĠĢ BaĢkanlar Kurulu verileriyle Türkiye‟de çalıĢabilir nüfusun ancak yarısı 

istihdam edilmektedir. Bu oran OECD ülkelerinde 2/3‟dür. Ġstihdamın tamamen 

durduğunu iddia eden Yıldırım, iĢ güvencesinin kalmadığı çalıĢma hayatında her gün 

iĢsiz kalma korkusuyla çalıĢan insanların yanı sıra iĢsiz olanların sigortasız çalıĢmaya 

razı olduklarını ileri sürmüĢtür. Hükümetin IMF‟ye verdiği NM‟de 2002 yılında 

75.000 kiĢiyi daha iĢten çıkarma taahhüdünde bulunduğunu belirten Yıldırım, 2001 

                                                           
1309

 “Programın temeli 15 yasadan oluĢtu”, Cumhuriyet, 15 Nisan 2001, s. 9. 
1310

 Metin Emiroğlu, a.g.e., s. 61-65. 
1311

 “ĠĢçi ve iĢverenden iĢ güvencesi komisyonu”, Hürriyet, 31 Ocak 2001, s. 1; “ĠĢ güvencesinde 

mutabakat, Yeni ġafak, 6 Mayıs 2001, s. 1.    
1312

 YaĢar Okuyan, “ĠĢ güvencesi yasası mutlaka çıkarılacak”, Millî Gazete, 8 Kasım 2000, s. 6. 
1313

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 24847, 15 Ağustos 2002, s. 2. 
1314

 “ÇalıĢana güvence 15 Mart‟ta geliyor”, Yeni ġafak, 2 Mart 2003, s. 1; “ĠĢçinin bayramı 15 Mart 

olacak”, Millî Gazete, 2 Mart 2003, s. 6. 
1315

 “Patronların tehdidi sökmedi”, Millî Gazete, 10 Ağustos 2002, s. 5. 
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sonunda 1.567.000 iĢsiz olan kiĢi sayısının artmasından endiĢe duyduğunu 

belirtmiĢtir.
1316

    

       Bu kaygıların giderilmesi ve çalıĢma barıĢının sağlanması amacıyla 2002‟de 

kabul edilen ĠĢ Güvencesi Yasası
1317

 kadın-erkek tüm çalıĢanlar tarafından 

memnuniyetle karĢılanmıĢtır.
1318

 Söz konusu kanun ile cinsiyet, ırk, medeni hal, aile 

yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasi görüĢ, etnik veya sosyal köken ile ilgili 

nedenlerle iĢ sözleĢmesinin feshedilmeyeceği hükmü bulunmaktadır. Kanun ile ilgili 

yapılan sınırlamaya 2003 ĠR‟de yer verilmiĢtir. Buna göre Mayıs 2003‟te yapılan bir 

değiĢiklik ile söz konusu kanunun uygulama alanı, 6 aydan uzun süreli çalıĢan iĢçiler 

ve 30‟dan çok iĢçi çalıĢtıran iĢyerlerini kapsayacak hale getirilmiĢtir.
1319

 

      Türkiye‟deki uygulamada, ĠĢ Kanunu‟nun 17. maddesi iĢverene tazminatı peĢin 

ödemek koĢuluyla istediği zaman istediği kiĢinin (ki burada kadın-erkek ayrımı 

yapılmamıĢtır) sözleĢmesini feshetme kolaylığı sağlamıĢtır; zira iĢveren ihbar 

sürelerini peĢin ödeyerek hizmet sözleĢmesini feshedebilmektedir.  Bununla birlikte, 

çalıĢma hayatında iĢten çıkarmaların haklı bir sebebe dayanması gerekmektedir. ĠĢten 

çıkarmalar için gerekçe olamayacak durumlar kanunun ilgili maddesinde 

belirtilmiĢtir.
1320

  

       Bunun yanı sıra söz konusu kanunun 24. maddesinde iĢçinin sözleĢmeyi 

feshetme hakkını oluĢturan sebepler açıklanmıĢtır. Ġki baĢlık altında toplanan 

sebeplerden biri sağlık diğeri ise ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerdir. 

Sağlık sebeplerinden birisi, iĢçinin yaptığı iĢten dolayı sağlığının veya yaĢayıĢının 

tehlike altında olması; ikincisi ise iĢçinin çalıĢtığı ortamda bulaĢıcı bir hastalığa 

yakalanmasıdır. Bunun dıĢında ĠĢ Kanunu‟nun 25. maddesinde de iĢverenin çalıĢanın 

iĢine son verebilmesini haklı kabul eden baĢka haller yer almaktadır.  ĠĢveren, iĢten 

ayrılan iĢçiye, iĢinin tanımını ve süresini gösteren bir belge vermekle yükümlüdür. 

                                                           
1316

 TBMM TD,  Cilt 86, BirleĢim 65, 14.1.2002, s. 144. 
1317

 “ĠĢ Güvencesi 6 saatte geçti”, Yeni ġafak, 10 Ağustos 2002, s. 1, 10. 
1318

 “Bakan Okuyan, ĠĢ güvencesi AB‟ye karĢı bir taahhüttür”, Millî Gazete, 20 Mart 2002, s. 6; 

“ĠĢveren önce “ĠĢ Yasası”nı isterken çalıĢanlar “ĠĢ Güvencesi‟nde direniyor”, Millî Gazete,  10 Aralık 

2002, s. 5.  
1319

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2003 Yılı Ġlerleme Raporu, s. 83-84. 
1320

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25134, 10 Haziran 2003, s. 6-7. 
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Belgenin vaktinde verilmemesi veya belgenin içinde yanlıĢ, eksik bilgi bulunması 

nedeniyle zarar gören iĢçi iĢverenden tazminat isteme hakkına sahiptir.
1321

 

        Söz konusu kanununa göre iĢveren, iĢ sözleĢmesi sona erecek olan iĢçiye yeni 

bir iĢ bulması için gerekli olan iĢ arama iznini iĢ saatleri içinde ve ücret kesintisi 

yapmadan vermek zorundadır. Bu süre günde iki saatten az olamamaktadır; ayrıca 

iĢçi isterse kanunun 27. maddesine göre iĢ izni arama saatlerini birleĢtirerek toplu 

olarak da kullanabilmektedir. Kanuna göre eğer iĢveren iĢçiye, iĢ arama izni vermez 

ya da iĢ iznini eksik kullandırırsa o süreye iliĢkin ücreti iĢçiye ödemek zorundadır. 

Bunun dıĢında iĢçiye iĢ arama izni sırasında iĢveren iĢçiyi çalıĢtırır ise çalıĢma 

karĢılığı olan ücrete ilaveten söz konusu sürenin ücretini de %100 zamlı ödemek 

durumundadır.  Bu durumun haricinde iĢveren ekonomik, teknolojik, yapısal ve 

benzeri iĢletme ve iĢyeri gerekleri sonucunda toplu iĢçi çıkarmak istediğinde en az 30 

gün önce bir yazı ile durumu iĢyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne 

ve Türkiye ĠĢ Kurumu‟na bildirmekle yükümlüdür.
1322

 

       Bununla birlikte iĢçiye iĢ sözleĢmesini derhal feshetme hakkı tanıyan ahlak ve 

iyi niyet kurallarına uymama halleri içinde kadınları yakından ilgilendiren 

nedenlerden biri “işçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel 

tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin 

alınmamasıdır” (ki, bu durumun önlenmesi iĢverenin sorumluluğundadır).
1323

  Bu tür 

saldırıya uğrayan kiĢinin “Türk Ceza Kanunu”nda “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı 

Suçlar” baĢlığı altında 102. maddede belirtildiği gibi Ģikâyet etme hakkı vardır. 

Yaptırımı ise kanunun 105. maddesinde yer aldığı üzere adlî para ya da hapis 

cezasıdır. Suç kapsamına giren davranıĢlar, hiyerarĢi veya hizmet iliĢkisinden 

kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanmaktır. Söz konusu suçlar aynı iĢyerinde 

çalıĢmanın kolaylıklarından yararlanarak iĢlendiği takdirde cezanın yarıdan fazla 

oranında arttırılacağı, eğer mağdur edilen kiĢi iĢi terk etmek zorunda kalmıĢsa hapis 

cezasının bir yıldan az olamayacağı kanunda yer almıĢtır.
1324

   

       SözleĢme gereğince çalıĢan, hizmet iliĢkisinde haksız olarak iĢine son verildiği 

kanısında ise mahkeme, ĠĢ Mahkemesi, Hakem Kurulu veya Hakem gibi tarafsız bir 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25134, 10 Haziran 2003,  s. 8-10. 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25134, 10 Haziran 2003, s. 8-10 
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318 
 

mercie itirazda bulunma hakkına sahiptir. Bunun dıĢında hizmet iliĢkisine son verilen 

bir iĢçi ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun bir Ģekilde Ģu haklardan 

yararlanmaktadır: Miktarı hizmet süresine ve ücret seviyesine göre belirlenen ve 

doğrudan iĢveren tarafından ya da iĢverenlerin katkısıyla oluĢturulmuĢ bir fondan 

ödenen bir kıdem tazminatı;  tabi oldukları koĢullar çerçevesinde iĢsizlik sigortası 

veya yardımından doğan haklar ile yaĢlılık ya da malûllük gibi diğer sosyal güvenlik 

ödenekleri.
1325

  

2.6.4. ĠĢsizlik Sigortası 

       Bir sosyal güvenlik hakkı olan iĢsizlik sigortası; “ILO 102 Sayılı Sosyal 

Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşmesi’nde” belirtildiği bir kiĢinin gibi 

iĢten çıkarılma sırasında geçim kaynakları belli oranları aĢmaması halinde yardımlar, 

periyodik yardımlar Ģeklinde uygulanmaktadır. Yardım, iĢsizliğin devamı süresince 

sağlanır; ancak yardımların belli Ģartları bulundurmaktadır. Bunlar, olay sırasında 

geçim kaynakları kanunla belirlenmiĢ oranları aĢmayanlar için 12 aylık bir devre 

içinde 26 hafta, iĢçi ve hizmetli kategorilerinin korunmuĢ olması halinde 12 aylık bir 

devre içinde 13 hafta olarak belirlenmiĢtir. Bunların dıĢında mevsimlik iĢlerde 

çalıĢanlar için yardım süresi ve yardım yapılmayacak olan ilk günler sayısı iĢ 

Ģartlarına uydurulmuĢtur.
1326

  

          57. Hükümet, Türkiye‟nin önemli sorunlardan biri olan çalıĢırken iĢsiz 

kalanların gelir kaybını belirli bir süre telafi etmek için iĢsizlik sigortası programının 

uygulanması ve bu programı yürütecek ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu‟nun yeniden 

yapılandırması gerektiğini açıklamıĢtır.
1327

 Ayrıca UP‟de yer verildiği gibi iĢsizlikle 

iliĢkin önlemlerle birlikte iĢsizlik sigortası kurulmasına ait düzenlemeler 

yapılmıĢtır.
1328

  

       VII. BYKP‟de öngörülen, 25.8.1999 tarih 4447 sayılı kanun ile kabul edilen 

8.9.1999‟da Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ĠĢsizlik Sigortası
1329

 

1.6.2000 tarihinden itibaren uygulamaya baĢlanmıĢtır. Ancak ĠĢ Güvencesi Yasası 

çıkarılmadan iĢsizlik sigortasının gerçek anlamda sigorta iĢlevi görmeyeceği Petrol-
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25134, 10 Haziran 2003, s. 5. 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 15037, 15 Ekim 1974, s.  5.  
1327

 TBMM TD, Cilt 1, BirleĢim 11, 6.6.1999, s. 181. 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 24352, 24 Mart 2001, s. 41. 
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 Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1999-2000) 2000 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları 

Sosyal Sektörlerle Ġlgili GeliĢmeler,  s. 234. 
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ĠĢ tarafından ileri sürülmüĢtür. Petrol-ĠĢ‟e göre iĢsizlik sigortası olağanüstü 

durumlarda çalıĢanların sigortalanmasıdır. ĠĢverenin iĢten çıkartma serbestliğinin 

olduğu durumda iĢsizlik sigortası, çalıĢma güvencesinin olmadığı bir ortamda 

uygulanacağından istihdam sorununa çözüm getiremeyecektir.
1330

 

       ĠĢ güvencesinin önemine değinen Petrol-ĠĢ verilerine göre 1999 yılı itibariyle 

Türkiye‟de iĢgücüne katılan nüfus 23.550.000 kiĢi, iĢsiz sayısı 1.550.000 kiĢi, çalıĢan 

sayısı 22.000.000 kiĢi, iĢveren 1.000.000 kiĢi, kendi hesabına çalıĢan kiĢi sayısı 

5.500.000, ücretsiz aile iĢçisi 6.500.000 kiĢi ve ücretli (yevmiyeli-geçici-mevsimlik) 

9.200.000 kiĢidir.  Petrol-ĠĢ tarafından, söz konusu çalıĢanlardan 5.000.000 kiĢinin 

kayıtlı ücretli olduğu, diğer çalıĢanlar ile iĢsizlerin sigorta kapsamı dıĢında kaldığı 

tahmin edilmiĢtir. Bu nedenle iĢ güvencesi yasasının bir an evvel çıkarılmasını 

isteyen sendikaya göre yasa çıkarılmaması halinde ĠĢsizlik Sigortası 

iĢlevsizleĢecektir.
1331

 Oysa iĢsizlik sigortasının amacı; iĢsizlik sigortasına iliĢkin 

kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve sigortalıların iĢsiz kalmaları 

durumunda onlara ilgili kanun çerçevesinde öngörülen ödeme ve hizmetlerin yerine 

getirilmesini sağlamaktır. Bu ödeme iĢçi, iĢveren ve devlet tarafından ödenen 

primlerdir. Söz konusu prim ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟na aktarılmaktadır.
 
Ġlgili kanun 

kapsamına giren bir iĢyerinde bir hizmet sözleĢmesine dayalı ve sigortalı olarak 

çalıĢırken yine kanunun ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerle iĢini kaybeden ve ĠĢ 

ve ĠĢçi Bulma Kurumu‟na baĢvurarak çalıĢmaya hazır olduğunu bildirenler, kanunda 

sigortalı iĢsiz olarak nitelendirilmektedir.
 
Bu iĢsiz kiĢiler, kanunun kapsamında yer 

alan bir iĢyerinde bir hizmet sözleĢmesine dayalı olarak çalıĢan ve çalıĢtığı süre 

içerisinde iĢsizlik sigortası primi ödeyenler olarak tanımlanmıĢtır.
 
Zorunlu olan 

iĢsizlik sigortası kapsamına giren ve hali hazırda çalıĢmakta olanlar bu kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten; yeni girenler ise iĢe baĢladıkları tarihten itibaren sigortalı 

sayılmıĢlardır.
1332

  

       Sigortalı iĢsizlerle ilgili kanun çerçevesinde, ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu‟nca 

iĢsizlik ödeneği ile hastalık ve analık sigortası primleri ödeme kararı alınmıĢtır. 
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 ĠĢsizlik Sigortası Nedir? Ne Değildir?, Petrol-ĠĢ Türkiye Petrol Kimya Lastik ĠĢçileri Sendikası, 

Ġstanbul, Petrol-ĠĢ Yayını, 2000, s. 7. 
1331

 A.g.e, s. 9. 
1332

 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 23810, 8 Eylül 1999, s. 15. 



320 
 

Bununla birlikte sigortalıya yine ilgili kurum tarafından yeni bir iĢ bulma, meslek 

geliĢtirme, edindirme ve yetiĢtirme eğitimi hizmetleri verilmektedir.
1333

 

        Kanunda yer alan iĢsizlik sigortasından yararlanamayacak alanda çalıĢanlar (ki 

en çok kadın çalıĢanların bulunduğu alanlardır) Ģunlardır: Memur, sözleĢmeli 

personel, kendi isteği ile iĢten ayrılanlar, tarım iĢlerinde çalıĢanlar, ev hizmetlerinde 

çalıĢanlar, iĢverenin ücretsiz çalıĢan eĢi askerlik hizmetini yapmakta olanlar, ceza ve 

ıslah evlerinin atölyelerinde çalıĢtırılan mahkûmlar, meslek ve sanat okullarında 

tatbiki nitelikte yapım ve üretim iĢlerinde çalıĢanlar, sağlık müesseselerinde iĢe 

alıĢtırılan hasta ve maluller, yabancı bir ülkedeki bir müessese tarafından Türkiye‟ye 

iĢ için gönderilen ve o ülkede sigortalı olan yabancı kimseler, aynı konutta yaĢayan 

hısımlar arasında sigortalı olan yabancı kimseler, aynı konut içinde yapılan iĢlerde 

çalıĢanlar, köy sınırları içinde kendi ihtiyaçları için yapılan inĢaatlarda çalıĢanlar, 

emekli sandıklarına aidat ödemekte olanlar ve herhangi bir iĢverene bağlı olmaksızın 

kendi nam ve hesabına çalıĢanlar. Bunların dıĢında sosyal güvenlik kuruluĢlarından 

yaĢlılık aylığı almakla birlikte, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek ya da 

ödemeksizin çalıĢmasını sürdürenler ile isteğe bağlı sigortalılar da iĢsizlik 

sigortasından yararlanamamaktadır. 
1334

  

        ĠĢsizlik ödeneğinin miktarı, ödeme süreleri ve zamanı kanunda belirtilmiĢtir. 

Buna göre sigortalı iĢsize ödenecek miktar son 4 aylık prime esas kazançları dikkate 

alınarak hesaplanmıĢtır. Söz konusu iĢsize, günlük ortalama net kazancının %50‟si 

oranında iĢsizlik ödeneği ödenmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Bu Ģekilde hesaplanan iĢsizlik 

ödeneğinin, 16 yaĢından büyük iĢçiler için geçerli asgari ücretin net miktarını 

geçmemesi esas alınmıĢtır. ĠĢsizlik sigortasından yararlanmak için iĢsiz kiĢinin, 

hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde sürekli olarak çalıĢmıĢ ve 

prim ödemiĢ olması gerekmektedir. Bu Ģartı yerine getirenler son üç yıl içinde 600 

gün sigortalı çalıĢıp iĢsizlik sigortası primi ödemiĢlerse 180 gün; 900 gün sigortalı 

çalıĢıp iĢsizlik sigortası primi ödemiĢlerse 240 gün ve 1080 gün sigortalı çalıĢıp 

iĢsizlik sigortası primi ödemiĢlerse 300 gün süre ile iĢsizlik ödeneği almaya hak 

kazanmıĢtır.
1335
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        ĠĢsizlik sigortası ödeneği hakkını kazanmıĢ kiĢiler, iĢsizlik ödeneği aldığı süre 

içinde baĢka bir gelir getirici iĢte çalıĢması, herhangi bir sosyal güvenlik 

kuruluĢundan gelir veya aylık aldığının tespit edilmesi ve kurum tarafından önerilen 

meslek geliĢtirme edindirme ve yetiĢtirme eğitimini haklı bir neden göstermeksizin 

kabul etmemesi durumunda bu hakkını kaybetmektedir.
1336

 ĠĢsizlik sigortasından 

yararlanacaklara iĢsizlik aylığı ve sağlık yardımlarının yanında, iĢ bulma ve yeni bir 

meslek kazandırma gibi hizmetlerin etkin bir Ģekilde sağlanması amaçlanmıĢtır.
1337

  

       ĠĢsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili çeĢitli kesimlerden yorumlar yapılmıĢtır. 

Bunlardan birinde bu kanun, belli bir gelir düzeyine eriĢmek için yeterli kaynağa 

sahip olmayan, çalıĢabilir durumdaki iĢsiz bireylere verilen iĢsizlik yardımı olarak 

nitelendirilmiĢtir. Ayrıca söz konusu yardımlarla Türkiye‟de yoksulluğun azaltılması, 

tüketimin düzgünleĢtirilmesinin hedeflendiği öne sürülmüĢtür.
1338

 Bu hedefle, iĢsizlik 

sigortasına iliĢkin demografik ve sigortalılıkla ilgili bilgilerin toplanması için bilgi 

sisteminin kurulması da planlanmıĢtır.
1339

 

       ĠĢsizlik sigortasının tam istihdama yaklaĢmıĢ ülkelerde baĢarılı olduğunu 

açıklayan TĠSK ise, Türkiye‟de büyük ölçüde sosyal güvenceye kavuĢturulmuĢ olan 

5.600.000 sigortalıya iĢsizlik sigortası kurularak ek bir hak tanınmasını eleĢtirmiĢtir. 

TĠSK‟e göre iĢsizlik sigortası yerine yaklaĢık %15 atıl durumda bulunan vatandaĢa 

istihdam olanaklarının sağlanması çok daha önemlidir. Bu nedenle önceliğin yeni 

yardımların desteklenmesine ve istihdamı daraltıcı özelliği olan uygulamaların 

ortadan kaldırılmasına verilmesi zorunludur.
1340

         

       ÇSGB‟ye bağlı ĠĠBK ise iĢsizlik sigortasının önemine değinmiĢtir. Bakanlığa 

göre kanun, iĢyerinde çalıĢan bir kiĢinin çalıĢtığı sırada çalıĢma istek, yetenek, sağlık 

ve yeterliliğinin olmasına karĢın tamamen kendi istek ve kusuru dıĢında iĢini 

kaybedenlere destek olmaktadır. Söz konusu kiĢilere kanun,  bir yandan yeni bir iĢ 

bulunmasını diğer yandan da iĢsiz kalmaları nedeniyle uğradığı gelir kaybının 

kısmen de olsa karĢılanmasını sağlamaktadır. ĠĢsiz kiĢi ile aile fertlerinin zor duruma 
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düĢmelerini önlemeyi amaçlayan iĢsizlik sigortası, devlet tarafından kurulmuĢ 

zorunlu bir sigorta koludur. ĠĠBK, söz konusu sigortanın kayıt dıĢı istihdamın kayda 

alınmasında, iĢe yerleĢtirmede, verimlilikte olumlu etkisi olacağını öngörmüĢtür.
1341

 

ĠĢsizlik sigortasından yararlanmaya hak kazanan kiĢilere 1.3.2002‟de iĢsizlik 

sigortası ödeneği verilmeye baĢlanmıĢtır. Söz konusu tarihten 31.7.2004‟e kadar 

474.733 sigortalıya ödeme yapılmıĢtır.
1342

 

3. Sosyal Güvenlik Politikaları 

       Sosyal güvenlik sisteminin her açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuĢturulması 

ve mevcut sorunların çözümlenmesi için baĢta uluslararası sözleĢmeler baz 

alınmıĢtır.  Bunlardan biri Uluslararası ÇalıĢma Örgütü‟nün Sosyal Güvenliğin 

Asgari Normları‟nı belirleyen 102 sayılı sözleĢmesidir. Bu doğrultuda, iç hukukta 

VII. BYKP‟de belirtildiği gibi yasalar ve kararnamelerde değiĢiklik yapılmıĢtır.
1343

  

       Ġnsan hakları konusunda temel belgelerden en önemlisi olan BirleĢmiĢ Milletler 

Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‟nin 22. maddesinde belirtildiği gibi toplumdaki 

herkesin sosyal güvenlik hakkı bulunmaktadır.
1344

 SözleĢmelere taraf devletler, 

herkesin ekonomik ve sosyal çıkarlarının geliĢtirilip korunması için ĠHEB‟de olduğu 

gibi ESKHS‟de de gerekli tedbirleri almakla yükümlendirilmiĢtir. SözleĢmenin 9. 

maddesinde, herkesin sosyal sigorta da dâhil olmak üzere sosyal güvenlik hakkı 

olduğu ve devletlerin bunu tanımakla sorumlu kılındığı bilgisi yer almıĢtır.
1345

 

Kadınlar adına pozitif ayrımcılık olarak nitelendirilen CEDAW‟a göre taraf 

devletlerin gözetmesi gereken diğer haklar ise emeklilik, iĢsizlik, hastalık, sakatlık, 

yaĢlılık ve çalıĢmama hallerindeki sosyal güvenlik hakkıdır. Bunun için öncelikle 

sağlanması gereken güvenli Ģartlar çalıĢma hakkı ve sağlığı ile doğurganlık hakkının 

korunmasıdır.
1346
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       Avrupa Sosyal ġartı‟na göre de sözleĢmeye taraf devletler, yeterli olanağı 

bulunmayan, özellikle sosyal güvenlik sisteminden yararlanamayan herkese yeterli 

yardımı sağlamak ve hastalık halinde gerekli bakımı sunmak zorundadır. Ayrıca 

“Anaların ve Çocukların Sosyal ve Ekonomik Korunma Hakkı”nı etkin bir biçimde 

kullanmalarını sağlamak için uygun kuruluĢ veya hizmetlerin oluĢturulması, 

korunması ve gerekli önlemlerin alınması da taraf devletlerin taahhütleri 

arasındadır.
1347

 AB politikalarının yer aldığı ve Türkiye‟nin uyması amacıyla 

oluĢturulan Katılım Ortaklığı Belgeleri‟nde orta vadede Türkiye tarafından 

hazırlanacak UP‟de yer alması istenilen geliĢmelerden biri de, sosyal güvenlik ağının 

geniĢletilerek sosyal korumanın daha çok arttırılmasıdır.
1348

   

       Bunların dıĢında sosyal güvenlik hakları açısından en yaygın olarak bilinen ve 

Türkiye‟nin de onayladığı ILO‟nun 102 sayılı sözleĢmesi, tüm ülkelerde 

uygulanabilir bulunan en önemli uluslararası belge özelliğindedir. Bu belge ile sosyal 

güvenliğin asgari standartları belirlenmiĢ, sosyal sigorta ve sosyal yardım konuları 

düzenlenmiĢtir. GeliĢmekte olan ülkeler için uygulanabilir olması amaçlandığından 

katı davranılmamıĢ olan sözleĢmede, 9 sosyal risk belirlenmiĢtir. Bunlar, hastalık 

halinde sağlık yardımı, hastalık halinde tazminat, iĢsizlik, yaĢlılık, iĢ kazası ve 

meslek hastalığı, analık, sakatlık, ölüm ve aile yardımlarıdır.
1349

 

3.1. ILO 102 Sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 

SözleĢme  

       Türkiye‟nin 15.10.1974‟de onayladığı temel 7 sözleĢmeden biri olan ve 

4.6.1952‟de ILO tarafından kabul edilen 102 Sayılı SözleĢmede, sağlık yardımları 

konusunda üye ülkelerin uyması gereken asgari normlar belirlenmiĢtir. Buna göre her 

üye devlet, korunan kimselere, sağlık durumları gereğince aĢağıda belirtilen Ģartlara 

uygun olarak sağlık yardımları yapılmasını teminat altına almıĢtır.  Bu teminatlardan 

biri sebebine bakılmaksızın korunan kiĢinin hasta olması, gebelik, doğum ve bunların 

getirdiği sonuçlardır. SözleĢmede korunan kimselerin kimler olduğu da açıklanmıĢtır. 

Bunlar; bütün iĢçi ve hizmetlilerin %50‟sinden az olmamak kaydıyla mevzuatla tayin 

edilen iĢçi, hizmetli kategorisinde bulunanlar, bunların eĢ ve çocuklarıdır. Ayrıca en 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 2012, 14 Ekim 1989, s. 7. 
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 Türkiye Ġçin Katılım Ortaklığı Belgesi, s. 18. 
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 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Sosyal Güvenlik Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu,  

Yay. No DPT 2729-ĠK 681, Ankara, T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı, 2007,  s. 26.  
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az 20 iĢçi çalıĢtıran sanayi kuruluĢlarındaki iĢçi ve hizmetlilerin %50‟sinden az 

olmamak kaydıyla mevzuatla tayin edilmiĢ olan iĢçi ve hizmetlilerle bunların eĢ ve 

çocukları da korunan kiĢiler kapsamına alınmıĢtır.
1350

 

 
       Bunun yanı sıra sağlık yardımlarının neler olduğu konusu da sözleĢmede 

açıklanmıĢtır. Buna göre, hastalık halinde sağlık yardımlarının kapsamına; evde 

yapılacak muayene dâhil olmak üzere pratisyen hekimler tarafından yapılacak 

muayene ve tedaviler, uzman doktorlar tarafından hastanelerde yatarak veya ayakta 

yapılacak muayene ve tedavilerle hastane dıĢında sağlanabilecek tedaviler alınmıĢtır. 

Ayrıca doktor reçetesiyle gerekli görülen ilaçların sağlanması, gereklilik halinde 

hastaneye yatırma, gebelik, doğum ve bunlardan dolayı meydana gelen hastalık ve 

sorunlarda doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra bir doktor veya 

diplomalı ebe tarafından yapılacak muayene ve tedaviler de bu kapsama girmiĢtir.  

Yardımlardan faydalananlar ile bunların aile reislerinin, hastalık halinde yapılacak 

sağlık yardımı masraflarına katılımlarının mümkün olduğuna ancak bu durumun 

sigortadan faydalanan kiĢiye ağır bir yük getirmeyecek Ģekilde belirlenmesi 

gerektiğine sözleĢmede yer verilmiĢtir. Yine sözleĢmede belirtildiği gibi yapılacak 

olan yardımlar, korunan kimsenin sağlığını korumaya, çalıĢma gücünün yerine 

getirilmesine ve Ģahsi ihtiyaçlarını karĢılayabilme kabiliyetini artırmaya yöneliktir. 

Yardımlar, yardım sebeplerinin varlığı devam ettiği sürece yapılmaktadır, ancak 

hastalık halinde her hastalık için yardım süresi 26 hafta ile sınırlandırılabilmektedir. 

Bir istisna ise hastalık ödeneği verilmesine devam edildiği zaman sağlık 

yardımlarının durdurulamaması ve uzun tedaviyi gerektirdiği millî mevzuatça da 

kabul edilen hastalıkların devamı durumunda sürenin uzatılması için hükümler 

konulmasıdır.
 1351

  

3.2. ILO 118 Sayılı Muamele EĢitliği (Sosyal Güvenlik) SözleĢmesi  

       ILO 118 Sayılı ve 1962 Sosyal Güvenlik EĢit Muamele SözleĢmesi olarak da 

kabul edilmiĢ olan sözleĢmenin
1352

 2. maddesi, her üyenin sözleĢmenin ilgili 

maddesinde belirtilen sosyal güvenlik dallarından biri veya birkaçını kabul edileceği 

ve uygulayacağını hükme bağlamıĢtır. Bunlar güvenlik dalları, sağlık yardımları, 

hastalık ödenekleri, analık yardımları, malullük yardımları, yaĢlılık yardımları, ölüm 
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 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 15037, 15 Ekim 1974, s. 3. 
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 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 15037, 15 Ekim 1974, s. 3. 
1352

 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 15037, 15 Ekim 1974, s. 3. 
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yardımları, iĢ kazaları ve meslek hastalıkları yardımları, iĢsizlik ve aile yardımlarıdır. 

Bunun dıĢında üye ülke, vatandaĢlarını sosyal güvenlik kapsamına alma ve 

yardımlarından yararlanmaya hak kazanma konusunda eĢit iĢlem yapmakla 

yükümlüdür; ancak sözleĢmede yardımlardan yararlanmada eĢit muamelenin 

ikametgâh Ģartına bağlı olmaksızın sağlanması zorunluluğu, üye ülkenin iç 

mevzuatına göre değiĢtirilebilmektedir.
1353

 

3.3. Sosyal Güvenlik Konusundaki GeliĢmeler 

        Türkiye, katıldığı BM sözleĢmeleri ve AB Müktesebatına uyum çerçevesinde iç 

hukukunda sosyal güvenlik konusunda belirlenmiĢ olan norm ve standartlara uyum 

sağlamaya çalıĢmıĢtır. Bu amaçla kamuda ve özel sektörde yer alan memur ve 

iĢçilerin sosyal haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu bağlamda devlet 

memurlarının sosyal hakları ve elde ettikleri yardımlar Devlet Memurları 

Kanunu‟nun 187-213. maddelerinde yer almıĢtır. Sosyal hakların baĢında emeklilik 

hakları gelmektedir. Memurların emeklilik ve malullük hallerinde kendilerinin, 

ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip oldukları hakları bu kanunla 

düzenlenmiĢtir.  Memurların hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki 

hastalıklarında ve ölümlerinde memurların eĢleri ve bakmakla yükümlü oldukları 

ana, baba ve çocuklarının hastalık ve analık durumları da kanun ile belirlenmiĢtir.  

Kanunda sağlanan hak ve yardımların genel sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve 

yardımlardan az olamayacağı da yer almıĢtır.
1354

   

        Bir diğer önemli konu ise Türkiye‟de özellikle kadınlar için çok önemli olan 

sosyal güvenlik hakkıdır. Anayasa‟nın 60. maddesinde, herkesin sosyal güvenlik 

hakkına sahip olduğu ve bu hakkın güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin 

devlet tarafından alınacağı belirtilmiĢ; ayrıca 61. maddede kimlerin “sosyal güvenlik 

bakımından özel olarak korunması gerekmekte” olduğuna karar verilmiĢtir. Bu 

kiĢiler; savaĢ ve görev Ģehitlerinin dul ve yetimleri, malûller, sakatlar, yaĢlılar ve 

korunmaya muhtaç çocuklardır. Devletin görevi ise söz konusu kiĢileri korumak, 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 14559, 9 Haziran 1973, s. 2-3. 
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 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 12056, 23 Temmuz 1965,  s. 13. 
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toplumda kendilerine yaraĢır bir hayat standardı sağlamak ve özellikle çocukları 

topluma kazandırmaktır.
1355

   

       Ancak Türkiye‟de, tüm vatandaĢlarını kapsayacak Ģekilde uluslararası 

sözleĢmelerden gelen norm ve standartları yakalama politikaları oluĢturulamadığı 

için sosyal güvenlik alanındaki problemler de çözüme kavuĢturulamamıĢtır. Sosyal 

güvenlik kuruluĢlarının farklı bakanlıklara bağlı olmaları, bu kuruluĢlar hakkında 

politika belirlenmesinde güçlüklere neden olmuĢtur. Dağınık yapı, kuruluĢlar 

arasındaki eĢgüdümün sağlanmasını ve sosyal sigortalarda bütünlüğe gidilmesini 

engellemiĢtir. Ayrıca sigortalı sayısının tam olarak tespit edilmemesi birçok soruna 

neden olmuĢ, sigorta hizmetleri aksamıĢtır. 
1356

  

        Sosyal güvenlik problemlerinin çözümü amacıyla 1996‟da DB destekli ILO 

uzmanlarınca Türk sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasında önemli 

geliĢmeler içeren Uluslararası ÇalıĢma Örgütü Sosyal Güvenlik Ağı Projesi 

geliĢtirilmiĢtir. Bu proje, anlaĢma ve raporlar ıĢığında Türkiye 1999‟dan itibaren 

Türk sosyal güvenlik sistemi reformunu hayata geçirmeye baĢlamıĢtır.
1357

 Ayrıca 

Türkiye‟de temel haklardan olan sosyal güvenlik hakkı ile ilgili geliĢmeler için VII. 

BYKP‟de tespitlerde bulunulmuĢ ve alınacak önlemlere yer verilmiĢtir. Bu 

tespitlerden birine göre prim ödeyen (aktif) sigortalılar ile emekli, malul, dul ve 

yetim aylığı alan (pasif) sigortalılar arasında denge bozulmuĢ,  aktif-pasif sigortalı 

oranı uluslararası minimum düzeyin altında yer almıĢtır. Bunun en önemli nedeninin 

ise erken emeklilik ve iktisaden faal nüfusun yeterince kapsam içine alınmaması 

(aktif sigortalı haline getirilmemesi) olduğu belirtilmiĢtir; ayrıca SSK, Bağ-Kur ve 

Emekli Sandığı‟nın da aktif sigortalı sayısında düĢüĢ yaĢanmıĢtır.
1358

 Sosyal güvenlik 

sisteminin yapılaĢma sorununun çözümü için temel hedef, sosyal güvenlik 

kurumlarının tek çatı altında toplanması ve sosyal güvenlik sisteminin nüfusun 

tümüne yaygınlaĢtırılmasıdır. Bu amaca hizmet etmek için de Sosyal Güvenlik 

Temel Yasası çıkarılması planlanmıĢtır.
1359
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 17863(Mükerrer), 9 Kasım 1982, s. 15. Ayrıca bkz. Mustafa Erdoğan, 

Anayasa Hukukuna GiriĢ, Ankara, Adres Yayınları, 2004, s. 200. 
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 Dokuzuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 2007-2013, Sosyal Güvenlik Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporu, s. 16.  
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 A.g.r., s. 17. 
1358

 T.C. Resmî Gazete,  Sayı 23810, 8 Eylül 1999, s. 1; Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-

2000), s. 110-111. 
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 Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), s. 112. 
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       1999‟da yapısal reformlar alanında önemli adımlar atılmıĢ ve bu kapsamda 

sosyal güvenlik sisteminin yeniden düzenlenerek sürdürülebilir hale gelmesi için 

8.9.1999 tarihinde 4447 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası ile Yapılan DeğiĢiklikler 

yürürlüğe konulmuĢtur.
1360

 Bunun yanı sıra sosyal güvenlik alanı da dâhil olmak 

üzere Uzun Vadeli Strateji ve BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda temel hedefler 

belirlenmiĢtir. Bunlardan biri olan Türkiye‟deki tüm vatandaĢların yaĢam düzeyinin 

yükseltilmesi için alınacak önlemler belirtilmiĢtir. Bu önlemler; gelir dağılımındaki 

adaletsizliğin giderilmesi, yoksullukla mücadele edilmesi ve bölgesel geliĢmiĢlik 

farklarının azaltılmasıdır.
1361

 Türkiye‟nin geleceği için ihtiyaç duyulan eğitimli, 

donanımlı, sağlıklı yetiĢmiĢ insan gücüne sahip olması açısından kalitenin 

arttırılması ve yaĢam standardının yükseltilmesi gerektiği planda belirlenmiĢtir.
1362

       

      Dönemin Koalisyon Protokolü‟nde Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde 

sosyal güvenli sisteminde amaçlanan sistemin ekonomiye yük olmaktan çıkarılması, 

emeklinin yaĢam düzeyinin yükseltilmesi, emekli yaĢı ve en az çalıĢma sürelerinin 

ülke ekonomisinin taĢıyabileceği gerçekçi düzeye çıkarılması hedeflenmiĢti.
1363

 

Ancak bununla ilgili Cüneyt Arcayürek tarafından yapılan eleĢtiride, yaĢ sınırının 

IMF‟nin dayattığı ölçekte olacağı öne sürülmüĢtür.
1364

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       Koalisyon Protokolü çerçevesinde hazırlanmıĢ olan 57. HP‟de ise iĢçi 

haklarındaki kısıtlamaların kaldırılması, sigortasız çalıĢma ve çalıĢtırılmanın 

önlenmesi, kamu görevlilerinin sendikal haklara kavuĢturulması, sosyal güvenlik 

sisteminin tüm yurttaĢları kapsayacak duruma getirilmesi anlayıĢına yer 

verilmiĢtir.
1365

 1998‟de Bağ-Kur tarım sigortalıları sağlık sigortası kapsamına 

alınmıĢtır. Ardından 1.1.1999‟dan geçerli olmak üzere %10 oranında sağlık sigortası 

primi ödeyenler 1.10.1999‟dan itibaren sağlık yardımlarından yararlanmaya 

baĢlamıĢlardır.
1366

 Söz konusu geliĢmelere karĢın sosyal sigorta programlarının 
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kapsamındaki nüfus 1999 yılında toplam nüfusun %91‟ine ulaĢmıĢ ancak sivil 

istihdamın yaklaĢık %50‟si sosyal sigorta programlarının kapsamı dıĢında kalmıĢtır. 

Dolaysıyla aktif sigortalılar ile pasif sigortalılar arasında denge tam oluĢmamıĢtır. 

1999 yılı itibarıyla sigortalı baĢına düĢen aktif sigortalı sayısı %2,16 oranında 

artmıĢtır.
1367

    

        Türkiye‟de sosyal güvenlik sistemi ile ilgili devam etmekte olan sorunlar 

kapsamında 1990‟lı yıllardan itibaren meslek kuruluĢları, sendikalar, siyasi partiler 

ve hükümetler tarafından çözüm amaçlı görüĢmeler yapılmıĢ ancak sonuç 

alınamamıĢtır. Bu bağlamda sosyal güvenlik kuruluĢlarının, SSK, Bağ-Kur ve 

Türkiye ĠĢ Kurumu‟nun, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı‟nın tek çatı altında 

birleĢtirilmesi gerektiği ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı YaĢar Okuyan 

tarafından TBMM‟de açıklanmıĢtır.
1368

 Türkiye‟nin en fazla üyeye sahip iĢçi 

konfederasyonu olan TÜRK-Ġġ ile iĢverenlerin görüĢlerini yansıtan TĠSK özellikle 

SSK ile ilgili çalıĢmalara ağırlık vermiĢlerdir. TOBBB, TÜSĠAD gibi meslek 

kuruluĢları DPT, ÇSGB gibi pek çok kamu kuruluĢu da çeĢitli düzeyde sosyal 

güvenlik konusunda çalıĢmalar yapmıĢ ve böylece yeni politikalar ve hedefler 

BYKP‟lerde yer almıĢtır.
1369

  

        TBMM‟de sosyal güvenlik konusunda MHP Grubu adına açıklamalarda 

bulunan Ġstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya, SSK‟nın 36.000.000, Bağ-Kur‟un 

15.000.000, Emekli Sandığı‟nın 10.000.000 mensubunun olduğunu belirtmiĢtir. 

Bununla birlikte 11.122.000 kiĢinin de YeĢil Kart kullandığını vurgulayan 

Verkaya‟ya göre 68.000.000 kiĢi nüfusu olan Türkiye‟de toplam 72.000.000 kiĢi 

sosyal güvenlik sistemi içinde yer almıĢ, 4.122.000 insan kurumlardan usulsüz ve 

gayrimeĢru yollardan yararlanmıĢtır.
1370

          

         Sağlık sisteminde köklü değiĢikliklere gidileceğinin yer aldığı 58. Hükümetin 

Programında ise ülkedeki toplam nüfusun %81‟inin sağlık sigortası kapsamında 

olduğu, geriye kalan %19‟unun herhangi bir sağlık güvencesinin bulunmadığı 

açıklanırken, sağlıklı nesiller yetiĢtirebilmek için sağlık hizmetlerinin tüm 

                                                                                                                                                                     
ġili modeli”, Cumhuriyet, 2 ġubat 2000, s. 1,17;  Ali Rıza Ücer, “SSK bir mucizedir!”, Cumhuriyet, 

15 Haziran 2000, s. 4. 
1367

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2001 Yılı Programı, s. 11-12. 
1368

 TBMM TD, Cilt 49, BirleĢim 32, 15.12.2000, s. 561. 
1369

 Binhan Elif Yılmaz, Sosyal Güvenlik Ekonomisi, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin 

Açıkları, Finansmanı ve Reformu, Ġstanbul, Derin Yayınları, 2014, s. 87. 
1370

 TBMM TD, Cilt 82, BirleĢim 48, 8.1.2002, s. 223. 
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vatandaĢlara ulaĢtırılmasının zorunluluğuna değinilmiĢtir. Bunun için hastanelerin 

her yönden özerk hale getirilmesi gerektiği, sağlık sigortasının uzun vadeli sigorta 

kollarından çıkartılacağı, nüfusun tamamını kapsayacak Genel Sağlık Sigortası 

kurulacağı (prim ödeme gücü bulunmayanların primleri devlet tarafından 

karĢılanacak Ģekilde) ve aile hekimliği uygulamasına geçileceği vurgulanmıĢtır.
1371

   

       Bununla birlikte sosyal güvenlik sisteminde diğer önemli bir konu da emeklilik 

aylığı sorununun giderilmesiyle ilgilidir. Bu amaçla Emekli Sandığı dıĢındaki 

emeklilik sigortası kuruluĢları olan SSK ve Bağ-Kur‟un aylık bağlama oranları,
1372

 

aylık hesaplama yöntemi gibi politikalarda değiĢiklikler yapılmıĢtır. Yapılan 

değiĢiklikler Ģunlardır: Ücret tavanı ve emekli aylıklarının hesaplanmasında ödenen 

primlerin etkisi arttırılmıĢ ve daha çok prim ödeyene daha fazla emekli aylığı 

bağlanması sağlanmıĢtır. Ayrıca SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur‟da emeklilik yaĢı 

kadınlarda ve erkeklerde yeniden düzenlenmiĢtir.
1373

 

       Önceki hükümetin devamı niteliğinde olan 59. HP‟de de sosyal güvenlik 

konusunda belirlenen hedefe göre sosyal güvenlik kuruluĢlarında norm ve standart 

birliği sağlanacağı taahhüt edilmiĢtir. Ayrıca programa göre uluslararası sözleĢmeler 

ve sosyal güvenliğin temel ilkeleri baz alınarak, çağdaĢ bütünleĢtirilmiĢ bir sosyal 

güvenlik ağı oluĢturulacaktır. Bu konuya eleĢtiri getiren CHP Samsun Milletvekili 

Haluk Koç‟a göre 58. HP‟de yer alan genel sağlık sigortası kurulması ile aile 

hekimliği ve sağlık bilgi sistemine geçilmesi hedeflerinden 59. Hükümet 

uzaklaĢmıĢtır.
1374

 Program hakkında CHP Grubu adına görüĢlerini açıklayan Antalya 

Milletvekili Deniz Baykal‟a göre ise açlık sınırı altında yaĢayanlar yalnızca iĢsizler 

olmayıp, Bağ-Kur ve SSK emeklileri de yardıma muhtaç durumdadır. Sayıları 

3.500.000‟i bulan iĢçi emeklileri ile Bağ-Kur emeklilerine milli gelirden pay 

verilmemesi de yine Baykal tarafından eleĢtirilmiĢtir.
1375

            

                                                           
1371

 TBMM TD, Cilt 1, BirleĢim 3, 23.11.2002,  s. 49-50. 
1372

 Sigorta kuruluĢlarının ödedikleri nakdi yardımlar yetersiz kalmıĢtır. Bu kuruluĢların 2003 yılı alt 

sınır aylıkları, “gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırı” ile karĢılaĢtırıldığında SSK ve Bağ-Kur emekli 

aylıklarının (dört kiĢilik aile baz alındığında) yoksulluk sınırının altında yer aldığı görülmüĢtür.  

Yoksulluk Sınırı 487 YTL iken SSK alt sınır aylığı 449,76 YTL, Bağ-Kur alt sınır aylığı 403,08 YTL, 

Emekli Sandığı alt sınır aylığı 577,01 YTL olmuĢtur. (Dokuzuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 2007-

2013, Sosyal Güvenlik Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu, s. 17.) 
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 Binhan Elif Yılmaz, a.g.e., s.88-90. 
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 TBMM TD, Cilt 8, BirleĢim 52, 21.3.2003, s. 130, 374. 
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 TBMM TD, Cilt 1, BirleĢim 4, 26.11.2002, s. 72, 74. 
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        ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BaĢesgioğlu da bakanlığının bütçesi 

için yaptığı konuĢmada nüfusun %13‟ünün sosyal güvenlik kapsamında olduğunu, 

buna karĢın çalıĢan nüfusun %52‟sinin sosyal güvenliğe kayıtlı olmadığını 

açıklamıĢtır.
1376

 Ulusal Program‟da yer alan verilere göre ise sosyal sigorta 

sistemleriyle kapsanan nüfusun oranı %85,1,  sağlık hizmetleri bakımından kapsayan 

nüfusun oranı %81‟dir. Toplam sivil istihdamın %56‟sı aktif olarak sosyal sigorta 

programının kapsamındadır. Bu konudaki temel amaç, sosyal sigorta risklerini asgari 

düzeyde karĢılayan kamu sigorta programlarının bütün nüfusu kapsayacak duruma 

getirilmesidir. Bu çerçevede oluĢturulan politikalarda belirlenen hedefler arasında 

sosyal sigorta sistemi kapsamındaki aktif sigortalı nüfusun artırılması, sosyal sigorta 

kuruluĢlarının norm ve standart birliğinin sağlanması için temel esasların 

belirlenmesi, genel sağlık sigorta sistemi ve kurumunun kurulması 

bulunmaktadır.
1377

  

       Sosyal güvenlik reformuna ihtiyaç duyulmasının gerekçelerinden biri de mevcut 

sistemin bütün nüfusu koruma altına almamasıydı. 2004 yılı itibariyle iĢgücünün 

ancak %48‟i bir sosyal sigorta kuruluĢuna tabi çalıĢırken, iĢgücünün %52‟sine 

karĢılık gelen 11.000.000 kiĢi kayıt altına alınmamıĢtır. Mevcut sistemde nüfusun 

yaklaĢık %20‟si iĢ güvencesinden yoksundur.
1378

 Kadınlar açısından bakıldığında, 

Emekli Sandığı, Sosyal Sigorta ve Bağ-Kur kurumlarının sağladığı emekli haklarını 

kadınların erkekler gibi eĢit kullanmadıkları görülmüĢtür. Evde çalıĢan kadınlar 

isteğe bağlı Bağ-Kur priminin yüksek olması nedeniyle primi yatıramadıklarından 

sosyal güvence bakımından bağımsız olamamıĢlardır.
1379

  

       Bu sorunların da tartıĢıldığı ÇSGB‟nin 2005 yılı bütçe görüĢmelerinde, AK Parti 

adına konuĢan Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler, Türkiye‟de sosyal güvenlik 

hizmetlerinin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında verildiğini, yapılan 

tespitlere göre ülke nüfusunun %85‟nin bu sistem içinde yer aldığını, geriye kalan 

%15‟lik bölümün ise hiçbir sosyal güvencesinin olmadığını açıklamıĢtır. Güler‟e 

göre HP ve AEP‟de açıklandığı üzere hiçbir sağlık güvencesi olmayan insanları 

sosyal güvenceye almak amacıyla genel sağlık sigortası çalıĢmaları yürütülmektedir. 
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 “BaĢesgioğlu‟ndan  „iflas” itirafı”, Radikal, 11 Mart 2003, s. 1. 
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 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25178,  24 Temmuz 2003, s. 23. 
1378

 Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri, Ankara, Türkiye ĠĢveren Sendikaları 

Konfederasyonu, 2006, s. 31. 
1379

 Gülay Arıkan, a.g.m., s. 57.  
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Aynı oturumda konuĢan AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ise sosyal 

güvenlik ve çalıĢma hayatı açısından birbirinden önemli olan ĠĢ Kanunu, Türkiye ĠĢ 

Kurumu Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurunu Kanunu, Bağ-Kur Kanunu, Sosyal 

Sigortalar Kurumu Kanunu gibi kanunların hayata geçirilmesiyle reform yaptıklarını 

belirtmiĢtir.
1380

 CHP Grubu adına konuĢan Kocaeli Milletvekili Ġzzet Çetin ise, 

sosyal güvenlik reformu olarak nitelendirilen kanunların IMF ve DP uzmanlarının 

hazırladıkları rapor baz alınarak çıkarıldığını öne sürmüĢtür.
1381

  

       Bu dönemde Türkiye‟deki toplam 5.000.000 sigortalının %12‟si (600.000‟i) 

kadın sigortalılardan oluĢmuĢtur.
1382

 SSK kapsamında çalıĢan kadınların oranı 

2000‟de %23,45, 2001‟de %25,65, 2002‟de %25,90, 2003‟de %26,31, 2004‟de ise 

%24 olarak gerçekleĢmiĢtir. Sigortalı olarak çalıĢan kadınların oranı 2003 yılına 

kadar artıĢ gösterirken bu oranın 2004‟de düĢtüğü görülmüĢtür. Bunun nedeni kadın 

sigortalıların %1,6‟sının kısmi süreli olarak çalıĢmalarıdır.  Söz konusu sigortalı 

kadın iĢçilerin %10,2‟si kayıt dıĢı çalıĢmıĢtır. Bu oran tam zamanlı çalıĢanların 

oranının %2,5‟ini oluĢturmuĢtur.
1383

       

Tablo 85 Sosyal Sigortalar Kurumu’na Bağlı Toplam Sigortalı Dağılımı
1384

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Aktif Sigortalı 5.031.000 6.565.167 6.136.107 6.563.187 6.750.460 6.952.848 

Zorunlu 

Sigortalı 

4.121.000 5.254.125 4.886.881 5.223.283 5.615.238 6.181.251 

Çıraklık  - 253.301 191.187 215.259 231.915 219.000 

Ġsteğe Bağlı 901.000 843.957 888.675 942.024 697.630 327.962 

Topluluk  - 29.109 27.058 33.458 40.409 47.918 

Tarım 194.000 184.675 142.306 149.163 165.268 176.717 

Emekli Sayısı 2.931.000 3.339.327 3.560.638 3.747.573 3.935.523 4.120.866 

Aile Bireyleri - 22.541.181 21.592.466 22.993.730 24.610.697 26.771.763 

Bağımlılar  23.536.000 24.488.000 23.635.000 22.994.000 24.611.000 26.772.000 

Kapsamdaki 

Toplam Nüfus 

32.943.000 32.445.675 31.289.211 33.304.490 35.296.680 37.845.477 
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 TBMM TD, Cilt 70, BirleĢim 41, 26.12.2004, s. 719, 724. 
1381

  TBMM TD, Cilt 70, BirleĢim 41, 26.12.2004, s. 707. 
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Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No 212, 2001, s. 30; Fatma BaĢterzi, YaĢlılık 
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       Yukarıdaki tabloda 1999-2004 döneminde SSK‟ya bağlı toplam sigortalı 

sayısında %38 ile emeklilik sayısında %40,59 oranında artıĢ olduğu görülmektedir. 

Aynı dönem içinde tarımda sigortalı sayısında %9, isteğe bağlı emeklilik sayısında 

da %63,60 oranında düĢüĢ meydana gelmiĢtir. Emeklilik sayısındaki artıĢın en temel 

sebebi özelleĢtirme kapsamında çalıĢanların isteğe bağlı ya da zorunlu olarak emekli 

olmalarıdır. 

Tablo 86 Sosyal Sigorta Programlarının Kapsadığı Nüfus (KiĢi)
1385

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

EMEKLĠ SANDIĞI 

TOPLAMI 

9.476.000 9.766.000 8.712.438 9.192.662 9.399.583 9.633.165 

Aktif Sigortalılar 2.118.000 2.164.000 2.236.050 2.372.777 2.408.148 2.404,091 

Aylık Alanlar   1.236.000 1.297.000 1.355.558 1.408.341 1.466.679 1.534.576 

Bağımlılar (Tahmini) 6.118.000 6.305.000 5.120.830 5.410.944 5.524.756 5.580.498 

Aktif Sig./Pasif Sig.  1,71 1,67 1,65 1.68 1,64 1,57 

Bağımlılık Oranı (%) 

(Tahmini) 
3.47 3,51 2,90 2,87 2,90 2,96 

BAĞ-KUR 

TOPLAMI 

13.900.000 15.036.000 15.282.000 15.548.000 15.883.000 16.223000 

Aktif Sigortalılar 1.940.000 2.182.000 2.198.000 2.193.000 2.224.000 2.212.000 

Ġsteğe Bağlı Aktif Sig. 264.000 255.000 249.000 238.000 236.000 238.000 

Tarımdaki Aktif Sig. 861.000 876.000 889.000 891.000 923.000 998.000 

Aylık Alanlar (pasif 

sig.) 

1.180.000 1.227.000 1.344.000 1.394.000 1.447.000 1.519.000 

Bağımlılar (tahmini) 9.656.000 10.446.000 10.601.000 10.833.000 11,053.000 11.266.000 

Bağımlılık Oranı (%) 

(Tahmini) 
3,54 3,54 3,58 3,68 3,69 3,71 

ÖZEL SANDIKLAR 

TOPLAMI 

333,000 324.000 323.000 324.000 296.000 301.000 

       

SSK DÂHĠL GENEL 

TOPLAM 

56.519.000 59.265.000 58.882.000 57.999.000 60.482.000 63.432 

Aktif Sigortalılar  9.167.000. 9.707.000 9.421.000 9.894.000 10.359.000 10.919 

Ġsteğe Bağlı Aktif Sig. 1.160.000 1.099.000 1.138.000 1.180.000 934.000 566.000 

Tarımda Aktif Sig. 1.055.000 1.061.000 1.031.000 1.040.000 1.088.000 1.175.000 

Aylık Alanlar (Pasif 

Sig.) 

5.637.000 5.985.000 6.335.000 6.628.000 6.921.000 7.249.000 

Bağımlılar (Tahmin) 39.494.000 41.413.000 40.956.000 39.258.000 41.180.000 43.523.000 

Bağımlılık Oranı (%) 

(Tahmin) 
3.96 3,99 4.08 3,79 3,88 4,01 

       

SAĞLIK 

HĠZMETLERĠ 

BAKIMINDAN 

SOSYAL 

SĠGORTALAR 

53.608.000 56.539.000 56.012.000 57.057.000 59.784.000 63.104.000 
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 Tabloda yer alan sosyal sigorta kurumlarındaki sayı ve oranlarda, Genel Nüfus Toplamı 2000 yılı 

Genel Nüfus Sayın Sonuçları ile DĠE, DPT ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 
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SSK‟da isteğe bağlı sigortalılık ve sağlık sigortası kapsam dıĢındadır. (Sekizinci BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planı (2001-2005) 2003 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları, s. 236;  Sekizinci BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planı (2001-2005) 2004 Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları, s. 233.) 
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KAPSAMI 

GENEL NÜFUS 

SAYIMI 

66.784.000 68.000.000 69.180.000 69.302.000 70.231.000 71.152.000 

SĠGORTALI 

NÜFUS ORANI (%) 

84,6 87,1 85,1 83,7 86,1 89,1 

SAĞLIK 

SĠGORTASI 

KAPSAMINDAKĠ 

NÜFUS ORANI (%) 

80,3 83,1 81,0 82,3 85,1 88,7 

 

       Yukarıdaki tablodaki verilerde görüldüğü üzere 1999-2004 döneminde ülke 

nüfusunun içindeki sigortalı nüfus oranı artarak %84,6‟dan %89,1‟e çıkmıĢtır. Sağlık 

sigortası kapsamındaki nüfus oranı da artıĢ göstermiĢ ve bu oran %80,3‟ten, 

%88,7‟ye yükselmiĢtir.     

3.3.1. Emeklilik ve Sosyal Yardımlar 

       Emeklilik yaĢıyla ilgili önemli değiĢiklikler 25.8.1999 tarih ve 4447 sayılı kanun 

ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Sosyal güvenlik alanında reform olarak adlandırılan bu 

kanuni düzenleme ile yaĢa bağlı olmayan emeklilik sona erdirilmiĢtir. Söz konusu 

yasada 23.5.2002 tarih ve 4759 sayılı yasa ile emeklilikte kademeli geçiĢ hükümleri 

yeniden düzenlenmiĢtir. Söz konusu yasaya göre 08.9.1981 öncesi sigortalılık 

baĢlangıcı olan ve 20 yıllık sigortalılık süresini tamamlamıĢ, 5000 gün prim 

ödemesini yapmıĢ kadınlar yaĢa bakılmaksızın emeklilik talebinde bulunabilmiĢtir. 

Bununla birlikte 8.9.1999‟da 18 yıldan az sigortalılık süresi bulunan kadınlar 

kademeli geçiĢe tabi olmuĢlardır.
1386

 Emeklilik yaĢının yanı sıra emekli olmak için 

prim ödeme gün sayısı 5000 iĢ gününden 7000 iĢ gününe çıkarılmıĢtır. Bağ-Kur ve 

Emekli Sandığı‟nda kadın sigortalıların hizmet süresi 20 yıldan 25 yıla çıkarılmıĢtır. 

Prime esas kazançların hesaplanması ile ilgili sistem değiĢtirilmiĢ, prime esas 

kazançların alt ve üst sınırlarının belirlenmesinde enflasyon ve GSYĠH artıĢı endeks 

olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır; ayrıca emeklilik aylıkları diğer ülkelerde olduğu 

gibi enflasyona endeksli reel alım gücünün korunduğu bir ödeme haline 

getirilmiĢtir.
1387

 Bununla birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı‟na bağlı 

çalıĢanların emeklilik yaĢı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaĢ olarak 
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öngörülmüĢtür. ĠLO‟nun 1996 yılında hazırladığı rapor baz alınarak kanun ile 

düzenlemeye gidilmiĢtir.
1388

  

       VIII. BYKP‟de yer alan temel ilkeler ve hedeflerle uyumlu ve birbirini 

tamamlayan nitelikte olan ve 2001-2003 dönemini kapsayan UP‟de sosyal güvenlik 

için hazırlanan reformda sigortalı kapsamının geniĢletilmesi, emeklilik ve sağlık 

sigortaların birbirinden ayrılması, iĢsizlik sigortasının ve bireysel, özel emeklilik 

sigortası sisteminin kurulması hedeflenmiĢtir. 3 aĢamalı olarak planlanan hedeflerden 

birincisinin konusu olan tam emeklilik ve minimum emeklilik yaĢı ilk kez sigortalı 

olacak kadınlarda 58‟e, erkeklerde 60‟a, 10 yıllık bir geçiĢ süresi sonunda mevcut 

sigortalılardan kadınlarda 52‟ye erkeklerde 56‟ya yükseltilmiĢtir. 4447 sayılı kanunla 

yapılmıĢ olan bu reformun birinci aĢamanın devamında ise kanun yürürlüğe girdikten 

sonra ilk kez sigortalı olacaklar için sigortalılık süresi 25 yıla, prim ödeme gün sayısı 

SSK‟da 7.000 güne çıkarılmıĢtır; ayrıca mevcut sigortalılarda prim ödeme gün sayısı 

10 yılık bir geçiĢ süresi sonunda 5.000 günden 6.000 güne yükseltilmiĢtir. Aylık 

bağlama oranlarında da değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu oranlar SSK‟da %60‟dan 

%53‟e, Bağ-Kur‟da %70‟den %65‟e düĢürülmüĢ ve emekli aylıkları aylık TÜFE 

artıĢlarına endekslenmiĢtir.
1389

  

       Reform olarak nitelendirilen bu değiĢikliklerin dıĢında sigortalı bildirimi, sağlık 

yardımlarından yararlanmada sigortalı, emekli ve hak sahibi katkısının getirilmesi 

düzenlemesi yer almıĢtır. Reformun ikinci aĢamasında yapılacak yeniliklerden biri de 

Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK, Bağ-Kur kanun tasarısıyla bu kuruluĢlar arasında 

norm ve standart birliğini sağlamaya yönelik çalıĢmaların sürdürülmesidir. Son 

olarak reformun üçüncü aĢama konusu olan Tamamlayıcı Bireysel Özel Emeklilik 

Kanun Tasarısı ile ilgili hazırlıklara devam edilmiĢtir.
1390

  

          TÜSĠAD Sosyal ĠĢler Komisyonu‟na bağlı Ġstihdam ve Sosyal Güvenlik 

ÇalıĢma Grubu faaliyetleri çerçevesinde hazırlanan Türk Emeklilik Sisteminde 

Reform: Mevcut Durum ve Alternatif Stratejiler raporunun tanıtım toplantısında 

TÜSĠAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal ĠĢler Komisyonu BaĢkanı Arzuhan 
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 Fatma BaĢterzi,  YaĢlılık Sigortası Bakımından Sosyal Güvenlik Normlarının OluĢturulması,  

s. 119. 
1389

 Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Programı (2001-2003),  

s.40-41. Ayrıca bkz. “KüreselleĢme Kıskacında Sosyal Güvenlik”, Evrensel, 11 Ağustos 2001, s. 1.  
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 Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Programı (2001-2003), 

s. 41. 



335 
 

Yalçındağ bir konuĢma yapmıĢtır. Rapor haline de getirilen bu konuĢmasında 

Yalçındağ her vatandaĢa eĢit davranan emeklilik sisteminin oluĢturulması gerektiğini 

kaydederek, sistemin emeklilerin hayat standartlarını değiĢtirmesine izin 

verilmemesine ve emeklilerin geleceği ile ilgili belirsizliklere yol açmamasına dikkat 

çekmiĢtir. Bu raporda, Türkiye‟de ortalama yaĢ beklentisinin 69 yıl olduğu 

belirtilerek emeklilik yaĢının 55-56 olması gerektiği ifade edilmiĢtir.
1391

 

         BaĢta emeklilik hakkı olmak üzere, devlet memurlarının sosyal hakları ve elde 

ettikleri yardımlarla ilgili yapılan düzenlemeler Devlet Memurları Kanunu‟nun 187-

213. maddelerinde yer almıĢtır. Memurların emeklilik ve malullük hallerinde, 

kendilerinin ölümleri halinde, dul ve yetimlerinin sahip oldukları hakları bu kanunla 

düzenlenmiĢtir. Diğer önemli bir sosyal hak ise hastalık ve analık sigortasıdır. 

Kanunda yer aldığı gibi gerekli sigorta yardımlarının sağlanmasında bazı kriterler 

aranmaktadır. Bunlardan biri memurların hastalanmaları, anne olmaları ve görevden 

doğan kaza geçirmeleri ile mesleki hastalıklara yakalanmalarıdır. Bir diğeri ise 

memurların eĢleri ve bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının 

hastalanmaları ve eĢinin anne olmasıdır. Bunların dıĢında yer alan kriterlerden bir 

diğeri de söz konusu kanuna dayanılarak emekli olanların veya malûllük alanların 

hastalanmaları ile anne olmalarıdır. Ayrıca kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı 

alanlar, (SSK‟dan gelir veya aylık alanlar hariç) hastalanmaları ve anne olmaları 

durumunda bu yardımlardan faydalanmaktadır.  Kanunda, söz konusu sigorta ile 

tanınan hak ve sağlanan yardımların genel sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve 

yardımlardan az olamayacağı da vurgulanmıĢtır.
1392

   

      Türkiye‟de sosyal hizmet ve yardımların küçük bir bölümünü oluĢturan sosyal 

güvenlik sistemi, genellikle sosyal sigorta üzerinden yürütülmüĢtür. Çoğunlukla 

çalıĢmayan veya kayıt dıĢı sektörlerde düĢük ücretlerle çalıĢan ve prim ödeme 

gücüne sahip olmayan yoksul kesim, sosyal sigorta sistemi içinde yer almamıĢtır. 

ĠĢsizlik, göç ve kentleĢme kaynaklı aile yapısında meydana gelen değiĢim, sosyal 

hizmet ve yardımlara olan ihtiyacı artmıĢtır. Sosyal hizmet ve yardımlardan 

yararlanacak kiĢi ve grupların tespit edilmesinde ise sağlıklı kriterler mevut değildir. 

Ayrıca sağlık sistemi içinde yer alan kurumlardaki dağınıklık, iĢbirliğinin 

oluĢturulmasına engel teĢkil etmiĢtir. Bu nedenle gerçek yardıma ihtiyacı olan 
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“TÜSĠAD‟dan öneri: Emeklilik yaĢı 55-56 olsun”, Radikal, 10 Kasım 2004, s.1, 5. 
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insanlar sistemin dıĢında kalmıĢ, hak sahibi olmayan kiĢiler ise sistemin verdiği 

hizmetlerden yararlanmıĢtır. Uygulamada sosyal hizmetler, 2828 sayılı Kanun ile 

SHÇEK sorumluluğunda yürütülmüĢtür.
1393

  

       Kamu tarafından SHÇEK dıĢında yürütülen programlardan biri ise 1.1.1977‟de 

yürürlüğe giren 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 

Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 65 yaĢını doldurmuĢ veya 

özürlü olan, muhtaç durumdaki vatandaĢlara aylık bağlanmasıdır. Bu görev Emekli 

Sandığı tarafından yerine getirilmiĢtir. 18.04.1984 tarihinde yürürlüğe giren bir diğer 

program, 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü‟nün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğü‟nün öğrencilere yurt, 

eğitim tesisleri açmasının yanı sıra muhtaç, sakat ve âmâlara aylık bağlama ile sosyal 

yardım ve sosyal hizmet vermesidir. Yoksulluğu azaltmaya yönelik olarak 

geliĢtirilmiĢ olan sosyal sigorta programlarıyla yukarıda belirtildiği gibi yaĢlılık, 

iĢsizlik, malûllük gibi risklerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması 

hedeflenmiĢtir.
1394

 

        Tedavi gideri ve ilaç masraflarının karĢılanması ile ilgili program olan ve 

18.6.1991‟de yürürlüğe giren 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların 

Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet tarafından Karşılanması Hakkında 

Kanun ile muhtaç durumdaki vatandaĢların her türlü ayakta, yatak tedavi ile ilaç 

masraflarının karĢılanması hedeflenmiĢtir. Bu hedefi gerçekleĢtirme görevi ise Sağlık 

Bakanlığı‟na verilmiĢtir. 9.12.2004‟de yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal 

YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun ile de 3294 sayılı Kanunun amaçlarını gerçekleĢtirme ve uygulamasını 

sağlama görevi Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü‟ne verilmiĢtir.  

Bu kurum ihtiyaç sahiplerine gıda, barınma, yakacak yardımlarının yanı sıra 65 yaĢ 

üstündeki ihtiyacı olan vatandaĢlara verilen nakdi yardım ile özürlülere aynî ya da 
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 SHÇEK, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunmaları nedeniyle korunmaya, bakıma, 

yardıma, desteğe ihtiyacı olan çocuk, genç, özürlü yaĢlı kiĢi ve ailelere hizmet vermektedir. Söz 

konusu hizmetler; yuva ve yetiĢtirme yurdu, bakım ve rehabilitasyon merkezi, huzurevi, yaĢlı 

dayanıĢma merkezi, toplum merkezi, kreĢ, gündüz bakımevi, gençlik evi, çocuk ve gençlik merkezi 

gibi kuruluĢlar aracılığı ile verilmektedir.(Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2005 

Yılı Programı Destek ÇalıĢmaları,  s. 241-242.) 
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 Demir ġeker, Türkiye’de Sosyal Transferlerin Yoksulluk Üzerindeki Etkileri,  T.C. 

BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü,  DPT. 
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nakdi yardımda bulunmaktadır. Söz konusu yardımlaĢma için Sosyal Yardım ve 

DayanıĢma TeĢvik Fonu kurulmuĢtur. Bunların dıĢında Sosyal YardımlaĢma 

DayanıĢma Vakıfları tarafından proje destekli programlar yürütülmüĢtür. Özellikle 

iĢsiz kiĢilerin iĢgücü piyasasına entegrasyonunun sağlanması için iĢ kurmaya yönelik 

ve istihdam amaçlı eğitimler düzenlenmesine vakıflarca destek verilmiĢtir.
1395

    

       Sosyal yardımlardan biri olan Sosyal Riski Azaltma Programı kapsamında 

yoksul ailelere,  ġartlı Nakit Transferi olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu aracılığı ile Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği‟ne dayalı olarak yardımlar 

yapılmıĢtır. Yardımlardan faydalanmak için 2000‟de 8.153 kiĢi olan müracaat sayısı 

2004‟de 33.064‟e ulaĢmıĢtır. Ailelerde annelere ödenen aylık yardım miktarı 76,19 

YTL olarak belirlenmiĢ, sonraki yıllarda bu meblağ 2 katına çıkarılmıĢtır. Bunun 

yanı sıra ekonomik ve sosyal olarak zor durumda olan kadınlara, SHÇEK‟e bağlı 

olan kadın konukevlerinde Kadın Konukevleri Yönetmeliği ile düzenlenmiĢ 

hizmetler verilmiĢtir. Geçici bir süreliğine 2005‟de bu evlerde çocuklarıyla kalan 

5.012 kadından 979‟unun bir iĢe yerleĢtirilmesi sağlanmıĢtır.
1396

  

       Bütün bu geliĢmelere karĢın TÜSĠAD Sosyal ĠĢler Komisyonu‟na bağlı Ġstihdam 

ve Sosyal Güvenlik ÇalıĢma Grubu faaliyetleri çerçevesinde hazırlanan Türk 

Emeklilik Sisteminde Reform: Mevcut Durum ve Alternatif Stratejiler raporunun 

tanıtım toplantısında konuĢan, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı Tuncay Teksöz‟e 

göre sistemin asıl amacı yoksullukla mücadele olmasına karĢın uygulama toplumun 

en yoksul kesimini kapsamamıĢtır. ÇalıĢanların %50‟sinin kayıt dıĢı olduğunu 

vurgulayan Teksöz, kayıt dıĢı olanların %82‟sinin toplumun en yoksul kesimini 

oluĢturduğunu belirtmiĢtir. Teksöz, söz konusu kesimin yevmiyeli, kendi hesabına 

çalıĢanlar ve ücretsiz aile iĢçileri olduğunu açıklamıĢtır. Ayrıca Teksöz‟e göre söz 

konusu 3 kesimin yoksulluk oranı iĢsizlerin yoksulluk oranından daha yüksektir.
1397
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Tablo 87 ÇeĢitli Kriterlere Göre En Yoksul Kesimler (2002-2004)
1398

 

Kriterler En Yoksul Kesim Yoksulluk 

Oranı 

(2002) 

Yoksulluk 

Oranı  

(2003) 

Yoksulluk 

Oranı 

(2004) 

YerleĢim Yeri Kırda yaĢayan 34.5 37,1 40 

Cinsiyet Kadın 27,2 28,3 26 

Eğitim Okur-yazar olmayan 41,1 42,4 45,1 

Hane Halkı 

Kompozisyonu 

Ataerkil veya geniĢ 

aile 

34,3 32,7 32 

Ġktisadi Faaliyet Tarım Sektörü 36,4 39,9 37,2 

Genel Yoksulluk Oranı (gıda ve gıda dıĢı 

yoksulluk) 

27 28,1 25,6 

        

       Yukarıdaki tablodaki verilere göre kırda yaĢayan çok çocuklu ailelerde, okur-

yazar olmayan kiĢilerde ve kadınlarda yoksulluk oranı oldukça yüksektir. Tarım 

sektöründe genellikle yevmiyeli ve ücretsiz aile iĢçisi olarak çalıĢma biçiminin 

yaygınlığı nedeniyle bu sektördeki yoksulluk oranı artmıĢtır. 

3.3.1.1. YeĢil Kart  

       Sosyal yardımlar kapsamında 1992‟den itibaren hayata geçirilen YeĢil Kart 

uygulaması geniĢ bir tabana yayılmıĢtır. Ödeme gücü olmayan vatandaĢların tedavi 

masraflarının karĢılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 

YeĢil Kart için getirilen Ģartlar Ģunlardır: KiĢinin aylık gelirinin veya aile içindeki 

gelir payının asgari ücretin vergi ve sosyal sigorta primi dıĢındaki miktarın 1/3‟ünden 

az olması, SGK güvencesi altında bulunulmaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı 

olunması ve Türkiye‟de ikamet edilmesi.
1399

   

       2000 yılının Ocak-Eylül döneminde ödeme gücü olmayan vatandaĢların tedavi 

giderlerinin karĢılanması amacıyla 935.108 kiĢiye YeĢil Kart verilmiĢtir.
1400

 Bu 

toplam sayı içinde söz konusu karta sahip kadın sayısı bilinmemektedir. Kart ile ilgili 

açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Osman DurmuĢ, YeĢil Kart taĢıyıcılarının 

sayısının nüfusun %17‟sini oluĢturduğunu açıklamıĢtır.
1401

 DPT‟nin 2003 Yılı 

Programı Destekleme ÇalıĢmaları‟na göre 2002 Aralık ayı sonuna kadar 3816 Sayılı 
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Kanun ile ödeme gücü olmayan toplam 13.000.000 kiĢiye devlet tarafından YeĢil 

Kart verilmiĢtir.
1402

 

        Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu seminerinde verilen rakamlara 

göre 2004 yılı itibariyle karttan 13.000.000 kiĢi yararlanmıĢtır.
1403

 Oysa CHP Aydın 

Milletvekili Özlem Çerçioğlu tarafından YeĢil Kart Uygulamasına ĠliĢkin soru 

önergesine verilen yazılı cevapta, 2003‟de 13.296.098 kiĢi olan kart sahibi sayısının 

2004‟te 6.722.444‟e düĢtüğü belirtilmiĢtir. Ancak sonraki yıllarda bu sayı tekrar 

artmıĢtır.
1404

 Çok istismar edildiği ileri sürülmesine karĢın
1405

 YeĢil Kart sahibi 

olanlara, ayakta tedavi olmak Ģartıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma olanağı 

getirilmiĢtir.
1406

 Tüm bu geliĢmelere karĢın ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Murat BaĢesgioğlu, Türkiye‟de 7-8.000.000 civarında vatandaĢın herhangi bir sosyal 

güvencesi olmadığını açıklamıĢtır.
1407

       

3.4. Kayıt DıĢı ÇalıĢma 

       Türkiye‟de çalıĢma hayatında kadınlar adına yaĢanan en önemli sorunlardan biri 

de istihdama katılım açısından erkeklere göre sınırlı katılımcı olma, buna karĢın 

kayıtsız piyasada ise sınırsız katılımcı olmaktır. Ucuz iĢgücü piyasasında daha çok 

tercih edilen kadınlar, ekonomik sistemin yaĢadığı dönüĢümlerden en çok etkilenen 

kesimdir. Kadınların yarı zamanlı ve esnek çalıĢma saatleri olan iĢleri kolay kabul 

etmeleri, iĢte süreklilik arayıĢlarının daha az olması, geçici olarak iĢten ayrılmayı 

benimsemeleri ve erkeklere göre daha uyumlu olmaları kadın iĢgücünü kayıt dıĢına 

itmiĢtir.
1408

   

        Kayıt dıĢı istihdam çalıĢmaları, hiç bildirilmeyenler ve çalıĢmaları eksik 

bildirilenler olarak ayrılmaktadır. ÇalıĢmaları hiç bildirilmeyenler, çalıĢma hayatında 

kayıt dıĢı istihdamın en yaygın Ģeklini oluĢturmaktadır.  Söz konusu kiĢiler Ģunlardır:  
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 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2005 Yılı Programı Destek ÇalıĢması, s.  

241. 
1403

 Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri, s. 31. 
1404

 TBMM TD, Cilt 115, BirleĢim 83, 4.4.2006, s. 392. 
1405

 “YeĢil Kartlık”, Millî Gazete, 15 Ocak 2000, s. 3; “YeĢil Kart sayısı 10 milyonu geçti”, Hürriyet,  

22 ġubat 2001, s. 1; “11 milyon 400 bin kiĢi yeĢil kartlı”, Cumhuriyet,  29 Aralık 2001, s. 3; HurĢit 

GüneĢ, “Sosyal Güvenlikteki Gedik Büyüyor”, Milliyet, 29 Ağustos 2003, s. 1,5; “Sosyal Güvenlik 

Derdi”, Yeni ġafak, 12 Temmuz 2004, s. 1. 
1406

 T.C. Resmî Gazete, Sayı 25678, 22 Aralık 2004, s. 18. 
1407

 “Garibana Bakan Müjdesi”, Anadolu’da Vakit,  10 Ekim 2003, s. 1. 
1408

 Orhan Yavuz, “Türkiye‟de Kadın Ġstihdamı: ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Kadın 

ÇalıĢanlar”, Ġstihdamda ve Sosyal Güvenlikte Cinsiyet EĢitliği Paneli ve ÇalıĢtay Bildirileri, 

Sosyal Güvenlik Kurumu, Yayın No. 64, Ankara,  2013, s. 69-71. 



340 
 

Yabancı kaçak iĢçiler, çalıĢan çocuklar, SGK‟den gelir ve aylık alanlar, kayıt dıĢında 

çalıĢan erkek ve kadınlar, kayıt dıĢında çalıĢan dul, yetim ve mağdurlar. Türkiye‟de 

kayıt dıĢı istihdamın en temel nedenleri ise Ģunlardır: Hızlı nüfus artıĢı, kırsaldan 

kente iç göç, bölgeler arası geliĢmiĢlik farklılığı, iĢgücü maliyetlerinin yüksek 

olması, bürokratik iĢlemlerin fazlalığı ve karmaĢıklığı, etkin denetimin 

yapılamaması, bilgilendirme ve bilinçlendirme eksikliği, sosyal güvenlik ve vergi 

kanunlarının sıklıkla değiĢtirilmesi, çalıĢma iliĢkilerinde oluĢan değiĢimler, gelir 

dağılımındaki adaletsizlik, yolsuzluk ve iĢsizlik, küçük ölçekli iĢletmelerin sayıca 

çokluğu, ekonominin tarım ve hizmetler sektörüne dayanması, iĢsizlik oranının 

yüksekliği, enflasyonun yüksek seviyede seyretmesi, büyük sanayinin iĢgücü arzını 

azaltacak istihdam yaratamaması, ekonomik krizler, çalıĢma mevzuatındaki esneklik 

hükümlerinin uygulanmaması ve sendikalaĢmanın düĢük olması.
1409

 

        Özellikle kentlerde yaĢayan kadınların kayıt dıĢı aktiviteleri, kadınların 

yaptıkları iĢlerin ve bakım hizmetlerinin bir uzantısı olarak değerlendirilmektedir. Bu 

faaliyetleri gerçekleĢtiren kadınlar ise resmî verilere göre ev kadınıdır. Kentsel 

alanda özellikle yoksul hanelerde yaĢayan kadınların emeği, Türkiye‟deki kayıt dıĢı 

ekonomide kullanılan emeğin önemli bir kısmını oluĢturmaktadır; kayıt dıĢı çalıĢma 

kadınlar arasında daha yaygınlaĢmaktadır. Kadınların kayıt dıĢı çalıĢması üç ana 

biçimde tanımlanmaktadır. Birincisi kadınların endüstriyel ev-eksenli çalıĢmasıdır. 

Evde kendi hesabına, geleneksel eliĢi faaliyetleri yoluyla gelir elde eden kadınlar, 

endüstriyel ev eksenli çalıĢanlar arasında çoğu zaman geçiĢler yaĢamaktadır. Ġkincisi, 

Türkiye‟nin kent merkezlerinde kadınların aileleri için ücretsiz çalıĢmasıdır. 

Üçüncüsü ise kadınların ev iĢçisi olarak çalıĢarak ev iĢi ile bakım hizmeti 

yapmasıdır.
1410

  

        Ġstihdamda yaĢanan sorunlardan biri olan kadın iĢgücünün taĢeronlaĢmasıyla 

birlikte her geçen gün sayıları artmakta olan küçük ölçekli iĢletmelerde kadınlar, 

kayıt dıĢı ve ücretsiz aile iĢçisi olarak çalıĢtırılmaktadır. Bu iĢletmelerin baĢında 

konfeksiyon atölyeleri gelmektedir. Önemli iĢgücü talebini oluĢturan söz konusu 

atölyelerde maliyetleri düĢük tutmak amacıyla aile, akraba ve komĢuluk iliĢkileri 
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kullanılarak ucuz emek istihdamı yaratılmıĢtır. Bu alanda yapılan iĢin fark edilmeme 

sebeplerinden biri kadınların ev iĢi ile ücretli iĢ arasında ayrım yapamamasıdır. Bu 

nedenle kadın emeğinin önemli bir kısmı kayıt dıĢı iĢletmelerde ücretsiz ya da çok 

düĢük ücretli olarak kullanılmıĢtır. Türkiye‟de kadın istihdamının temel sorunu 

kadının kayıt dıĢı çalıĢtırılmasıdır.
1411

  

        Türkiye‟de istihdam konusunda önemli baĢka bir sorun, ücretli kesimdeki kayıt 

dıĢı çalıĢmanın sosyal güvenlik kurumları, endüstriyel iliĢkiler ve iĢletmeler 

üzerindeki olumsuz etkisidir.  Hükümet, bu sorunu gidermek amacıyla 1999‟da hem 

iĢsizlik sigortasını hayata geçirmek hem de sosyal güvenliğe iliĢkin çeĢitli yapısal 

değiĢiklikleri gerçekleĢtirmek için 4447 Sayılı Kanunla yeni düzenlemeler 

yapmıĢtır.
1412

 Kayıt dıĢı çalıĢmanın çok fazla olduğu tarım alanlarında genel 

istihdamda düĢüĢ olmakla birlikte kadınların istihdamdaki payı %50 oranındadır. 

ÇalıĢma Ģekli ücretsiz aile iĢçiliği olan kadınlar sosyal güvenlik kapsamı dıĢında 

kalmıĢtır. Türkiye‟de çeĢitli nedenlerle tarım iĢletmelerinden yeterli gelir elde 

edemeyen birçok aile, geçimini sağlayabilmek amacıyla daha fazla tarımsal iĢ 

olanağı bulunan yörelere mevsimlik olarak gitmek zorunda kalmıĢtır. Özellikle 

pamuk, fındık, çay, tütün, Ģekerpancarı tarımının yoğun olarak yapıldığı Çukurova, 

Karadeniz, Ege ve Ġç Anadolu bölgelerine çoğunlukla Doğu ve Güney Doğu 

Anadolu‟dan aileleriyle birlikte tarım iĢçileri göç etmiĢtir.  Mevsimlik tarım iĢçisi 

olarak nitelendirilen bu çalıĢanların çoğu sosyal güvenlikten yoksun kalmıĢtır.
1413

 Bu 

sektörde kadınlar, emeklilik gelirinden yoksun oldukları için yaĢlılık, yoksulluk ve 

hastalık ile mücadele edememiĢlerdir. Kentsel alanlarda yaĢayan kadınların kayıt dıĢı 

istihdam edildiği diğer bir sektör ise hizmet sektörüdür.
1414

  Bu sektörde yer alan 

kadınların çoğu sosyal güvenlik kapsamının dıĢında bulunmaktadır. 

       Ġstihdam ile ilgili olarak Katılım Ortaklığı Belgesi‟nde, kadınları yakından 

ilgilendiren kayıt dıĢı istihdama dikkat çekilmiĢtir. Belgede, tüm vatandaĢların 

ekonomik, sosyal ve kültürel olanaklarının geliĢtirilmesi, özellikle Güneydoğu 

Anadolu‟da durumun iyileĢtirilmesi için bölgesel farklılıkların azaltılmasına yönelik 
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çabaların arttırılması gerektiği yer almıĢtır. Bu çerçevede kısa vadede KOB 

tarafından belirlenmiĢ olan ekonomik kriterlerde tarım reformuna devam edilmesi ve 

kayıt dıĢı ekonomi sorununa çözüm için önlemler alınması istenmiĢtir.
1415

 Buna göre 

Türkiye‟nin kısa ve orta vadeli hedeflerinin gerçekleĢmesi için 2000-2002 dönemini 

kapsayan UP‟de belirtildiği gibi kayıt dıĢı istihdamın kayıt altına alınması ile ilgili 

hazırlıklar devam etmiĢtir.
1416

 

       Kayıtsızlık, beraberinde iĢte güvencesizlik, sosyal korumada mahrumiyet ve 

düĢük ücret gibi sorunları getirmiĢtir. Çok az bir kesimde sosyal koruma altında 

çalıĢan kadınlar, olumsuz çalıĢma koĢullarına sahip iĢyerlerinde,  formel sektör 

firmalarında dahi kontratsız çalıĢmıĢ, koruma ve ücretlerde ek katkılardan 

yararlanamamıĢtır.
1417

 Bu durum aynı zamanda sosyal güvenlik primlerinde önemli 

gelir kayıplarına yol açmıĢtır; ayrıca kayıt dıĢı çalıĢanlar sendikal haklardan, iĢ ve 

iĢyeri güvenliğinden, sosyal güvenlikten, sağlık ve iĢ güvencesinden yoksun 

kalmıĢtır. Bu durum kayıt dıĢı ekonomi gibi bir sorun yaratmıĢtır
1418

  

        Kayıt dıĢına kayan çalıĢma biçiminden biri de esnek çalıĢmadır. Ġstihdamın, 

emeğin üretim süreçlerinin gereklerine, iĢyerinin ihtiyaç ve isteklerine göre kurallara 

bağlı kalmadan uyum sağlaması olarak nitelendirilen esnek çalıĢma kayıt dıĢı 

çalıĢmayı tetiklemiĢtir. Ülkede meydana gelen yüksek iĢsizlik, çalıĢan kesimde, 

esnek istihdam koĢullarına razı iĢçileri ortaya çıkarmıĢtır. Söz konusu iĢçiler, birden 

çok iĢte çalıĢmasına karĢın çalıĢan yoksullar olmaktan kurtulamamıĢtır. Daha çok 

kadınların yer aldığı düĢük statülü iĢler olan evde çalıĢma,  uzaktan çalıĢma, kısa 

süreli çalıĢma kadınların istihdamı için düĢünülmüĢtür. Yarı zamanlı yani kısa süreli 

çalıĢanlar, yarı-zamanlı çalıĢma ücretiyle geçinemediklerinden birden fazla iĢte 

çalıĢmak zorunda kalmıĢtır. Dolayısıyla normal çalıĢma süresinden daha fazla 

çalıĢmak zorunda kalan iĢçiler, emeklilik hakkı, iĢ güvencesi ve sosyal güvenlik vb. 

sosyal güvencelerden yoksun bırakılmıĢtır.
1419
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       AB‟de esnek çalıĢmada yaygın olan kısa süreli çalıĢma (part-time) arttıkça 

kadınlarda iĢsizlik oranının düĢtüğü görülmüĢtür. Firmaların bir bölümünün tam gün 

iĢlerini yarım gün iĢe çevirmeleri sonucu tam gün istihdamında azalma meydana 

gelmiĢ aynı zamanda kadın istihdamının artması sağlanmıĢtır. Türkiye‟de de, kadının 

aile içinde üstlendiği ev iĢleri, çocuk bakımı gibi görevleri nedeniyle tam gün 

çalıĢmak yerine yarım gün ya da haftanın beli günlerinde çalıĢma benimsenmiĢtir. 

Evde çalıĢmayı aksatmadan haneye ek gelir getirme amacıyla kısa süreli çalıĢmayı 

tercih etmiĢ olan kadınlar, tarım dıĢında iĢgücüne katılımı az da olsa arttırmıĢ ancak 

birçok çalıĢma kayıt içine alınamamıĢtır.
1420

 ĠĢ ve aile yaĢamını uyumlaĢtırma 

politikaları, evli ve çocuklu kadınların esnek ve güvencesiz iĢlerde çalıĢmasını teĢvik 

etmiĢ ve bu durumu normalleĢtiren bir yapı meydana gelmiĢtir.
1421

 

Tablo 88 Yıllara Göre Tarım DıĢı Sektörler Ġçindeki Kayıt DıĢı Ġstihdam 

Oranları (%)
1422

 

Yıllar Ġmalat Sanayi 

 

 

 

 

ĠnĢaat Toptan ve 

Perakende 

Ticaret    

UlaĢtırma Toplam 

Hizmetler 

 

 Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın 

1999 26 47 60 14 33 34 30 14 13 13 

2000 26 44 66 30 37 37 31 21 11 14 

2001 27 43 62 29 39 39 33 10 12 17 

2002 32 44 61 26 43 44 34 10 14 20 

2003 31 44 64 28 42 46 34 16 14 19 

2004 31 46 66 28 44 47 39 18 17 23 

         

      Yukarıdaki tablo incelendiğinde sektörler arasında kayıt dıĢı istihdamın en fazla 

olduğu sektörün inĢaat sektörü olduğu görülmektedir. Söz konusu sektörde 2004 

yılında kayıt dıĢı istihdam %66‟ya ulaĢmıĢtır; ancak bu sektörde çalıĢan ve kayıt dıĢı 

bulunan kadın sayısı diğer sektörlere göre düĢüktür.  Diğer bir sektör olan ve 

kadınların yoğun olarak bulunduğu toptan ve perakende ticaret sektöründe de kayıt 

dıĢı istihdam 1999‟dan itibaren artarak %44 olmuĢtur. 1999‟da %34 olan kadın kayıt 

dıĢı çalıĢma oranı 2004‟de %47‟ye yükselmiĢtir. Toplam kayıt dıĢı çalıĢmanın az 

olduğu imalat sanayii sektöründe kadınların kayıt dıĢı oranı yüksektir. Bu 

sektörlerdeki oranlar 1999‟da %47, 2004‟de %46 olmuĢtur. UlaĢtırmada, kadın kayıt 
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dıĢı istihdam oranı 1999‟da %13‟ten 2004‟te %23‟e yükselmiĢtir. Kayıt dıĢı 

çalıĢmanın bu sektörde oldukça arttığı ve çalıĢanların sosyal güvenlik sistemi içinde 

yer almadıkları görülmektedir.  

Tablo 89 Sosyal Güvenlik Sistemine Kayıtlı Olmayan Kadınların Sayısı (1000) 

ve Oranı (%)
1423

 

Yıllar Toplam 

KiĢi 

Toplam 

Oran 

Kadın 

Sayısı 

Kadın 

Oranı 

2000 11.049 51,2 4.051 69,8 

2001 11.439 53,1 4.391 73,6 

2002 11.133 52,1 4.439 72,5 

2003 10.942 51,7 4.200 71,3 

2004 9.844 50,1 3.388 67,1 

 

      Görüldüğü üzere, 2000-2004 yılları arasında sosyal güvenlik sistemine kaydı 

olmayan kadın oranı 2000‟de düĢük olmasına karĢın 2001‟de %5,80 oranında artıĢ 

olmuĢ; ancak 2004‟de bu oran %8,21‟e düĢmüĢtür. 2001 krizinin etkisiyle toplam 

sigortalı sayısında düĢüĢ meydana geldiği görülmektedir. Sosyal güvenlik sistemine 

kayıtlı olmayan kadın sayısı ve oranında 2001-2003 arasında yaĢanan artıĢ yerini 

2004‟de azalmaya bırakmıĢtır. 

                                                           
1423

 Öznur Yalçınkaya, a.g.m., s. 110. 
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SONUÇ 

       Türkiye‟de önemli bir ekonomik ve siyasi kriz sürecinin yaĢandığı 1999-2004 

yılları arasında sosyal politikalara yönelik uygulama ve tartıĢmalar da ön plana 

çıkmıĢtır. Bu bağlamda dönem hükümetlerinin kadınlara yönelik uyguladığı sosyal 

politikalarda, uluslararası anlaĢmalardan kaynaklanan yükümlülüklerin önemli bir rol 

oynadığı görülmektedir. Özellikle Avrupa Konseyi‟nin AB‟ye katılım için ön koĢulu 

olan Kopenhag kriterlerini yerine getirme konusunda Türkiye‟nin uyum sağlama 

çabası önemli bir adım oluĢtururken, adaylık müzakereleri sırasında yayımlanan 

Katılım Ortaklığı Belgeleri‟ndeki ilerleme raporlarıyla Türkiye‟nin sosyal 

politikalardaki performansı izlenmiĢtir. Bu çerçevede Türkiye de, AB‟nin taleplerini 

Ulusal Programlarında taahhütler olarak açıklamıĢ ve bunları iç hukukuna yansıtarak 

baĢta Anayasa olmak üzere birçok önemli mevzuatında değiĢikliğe gitmiĢtir. Bunun 

yanı sıra IMF ve DB ile yapılan kredi anlaĢmaları çerçevesinde ekonomik ve sosyal 

politikalar hayata geçirilerek özellikle özelleĢtirme, kayıt dıĢı ekonomi ve tarım 

reformu gibi konularda çözümler üretilmeye çalıĢılmıĢtır. 

       Bu süreçte Türkiye, sosyal politikaların en önemli baĢlıklarından biri olan 

eğitimin her kademesinde önemli değiĢikliklere gitmiĢtir. Bu bağlamda öncelikle 

okul öncesi eğitimden ilköğretime ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin 

her alanında yeni düzenlemeler getirilmiĢtir. Sekiz yıllık zorunlu eğitimi de kapsayan 

bu düzenlemeler ile kız çocuklarının da içerisinde yer aldığı eğitim sisteminin daha 

modern ve eĢitlikçi bir yapıya kavuĢturulması hedeflenmiĢtir. Bunların yanı sıra AB 

tabanlı çeĢitli proje ve programların da hayata geçirilmesi sağlanmıĢtır. 1999 öncesi 

OECD verileriyle nüfusunun yarıya yakını 20 yaĢın altında olan ve eğitim düzeyi 

olarak OECD ve AB ülkelerinin oldukça gerisinde olan Türkiye‟de, 6-14 yaĢ 

grubundaki çocukların %30‟u okula gitmeyerek iĢgücü olarak kullanıldığından 

eğitimin yapılandırılmasında AB eğitim programlarının düzenleyici etkisinden 

yararlanılmıĢtır. Böylece gerek yetkili kurumların, gerekse çeĢitli STÖ ve özel 

kuruluĢların katkılarıyla kız çocuklarının OÖE ile ilköğretimdeki okullaĢma oranları 

arttırılmaya çalıĢılmıĢtır. Öncelikle 3-5 yaĢ grubu çocukların içinde bulunduğu 
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OÖE‟de hedef, yaĢ düzeyine göre çocukların, uygun eğitim programlarıyla, fiziksel, 

psiko-motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal geliĢimlerini sağlamaktı. Bu yaĢ 

grubunda okullaĢma oranı 1999‟da %5,96 iken 2004‟de 8,34 olmuĢ, 2004‟de kız 

çocuklarındaki okullaĢma oranı ise %8,4 Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Buna karĢılık, BeĢ 

Yıllık Kalkınma Planlarında bu kademede okullaĢma oranı %16 ve %25 olarak 

hedeflendiğinden bunlara ulaĢılamamıĢtır. Bunun en önemli nedeninin, Türkiye 

genelinde erken çocukluk eğitim kurumlarının genellikle illerde ve ülkenin batısında 

yer alması ve hizmetin paralı olması olduğunu söylemek mümkündür. 

       AB ülkelerinde temel öğretim süresinin 9-12 yıl arasında ve okullaĢma oranının 

%99 olmasından hareketle, AB‟ye uyum çerçevesinde temel eğitimde de düzenleme 

yapılmıĢtır. Bu kapsamda 1997-1998 eğitim-öğretim yılında 8 yıllık kesintisiz ve 

zorunlu eğitime geçilerek 3 yıllık ortaokullar ilköğretime dâhil edilmiĢtir. Bu 

kademede kız ve erkek çocuklarda okullaĢma oranının %100‟e çıkarılması 

hedeflenmiĢ ve bu doğrultuda özellikle kız çocuklarının eğitimi için çeĢitli kurum, 

kuruluĢ ve STÖ‟ler tarafından bazı programlar hayata geçirilmiĢtir. Ayrıca söz 

konusu kademenin finansmanı için “eğitime katkı payı” adı altında bir vergi 

oluĢturulmuĢtur. Yine bu kademedeki kız çocuklarının okullaĢtırılması için YĠBO, 

PĠO, Gezici Köy Okullarıyla TaĢımalı Sistemle, BirleĢtirilmiĢ Sınıflı Ġlköğretim 

Okullarıyla eğitime katkı verilmiĢtir.  8 yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitme 

geçilmesiyle toplamda ve kız çocuklarının okullaĢma oranlarında önemli geliĢmeler 

olmasına ve erkek çocuklarında okullaĢma oranında %100‟e ulaĢılmasına karĢın kız 

çocuklarının okullaĢtırılmasında bu hedef tutturulamamıĢtır. Kız çocuklarının bu 

kademedeki okullaĢma oranı 1997-1998 öğretim yılında %82,4 olurken, 1998-

1999‟da %87,6‟ya, 1999-2000 döneminde %91,5‟e, 2000-2001‟de %95,3‟e 

yükselmiĢtir. 2001-2002‟de %94,5‟e düĢen kız çocuklarındaki okullaĢma oranı 2002-

2003‟de biraz daha azalarak %91,9 seviyesine gelmiĢ, 2003-2004‟de ise %92,1‟e 

çıkmıĢtır. Bu kademede özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟da okullaĢma oranı 

Batı bölgelerine göre önemli düĢüĢ göstermektedir; zira bu bölgelerde her 10 

çocuktan 5‟i okula gitmemektedir. Tüm bunların yanı sıra, kız çocuklarının 

ortaöğretime devam oranını arttırması ve çocuk iĢçiliğini sonlandırması açısından 

büyük bir önem taĢıyan kesintisiz ve zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkarılma 

hedefi de gerçekleĢtirilememiĢtir. Dolayısıyla bu kademede sınırlı bir ilerleme 

kaydedilebilmiĢtir. 
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       Ġlköğretimin 8 yıla çıkarılmasıyla birlikte ilköğretimde önemli öğretmen ihtiyacı 

da ortaya çıkmıĢtır. Bunu gidrebilmek için, eğitim fakültelerin dıĢında da ilköğretime 

öğretmen alınması yoluna gidilmiĢ ve 1999‟da yürürlüğe konulan “norm kadro” 

uygulamasıyla bazı okullarda meydana gelen öğretmen yığılmalarının önüne 

geçilmeye çalıĢılmıĢtır. Kadınların en çok tercih ettikleri meslek olan 

öğretmenlikteki bu norm kadro uygulamasıyla merkez okullardaki kapasite fazlalığı 

ihtiyaç olan okullara gönderilmiĢtir. Ayrıca emekli olan öğretmenler de mesleğe geri 

çağrılmıĢtır. Ancak 1999-2004 döneminde öğretmen sayısında %29,40 oranında bir 

artıĢ olmasına karĢın öğretmen açığı giderilememiĢtir.  

        Kız çocukları ve kadınları ilgilendiren önemli bir eğitim baĢlığı da 

okuryazarlıktır. 2000 yılın nüfus sayımına göre 67.803.927 toplam nüfus içindeki 

kadın sayısı 33.457.192 iken bu sayı %49,3‟e karĢılık gelmektedir. Bu çerçevede 

değerlendirildiğinde, 1998-1999 öğrenim yılında 12 ve daha yukarı kadın nüfusun 

%76‟sı okuryazar iken bu oran kentlerde %81, kırsalda ise %69,6 olarak 

ayrıĢmaktadır. 2000 yılında okuryazar kadın oranı 78,50 olurken, 6-14 yaĢ arası 

1.500.000 çocuğun okula gitmediği ve 15-19 yaĢ grubu arasındakilerin %13,8‟inin de 

okuma yazma bilmedikleri belirlenmiĢtir. Bu sorununa çözüm getirmek amacıyla 

çeĢitli STÖ‟ler tarafından programları uygulamaya konduğu gibi 2001‟de baĢlatılan 

“Ulusal Eğitime Destek Kampanyası” ile 26.355 okuma-yazma kursu açılmıĢ ve 

bunlara 520.156 yurttaĢ katılmıĢtır. 1999-2004 yılları arasında okuma-yazma 

kurslarındaki kadın kursiyer sayısında %714,24 artıĢ yaĢanmasına karĢın hem kadın 

hem de erkeğin %100 okur-yazar yapılması hedefi gerçekleĢtirilememiĢtir.  

       Bu dönemde ortaöğretim düzeyinde de çeĢitli geliĢmeler söz konusudur. Temel 

iĢlevi öğrencileri yükseköğretime, mesleğe, iĢ hayatına ve hayata hazırlamak olan bu 

kademede toplum ihtiyaçları ile eğitim-öğretim arasında denge kurulması 

hedeflenmiĢtir. 14-16 yaĢ grubunun içinde bulunduğu genel, meslekî ve teknik 

öğretim kurumlarının tümünü kapsayan ilköğretime dayalı ortaöğretimde okullaĢma 

oranı, 1998-1999 öğretim döneminde %57,1 olan toplam okullaĢma oranı 2003-2004 

döneminde ise ise %81 olarak gerçekleĢmiĢtir. 8 yıllık eğitime geçildikten sonra 

ortaokulların ilköğretime dâhil olmasıyla ortaokuldan liseye geçiĢlerde zaman 

geçmesi gerektiğinden ilköğretim yıllarında bu kademede düĢüĢ görülmüĢ daha sonra 

ilköğretimden mezun olanların ortaöğretime kayıtlarıyla birlikte artıĢ yaĢanmıĢtır. 

Kız çocuklarında okullaĢma oranı 1998-1999 öğretim yılında %45 iken bu oran 
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2003-2004‟de %70,8‟e yükselmiĢtir. Ancak bu kademede %75 olarak belirlenen 

okullaĢma oranının gerisinde kalındığı gibi okulda bulunan kız öğrenci oranlarıyla 

mezun olan öğrenci oranları arasında da önemli bir fark olmuĢtur.  

       Ortaöğretimde “Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” 

hayata geçirilerek iĢ piyasasının taleplerinin ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 

analiz edilmesi için araĢtırmalar yapılması hedeflenmiĢtir. AB eğitim sistemiyle 

uyumlu olan bu programla ayrıca teknolojik ve idari değiĢimi güçlendirmek, 

adaptasyonu geliĢtirmek, meslekî eğitimin ve yaĢam boyu süren yeteneği 

kazandırmak için eriĢimi kolaylaĢtırmak, iĢsizlikle mücadele etmek ve kurumlar 

arasında iĢbirliğini güçlendirmek hedeflenmiĢtir. Finansmanı AB tarafından 

karĢılanan proje 2002‟de hayata geçirilmiĢ ve 5 yıl süreli olarak planlanmıĢtır. Bu 

proje doğrultusunda, 2000-2001 öğretim yılında çıkarılıp 2002-2003‟de hayata 

geçirilen bir yasa ile meslekî teknik ortaöğretim ve yükseköğretim programlarının 

bütünlüğü için meslekî ve teknik ortaöğretimi bitiren öğrencilere, istekleri 

doğrultusunda bitirdikleri programın devamı niteliğindeki Meslek Yüksek 

Okulları‟na  (MYO) sınavsız geçme hakkı getirilmiĢtir. Ayrıca bu okullardan mezun 

olan öğrencilere alanlarıyla ilgili lisans programlarına belirlenen kontenjanlara göre 

dikey geçiĢ olanağı sağlanmıĢtır. Bu sistemle, kendi alanlarında eğitim alan gençlerin 

hem daha iyi eğitilmelerini sağlanmıĢ hem de üniversiteler önündeki yığılmalar bir 

nebze önlenmiĢtir. Ne varki yükseköğretimdeki payı %15 olan MYO mezunlarına 

2000-2001 öğretim yılında 4 yıllık lisans eğitimine geçme olanağının getirilmesiyle 

beraber MYO‟lara olan talep azalmıĢ ve üniversitelerin önünde yığılmalar meydana 

gelmiĢtir. Bunu önlemeyebilmek için vakıf üniversiteleri de devreye sokularak 

üniversite sayısının arttrılması yoluna gidilmiĢtir. Oransal olarak bakıldığında, 

yükseköğretimdeki okullaĢma düzeyi 1999-2000 öğretim yılında toplam %21,1, kız 

öğrencilerinde ise %17,4 olarak gerçekleĢirken, 2003-2004 döneminde ise toplamda 

%28,2, kız öğrencilerde %25,9 oranlarına ulaĢılmıĢtır. Bu geliĢmelere karĢın, 

meslekî ve teknik lise çıkıĢlıların kendi alanlarıyla ilgili MYO‟lara yeniden doğrudan 

geçiĢ yapmalarının sağlanması ve böylece sanayi baĢta olmak üzere diğer sektörlerin 

ihtiyacını karĢılayacak donanıma sahip iĢgücünün oluĢturulması önemli bir gündem 

baĢlığı olarak gözükmektedir. 

       Ġstihdam konusu sosyal politikalar açısından çok önemli bir alan olarak 

güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda yapılabilecek önemli bir tespit kadınların 
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iĢgücüne katılımları ve istihdamlarının eğitimleriyle yakından ilgili olduğudur; zira 

eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların hem statüleri hem de ücretleri artmaktadır. 

Buna karĢılık Türkiye‟de, genellikle düĢük statülü, ücretli ve sosyal güvencesiz süreli 

veya geçici olarak çalıĢan kadınların çalıĢma yaĢamına girebilmeleri ve iĢ hayatında 

uzun süre kalabilmeleri zor gözükmektedir. Kadınlar daha çok emek-yoğun iĢ kolları 

olan tekstil, gıda, hazır giyim, tütün gibi sanayi dallarında çalıĢmakla birlikte en 

yoğun olarak çalıĢtıkları tarım sektöründe istihdam edilmektedirler. ÇalıĢma 

hayatında, kadınların sayısı ve aldıkları ücret erkeklere oranla daha düĢük 

olduğundan “eşit işe eşit ücret” ilkesinin hayata geçirilmesinde sıkıntılar söz 

konusudur.  

       Ġstihdama yönelik dönem içerisindeki veriler de bu sıkıntıları ortaya 

koymaktadır. 1999 yılında 15 yaĢ ve üstü kadın nüfusu 22.848.000 iken 2004 yılında 

bu sayı 24.293.000 olmuĢtur. Kadınların iĢ gücüne katılma oranları ise 1999‟da %30, 

2004‟de %23,3 olarak gerçekleĢmiĢtir. Dolayısıyla 1999-2004 yılları arasında 

kadınların iĢgücüne katılımında %22 oranında bir azalma görülmektedir. Aynı 

Ģekilde Türkiye‟deki kadınların iĢgücüne katılımı AB ve OECD ülkelerinden de 

aĢağıdadır. Zira AB ülkelerinde 1999‟da iĢgücüne katılan kadınların Oranı %68,6, 

2004‟de %70,1 olurken, OECD ülkelerindeki kadınlarda ise bu oran 2000 ve 2004 

yıllarında %70,1 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu dengesizliğin yanı sıra Türkiye‟de kent 

ve kırsalda yaĢayan kadınların iĢgücüne katılımı da farklılık göstermektedir. Kadının 

iĢgücüne katılımını azaltan önemli etkenlerden biri medeni durumudur. Buna göre 

iĢgücüne katılımda boĢanmıĢ kadınların ardından iĢgücüne katılan kadınlar arasında 

hiç evlenmemiĢ, evli ve eĢi ölmüĢ Ģeklinde bir sıralama gelmektedir.  

            Kadına yönelik istihdan politikaları da dönem içerisinde önemli bir tartıĢma 

alanı teĢkil etmiĢtir. Türkiye‟de 1999 yılında 15 yaĢ ve üstü 6.334.000 kadının 

istihdam edilme oranı %27,8 iken bu oran önemli sayılabilecek bir azalmayla 

2004‟de %20,8 olmuĢtur. Kadınların ağırlıklı istihdam alanları tarım, inĢaat ve 

bayındırlık iĢleri, sanayi ve hizmet sektörü olarak öne çıkmaktadır. Buna karĢılık 

geliĢmiĢ ülkelerde istihdamın sektörel geliĢimi tarımdan sanayi ve hizmet sektörüne 

geçiĢ Ģeklindeyken, sanayi sektöründe yeterince geliĢme sağlanamadığından 

Türkiye‟de tarımdan hizmet sektörüne hızlı bir geçiĢ yaĢanmıĢtır. Sanayi kesiminde 

çalıĢan kadınların imalat sanayii dıĢındaki çalıĢma oranları da oldukça düĢüktür. Tüm 

bu olumsuz geliĢmeler kadınları ücretsiz ev iĢçiliğine itmektedir. Dolayısıyla eğitim 
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ve istihdamın birlikte düĢünülüp ülke ihtiyaçlarına göre programlar belirlenmesi ve 

kadınların istihdam düzeyinin yükseltilmesi önemli bir konu olarak gözükmektedir. 

Bu konu sosyal barıĢ açısından da önemli olduğundan sosyal politikaların bu 

doğrultuda düzenlenmesi gerekmektedir. 

       1999-2004 döneminde kadın istihdamının en önemli sektörü tarımdır. Tarım 

sektöründe çalıĢanların %57,8‟i ücretsiz aile iĢçisi ve genellikle mevsimlerin ve iĢin 

niteliğine bağlı olarak kayıtları bilinen iĢçilerdir. Bunların yanı sıra kayıtları 

olmadığından toplamı ve bu toplam içindeki kadın iĢçilerinın oranın bilinmediği ve 

genellikle 30 günün altında çalıĢan “geçici işçiler” de önemli bir gruptur. Özellikle 

Adana, Ġçel illeri ve çevresinde pamuk toplama ve çapalama iĢlerinde çalıĢan bu 

iĢçilerin çoğu kadın ve kız çocuklarından oluĢmuĢtur ve bunların herhangi bir sosyal 

güvencesi bulunmamaktadır.  Türkiye‟de 12-17 yaĢ arasındaki kız çocuğu iĢgücünün 

istihdam oranı 1999 yılında %15,7, 2000‟de 13,8, 2001‟de %10,8 ve 2002‟de %10 

Ģeklinde gerçekleĢerek yıllar içinde azalma göstermiĢtir. 6-14 yaĢ aralığında olan 

okul çağındaki çocukların %57,6‟sı tarım kesiminde, %10,34‟ü hizmet kesiminde, 

%10,21‟i ticaret kesiminde çoğunlukla kayıt dıĢı ve sosyal güvenceden yoksun 

olarak çalıĢmaktadır.             

       Kadınların çalıĢma yaĢamını etkileyen önemli bir geliĢme ĠĢsizlik Sigortası‟dır. 

Bu sigorta, 2001 krizindeki iĢten çıkarmalar sonucu iĢsiz kalanlar ile iĢini kaybeden 

sigortalı iĢsizlerin gelir kayıplarını gidermek için ödedikleri primlerle orantılı olarak 

Nisan 2002‟de uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bunun dıĢında “İş Güvencesi Yasası” da 

2003‟te yürürlüğe girmiĢ ve bu yasayla 10 veya üzeri iĢçi çalıĢtıran iĢyerinde 

iĢverene, belirsiz iĢ süreli iĢ sözleĢmelerinde iĢçinin iĢ akdinin feshini geçerli bir 

nedene dayandırma mecburiyeti getirilmiĢtir. 2001 krizinin baĢladığı ġubat ayından 

bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar 2.000.000‟den fazla çalıĢan iĢsiz kalırken, 

sözü edilen düzenlemelerle iĢini kaybedenlere belirli bir destek sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Tüm bunlara karĢın Türkiye, çalıĢabilir nüfusunun ancak yarısını 

istihdam edebilmek gibi önemli bir sorunla karĢı karĢıya kalmaktadır. Kadınları da 

doğrudan etkilyen bu sorunun çözümü için yürütülmesi gereken en önemli politika 

istimdamı arttırıcı yen yatırımların devreye sokulmasıdır.  

       Türkiye‟de bir diğer önemli sorun sosyal güvenliktir. Nitekim 1999 yılı itibariyle 

sivil istihdamın %50‟si sosyal güvenlikten yoksun kalmıĢtır. Ayrıca aktif ve pasif 
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sigortalı arasında sağlanamayan denge nedeniyle 1999‟da sigortalı baĢına düĢen aktif 

sayısında %2,16 oranında artıĢ olmuĢtur. Buna karĢın sosyal sigorta programlarının 

kapsadığı nüfus oranı %81‟dir. Toplam 5.000.000 sigortalının %12‟sini oluĢturan 

sigortalı kadın oranı 2000 yılında %23 iken 2004‟de küçük bir artıĢla %24 düzeyine 

yükselmiĢtir.  Kadınların sosyal güvenlik kapsamına alınmasının onları çalıĢma 

hayatı içinde tutacak önemli bir etken olduğunu söylemek mümkündür. Bu dönemde 

sosyal güvenliğe yönelik önemli bir geliĢme de, herhangi bir sosyal güvenlik 

kapsamında olmayıp aylık geliri veya aile içindeki gelir payı asgari ücretin altında 

olan kiĢilere “Yeşil Kart” verilmesidir. Çok istismar edilen ve çeĢitli tartıĢmalara yol 

açan bu kartı alanların sayısı 2003 yılında 13.296.098‟e kadar çıkmıĢ, alınan 

önlemlerle kart sahibi sayısı 2004‟de 6.722.444‟e düĢürülmüĢtür. 

       Ġstihdam ve sosyal güvenlik bağlamında altı çizilmesi gereken bir konu da kayıt 

dıĢılıktır. Kayıt dıĢı istihdam, çalıĢmaları hiç bildirilmeyen ve çalıĢmaları 

bildirilenler olarak ayrılmıĢtır. ÇalıĢmaları hiç bildirilmeyenler kayıt dıĢı istihdamda 

en yaygın kesimdir. Kadınlar, çocuklar, yabancı iĢçiler sosyal güvenlik 

kurumlarından gelir ve aylık alanlar, kayıt dıĢında çalıĢan dul, yetim ve mağdurlar 

kayıt dıĢındaki kesimi teĢkil etmektedir. Hızlı nüfus artıĢı, kentlere göç, ekonominin 

tarım ve hizmet sektörüne dayanması, yoğun iĢsizlik, iĢgücü maliyetlerinin yüksek 

olması, bölgelerarası geliĢmiĢlik farkı, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yolsuzluk, 

küçük iĢletmelerin çokluğu ve denetimsizliği, yeni istihdam olanaklarının 

yaratılamaması, ekonomik krizler ve sendikalaĢmanın düĢük olması gibi birçok etken 

kayıt dıĢı istihdamın nedenleri arasındadır.  

       Kadınların tarım dıĢında, kayıt dıĢı istihdam edildikleri en yüksek oranlı sektör 

imalat sektörüdür. 1999 yılında bu sektörde %47 olan kayıt dıĢı oranı 2004‟de %46 

olmuĢtur. Ġkinci önemli sektör olan toptan ve perakende ticarette 1999‟da kayıt dıĢı 

istihdam edilen kadın oranı %34 iken, bu oran 2004‟de %47‟ye yükselmiĢtir. Toplam 

hizmetlerde ise kadınların kayıt dıĢı istihdam oranı 1999‟da %13 iken 2004‟de 

%23‟e yükselmiĢtir. Turizm, tarım gibi mevsimlik ve kalifiye olmayan iĢgücünün yer 

aldığı hizmet sektöründe kayıt dıĢılık oldukça yüksektir. Tarımda olduğu gibi adı 

geçen diğer sektörlerde de kayıt dıĢı çalıĢan kadınlar, sosyal güvenlikten yoksun 

olarak görev yapmaktadır. Bu tablo, kayıt dıĢılığın kadın istihdamı açısından çok 

önemli bir problem olduğunu ortaya koymaktadır. Bu olumsuz tabloyu 



352 
 

değiĢtirebilmek için gerekli yasal önlemlerin alınması yanında denetim 

mekanizmasının da iyi bir Ģekilde iĢletilmesi gerekmektedir. 

     Bu geliĢmelerden yola çıkarak, 1999-2004 döneminde, uluslararası geliĢmelerin 

de etkisiyle kadınların eğitim ve istihdam gibi iki önemli sosyal politika alanındaki 

konumlarını geliĢtirmeye yönelik çeĢitli adımların atıldığını söylemek mümkündür. 

Bu düzenlemeler olumlu sonuçlara yol açmakla birlikte değiĢikliklerin tam anlamıyla 

uygulanamaması, denetim eksikliği ve ekonomik kriz gibi çeĢitli nedenlerle 

hedeflenen düzeye ulaĢılamamıĢtır.    
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ÖZGEÇMĠġ 

      

       Ġstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim 

Görevlisi. Erzincan‟da doğdu. Ġlk, orta ve lise öğrenimini Ġstanbul‟da tamamladı. 

Lisans öğrenimini EskiĢehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yönetim 

Organizasyon ve Ġstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji 

Bölümü‟nde tamamladı. On yıl özel sektörde, dıĢ ticaret alanında çeĢitli 

pozisyonlarda çalıĢtı. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Atatürk 

Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Anabilim Dalı‟nda yüksek lisans derecesi aldı. Evli ve iki 

çocuk annesi olan Muhabbet Doyran Ġngilizce bilmektedir. 

 

 

 

 


