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NOT:  

Aşağıdaki belge akademik/bilimsel bir çalışma değildir ve bunu 
amaçlamamaktadır. Sunumda bazı akademik terimler kullanılsa da, 
okuyucuya çalışmanın düzenli ve özlü bir şekilde sunmak amaçlanmıştır. 

 

POWAR proje Avrupa Komisyonundan mali destek almıştır. Bu 
yayım sadece yazarın görüşünü yansıtmakta olup ihtiva ettiği bilgilerden 
dolayı Komisyon sorumlu  
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POWAR PROJESİ: Önsöz 
 
 

Bu cümleler gerçekten yazıldığı sırada, Avrupa Birliği 25 üyeli bir 
aile idi; POWAR Projesi bitmeden çok kısa bir sure önce üye ülke 
sayısı 27’ye yükseldi Şimdi Avrupa Birliği Avrupa kıtasının 
büyük bir kısmını kapsıyor. Birleşik Avrupa insanı, farklı mevcut 
dilleri paylaşırken, farklı etnik ve kültürel birikimlerden geliyor. 
Onlar kısacası farklı kimliklere sahipler. Her neyse, Onlar, 
çalkantılı tarihi geçmişlerine rağmen, mevcut ve şekillendirilecek 
bir ortak geleceğe davet edildiler. Aynı zamanda onlardan etnik 
kimliklerini ve farklılıklarını da olabildiğince korumaları 
bekleniyor. Böyle bir amaç, ulaşılması zor bir amaçtır fakat 
Ortak bir Avrupa geleceğinde, güven içinde bir arada olmanın bir 
zorunluluğudur. Bu amaca ulaşmanın tek yolu, açık ve tarafsız 
paylaşılan bilgi ve birikime ulaşmak; Her Avrupa Birliği üyesi 
ülkeyi diğer Avrupa Birliği üyesi ülkenin karakteristiği hakkında 
bilgilendirmektir ‘Diğeri’ hakkındaki bilgi sadece insanlar 
arasında köprüler oluşturmaya yardımcı olacaktır.  
 

POWAR projesi,  “Yetişkinlerin politik farkındalıklarını ve hayata 
sivil katılımı arttırmak için Yaşam boyu Eğitim” Diğeri Hakkındaki 
bilgiye katkıda bulunmayı ve böylece daha önce anlatılan 
amaçlara ulaşmayı hayal etmektedir. Projeye katılan 
Organizasyonlar çeşitli alanlarda aktiflerdi, böylece biri diğerine 
tümleyicisi olarak, eldeki sorunlar konusunda projenin 
kaleydoskopik perspektifine katkıda bulunmaktadır. Bu 
organizasyonlar (alfabetik sıralama ile):  

 

Almanya: • Open channel TV Münster 
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• ESTA – Bildungswerk gGmbH 

Bulgaristan: • Trakia University, Faculty of Education 

• Bulgaristan–Alman Meslek Eğitimi Merkezi / 
Pazardjik 

  • Dobrich Belediyesi 

Romanya: • German–Romanian Foundation, Centre for 
Vocational Training and Development in 
Timisoara 

• School Inspectorate of Maramures County 

Yunanistan:  • DIAN Publications-Education-Consulting 

Türkiye: • ESTA DANISMANLIK (project Koordinatörü) 

• SAKARYA University 

• BSB Association of Documentary  

Filmmakers 

 

POWAR bir pilot projedir ve Konsantre olunan bütün disiplinler 
(Avrupa Birliği Kapsamındaki) , sunum kitabında kapsanmıştır. 
Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, Romanya ve Türkiye’de sivil 
toplumdaki özel gruplar POWAR’ın bu sürekli aktif olan 14 
çalışmasından haberdar edilmişlerdir (ve edilmeye devam 
edeceklerdir). Nüfusu POWAR’ın özel Eğitim seminerlerinde 
bilgilendirme ve/veya eğitmenin amacı bu 5 katılımcı ülke 
hakkında ve genelde Avrupa Birliği direkt, tarafsız ve 
güncellenmiş bilgiyi gerçekleştirmektir. Bundan başka POWAR 
aracılığı ile bu insan grupları, gelecekte bilgi ve birikim 
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değişimini garantiye alacak, iletişim için açık kanallar elde 
edeceklerdir. 

Yeni teknolojiler projenin uygulaması için kullanılmışlardır.  Onlar 
gelişmiş performansları ile Avrupa’nın uzak köşelerinde yaşayan 
izole olmuş insan gruplarını bir araya getirmiş ve onların 
düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlamıştır.  

Eğer Avrupa insanının bireysel karakteristiklerine tekrar dönecek 
olursak, onlar arasındaki direkt ilişkiyi ve başından sonuna 
Avrupa Tarihi sorularındaki insanların gerçek tarihi süreçlerini 
realize edeceğiz.  Eğer biz, diğer taraftan, aynı insanların 
davranışlarını araştırırsak, onların inatçı mevcut ve geçen yüzyıl 
boyunca onları şekillendirmiş, dominant politik çevreleri 
arasındaki direkt ilişkiyi realize edeceğiz. Genişleyen savaşlar, 
savunma savaşları, diktatörlükler, koloniyel savaşlar, demokratik 
süreç, militarist yaklaşım, vs. büyük ölçüde herkesin kendine ve 
‘Diğerine’ karşı kavramsal yapısını şekillendirdi.  

Bizim farklı geçmişimiz, ne olursa olsun geçmiştir. Gelecek ve 
ortak amaçlar önümüzde uzanmaktadır. Bizim ‘Diğerleri’ nin 
geçmişleri hakkındaki bilgimiz, bizi yargılarımızda daha az katı 
yapar ve daha fazla anlayış bizi daha toleranslı ve birleşik 
Avrupa’nın ortak geleceğini yaratmakta işbirliğine daha yakın 
kılar.  

POWAR gelecek umutlarımızın güçlü inşa edilecek binası için  bir 
taş koyma çabasıdır.  
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KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 
 

 

Özet 

 

Bu parçanın genel amacı, AB bağlamında hem tarihi kökenleri 
bakımından hem uygulama bakımından ‘kişilerin serbest dolaşımı’ 
kavramının anlamını açıkça belirtmektir. Bu parça ayrıca, AB’nin 
yasal çerçevesinin önemli bir bölümünü oluşturan bu konu hakkında,  
öğrencilerin araştırmalarını daha derinleştirmelerini de 
hedeflemektedir. 

 

 

1. Giriş 

AB müktesebatı tarafından garanti altına alınmış temel özgürlükler 
vardır: Kişilerin serbest dolaşımı, malların, sermayenin ve hizmetlerin 
serbest dolaşımıyla birlikte AB iç pazarının olmazsa olmaz dört temel 
haklardan biridir. Topluluk hukukunda bireyler için belki de en 
önemlisi, Avrupa vatandaşlığı için ana öğedir. Diğer üç özgürlüklere 
tezat olarak, kişilerin serbest dolaşımında insani yön ön plana 
çıkmaktadır. Kişilerin serbest dolaşımının en önemli unsurları: 

- İşçilerin serbest dolaşımı 

- Vasıfların ve diplomaların tanınması 

- Vatandaşların hakları 

- Sosyal güvenlik düzenlerinin eşgüdümü 
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Yukarıdaki unsurlar AB sınırları içinde AB vatandaşlarının hareket 
etme ve yerleşme haklarıyla sıkıca bağlıdır; diplomasının ve 
profesyonel sertifikalarının tanınması; AB parlamentosuna seçme ve 
seçilme hakkının var olması; iş piyasasına ve ev sahibi ülkede ilgili 
sosyal güvenlik düzenlerine girme hakkı. 

2. Hedefler ve Objektifler 

Hedefler ve objektifler, yukarıda bahsedilen ve kişilerini serbest 
dolaşımı fikrinin genel çerçevesini oluşturan dört unsurun daha iyi 
anlatılmasını içerecektir. Bundan sonra gelen objektifler ise kişilerin 
serbest dolaşımı konusunun nasıl AB’nin yeni üyelerinden 
Bulgaristan’da doğrudan etkisi olduğunu, Focus on Bulgaria kısmında 
her unsur için ele alacaktır. 

3. İşçilerin Serbest Dolaşımı 

1957’den beri Avrupa Topluluğu işçilere serbest dolaşım hakkı 
tanımıştır. AT antlaşmasının 39ncu maddesinin tanıdığı haklar: 

- Başka bir üye devlette iş aramak 

- Başka bir üye devlette çalışmak 

- Bu amaçla orada yaşamak 

- Orada kalmak 

- İşe giriş konusunda eşit muamele, işçinin işini 
kolaylaştıracak her türlü çalışma koşulu ve diğer 
avantajlardan faydalanmak 

39ncu madde işçiler ve göçmen işçileri kapsamaktadır. Avrupa Adalet 
Divanı’nın yorumuna göre, işçinin tanımı: (i) gerçek ve etkili bir işi 
üstlenen (ii) başka birinin yönetiminde çalışan (iii) ve bu işten para 
kazanan kişidir. Serbest meslekle uğraşanlar, öğrenciler, emekliler ve 
aktif olmayan kişiler bu kanun kapsamının dışında tutulmaktadırlar 
(onlara başka yasal başlıklar uygulanmaktadır). İşçinin ailesinin 
üyelerine de bazı haklar tanınmaktadır. Üye devlette işçiyle beraber 
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kalma hakkına sahiptirler. Ayrıca üye devlette sosyal ve eğitim 
olanaklarından yararlanabilme haklarına da sahiptirler. 

 3.1 Önemli güncel kısıtlamalar 

AB’nin yeni üyeleri iş piyasasına yönelik bazı kısıtlamalarla 
karşı karşıya kalabilmektedirler. Yeni üyelerden gelenlerin 
haklarını yedi yıllık bir süre için kısıtlayan bir geçiş süreci 
vardır. Bu geçiş süresi içinde yeni üyeler için muhtemelen 
çalışma izni gerekecektir. Yedi yıldan sonra, işçilerin serbest 
dolaşımına yönelik tüm haklar tanınmış olacaktır. 

 3.2 Bulgaristan’a bakış 

Günümüzde Bulgaristan işçilerin serbest dolaşımı için geçici 
süreyi onaylamıştır. Üyelikten iki yıl sonra, şimdiki AB üye 
devletleri, Bulgaristan’dan gelen işçilere yönelik ulusal 
kısıtlamalar ve kuralları uygulayabilecek. Daha önce de 
belirtildiği gibi bu geçici özel önlemler yedi yıllık bir süre için 
geçerli olacaktır. Aynı şekilde, Bulgaristan da kendi ulusal 
politikasını diğer üye ülkelerin dışındaki ülkelerin kendi iş 
piyasasına girmeye yönelik kısıtlayabilir, ancak AB üyeliği 
sırasında AB müktesebatıyla uyumlu bir çerçevenin bulunması 
gerekmektedir. 

Bulgaristan ve diğer üye ülkeler arasında sosyal güvenlik 
sistemleri arasındaki eşgüdüm, ikili anlaşmalarla güçlendirildi 
ve idarenin kapasitesinin arttırılması konusunda iyileşme var 
olmaktadır. Üyelik tarihinden sonra Avrupa Sağlık Sigortası 
Kartı da hazırlık aşamasına girecektir. 

4. Vasıfların ve Diplomaların Tanınması 

Vasıflar, sertifikalar ve önceki akademik dereceler, kendi ülkelerinden 
başka bir ülkede çalışmak veya okumak isteyenler için sorun teşkil 
etmektedir. Derecelerin ve vasıfların denklik sorunu, kişilerin serbest 
dolaşımı ideali altında yatan ruh için bir engeldir. AB, AB sınırları 
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içinde bu tür karışıklıkları ve ahenksizliği kaldırmak ve akademik 
vasıflarla sertifikaların daha kolay iletilmesi için çeşitli araçlar 
geliştirmiştir. Aşağıda, üye devletlerde vasıf ve sertifikaların transferi 
üzerine çalışan bazı AB kuruluşları ve merkezleri bulunmaktadır: 

Diplomaların Akademik Tanınması İçin: Ulusal Akademik Tanıma 
Bilgi Merkezi (NARIC) http://www.enic-naric.net/  

Avrupa Kredi Transfer Sistemi:        
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects_en.html 

Diploma eki: 
http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_e
n.html 

 

Profesyonel Nedenler İçin Tanıma: Europass 
http://europass.cedefop.europa.eu/ 

 

4.1 Genel Sistem 

Bu sistem profesyonel vasıflarla ilgilidir, akademik vasıflarla 
değil. Eğitimini geliştirmek isteyenlere yönelik olmayıp, 
alanlarında mesleklerini ve vasıflarını devam ettirmek 
isteyenlerle ilgilidir. Bu sistemin uygulanması için iki şart 
vardır: 1) üye devletin vatandaşı olmak; 2) vatandaşı 
olduğunuz devlette belirli bir mesleği sürdürmenizin yasal 
olması. 

Bu sisteme uygun yedi tane düzenlenmiş meslek var. Bunlar: 
doktorlar (pratisyen veya uzman), genel hemşire, doğum uzmanı, 
veteriner cerrah, diş cerrahı, eczacı ve mimar. Bu durumlarda, sistem 
şu şartlarda uygulanır: 1) bir üye devletin vatandaşıysanız; 2) bu 
sektörün yönergelerine göre mesleğinizi icra etmenize izin veren bir 
diplomaya sahipseniz; 3) gideceğiniz ülkede aynı mesleği icra etmek 
istiyorsanız. 
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Elinizde diplomanızın oluşu tanınmasını otomatik olarak 
gerektirmemektedir, AB tanımasının otomatik olmasını garantileyen 
hiçbir diploma listesi mevcut değildir. Mesleğe bağlı olarak krediler 
değişiklik göstermektedir. Gidilen ülkedeki yetkili otoriteye başvurup 
tanıma için gerekli adımlar atılmalıdır. Yetkili otorite tarafından bu 
şahsi bir temelde ele alınabilmektedir. 

Yetkili otorite en fazla dört aylık bir süreden sonra başvurunuz hakkında nihai 
bir karar verecektir. Eğer bu dört aylık süre geçerse, ilgili ülkenin kanunlarına 
göre temyiz hakkına sahipsiniz. Yerel otoritenin kararına yönelik üç olasılık 
vardır: (1) vasıflarınızı tanır; (2) telafi şartıyla tanır (alışma sürecini 
tamamlamak veya bir yetenek testinden geçmek); (3) başvurunuzu reddeder. 
Otoritenin kararını etkileyen iki unsur vardır: 

- Kendi ülkenizde vasıflı olarak tanındığınız meslek ile ilgili ülkede 
icra etmek istediğiniz mesleğin aynı olması 

- Eğitimizin süresi ve içeriğinin ilgili devletin eğitimindeki süre ve 
içerik arasında büyük bir fark olmaması 

Temyiz hakkı her karardan sonra var olmalıdır. Ret kararları da gerekçeli 
olmalıdır. 

 4.2 Bulgaristan’a bakış 

Profesyonel vasıflarda karşılıklı tanıma konusunda Bulgaristan’da 
ilerleme kaydedilmiştir. Bu konuda yeni yasa Eylül 2005’te kabul 
edilmiştir ve onaylamayı beklemektedir. Bu yasa altında Eğitim ve 
Fen Bakanlığı ve diğer yetkili otoriteler her mesleğin profesyonel 
kabiliyetlerini tanıyabileceklerdir. Ancak yine de yapılacak işler vardır 
ve Bulgaristan gayretle bu hedefe doğru ilerlemektedir. 

5. Vatandaşların Hakları 

Her vatandaşın yerleşme hakkı vardır. Eğer üç aydan daha az bir süre için 
kalacaksanız, geçerli bir kimlik kartı veya pasaport yeterli olacaktır. Üç aydan 
fazla bir süre için kalmanız, herhangi bir AB ülkesinde işçi veya serbest olarak 
çalışmanıza, bir kursa, eğitime veya iş eğitimine kayıtlı olmanıza,  ya da hem 
kendiniz hem ailenizin hayatını sürdürebilmesi için yeterli kaynağa sahip 
olmanıza (sağlık sigortaları dâhil) bağlıdır. 
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Vatandaşların ilgili devlette seçme ve seçilme hakları, o üye devletin 
vatandaşları için aynıdır. Kendi ülkenizde belediye seçimleri için de 
oy hakkınızı kaybetmiyorsunuz. Bütün Avrupa seçimleri için, üye 
devlette seçmen kütüğüne yazıldıktan sonra, kendi ülkenizdeki oy 
hakkınız kaybediyorsunuz. 

 

5.1 Bulgaristan’a bakış 

İş, ‘vatandaşların hakları’ başlığı altında, ‘yerleşme hakkı ve 
ilgili aile üyelerinin yerleşme hakkı’ başlığı altında yer 
almaktadır. Bulgar Anayasasında Şubat 2005’te 
gerçekleştirilen yeni değişikliklerle Avrupa Parlamentosu 
seçimlerini idare yasası ve AB vatandaşlarının yerel seçimlerde 
ve yönetim kademelerinde yer almasını içeren yasa onaylandı. 
Geçen Temmuz ayında kabul edilen Bulgaristan’ın yeni 
yabancılar kanunu, AB müktesebatıyla uyumlu hale 
getirilmelidir. 

6. Sosyal Güvenlik sistemlerinin eşgüdümü 

Serbest dolaşım hakkı ve sosyal güvenlik hakları ayrılmazdır. Bu 
hakların eşgüdümü, farklı AB ülkelerinde yaşayanlar ve başka bir AB 
ülkesinde yaşamak isteyenler için karışıklık ve dezavantajların 
engellenebilmesi için bu konu Avrupa düzeyinde ele alınmalıdır. 
Gerçek serbest dolaşım, güçlü bir koruma ve sosyal güvenlik hakları 
da içermektedir. AB’nin içinde sosyal güvenlik sistemlerinin 
eşgüdümünün amacı, üye devletlerin sınırları içinde tel bir güvenlik 
planına tabii olurken, emeklilik ve güvenlik haklarınızın 
korunmasıdır. 

Teorik olarak, bir işçi ve ailesi kendi ülkelerinde güvence 
altındadırlar. Başka bir ülkeye yerleştikten sonra, işçi, ve bazı 
durumlarda ailesi, ilgili ülkenin vatandaşlarıyla aynı haklara sahip 
olabilmektedir. Bu haklar: hastalık, doğum (sağlık ve parasal 
kazançlar), sakatlık, yaşlılık, sağ kalan eş durumundan kaynaklanan 
kazançlar, iş kazaları nedeniyle elde edilen kazançlar, mesleki 
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hastalıklar, ölüm ve işsizlik hali, aile ödenekleri. İlgili ülke 
vatandaşlarının ödedikleri katkı payları geçerlidir. 

AB’nin 1408/71 ve 574/72 sayılı yönetmelikleri, AB üye devletlerinin 
evvelki sosyal güvenlik sistemlerini düzenlemeye yardımcı olsa da, 
tamamen devirmemektedir. Bu yönetmeliklerin sonuçları ise, üye 
devletler kendi sosyal güvenlik sistemlerini kurabilmektedirler, ancak 
bu faydalardan ayrım yapmaksızın her AB vatandaşına sunmaları 
gerekmektedir. Sistem içinde eşitlik sistemi korunmalıdır. 

 6.1 Bulgaristan’a Bakış 

Bulgaristan ve Hollandalı ortaklar arasında ikili bir proje 
(BG/2002/IB/SO/01/UE) Eylül 2005’te tamamlanmıştır. Bu ikili 
proje Bulgaristan’ın sosyal güvenlik alanındaki üyelik öncesi 
etkinliklerine odaklanmıştı. Genel amaç, Bulgaristan’ı yukarıda bahsi 
geçen 1498/71 ve 574/72 numaralı yönetmeliklere hazırlamaktı. Proje 
şu şekilde tamamlandı: eğitimciler için uzmanlar yetiştirildi, sağlık 
harcamaları için bir bütçe plan yöntembilimi geliştirildi; her kurum 
için kendine özgü çalışma materyali ve çalışma programları 
geliştirildi.  

7. Sonuç 

AB içinde kişilerin serbest dolaşımı AB vatandaşı için ekonomik 
büyüme ve ortalama kazançların artmasına neden olmuştur. 
Vatandaşlar artık yeteneklerini ve potansiyellerini AB sınırları içinde 
kullanıp bundan bir hayat ve kariyer elde etme haklarına sahiptirler. 
Bu parçanın ana bölümünde de görüldüğü gibi, serbest dolaşım ideali 
işçi hareketlerinin öğelerini, diplomaların ve vasıfların tanınmasını, 
vatandaşların sosyal güvenlik sistemleri içindeki hakları ve 
eşgüdümünü etkilemiştir. Görünürde ilgisiz olan bu konular bir 
şekilde AB’nin kişilerin serbest dolaşımını desteğiyle birbirleriyle 
bağlantılı hale gelmiştir. 

Açık tanımların ve yönetmeliklerin ötesinde görünürde sınırları 
kalkmış bir AB toplumuna doğru dönüşü olmayan bir şekilde 
ilerlerken, böyle bir fikrin bugünün dünyasında olan meydan 
okumalar ve güvenlik riskleriyle karşı karşıyayız. Üye 
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devletlerarasında kişilerin serbest dolaşımını dengelemek amacıyla 
arttırılmış güvenlik AB’nin dış sınırlarında günlük realite haline 
gelmiştir. AB’de var olan serbest dolaşımı istismar etmek kolay hale 
geldiğinden, üye devletlerin otoriteleri birlikte eşgüdümle çalışıp 
güvenliği sağlamak ve sınırlar ötesi suçlarla mücadele etmelidirler. 

Şimdi tarihte AB sınırları içinde yaşamak heyecan vericidir. 
Vatandaşlar tek bir sistemde yaşamakta ve serbest dolaşım 
haklarından faydalanmaktadırlar. Başlangıcından beri Avrupa 
ülkelerinin bütünleşmesi, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerinden 
gelen gelenekle, kişilerin serbest dolaşımını üstlenmiştir. Bu temel 
değerler, genişlemiş bir AB’nin gelişmesine öncülük etmiş olup, 
kişilerin serbest dolaşımıyla ilgili her türlü konuda da ilerde temel taşı 
olacaktır. 

8. Düşünülmesi Gereken Konular 

Kişilerin serbest dolaşımı AB teorisinin ve düzenlemelerinin 
çoğunluğunun temel aldığı bir konudur. Bu konu hakkındaki kısa 
bakışın ve açıklamanın konu hakkında daha derin ilgi uyandıracağını 
ümit ediyoruz. Aşağıda, daha fazla bir etkileşim ve düşünmeye sevk 
edecek bir yönetmelik tablosu ve 2006 Avrupa İşçi Yılı kampanyasının 
bir sunumunu bulabilirsiniz. 

 8.1 Yönetmelik Tablosu 

 Aşağıda, AB standartlarına göre kişilerin serbest dolaşımına 
yönelik farklı öğeleri ele alan bir yönetmelik tablosu var. Bu tablo, bu 
parçadaki yasal çerçevenin gelişmelerin ana hatlarını ve verimli bir 
yaklaşımla ele almaktadır. 

 

Öğe Kapsam Hukuk Kaynağı 

 

A. Diplomaların ve 
mesleki vasıfların 
karşılıklı olarak 

A.1. Diploma ve 
vasıflar için diğer 
belgelerin veya 
başarıyla bitirilmiş bir 
eğitimin tanınması için 

Yönetmelikler– 
89/48/EEC ve 
92/51/EEC 
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tanınması karşılıklı tanıma 
sisteminin kuruluşu ve 
uygulanışı 

 

A.2. Yasal meslek 
alanlarının mesleki 
vasıflarını içeren 
eylemler 

 

 

 

 

 

Avukatlar - 
Yönetmelikler 
77/249/EEC ve 
98/5/EC 

 

Mimarlar  - 
Yönetmelik 
85/384/EEC 

 

Doktorlar  - 
Yönetmelik 
93/16/EEC 

Dişçiler  - 
Yönetmelikler 
78/686/EEC ve 
78/687/EEC 

Hemşireler-  
Yönetmelikler 
77/452/EEC; 
77/453/EEC ve 
89/595/EEC 

Doğum uzmanları 
- Yönetmelikler 
80/154/EEC; 
80/155/EEC ve 

 17 



80/1273/EEC 

Eczacılar - 
Yönetmelikler 
85/432/EEC и 
85/433/EEC 

Veteriner 
Cerrahlar  - 
Yönetmelikler 
78/1026/EEC ve 
78/1027/EEC 

 
Kişi Hakları Seçme Hakkı 

 

Yerleşme Hakkı 

93/109/EC 
yönetmeliği, AB 
parlamentosu için 
geçerli olan yöntemi 
ele almaktadır 

94/80/EC 
yönetmeliği, belediye 
seçimlerinde geçerli 
olan yöntemi ele 
almaktadır  

İşçilerin Serbest 
Dolaşım Hakkı 

AT anlaşmasının 39ncu 
maddesi (eski madde 
48). İşçilerin serbest 
dolaşımının 4 temel 
unsuru vardır: 

- Bir işe 
alınmayı 
kabul 
etmek 

- Bu 
amaçla 

Yönetmelikler 
1612/68/EEC 
Topluluk çerçevesi 
içinde işe alınmış 
işçiler için serbest 
dolaşım hakkı, 

Yönetmelikler 
2434/9/EEC, 1612/68 
yönetmeliğinin II 
bölümünü değiştiren 
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üye 
devletler
de 
serbest 
dolaşım 

- Kabul 
eden 
ülkede 
bir işe 
başlamak 
amacıyla 
serbest 
olarak 
kalmak 
ve ilgili 
ülkenin 
vatandaşl
arıyla 
aynı 
haklara 
sahip 
olmak 

- Kabul 
eden 
ülkede iş 
sözleşme
si 
bittikten 
sonra 
dahi 
kalabilm
ek 

ve eklemeler yapan  

93/569 numaralı 
karar, 1612/68 
yönetmeliklerini 
uygulamak, Avrupa 
iş değişkenliği kapısı 
(EURES) ile ilgili 
olarak Toplulukta 
işçilerin serbest 
dolaşımı  

Yönetmelik 
68/360/EEC, dolaşım 
engellerinin 
kaldırılması ve 
Topluluk içinde 
işçilerin ve ailelerinin 
kalabilmelerini  

Yönetmelikler 
1251/70/EEC işçinin, 
iş sözleşmesinin 
bitmesinden sonra 
dahi üye ülkenin 
bölgesinde kalabilme 
hakkı  

Yönetmelikler 
90/364/EEC, ikamet 
edebilme hakkı 

Yönetmelikler 
90/365/EEC, işlerini 
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bitirdikten sonra işe 
alınmış veya serbest 
çalışanların bölgede 
ikamet edebilme 
hakkı  

Yönetmelik, 
93/96/EEC eğitim 
görenlerin ve 
ailelerinin ikamet 
etme hakkı  

 

Kamu sigortası için 
eşgüdüm 

Ülke sınırları içinde iş 
arayanların seyahatleri 
için sürekli kamu 
sigortası getirmektedir. 

Düzenlemeler 
1408/71/EEC 
Düzenlemeler 
574/72/EEC   
 

 

 

 8.2 Avrupa İşçi Değişkenliğinin Yılı: 2006 

Avrupa İşçi Değişkenliğinin Yılı kamu bilincinin arttırılması ve 
işçilerin değişkenliğinin olanakları ve zorlukları hakkında 
tartışmalarını ilerletme şansını vermektedir. Bu yılın amaçları: 

- Vatandaşları işçilerin serbest dolaşımıyla, 
olanaklarıyla, fiyat ve var olan destek olanaklarıyla 
ilgili bilgilendirmek 

- Değişkenlikle ilgili iyi örneklerin karşılıklı değişimi 

- Araştırmalar ve anketlerle değişkenlik akışları, 
engelleri ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi 
edinmek 
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Avrupa Yılı için daha fazla bilgi edinmek için, Avrupa Yılı 

2006’nın sitesine bakabilirsiniz: 

http://europa.eu.int/workersmobility2006 

 

9. Kaynakça – Referanslar 

 

Aşağıdaki sitelere bakılmıştır (en son 28.2.2007 tarihinde) 

- Avrupa Komisyonu: http://ec.europa.eu/ 

- Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/ 

- Avrupa Yılı 2006: 
http://europa.eu.int/workersmobility2006 

- Avrupa Komisyonu, Bulgaristan: 2005 Geniş Kapsamlı 
İlerleme Raporu, (Brüksel 25 Ekim 2005) 

- NARICs: http://www.enic-naric.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 

http://europa.eu.int/workersmobility2006
http://ec.europa.eu/
http://europa.eu.int/workersmobility2006
http://www.enic-naric.net/


ÜLKELERİN İŞÇİ PAZARLARINDA AB 
DEĞİŞİKLİKLERİ VE REKABETLERİ: 
BULGARİSTAN 
 

ÖZET 

Avrupa Birliği(AB) sürekli olarak genişliyor. Eski üye ülkeler, yeni 
üye ülkeler ve AB denilen büyük ailenin parçası olmak isteyen ülkeler 
var. Birliğin olumlu yönlerinden biri kişilerin serbest dolaşım 
hakkıdır, ki bu iş arayan kişiler için önemlidir. AB şirketleri, tüm 
Avrupa toplumu ve Avrupalılar için bunun olumlu ve olumsuz 
tarafları vardır. Bu bölümde okuyucu serbest dolaşım planının ne 
olduğunu, iş aramanı, işçi pazarının ve iş gücünün aranan özelliklerini 
okuyacak.   

 

                         1-GİRİŞ 

                Tüm Avrupalıların önündeki ana sorun Avrupa Birliğinin 
genişlemesidir. Bunun bir sonucu kişilerin serbest dolaşım hakkıdır ki 
bu dört temel özgürlükten biridir. Bu belkide birliğin kanunları içinde 
Avrupa vatandaşlığının ana maddesi olarak kişilere tanınmış en 
önemli haktır. Avrupa Birliğinin gelişmesiyle cevaplanması gereken 
bazı sorular vardır. Bunlardan bir tanesi ve belkide en önemlisi 
kişilerin iş bulmak için yaptıkları serbest dolaşımdır. AB’de şimdiki 
toplam işsizlik oranı %9’dur. Çalışan kişilerin oranı %63’tür (15-64 
yaş arası çalışanlar). Tabiki Avrupa Birliğin’de bu konuda kendi 
içinde büyük farklılık vardır. 2005’ te İrlanda’da işsizlik oranı %4,5 
iken Polonya’da bu oran % 18.8dir. 

              2-BAZI ANA SORUNLAR 
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               Birçok AB üye ülkesi göç süreçleri konusunda Bulgaristan 
ve Romanya’nın beklenilen üyeliğinden sonra ürktüler. Bu göç 
süreçleri bölüm 2’de düzenlendi. Üyelik anlaşmalarında iş gücünün 
serbest dolaşımı da sorun teşkil etmektedir. Orda deniliyor ki serbest 
dolaşımın geçiş dönemi 2yıl+3 yıl+2yıldır. İlk iki yıl eski üyeler kendi 
yasama organlarına başvuruda bulunacaklar, üç. yıl- durum 
saptandıktan sonra geçiş dönemi 3 yıl daha ve iki yıl olarak- bazı 
ülkelerin genişlemesiyle iki ek yıl daha verilebilir ya da toplam süre 
yedi yıl olabilir. Örnek olarak Alman işçi pazarını verebiliriz. En az 
2009’a kadar Doğu Avrupa ülkelerinden işçilere bu Pazar kapalı. İki 
yıl öncesinden başlayarak Doğu Avrupa ülkelerinden yeni üyelerin 
işçilerin geçişleri kısıtlandı. Bu kısıtlama Polonya, Macaristan, 
Slovakya ve 2004’te üye olan diğer ülkeler- Malta ve Kıbrıs hariç- 
Avrupa Komisyonu eski üyelerden kapılarını işçi pazarına açmalarını 
istedi En az 6 üye ülke bu çağrıya uydu. Bunlar İngiltere, İrlanda, 
İsveç, Finlandiya, Portekiz ve İspanya’dır. Mayıs 2006’dan beri yeni 
üye ülkelerden işçi kabül ettiler. Bulgaristan aday üye olarak 
01.01.2007 tarihinde işçilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak kendi 
rejimini koydu: Tüm AB üye ülkelerinin işçilerinden serbest dolaşım. 

        3. ESKİ ÜYE ÜLKELERİN YENİ ÜYELERE KARŞI 
ALDIKLARI KISITLAYICI REJİMLER: 

             AB’nin 1 Mayıs 2004’te genişlemesi ile birlikte eski üye 
ülkeler (15 üye ülke) dört özel rejimi uygulamaya başladı: 

           I.Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Luksemburg, İspanya: AB vatandaşı olmayan kişilere karşı uygulanan 
tüm kuralları uygulamaya başladılar.   

          II. Avusturya, Danimarka, İtalya, Hollanda ve Portekiz: A–8 ( 
Malta ve Kıbrıs dışındaki diğer yeni üye ülkeler) ülkeleri için kota 
uygulamaya başladılar. 

        III. İrlanda, İngiltere: İşçilerin serbest dolaşımını uygulamaya 
başladılar ama sosyal güvenlik programlarına girişleri kısıtladılar. 

       IV. Ülkeler arasında sadece İsveç kendi sistemini geliştirdi ve işçi 
pazarına tam geçiş sağladı. 
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      Kişilerin serbest dolaşımı dört temel haktan biridir. Belkide 
Birliğin kuralları içinde bireyler için uygulanan en önemli haktır ve 
Avrupa vatandaşlığının temel maddesidir. 

Kişilerin serbest dolaşım çerçevesinde buna uyan parçalar 

• Yeterlilik belgesi ya da diplomanın tanınması 

• Vatandaşlık hakları 

• İşçilerin serbest dolaşımı 

• Sosyal güvenlik programlarının koordinasyonu 

İş gücünün serbest dolaşımı esnasında her iki tarafında profesyonel 
yeterliliği tanıması gerekiyor: 

 

• Üye ülkelerin yönetimsel yapılarında ve eğitim programlarında 
Avrupa standardlarına denk düşecek şekilde iyi kalitede 
uygulama yapmalılar 

• Üye olduktan sonra tanınma otomatik olarak ya da 
‘profesyonel fikre göre’ olmalı. 

4-İŞÇİLİKTE YENİLİKLER 

AB ülkelerinde gelişen işsizlik ve işçilik yenilikleri: 

• 2004 ile karşılaştırıldığında 2005 yılında çalışan kişilerin 
AB’de oranı 1,1 milyon arttı. 

• AB ülkelerinde işsizlik oranı yüksek oranda duruyor- %10,7 

• Gençler arasındaki işsizlik oranı diğer işsizlerin nerdeyse iki 
katından daha yüksek orandadır. Oran nerdeyse %20. 
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• Uzun dönem işsiz olanlar tüm işsizlerin %50’sini oluşturuyor. 
Ve uzun dönem işsizlerin %60’ı işçi pazarında iki yıldan fazla 
işsizler. 

• Kadınların iş bulma oranı yükseliydi ve %70’e ulaştı. 

• Hizmet sektöründe, yarı zamanlı işlerde, gece işlerinde ve 
haftasonu işlerinde çalışma arttı. 

• AB ülkelerinde sanayi ve tarımda çalışma alanları azaldı. 
1980’den bugüne AB’de çalışma alanları 13 milyondan fazla 
azaldı. 

• ICT’deki devrimin iş hayatına olumlu gelişmelere sebep 
olması bekleniyor. Çalışma alanları çalışanın evine taşındı, 
küçük ve orta ölçekli müteşebbisler oluşturuldu. Şu an sadece 
Avrupalıların %4’ü yabancı ülkelerde çalışıyor. Bu şu 
demektir: 150 milyon işçinin sadece çok az kısmı ‘serbest 
dolaşım hakkını’ kullanıyor. Böylece Avrupalıların çoğu bu 
özgürlüğün avantajını kullanmıyor. Almanya’da yapılan bir 
araştırma şunu göstermiştir ki kişilerin %41’i işsiz oldukları 
halde çalışmak için diğer Avrupa ülkelerine gitmekten 
kaçınmaktadır. İşsizlerin %53’ü uzakta çalışma fikrini red 
ediyorlar. 

• Avrupa sadece kıta iken anlaşma yokken serbest dolaşım 
lükstü. Bugün eğer talep ederseniz bir gereklilik. Şirketler, 
işçilerin serbest dolaşım hakkının bir hayat biçimi olduğuna 
sadece işçileri için değil aynı zamanda aileleri için de 
olduğuna inanmaya başladılar. Hamburg İşçi Ofisi’nden Hans 
Otto Bröcker’e göre serbest dolaşım diye birşey olamaz. 
Bunun için engel diplomaların karşılıklı tanınmamalarıdır. Bu 
ciddi sorunlara neden olabilir mesela gençlerin işsizliği gibi. 
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde iş gücünün göçünden oluşan 
problemler daha derin. Bunun ana nedeni bu ülkelerdeki 
işsizliğin çok yüksek oranda olmasıdır. 
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5-BULGARİSTAN’DAKİ DURUM 

Bulgaristan’da son yıllarda radikal reformlar yapıldı. Amaçları sivil 
toplumu ve Pazar ekonomisini oluşturmak. Bu reformları uygulamak 
halk alanında, ekonomik ve sosyal gelişmede birçok reformu içerir. 
Günümüzde sosyal programlardan biri olan işsizlik İşçi pazarında 
diğer sorunların yanında en büyük sorun haline gelmiştir. Diğer büyük 
sorunlar ise hareket etme ve göç konusundadır. Gelişmiş ülkelerin 
sorunu işçinin gelişmekte olan ülkeden gelişmiş ülkeye göçüdür çünkü 
bu göç eden kesim gittikleri yerde hayat standartlarını düşürüyorlar. 
Gelişmekte olan ülkeler için esas sorun ise genç ve kalifiye elemanın 
gelişmiş ülkelere göçüdür. 

  İşçi pazarında diğer sorun işçiler arasındaki ayırımdır. En büyük 
ayırım ise çalışma kapasitelerini kaybeden özürlülere karşıdır. 
Bulgaristan’da 2005’te ekonomik aktivifliğin katsayısı %48,8’idi. 
Erkekler için bu %54 kadınlar için %44 idi. Bu sayılar AB’de 10 puan 
daha düşüktür. 2005’te Bulgaristan’da çalışan kişilerin sayısı 
2.152.301 id. 2004’e göre bu sayı 72.369 arttı. Çalışanların temel 
özellikleri:  

 

• Cinsiyet: erkek-%53.52 

• Yaş: Çalışanların büyük oranı 35–44 yaş arasındadır(30,4%), 
55–64 yaş arası %6,8’ini ve 65 yaş üstü %0,9’unu oluşturur. 

• Eğitim: Lise %56,8, yüksek öğrenim %23, ilkokul %20,2 

Bulgaristan’da çalışma alanında işsizlik ve çalışmayı desteklemede 
koruma yasası uygulanıyor. Çalışma Bakanlığı işsizliğin önlenmesi ve 
çalışmayı desteklemek için devlet politikası uygulamaktadır. İşsizlere 
profesyonel yeterlilik teklif edip, ulusal işçi pazarını koruyorlar. 

5.1 Bulgaristan işçi pazarında rekabet 

Bugünkü durumun analizinde, yukarda anlatıldığı gibi, işçi 
pazarındaki yenilikler ve perspektifler bazı rekabetleri de beraberinde 
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getirdi ki bunlar sosyal politikaların gelişmelerinde, çalışma 
politikalarında ve insan kaynakları politikalarında açıklanacak: 

• Düşük seviyedeki ekonomik aktiviteler 

• Çok sayıda işsiz kişiler 

• Cesareti kırılmış çok sayıdaki insan topluluğu (İşçi pazarı 
değişiminde kayıtları yapılmadan cesareti kırılmış işsizler) 

• İşçi pazarına yerleştirilmiş eşitsiz guruplar 

• Çalışma ve işsizlik üzerine bölgesel farklar 

• Yüksek iş teklifi fakat düşük talep 

• İşverenin istediği seviyeden daha düşük seviyede işçilik 
vasıfları 

• Çalışan kişiler için yeterli olmayan iş eğitimleri ki bu kişiler 
teknolojik gelişmelerden sorumludurlar.  

Bu problemlerin yanısıra yapılan provokasyonlar işçi pazarını etkiler: 

 

• Uygun olmayan nüfus yapısı- İsteklerini azaltıyorlar böylece 
işgücü yaşlanıyor 

• Bulgaristan’ın AB’ye girmesi ve toplumun gelişmeye 
yönlendirilmesi bilgi ile olur. 

• İşçi hayatındaki değişiklikler 

6-BULGARİSTAN’DAKİ YETİŞKİN İŞGÜCÜNÜN 
ÖZELLİKLERİ 

Bulgaristan’daki iş gücünün bazı özelliklerinin 4 kategorisi: 

6.1-Güçler 
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• - Genç ve enerjik işgücü 

• - Kaliteli teknik bilgiye sahip olma 

• - İyi kalitede ve deneyimli insanlar 

• - Yeni olgular ve yöntemler uygulayarak düşük seviyede 
değişime karşı çıkma 

• - Rekabet için istek duyma 

• - Kendini beğenmiş olmama 

• - Gelişme amacıyla geribildirimi kabül etme 

• - Hızlı kişisel gelişim ve değişime açık olma 

• - Öğrenmeye istekli olma 

• - Esnekliğe sahip olma 

• - Amaçlara ulaşma azmine sahip olma 

• - Yaşarken öğrenme yeteneğinin var olması 

• - Sağlanan imkanların değerini bilme, bağış kabül etmeme 

• - Yeteneğe saygı duymak 

6.2 Gelişen alanlar 

• - Liderliğin gelişimi 

• - Yönetim uygulamaları 

•  

• Müşteri memnuniyeti 

• Zaman yönetimi ve planlama 

• Kısa dönem kariyer planlama 
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• Dil engeli 

• İnsiyatif alma 

• Profesyonel işlerde karar alma 

6.3 Fırsatlar 

• - Pazar fırsatlarını devletin teknolojisi ile genişletme olanağı 

• - Bugünün iş dünyası girişimci ruh için çok fazla fırsat tanıyor. 

• - Profesyonel işleri öğretiyor 

• - Fırsatlar ve riskler arasında doğru dengeyi bulma yeteneği ( 
birinci ve ikinci iş durumları, kısa ve uzun dönem 
perspektifleri) 

6.4 Tehditler 

• - Temsilcinin deneyimlerini geride bırakmak 

• - Küresel amaçlar için dar boğaza girmeden gelişim alanları 
üzerinde aktif olarak çalışmak 

• - Çok fazla iş umutçusu olmak 

7- SONUÇ 

Geri kalan tüm Avrupa ülkeleri üye ülke olsunlar ya da olmasınlar 
aynı sorunları yaşıyorlar. Yunanistan’daki işçi pazarındaki durumu 
görmek için aşağıdaki adreslere bakın: 

http://www.indexmundi.com/greece/unemployment_rate.html 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/internetionel/lae
nderportraets/greece/blank/kennzahlen.html 

Türkiye için lütfen bunlara bir bakın: 

http://www.die.gov.tr/epEng.htm 
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http://www.die.gov.tr/ENGLISH/SONIST/ISGUCU/200706.doc 

8- KAYNAKÇA 

Aşağıdaki bilgi kaynaklarına danışılmıştır. ( Son ziyaret tarihi: 28–
02–2007) 

www.nssi.bg 

http://www.nsi.bg 

http://www.nsz.government.bg/ 

http://www.indexmundi.com/ 

http://www.bfs.admin.ch/ 

http://www.die.gov.tr 
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ROMANYA’DA AKTİF VE DEMOKRATİK 
VATANDAŞLIK 
 

Özet 

 

Bu modül diğer bir takım kuruluşlar gibi gelecekteki gelişime için 
savaşları sonsuza kadar durdurmayı hedefleyen Avrupa Birliği 
hakkındadır. 1992’de Maastricht Anlaşması ve Avrupa 
parlamentosunun yürürlüğe gitmesi ile birlikte barış ve gelişme arzusu 
daha da belirgin hale geldi. Maastricht Anlaşması Haziran 1940 
Charles de Gaulle Jean Monnet ve Wiston Churcill’in bir Fransız – 
İngiliz sendikasında bir tartışmada ele aldıkları Avrupa vatandaşlığı 
konseptini yeniden gündeme getirildi. Bu konseptin içeriği bir kişinin 
kişisel statüsünü belirleyen politik boyut ile kişinin bu haklara sahip 
olma ve onları kullanma kapasitesi ile ilgili bir kişinin talep ettiği 
sübjektif haklar toplamından ibarettir.  

Giriş: Demokratik vatandaşlık nedir? 

Avrupa vatandaşlığı kavramıyla kast edilen bir fikir, bir konsept ve bir 
gerçektir. Pozitif bir değer olarak Avrupa vatandaşlığından kastımız 
herkesin ihtiyacı olan demokratik vatandaşlıktır. Uygulama biçimiyle 
demokratik vatandaşlık bir ülke ve toplumun işlerliği ile ilgili bütün 
bilgiyi içerir. 

 

• Devlet niçin şimdiki şekliyle düzenlenmiştir ve 

işlemektedir. 

• Bilgilerimiz nereden gelmektedir? 

• Nasıl ve kimi seçeriz? 
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Demokratik vatandaşlığın az yada çok seçme sorusu ile ilgili olmasına 
karşı, o aynı zamanda aile içinde ve toplumunda iyi yaşamaya 
geleneği ile de ilgilidir. Bu bize gösterir ki: 

 

• Sorularımızı dost ve adaletli bir tutum içerisinde nasıl 

çözebiliriz? 

• Nasıl pazarlık yapar ve ortak bir dil buluruz. 

 

Demokrasiyi özümsemiş bir vatandaş şunları bilir: 

 

• İçinde yaşadığı toplumun temel kurallarını  

• Kişisel sorumlulukları  

 

1. Demokratik bir vatandaşlık için eğitime neden ihtiyaç 

duyarız? 

Demokratik vatandaşlık bir alışkanlık / yetenek ve yetenek / alışkanlık 
öğrenilmek zorundadır.Geçmişte bunlar okulda öğretiliyordu. Ama 
öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumda sesleri nadiren duyuluyordu. 

Demokrasi kelimesi Yunancadan gelir ve anlamı 
insanların/vatandaşların gücüdür. Fakat araştırmalar göstermektedir ki 
birçok Avrupalı politik sistem ile hiç ilgilenmemektedir. Politikacılara 
güvenmemekte, politik kurumlar tarafından kafaları karışmakta ve 
seçimin önemini sorgulamaktadırlar. 2004’teki anayasa oylamasında 
oylar evde kaldı ve Avrupa Birliğinin yeni üye devletlerinde bile 
seçime katılma oranı sadece % 26.4’tü. 
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2. Demokratik vatandaşlık için eğitimin amacı nedir? 

Demokratik vatandaşlık için eğitimin amacı insanlara; 

• Bilgi 

• Anlayış 

• Yetenekler  

• Tutumlar 

kazandırmaktır. Bu özellikler onların toplumda gerek yerel, gerekse 
ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir rol oynamalarına yardım 
edecektir. 

Eğitimin amacı insanlara; 

• Hakları  

• Sorumlulukları 

• Görevleri 

Hakkında nasıl bilgi edinebilecekleri ve onlara bir fark 
yaratabileceklerini anlamalarına yardım etmektir. 

 

4.Demokratik vatandaşlık eğitimi nedir? 

Demokratik vatandaşlık eğitimi,  

• Okullarda vatandaşlık bilgisi derslerinde 

• Çocukluktan gençliğe kadar eğitimin bütün biçimlerinde 

• Yetişkinlerin eğitiminde  

• Meslek eğitimi süresince  
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• İşyerindeki meslek eğitimi süresince. 

 

Demokratik vatandaşlık eğitimini bir kampanya organize etmek ve 
çocuklara yönelik bir internet sitesi oluşturmak gibi farklı grup 
etkinlikleri içerisinde bulabiliriz. 

Demokratik vatandaşlık sadece bize oy kullanmayı öğretmez:  

• Şiddet kullanmadan aile içinde problemleri nasıl 

çözeceğimizi öğretir. 

• Problemleri dostane ve adaletli bir tutum içerisinde nasıl 

çözeceğimizi öğretir. 

• Çevremizi güvenli ve temiz tutmak için komşularımızla 

nasıl ortak hareket edeceğimizi  öğretir. 

 

5. Kadın politikacılar 

Demokratik vatandaşlık alanında fırsat eşitliği ve ayrımcılık yapmama 
olarak kendini gösteren haklar ve özgürlüklerden söz ediyoruz. Bu 
tanımladığımız zeminde eğer tarihi hafızamızı yoklarsak politikadaki 
kadınların etkileri yeni değildir. Ancak gerçek başlangıç 20.yüzyılda 
kadınların da erkekler gibi seçme ve seçilme hakkını elde etmesi ile 
olmuştur. Bunu feminist hareketin bir sonucu olarak görmek zorunda 
değiliz. Çünkü bu özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde sosyal, politik 
ve ekonomik değişmelerin bir sonucudur. Bu yüzden Avrupalı 
kadınların hayatlarındaki demokrasi etkileri erkekler ve kadınlar 
arasındaki eşitlik hakkını esas alan çok çeşitli araştırmaları, analizleri 
ve teorileri içermektedir. 

Aynı zamanda şu ana kadar ayrımcılığa karşı çıkarılmış kanunlar 
sayesinde 2000’li yılların başından itibaren gittikçe artan sayıda kadın 
politikaya girmesi ve bir çok üst düzey makamlar için aday olması bu 
yolda yavaş fakat kararlı bir ilerlemenin olduğunu göstermektedir. 
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Genel olarak politikaya girmiş olan kadınların oranı % 16’dır. Farklı 
ülkelerden alınan bu toplam oran kadın ve erkekler arasında eşit 
haklar ve fırsat eşitliği olan liberal demokrasilerin olduğu ülkelerde 
dahi diğer bir eşitsizliği göstermektedir. 

2005 yılındaki Avrupa Komisyonu’nun bir istatistiği gösteriyor ki 
Avrupa Birliği üye ülkelerinde ulusal politik yapılarda kadının çok 
farklı bir temsili söz konusudur. İsveç % 45’lik bir oranla lider 
kalırken, Almanya ve Büyük Britanya % 20’lik bir orana sahiptir. 
Fransa ve İtalya % 12 ve Macaristan sadece % 1 dir. Birçok ülkede 
seçim sürecinde önemli makamlar için kadınların aday gösterilmesi 
konusunda suskunluk mevcuttur. Şu gerçeği fark etmek zorundayız ki 
kadınlar radikal reformlar getirme konusunda başarısız olmuşlar, bu 
yüzden kadınlar sosyal problemlere boyun eğmektedirler. Margaret 
Thatcher, Tansu Çiller, India Gandhi, Golda Meir çok iyi bilinen 
şahıslardan bazılarıdır ve zamanımız bize tarih yaratacak daha fazla 
feminist figür sunmaktadır. Kadınların profesyonel yetenekleri onların 
politikadaki etkilerinin kadını bir ev kadını ve erkeğe muhtaç gören 
bazı muhafazakârların düşündüğü gibi sadece bir kapristen ibaret 
olmadığını göstermiştir. Aksine erkeklerle eşit statülere ve haklara 
sahip olma konusunda sosyal, ekonomik ve politik düzenlemeler 
kadınların zihinsel kapasiteleri ve profesyonel yetenekleri onların en 
üst politik düzeyde katılımını önemli hale getirir. Demokratik 
vatandaşlık için eğitim onların pes etmesini engellediği için 
politikadaki ve toplumdaki feminist mücadele hala devam etmektedir. 

 

6. Demokratik vatandaşlık için eğitim gençlere hangi 

yollarla yardım eder? 

Çocukların ve gençlerin yaşı oy kullanmak, jüride yer almak için belki 
küçüktür ama onlar da yetişkinlerle aynı hak ve görevlere ve konuşma 
hakkına sahiptir. Demokratik vatandaşlık eğitimi onlara okulda ve aile 
içinde kullanabilecekleri bilgi ve yetenekleri öğretecektir. Onların 
demokrasinin değerleri, vatandaş olarak haklarını ve sorumluluklarını 
kullanma kapasitesini geliştirme konusundaki bilgilerinin 
genişlemesine yardım edecektir. 
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7. Yetişkinler ile ilgili ne söyleyebiliriz? 

Birçok yetişkin politikaya olan ilgilerini kaybetmişlerdir. Politik 
partileri onları hayal kırıklığına uğratmış, çünkü onlar liderlerinin 
onlardan ve onların fikirlerinden kopuk olduğu izlenimini 
taşımaktadırlar. Fakat bir çok insan kendini saran dünya ile 
ilgilenmektedir. Örneğin; 

• Yerel hastanelerde bir çok gösteri düzenlemekte 

• Çevreyi korumada ve hayvanlara kötü muamele 

edilmesinde duyarlılık göstermektedir. 

Demokratik vatandaşlık eğitimi insanların kendi görüşlerinin 
duyulmasına yardım edecek ve bunların toplumlarında nasıl 
kullanılacağını gösterecektir. İnsanların fikirlerini ifade etmesini 
engelleyen başka zorluklar da vardır. Bazı kadınlar seçme hakkına 
veya sosyal hayata katılma şansına sahip olmamıştır. Çünkü erkek 
hakim bir toplumdan gelmektedirler. Özürlü ve yaşlı insanların da 
istekleri kırılmıştır. Çünkü onların konuşmalarını sağlamak çok 
zordur. Demokratik vatandaşlık eğitimi iki düzeyde çalışır: 

1. Onlara güven verir. 

2. Toplumun diğer kesimine onların gözlerini ve kulaklarını 

açar. 

Bilinen gerçek şudur ki demokratik vatandaşlık için anahtar unsur her 
insanın ekonomik ve sosyal gelişimi temelleri üzerinde 
yaratılmaktadır. Bu bağlamda iş, motivasyon, demokratik vatandaşlık, 
aktif vatandaşlık arasındaki ilişkiyi araştırmak gerekir. Romanya gibi 
Avrupa’da da günlük hayatta ekonomik ve sosyal problemler öncelikli 
olmak üzere çözülecek birçok problem vardır. Demokratik vatandaşlık 
eğitimi gençlerde ve yetişkinlerde okullarımızda bugüne kadar ihmal 
edilen insan haklarının gelişmesine yardım eder. Romanya’daki ve 
Avrupa Birliğindeki bazı kurumlar hâlihazırda temel insan hakları 
eğitimi, yetişkinlerin kendi hak ve sorumluluklarını öğrenmesi, 
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toplum içinde insanın rolünün kendisi ve diğerleri için sonuçlarını 
kestirmesi gibi konularda birçok pozitif deneyimlere sahiptir. 

 

 

8. Avrupa Konseyi Niçin İlgili? 

 

Avrupa Konseyi en eski ve en kapsamlı Avrupa Kurumu olarak 46 
üye devletle bütün Avrupa’yı kapsamakta ve 800 milyondan fazla 
insanın hayatlarını etkilemektedir. 

 Avrupa Konseyi şu görevleri yapar: 

 Avrupa vatandaşlarının insan haklarını denetler 

 Demokrasi ve devletin koruyucusudur. 

 En iyi yapıdır. 

 Avrupa demokratik vatandaşlık eğitimini görev edinir. 

 

 9. Niçin 2005 Yılı Demokratik Vatandaşlık Yılıydı? 

 

 Avrupa Konseyi 1997’den beri demokratik vatandaşlık projesi 
üzerinde çalışmaktadır ve bu tarihten itibaren sayısı gittikçe artan ülke 
bu örneği takip etmiş ve ulusal düzeyde sivil haklar içeren projeler 
başlatmışlardır. 2004 yılında o zamana kadar ne kadar başarılı 
olunduğu konusunda bir anketin yapılmış deneyimlerini paylaşarak ve 
Avrupai perspektiften bir demokratik vatandaşlık eğitimi verilmesi ile 
ilgili geleceğe yönelik bir hedef belirlenmiştir. 

 37 



 

 10. Eylem Hangi Yolla yapılmalıdır? 

 

 Her ülke kendi eylem planını hazırlamalı, Avrupa konseyi 
birçok projeye yardım eden ve destek sağlayan bir şemsiye olmayı 
görev edinmelidir. 

 

 11. Kim Katılacak 

 

 Öğretmenler, öğrenciler, çocuklar, araştırmacılar, sosyal 
hizmet görevlileri ve kendi hayatları, toplumsal çevreleri ve genel 
olarak toplum ile ilgili konuşmak isteyen herkes. 

 

 12. Uygulamada Demokratik Vatandaşlık 

 

 Avrupa Konseyinin okullarda şiddetin önlenmesine yönelik 
kararları gözden geçirilerek İsviçre’de geliştirilen elektronik bir seçim 
sistemi kullanılarak Avrupa’daki okullara uyarlanmıştır. Bazı 
gruplarla ilgili bir etkinlik onları seçime teşvik etmek, Kosova’dan 
seçime katılmak; bu etkinlik seçimlere Slavların katılımının 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Azınlık çocuklarının eğitimi ile ilgili 
olarak Bulgaristan’da başlatılan yeni bir ulusal strateji de fark edilmek 
zorundadır. 
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 13. Demokratik Vatandaşlık Eğitimi (EDC) Nedir? 

 

 EDC (education for Democratic Citizen) gençleri ve 
yetişkinleri demokratik hayatta daha aktif rol almaları, toplum içinde 
kendi hak ve sorumluluklarını kullanmaları için uygulama ve 
faaliyetlerin toplamıdır. 

  

13.1.  EDC Ne İçerir? 

 

1. EDC insan hakları, vatandaşlık eğitimi, barış eğitimi, 

global ve kültürler arası eğitimi içerir. Çünkü kimse 

vatandaşlık eğitimini uygulama yapmadan öğrenemez. 

2. EDC ayrıca demokrasi ve katılım konseptiyle ilgili birçok 

etkinliği içerir. 

 

13.2. EDC’nin Amacı  

 

Demokratik toplumları etkin demokratik bir kültürle güçlendirmektir. 
Demokratik topluma sahip olma duygusu vermeyi ve ulusal ve 
Avrupa boyutunda tolerans sahibi özgür bir toplumun kurulması için 
paylaşılan temel değerler bilgisini kazandırmayı dener. 

 

13.3. Kim Katılıyor? 
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EDC formal ve informal eğitimin bir parçası olduğundan ana katılımcı 
okullardır. Ayrıca kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yerel ve bölgesel 
liderler ve medya. 

 

13.4. EDC Kime Hitap Eder? 

 

Önceliği çocuk ve gençlere vererek EDC genel eğitime katkı sağlar ve 
böylelikle bütün yaş gruplarına hitap eder. 

 

 13.5. Avrupa Konseyinin EDC Projeleri 

 

Avrupa Konseyinin EDC projesi Ekim 1997 yılında aktif vatandaş 
olabilmek için gerekli değerleri ve yetenekleri belirlemek için 
başlatılmıştır. O tarihten itibaren Avrupa Konseyi Avrupa’nın değişik 
yerlerinden gelen EDC uzmanları ve uygulayıcıları ile görüşmeler 
yapılmış, EDC ile ilgili kuramlar, stratejiler ve iyi uygulama örnekleri 
belirlenmiştir. (1997-2000 projesine bakınız) Bu toplantıların sonuç ve 
önerilerini temel alarak Avrupa Konseyi EDC ile ilgili bazı politik 
normlar ortaya koymuş ve üye devletlerle onların gerçekleştirilmesi 
için çalışılmıştır. 

 

14. Sonuç 
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Mevcut EDC projesi 2004’ün sonunda sona ermiş, Bakanlar Komitesi 
ve Avrupa Konseyi 2005 yılını Eğitim Yoluyla Avrupa Vatandaşlığı 
yılı ilan etmiştir. 2005 yılı EDC projesinin 2001-2004 ikinci 
aşamasıdır ve Avrupa Konseyi ve üye devletler için EDC ile ilgili yeni 
bir görüşün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu yıl Romanya’da Avrupa 
Vatandaşlığı için bir program başlatılacak ve bu program 2007-2013 
yıllarını kapsayacaktır. Bu programdan sorumlu kurum yönetim ve 
İçişleri Bakanlığı olacaktır. 

 

15. Düşünceler ve Romanya’da Demokratik Vatandaşlık 

 

Son yıllarda gezegenimizde barışı tehdit eden birçok çatışma ve 
problemler vardır. Bu çatışmaların temel sebebi ayrımcılık ve 
dışlamadır ve bunlar birbirimizle ilgili bilgi yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır. Romanya’da 22 milyonun içerisinde Macarlar, 
Almanlar, Ruslar ve diğer azınlıklar yer alırken Katolik, Ortodoks ve 
Müslümanlık gibi farklı dinler ve farklı kültürler mevcuttur. Kültürler 
arası bir eğitim insanların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlar. 
Ayrıca, yaş, fiziksel karakteristikler, yaşam tarzı, tutkular bakımından 
farklılıkların kabul edilmesi için gösterilecek çabalar gerçek 
demokratik bir vatandaşlık için önemlidir. 

Çok iyi biliniyor ki ülkemiz bilginin iletimi için birçok çaba 
göstermekte, medya tarafından demokratik değişmelere duyarlı 
olmakta devlet ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından geliştirilen farklı 
kültürler arası ve uluslar arası projelere katılımı desteklemektedir. En 
önemli öncelik ise çoğunluk ve azınlık statüdeki insanların yaşam 
değerleri ve kültürlerinin kabul edilerek onlarla karşılıklı ilişkilerin 
kurulmasıdır. 

Nasıl yaşayacağımızı yaratıcı bir yolla birlikte nasıl eyleme 
geçeceğimizi öğrenmeliyiz. Vatandaş olarak toleranslı olmayı, 
ayrımcılık yapmamayı ekonomik eşitsizlikleri dengelemeyi hedef 
haline getirmeliyiz. Hayatımızda ne değişmek zorunda ; ayrım, 
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ayrımcılığı azaltmak, şiddet. Bunu nasıl başaracağız. Eşit şekilde 
kazanan-kazanan, yaratıcı cevaplar, uygun davranış içinde kişisel 
görüşler, işbirliği, farklı uzlaşmazlıklara barışçı çözümler. 

 

    

16. Kaynaklar 

• Democratic citizenship –Manual  for students, MEC Bucuresti, 

2004 

• Maramures School Festival –nr.4, 5, 6, 7, (2005-2006).  

• www.edu.ro 

• www.democracy.ro 
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Kişinin Kendi İşini Kurması: Bulgaristan’da 
Kadınlar İçin Eşit Haklar Elde Etmenin 
Yollarından Biri 

 
 

ÖZET 

 

Cinsiyete dayalı haklar bütün ülkelerdeki toplumların karşı karşıya 
kaldığı bir konudur. İş dünyasında kadınların eşit hakları elde 
etmesine birçok tehdit mevcuttur. Konu ile ilgili bütün toplumlar ve 
birçok kadınlar tarafından kararalar alınmaktadır. Herhangi bir kişinin, 
sadece kadınların değil kendi işini kurması birçok çözümden bir 
tanesidir. Bu karar işsiz kadınların oranını %20 ila % 30 arasında 
düşürebilir. Bu modülde okuyucu iş dünyasında kadınların iş 
dünyasında karşı karşıya kaldığı problemler hakkında bilgi sahibi 
olurken, insanların eşit haklara sahip olması konusuna saygı duyacak 
ve bir kişinin kendi işini kurması ile ilgili bazı temel gereklilikleri 
öğrenecektir. 

1. Giriş 

  

 cinsiyet eşitliği konusunda 8 Mart 1911’de Avrupa’da ilk defa 
kutlanan Uluslar arası Kadınlar Günü’nden bu yana çok yol alındı. 
Fakat kutlamak için nedenler olduğu gibi daha yapılacak çok şey de 
var. 

 Kadınların hakları ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele 
eden birçok ulusal ve uluslar arası kurum vardır. Onlardan biri 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Kurumu (OECD) ‘dur. OECD 
Kalkınma Merkezi’nden kadınların sosyo-ekonomik statüsü ile ilgili 
karşılaştırılmalı veriler yeni bir veri tabanı olarak sunulmuştur. 
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Cinsiyet, Kurumlar ve Kalkınma Veri Tabanı (GID) araştırmacı ve 
politika geliştiricilerin kadınların ekonomik gelişmedeki engelleri 
belirlemek ve analiz etmek için yeni bir aracı temsil etmektedir. Bu 
dünyadaki 162 ülkeyi kapsamakta ve cinsiyet eşitsizliği ile ilgili 50 
göstergeyi içermektedir. Bu veri tabanı, farklı kaynaklardan elde 
edilen bilgileri sistematik ve tutarlı bir şekilde bir araya getirerek 
kadınların sosyo-ekonomik statüleri ile ilgili deneysel kanıtları 
sunmuştur. 

 Aşağıdaki linkler kadınların ekonomik statüleri, kaynaklara 
ulaşma durumu, ülke bilgileri ve diğer bilgilerin yer aldığı site 
adresleridir. 

 http://www.oecd.org/dataoecd/19/28/36223936.xls 

 http://www.oecdobserver.org/news/categoryfront.php/i
d/1294/gender.html 

 

 Avrupa Birliği ülkelerindeki sosyo-ekonomik gelişmeler 
kadınların sosyal ve üretici rolünü eğitim standartlarını yükselterek ve 
kadınların iş gücü katılımlarını yükselterek arttırmıştır. Aşağıda 
Bulgaristan, Almanya, Türkiye ve Yunanistan’ın cinsiyet eşitliği ve 
kadınların hakları konusunda yasal çerçeve sunulmuştur. 

 

 

2. Hedef ve Amaçlar 

 

İş dünyasında cinsiyetler arasındaki eşitsizliği önlemek için kadının 
kendi işi kendisinin kurmasına yardım etmek. 

 Kendi işini kurmayı arzu eden birine gerekli olan temel 
bilgileri sunmak. 
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3. Ana Bölüm 

 

 Cinsiyete dayalı ayrımcılık konusundan söz ettiğimizde farklı 
ülkelerde yaşadığımız için farklı problemlerle karşı karşıya 
olduğumuzu söyleyebiliriz. 

 

3.1. Bulgaristan’da Kadınlar 

  

Cinsiyet temelli eşitlik prensibi ve yasaklama ayrımcılığı Bulgaristan 
Anayasası’nın 6. bölümünde yer alır ve genel halk için belirlenen bu 
ilkeler ticari faaliyetlerle de ilişkilidir. Aynı zamanda bir toplumun 
gelişmesi hakların somut bir şekilde ifade edilmesi ve onları hayata 
geçirmek için etkili araçların belirlenmesini gerektirir. 

 Mayıs 2001’de kabul edilen kanun ilk defa “dolaylı 
ayrımcılık” fikrini düzenlerken ona hukuksal bir tanım getirmektedir. 
Aynı zamanda aynı işi yapan kadınlar ve erkekler arasında ayrım 
yapmadan eşit ücret prensibi getirilmiştir. İş yerinin kapanması 
dışında hamilelik döneminde hangi sebepten olursa olsun kadının işten 
çıkarılması kaldırılmıştır. 

 Bulgaristan Avrupa sosyal kontratını onaylamıştır. “Eşit 
muamele” bölümüne karşılık gelen Bulgaristan’ında onayladığı 
kısımlar: Bölüm 20 “Cinsiyete dayalı ayrım olmaksızın iş ve meslek 
alanlarında eşit fırsatlar ve eşit muamele hakkı” Bölüm 26 “İş yerinde 
itibara saygı hakkı” Bölüm 27 “Ailevi görevleri olan işçilerin eşit 
fırsatlara sahip olma ve kendilerine eşit davranılması hakkı”. BU 
projeyle kadın ve erkek eşitliğinin kurumsal çerçevesi belirlenerek, 
Bulgaristan’ın Pekin Platform’unda belirlenen ilkelerin uygulanması 
konusundaki kararlılığı kadın hakları konusunda ulusal bir 
mekanizmanın geliştirilmesini sağlamıştır. 
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 Bulgaristan kayıtlı işsiz sayısı 426.151 ve bunların 238.279’u 
kadındır. Kadın ve erkek eşitliği diğer ülkelerin anayasalarında da yer 
almıştır.Aşağıda bu ülkelerin anayasaları ile ilgili linkler yer 
almaktadır. 

 http://www.vescc.com/constitution/germany-constitution-

eng.html 

 http://www.tbmm.gov.tr/english/constitution.html 

 http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/gr00000_html 

 

3.2 Türkiye’de Kadınlar 

 

 Türkiye kadının statüsü açısından ilginç bir örnek teşkil eder. 
Çünkü Türkiye küreselleşme ve geleneksellik çelişkilerinden etkilenen 
bir ülkedir. Öncelikle, Türkiye’deki nüfusun büyük çoğunluğu 
müslümandır. Bugün devletin en önde gelen yönetim birimlerinde 
kadınları görürken, Türkiye’de hala kadınlar ve erkekler arasında 
eşitsizlikler mevcuttur. Yine toplumun değişik katmanlarından gelen 
kadınlar gelişmenin eğitim, sağlık ve istihdam gibi önemli göstergeleri 
bakımından erkeklerle eşit şartlara sahip değildir. Kadının toplumdaki 
statüsü yıllar boyunca çok yavaş gelişmiştir. Kanunlarda kadınlar ve 
erkekler arasındaki eşitliği bozan bazı kararlar olmasına rağmen, 
geçmiş yıllarda bu ayrımcılığı ortadan kaldırmak için önemli adımlar 
atılmıştır. Ulusal bir kuruluş ve bazı kanunlar çıkarılmıştır. Üniversite 
bünyesinde kurulan kadın çalışma merkezlerinin sayısı 13’e çıkmış bir 
kadın kütüphanesi kurulmuş, resmi ve resmi olmayan kuruluşlar 
tarafından birçok proje başlatılmıştır. En önemlisi kadına karşı 
ayrımcılık konusunda bir hassasiyetin yaratılması ve konunun bir 
problem olarak tartışılmaya başlanmasıdır. Türkiye kadınla ilgili 
bütün uluslar arası konferanslara katılmış, doğrudan yada dolaylı 
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olarak kadınla ilgili birçok uluslar arası antlaşmayı imzalamıştır. 
Türkiye ayrıca Pekin’de 1995 yılında yapılan 4. Dünya Kadınlar 
Konferansında kabul edilen Eylem Platformunu koşulsuz kabul 
etmiştir. 

 

 

 

 

 

 3.2.1. Ulusal Mekanizma 

 

 Kadınlarla ilgili konuların politik planlama probleminden 
bağımsız olarak kabul edilerek ilk defa Beş Yıllık Kalkınma Planında 
tartışılması ve “Kadınların Statü ve Problemleri” ile ilgili bir Genel 
Müdürlük ulusal bir mekanizma olarak 1990 yılında kuruldu. Bu 
Genel Müdürlük 1991 yılında Başbakan’a bağlanarak Devlet 
Bakanlığı sorumluluğunda faaliyetlerini yürütmektedir. Bu genel 
müdürlük kadınların haklarını korumak, kadınların sosyal, ekonomik, 
kültürel, politik statülerini yükseltmek ve kadınlara eşit haklar, 
fırsatlar ve kapasiteler sağlamak amacıyla çok çeşitli faaliyetler 
yürütmektedir. 

 

 3.2.2. Hukuksal Eşitlik 
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 Kadın ve erkek eşitliği prensibi Türkiye’de Anayasa ve 
kanunlarda yer almıştır. Kadın ve erkeklerin kanun karşısında eşit 
sayılması İsviçre medeni Kanununun kabulüyle sağlanmıştır. Son 
zamanlarda bu kanunların günümüz toplumu için yeterli olmadığı fark 
edilerek İçişleri Bakanlığı tarafından hukuk profesörlerinin yer aldığı 
bir komisyon oluşturularak cinsiyet farklılıklarını göz önünde 
bulunduran Avrupa ülkelerindeki aile ile ilgili kanuni düzenlemeleri 
ve Türkiye’nin imzaladığı uluslar arası Antlaşmaları da dikkate alan 
bir kanun taslağı hazırlamalarını istemiştir. Komisyon çalışmalarını 
tamamlayarak 17 Şubat 1998’de Türk Medeni Kanun taslağını 
açıklamıştır. Bu taslakta öngörülen en önemli değişiklikler şunlardır: 

 Her iki cins için de evlilik yaşının 17’ye çıkarılması. 

 Aile bütünlüğünün kadın ve erkeğin birlikte temsiliyle 

sağlanabileceği. 

 Çiftlerin ikamet konusunda ortak karar vermeleri ve evlilik 

süresince edindikleri mal varlıklarına eşit şekilde 

sahiplenmeleri. 

 Zinanın Ceza Kanunundan çıkarılması. 

 Evlenmeden önceki soy ismi kullanma hakkı. 

 Kocanın izni alınmaksızın çalışma hakkı. 

 Türkiye’de kadının statüsü, kadının çalışma oranı ve kadınların 

çalışma yapısı ile ilgili daha fazla bir bilgi için aşağıdaki sitelere 

bakınız. 

 http://www.enjoyturkey.com/info/culture/woman.html 

 http://www.turkeytravelplanner.com/details/womentravelers/w

omen/ntksociety.html 

 http://www.accd.edu/pac/humaniti/1301_tc/xornelas/t.html 
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 http://www.die.gov.tr/ENGLISH/SONIST/ISGUCU/2007.doc 

 

3.3. Yunanistan’da Kadınlar 

 

 Yunan kadınlar akademik hayatta etkileyici bir ilerleme 
göstermişlerdir. Üniversite mezunlarının çoğunluğunu kadınlar 
oluşturmaktadır. Fakat iş hayatında erkek meslektaşlarıyla kesin 
eşitliği başarabilmeleri için daha çok mesafe almaları gerekecektir. Bir 
kısım kadınların iş dünyasında üst düzey görevler de bulunması ve 
karar verici makamlar işgal etmesine rağmen politik ilişkilerde bunun 
oranı daha azdır. Yine de Yunanistan’da işgücüne kadınların katılımı 
birçok Avrupa ülkesinden daha yavaş bir şekilde ilerleme göstermiştir. 
Yunan toplumunda aile ve evlilik kurumları büyük bir öneme sahiptir. 
Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Yunanistan’da sosyal koruma 
temel olarak elde edilen gelirle sınırlandırılmakta, sosyal koşullar ve 
servisleri yetersiz kalmaktadır.  

 Çocuklara bakma şartı ve yaşlılık aile ve özellikle kadını zor 
durumda bırakan bir sorumluluktur. Yunanistan’da sosyal devlet 
anlayışının geri kalması geleneksel olarak kadını zor durumda 
bırakmaktadır. 

 

 

 3.3.1. Kanunlar 

 

 Avrupa Birliğinin bir üyesi olarak Yunanistan kadın ve erkeğe 
aynı iş için aynı ücret, eşit iş olanağı, mesleki eğitim, meslekte 
ilerleme ve çalışma şartları gibi direktiflere uymaktadır. 1984 (Kanun 

 49 

http://www.die.gov.tr/ENGLISH/SONIST/ISGUCU/2007.doc


1414/84)’te kabul edilen bir kanun “çalışma hayatında cinsiyet eşitliği 
prensibinin uygulanması”nı sağlamaya çalışır. Kanun işe alma, ücret, 
çalışma koşulları bakımından kadın ve erkek arasında ayrımcılık 
yapmayı yasa dışı kılar. Aşağıda doğum ve çocuklarına bakma ile 
ilgili olarak çalışan kadınların korunmasına yönelik getirilen 
kolaylıklar ve düzenlemeler yer almaktadır. 

 

 3.3.2. Doğum İzinleri 

 

 1983 (1302/83)’te kabul edilen bir kanunla ücretli doğum izni 
süresi 12 hafta olarak belirlenmiş bu 1539/85 sayılı kanunla kamu 
sektöründeki 17, özel sektörde de 15 haftaya yükseltilmiş, bu iznin 
yarısın doğumdan sonra kullanılması kabul edilmiştir. Eğer prematüre 
doğum söz konusu ise iznin kalanı doğumdan sonra 
kullanılabilecektir. 

 

 3.3.3. Annelik İzinleri 

 

 Aşağıda, çalışan kadınlar için getirilen düzenlemeler yer 
almaktadır. 

 Esnek ve part-time çalışma 

 Emzirme ve çocuk bakımı 

 Çalışan kadınlar kamu ve özel sektörün her ikisinde de eğer 

bebeklerini emziriyorlarsa ücretleri kesilmeksizin günde daha 

az saat çalışabileceklerdir. 
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 Kamu sektöründe iki yaşına kadar çocuğu olanlar için 2 saat 

iki ile dört yaşı arası çocuğu olanlar için günlük 1 saat daha az 

çalışma imkanına sahiptirler. 

 Eğer çalışan kadınlar günlük çalışma saatini azaltılmasından 

yararlanmak istemiyorlarsa çocuklarına bakmak için 9 ay 

ücretli izin kullanabileceklerdir. 

 Yukarıda belirtilen kanunun 5.maddesine göre 3-3.5 yaşında 
çocukları olan anneler için üç aya kadar ücretsiz aile izni alabilirler. 
Babalar da 3 ay izin kullanabilir yada aile fertlerinden birinin örneğin 
annenin izni 6 ay’a kadar uzatılabilir. Bu izin işveren tarafından 
kıdeme göre bir sıraya koyularak verilebilir. İzin dönüşü çalışanların 
çalıştıkları işe geri dönerek herhangi bir kaybın söz konusu olmaması 
gerekmektedir. Kanunun 6.maddesi sosyal güvencenin bu izin 
süresince devam etmesini, ancak işçinin hem kendisinin hem de 
işverenin asgari sigorta tutarını ödemesi gerekir.   

 Diğer bir kanun (2085/92) çocuk 6 yaşına gelinceye kadar iki 
yıl ücretsiz doğum izni verir. Ancak kamu sektöründeki bu izinden 
çok az kadın yararlanır, çünkü bu izin yan ödenekleri kapsamaz. 

 1483/1984 sayılı kanun annelerin yılda 4 güne kadar ücretli 
olarak çocuklarının okul etkinliklerine katılmak için izin 
alabilmelerini öngörür. 

 Ayrıca Kanun 2525/1997 kamu kuruluşlarının an sınıfı ve 
gündüz bakımevi açmalarını teşvik etmektedir. 

 Yunanistan’da kadının statüsü ve çalışma şartları ile ilgili daha 
fazla bilgi için; 

 http://www.ciimu.org/wellchi/reports/wsh3/docs/pdfs/alipranti

_nikolau_doc.pdf 

 http://www.helleniccomserve.com/equality.html 
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 http://www.eiccyprus.com.cy/main.asp?id=325http://economis

t.com/countries/Greece/ 

 

 

 

 4. Bir iş kurmayı planladığımız zaman bilmemiz gerekenler 

nelerdir? 

 Bir iş kurmak istediğimiz zaman bu konuda iyi fikirler 
keşfetmeli, kesin bir iş planı yapmalı, kendi işimizi finanse etmek için 
kredi başvuru dokümanları hazırlamalıyız. 

 Dolayısıyla şunları nasıl yapacağımızı bilmeliyiz: 

 Kendi işimize başlamak için hazırlık 

 Kendi işimize başlamak için motivasyon 

 Kendi işimizin başlangıcında başarısızlığa yol açacak hatalar 

 Objektif kişisel değerlendirme 

 Bir iş fikri bulma 

 İyi iş fikrini karakterize etme 

 İşe başlangıç için form düzenleme 

 Firmanın finansmanını bulma 

 Bir finansman planı hazırlama 

 Temel ürün/servis giderleri ile genel güderleri hesaplama 

 Piyasa servisleri 

 Kontrat yazma/yönetme 
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 Kanunları/düzenlemeleri gözden geçir. 

 Üretim birimlerini, planla, kur ve organize et. 

 Personeli yönet. 

 Bir şirket iş planı hazırla. 

 Hazırlan ve kredi almak için pazarlık et. 

(Lütfen bakınız: 

www.bnb.bg.www.ubb.bg,www.bulbank.bg.http://www.tcmb.gov.tr/y

eni/soleng8.html, www.womenscoopbank.com.cy)  

5. Sonuç ve Yansımalar 

 Eğer işverenseniz lütfen çalıştırdığınız personel arasında kadın 

ve erkek ayrımı yapmadan eşit haklar uygulayın. 

 Eğer bir işveren olarak kadınları işe alacaksanız onları 

cinsiyetlerinden dolayı değil yeteneklerinden dolayı işe alınız. 

 Kadınlar, ümitsizliğe düşmeyiniz. Sizler de haklara ve 

sorumluluklara sahipsiniz. 

 Size yararlı ve gerekli olduğunuzu hissettirecek yeni bir 

şeylere nasıl başlayacağınızı öğrenin. 

 Kendi işinizi kurun. 

 

6. Kaynaklar 

• http://www.eurowrc.org/01.eurowrc/03.eurowrc_el/03.el_ewrc.ht

m  

• http://www.helleniccomserve.com/equality.html  
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• http://www.eiccyprus.com.cy/main/main.asp?id=325 

www.womenscoopbank.com.cy 

• http://www.ciimu.org/wellchi/reports/wsh3/docs/pdfs/alipranti_ni

kolau_doc.pdf  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54 

http://www.eiccyprus.com.cy/main/main.asp?id=325
http://www.womenscoopbank.com.cy/
http://www.ciimu.org/wellchi/reports/wsh3/docs/pdfs/alipranti_nikolau_doc.pdf
http://www.ciimu.org/wellchi/reports/wsh3/docs/pdfs/alipranti_nikolau_doc.pdf


KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE İLGİLİ AB 
MEVZUATINDA VE TÜRKİYE MEVZUATINDA 
YERALAN HÜKÜMLER 
 

Özet 

 

 

Kadına yönelik şiddet olaylarına işyerinde, sokakta, okulda, 
gözaltında, savaşta rastlanmaktadır. Ama ne yazık ki kadınlar, en 
korunduğu yer diye düşünülen “aile içinde” de, daha yaygın bir 
şekilde şiddete uğramaktadırlar. Hakaret, tehdit, dayak, aşağılama, 
cinsel taciz, tecavüz, yaralama hatta öldürme biçimindeki bu gibi 
eylemler, genellikle erkeklerin kadınlar üzerinde egemenlik sağlaması 
amacıyla uyguladıkları güç gösterisidir.   

1. Giriş 

BM Kadına Karşı Şiddetin engellenmesi Bildirgesi’nde kadına 
yönelik şiddet şöyle tanımlanmaktadır:” İster özel, ister toplumsal 
yaşamda olsun tehdit, cebren ya da keyfi olarak özgürlükten 
alıkoymak da dahil olmak üzere kadına, fiziksel, cinsel ya da 
psikolojik zarar veren ya da verebilecek, cinsiyete dayalı her türlü 
hareket…”      Yine kadınlara Karşı Her türlü Ayırımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesinin 1. Maddesinde: 

 

“ Kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek 
eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal ve kültürel medeni 
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ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin 
tanınmasını, kullanılmasını, bunlardan yararlanılmasını engelleyen 
veya ortadan kaldıran ve bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak 
yapılan herhangi bir ayırım mahrumiyet ya  da kısıtlama” olarak 
tanımlanmıştır.  

 

Kadına yönelik şiddet olaylarına işyerinde, sokakta, okulda, 
gözaltında, savaşta rastlanmaktadır. Ama ne yazık ki kadınlar, en 
korunduğu yer diye düşünülen “aile içinde” de, daha yaygın bir 
şekilde şiddete uğramaktadırlar. Hakaret, tehdit, dayak, aşağılama, 
cinsel taciz, tecavüz, yaralama hatta öldürme biçimindeki bu gibi 
eylemler, genellikle erkeklerin kadınlar üzerinde egemenlik sağlaması 
amacıyla uyguladıkları güç gösterisidir.   

.  

 

2. Amaç ve Hedefler  

Kadınların ve kız çocuklarının yaşadığı şiddeti, yansıdığı alanlara 
göre; aile içinde, toplumsal alanda ve uluslar arası planda olmak üzere 
üç başlıkta ele alabiliriz.  

2.1 Aile İçi Şiddet 

Kadının aile içinde maruz kaldığı şiddet, hakaret, aşağılama ve 

kötü muamelelerden başlayarak, dayak cinsel istismar, cinsel 

taciz ve tecavüz, ensest ve yaşam hakkının elinden alınmasına 

dek varan olumsuz biçimlerde karşımıza çıkmaktadır 

2.2 Kamusal Alanda Şiddet 
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Kamusal alanda şiddet, kadının aile ortamı dışında yani 

toplumsal alanda ve aile üyesi olmayan kişi ya da topluluk ve 

kurumlar kanalı ile karşılaştığı şiddettir.  

2.3 Uluslararası Şiddet 

Özünde kamusal şiddetin bir türüdür. Uluslar arası savaşlarda, 

kadınların aşağılanması ya da öç alma amacı ile öldürülmesi 

sistematik tecavüze uğraması, cinsel köleliğe ve gebeliğe 

zorlanması olarak karşımıza çıkmaktadır 

3. Genel Gündem 

Avrupa Konseyi ‘nin Kadınların Şiddete Karşı Korunması 30 Nisan 
2002’de kabul edilen, Bakanlar Komitesi’nin üye devletlere kadınların 
şiddete karşı korunmasına ilişkin Tavsiye Kararı Rec (2002) 5 ve 
İzahat Belgesi  bulunmaktadır. 

 

Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsü’nün 15.b maddesi 
uyarınca, 

Kadınlara karşı şiddetin erkeklerle kadınlar arasındaki güç 
dengesizliğinden kaynaklandığını ve kadın cinsine karşı hem 
toplumda, hem aile içinde ciddi ayrımcılığa yol açtığını teyid eder; 

Kadınlara karşı şiddetin, kadınların insan hakları ve temel 
özgürlüklerini ihlal ettiğini ve zarar verdiğini ya da bu hak ve 
özgürlüklerden yararlanma olanağını yok ettiğini öne sürer; 

Kadınlara karşı şiddetin, kadınların fiziksel, psikolojik ve/veya cinsel 
bütünlüklerine halel getirdiğini görür; 
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Kadınların, insan hakları ve temel özgürlüklerle tutarlı olmayan 
geleneksel ya da töresel uygulamaların kurbanı olmaları hali de dahil, 
sık sık cinsiyetleri temelinde olduğu kadar kökenleri itibariyle de çok 
yönlü ayrımcılığa maruz kaldıklarını endişeyle görerek;  

Kadınlara karşı şiddetin, Avrupa’da vatandaşların güvenliği ve 
demokrasiye önemli bir engel oluşturduğunu ve barış ve eşitliğin 
egemen kılınmasının aksine işlediğini göz önüne alır; 

Kadınlara karşı şiddetin, aile içinde -aile hangi biçimi alırsa alsın- ve 
toplumun bütün katmanlarında yaygınlığını endişeyle görür; 

Bütün Avrupa toplumlarını etkileyen ve bütün üyeleri ilgilendiren bu 
olguyla mücadelenin aciliyetini göz önüne alır; 

İkinci Avrupa Zirvesi’nde (Strasbourg, 1997) kabul edilen, üye ülke 
devlet ve hükümet başkanlarının, kadınlara karşı şiddetle ve kadınların 
cinsel sömürüsünün bütün biçimleriyle mücadelede kararlılıklarını 
teyid ettikleri Sonuç Bildirgesi’ni anımsatır; 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (1950) hükümlerini ve 
Sözleşme organlarının, inter alia yaşam hakkı, işkence ve insanlık dışı 
ya da onur kırıcı muamele ya da cezaya maruz bırakılmama hakkı, 
özgürlük ve güvenlik hakkı ve adil yargılanma hakkını koruyan 
içtihadını akılda tutar; 

Avrupa Sosyal Şartı (1961) ile Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal 
Şartı’nı (1996) ve özellikle bu şartın kadınlarla erkekler arasında 
istihdam konusunda eşitliği ilgilendiren hükümlerini olduğu kadar, 
Avrupa Sosyal Şartı’na kolektif şikayet sistemi getiren Ek Protokol’ü 
göz önünde tutar; 

Bakanlar Komitesi’nin Avrupa Konseyi’ne üye ülkelere aşağıda 
sayılan tavsiye kararlarını hatırlayarak; Çocukların kötü muameleye 
karşı korunmasına ilişkin R (79) 17 sayılı Tavsiye Kararı, Aile içi 
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şiddete ilişkin R (85) 4 sayılı Tavsiye Kararı, Ceza yasaları ve usulü 
çerçevesinde kurbanın konumuna ilişkin R (85) 11 sayılı Tavsiye 
Kararı, Kurbanlara yardım ve kurban konumuna itilmenin 
önlenmesine ilişkin R (87) 21 sayılı Tavsiye Kararı, Aile içi şiddete 
ilişkin sosyal önlemler hakkında R (90) 2 sayılı Tavsiye Kararı, Cinsel 
sömürü, pornografi, çocuk ve gençlerin fuhuşu ve ticaretine ilişkin R 
(91) 11 sayılı Tavsiye Kararı, çocukları istismarın tıbbi ve sosyal 
yönlerine ilişkin R (93) 2 sayılı Tavsiye Kararı, Cinsel sömürü 
amacıyla insan ticaretine karşı eyleme ilişkin R (2000) 11 sayılı 
Tavsiye Kararı ve Çocukların cinsel sömürüye karşı korunmasına 
ilişkin R (2001) 16 sayılı Tavsiye Kararı. bulunmaktadır. 

Avrupa Konseyi’nin düzenlediği Kadın-Erkek Eşitliği konulu 3. 
Avrupa Bakanlar Konferansı’nda (Roma, 1993) kabul edilen 
Deklarasyon ve Kararları da hatırlatarak; 

Kadınlara Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına ilişkin Birleşmiş 
Milletler Deklarasyonu (1993), Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
(1979), Uluslar ötesi Organize Suçlara karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ek, İnsan ve özellikle Kadın ve Çocuk 
Ticaretinin Önlenmesi, Yasaklanması ve Cezalandırılmasına ilişkin 
Protokol (2000), Dördüncü Dünya Kadınlar Konferansı’nda (Pekin, 
1995) kabul edilen Eylem Platformu, Pekin Deklarasyonu’nun ve 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen Eylem 
Platformu’nun (23. olağanüstü oturum, New York, 5-9 Haziran 2000) 
uygulamaya konması için İlave Eylem ve Girişimlere ilişkin Karar’ı 
akılda tutarak; 

Birleşmiş Miletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni (1989) ve çocuk 
satışı, fuhuşu ve pornografisi ile ilgili bu sözleşmeye ek İhtiyari 
Protokol’ü (2000) akılda tutarak; 
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Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çocuk Emeğinin En Kötü 
Biçimlerinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılması için Acil Eyleme 
ilişkin 182 sayılı Sözleşmesi’ni (1999) ve Çocuk Emeğinin En Kötü 
Biçimlerine ilişkin R 190 sayılı Tavsiye Kararını da hatırlayarak; 

Uluslararası insani yardım hukukunun temel ilkelerini ve özellikle 
savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin 4. Cenevre 
Konvansiyonu’nu (1949) ve bu sözleşmenin 1. ve 2. Ek Protokollerini 
hatırlatarak; 

Uluslararası Ceza Mahkemesi İç Tüzüğü’ne (Roma, 17 Temmuz 
1998) cinsiyetle bağlantılı suçlar ve cinsel şiddetin dâhil edildiğini 
hatırlatarak; 

Üye ülke hükümetlerine aşağıdaki tavsiyelerde bulunur: 

I. Mevzuat ve politikalarını aşağıda sayılan amaçlarla gözden 
geçirmek: 

1. Kadınlara insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınması, 
bunları kullanma, bunlardan yararlanma ve bu hakların 
korunmasını teminat altına almak;  

2. Gerektiğinde, kadınların ekonomik ve sosyal haklarını özgür 
ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayacak önlemleri 
almak;  

3. Bütün önlemlerin ülke çapında eşgüdümleşmesini, kurbanların 
ihtiyaçlarına odaklanmasını ve ilgili devlet kurumlarıyla sivil 
toplum örgütlerinin, özellikle bu tavsiye kararında belirtilen 
gerekli önlemlerin kararlaştırılıp uygulanmasıyla 
bağlantılandırılmasını sağlamak;  

4. Kadınlara karşı şiddetle mücadele eden sivil toplum 
örgütlerinin çalışmalarını her düzeyde teşvik etmek ve uygun 
lojistik ve maddi destek verilmesi dahil, bu örgütlerle aktif 
işbirliğini sağlamak.  
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II. Devletlerin şiddet fiillerini, bu fiiller ister devlet tarafından ister 
tekil kişilerce gerçekleştirilmiş olsun, engelleme, soruşturma ve 
cezalandırma konusunda gerekli ihtimamı gösterme ve kurbanları 
korumakla yükümlü olduklarını kabul etmek. 

III. Kadınlara karşı erkek şiddetinin, kadınlarla erkekler arasında 
eşitsiz güç ilişkilerinden kaynaklanan temel bir yapısal ve toplumsal 
sorun olduğunu kabul etmek ve bu nedenle erkeklerin, kadınlara karşı 
uygulanan şiddetle mücadeleyi hedefleyen eylemlere katılımını teşvik 
etmek. 

IV. Kadınlara karşı şiddetle mücadele eden bütün kurumları (polis, tıp 
ve sosyal yardım meslekleri) şiddetin önlenmesi ve kurbanların 
korunması için faaliyet sunan orta ve uzun dönemli eşgüdümlü eylem 
planları oluşturmaya teşvik etmek; 

V. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, veri toplama ve ağ 
kurulmasını desteklemek;  

VI. Kadınlara karşı şiddet başta olmak üzere eşitlik konusuyla ilgili, 
üniversite düzeyi dahil, yüksek öğrenim programları ve araştırma 
merkezleri kurulmasını desteklemek. 

VII. Bilimle uğraşanlar, alan çalışması yapan sivil toplum örgütleri, 
siyasi karar alma konumundakiler, yasama, sağlık, eğitim kurumları, 
sosyal ve polis kurumları arasındaki karşılıklı etkileşimi geliştirmek. 

VIII. Bu tavsiye kararının ekinde tarif edilen önlemleri, ulusal koşullar 
ve tercihler ışığında en uygun biçimde kabul etmek ve uygulamak ve 
bu amaçla kadınlara karşı şiddetle mücadele için bir eylem planı 
oluşturmayı gündeme almak. 

IX. Avrupa Konseyi’ni bu tavsiye kararının hükümlerinin ulusal 
düzeyde takibinden haberdar etmek. 
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4. Tavsiye Kararına Ek  Rec(2002)5  

Tanım 

1. Tavsiye kararı çerçevesinde, ‘kadınlara karşı şiddet’ ifadesi, 
cinsiyete dayalı, kadınlara fiziksel, cinsel ya da psikolojik zarar veya 
sıkıntı veren ya da vermeye yol açabilecek her türlü şiddet fiilini ya da 
tehdidini ifade eder. Kamusal alanda ya da özel hayatta karşılaşılan 
baskı veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakmayı da içeren bu 
ifade aşağıda sayılanları kapsamakla birlikte, bunlarla sınırlı değildir:  

a. inter alia fiziksel ve ruhsal saldırganlık, duygusal ya da psikolojik 
istismar, ırza geçme ve cinsel istismar, ensest, evlilik içi veya evlilik 
dışı çiftler arası tecavüz, töre adına işlenen suçlar, kadın cinsel 
organlarının mütilasyonu ve zorla evlilik gibi kadınlara zarar veren 
başka töresel uygulamalar dahil, aile içinde ya da hanede karşılaşılan 
şiddet; 

 

b. inter alia ırza geçme, cinsel istismar, işyerinde, kurumlarda veya 
başka alanlarda cinsel taciz ve gözdağı dahil, genel olarak toplumda, 
kurumlarda ya da başka alanlarda karşılaşılan şiddet, cinsel ve 
ekonomik sömürü amacıyla kadın ticareti ve seks turizmi;  

c. devlet ya da devlet görevlileri tarafından işlenen veya göz yumulan 
şiddet; 

d. silahlı çatışma ve özellikle rehin alma, zorla iskan, sistematik ırza 
geçme, cinsel kölelik, zorla gebe bırakma ve cinsel ve ekonomik 
sömürü amacıyla insan ticareti durumlarında kadınların insan 
haklarının ihlali.  

Kadınlara karşı şiddetle ilgili genel önlemler 

 62 



2. Kadınların herhangi biri tarafından herhangi bir şiddete maruz 
bırakılmama hakkını teminat altına almak, devletlerin sorumluluğunda 
ve çıkarınadır ve milli politikalarında önceliğe sahiptir. Bu meyanda, 
devletler bu yükümlülükten kaçınmak için töre, gelenek ya da dini öne 
süremezler.  

3. Üye devletler aşağıda sayılan unsurlara dayalı şiddet 
uygulamalarına karşı milli politikalar oluşturmalı, geliştirmeli ve/veya 
gerektiğinde var olanları iyileştirmelidir:  

a. kurbanların azami güvenliği korunması;  

b. kurban konumuna itilen kadınlara, yeniden bu konuma 
düşmelerini engelleyecek en uygun destek ve yardım yapıları 
sunularak güçlenmelerinin sağlanması;  

c. ceza hukuku ve medeni hukukun, muhakeme usulü dahil, 
uyarlanması;  

d. kamuoyunda bu konuda duyarlılığın artırılması; çocuk ve 
gençlerin eğitimi;  

e. kadınlara karşı şiddet olgusuyla karşılaşan çeşitli meslek 
sahiplerine özel eğitim verilmesinin sağlanması; 

f. ilgili bütün alanlarda önleyicilik.  

4.  Bu çerçevede, mümkün olan her durumda, ulusal düzeyde ve 
gerektiğinde bölgesel ve/veya yerel yetkililerle işbirliği içerisinde, 
sivil toplum örgütlerinin yanısıra akademik ve diğer kurumlara 
danışarak, kadınlara karşı şiddetle mücadele için önlemler almakla ve 
yasal reformların ya da eylem alanında herhangi bir yeni müdahale 
biçiminin değerlendirmesi ve düzenli olarak izlenmesinden sorumlu 
bir resmi eşgüdüm kurumu ya da organı kurmak gerekecektir.  
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5.  Özellikle aşağıdaki alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde 
araştırma, veri toplama ve ağlar geliştirilmelidir:  

a. kadınlara karşı şiddetin ölçeğini daha iyi değerlendirebilmek 
için cinsiyet temelli istatistikler, entegre istatistikler ve ortak 
göstergeler hazırlanması; 

b. saldırıların kurbanlar üzerindeki orta ve uzun vadeli etkileri;  

c. şiddetin, aile içi şiddet dahil, tanıklar üzerinde yaptığı 
etkiler;  

d. kadınlara karşı şiddetin sağlık, toplumsal ve ekonomik 
maliyeti;  

e. kadınlara karşı şiddetle mücadelede hukuki ve yasal 
sistemlerin etkinliğini değerlendirme; 

f. kadınlara karşı şiddetin nedenleri, yani erkekleri şiddete ve 
toplumu böyle bir şiddete göz yummaya iten nedenler;  

g. şiddet konusunda ölçü alınacak kıstaslar geliştirme. 

5. Bilgi, kamu duyarlılığı, eğitim ve meslek içi eğitim 

Üye devletler, 

6. Değişik şiddet türleri ve bunların kurbanlar açısından sonuçları ile 
ilgili entegre istatistikler dahil uygun bilgileri, mevcut bütün medya 
organlarını (basın, radyo ve televizyon vb) kullanarak derlemeli ve 
halka sunmalı;  

7. Toplumun sorunun farkına varması, kurbanlar ve genel olarak 
toplum üzerindeki yıkıcı etkisini anlaması ve bu sayede kadınlara 
karşı şiddet konusunu açıkça, önyargı veya peşin hükümlü fikirlere 
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kapılmadan tartışabilmesi için bilgilendirme kampanyaları ve destek 
konferansları düzenleyerek kamuoyunu harekete geçirmeli;  

8. aile içi şiddetin yanısıra kadınları etkileyen bütün diğer şiddet 
türlerinin de ele alınmasında kullanılacak unsurları, polis ve yargı 
mensupları ile tıp alanında ve sosyal alanda çalışanların temel 
eğitimine dahil etmeli;  

9. bu çalışanların mesleki eğitim programlarına, kurbanların kabulünü, 
sunulan dinleme ve danışmanlık tarzını iyileştirmek ve kriz 
durumlarını teşhis edip yönetmeye yarayacak gerekli araçları 
sağlayabilmek için bilgi ve eğitim vermeli;  

10. Bu personelin özel eğitim programlarına katılımını teşvik etmek 
ve bu amaçla personeli bir ödüllendirme planına dahil etmeli;  

11. Kadınlara karşı şiddet konusunun yargıçların eğitimine dahil 
edilmesini teşvik etmeli;  

12. Örneğin terapistler gibi özdenetimli meslek çalışanlarının yetkili 
konumlardaki kişilerce işlenebilecek cinsel istismara karşı stratejiler 
geliştirmelerini teşvik etmeli;  

13. Erkeklerin, eylemlerinden sorumlu olmaları gerektiğini 
vurgulayarak ve erkekleri şiddet mekanizmalarını tahlil edip çözmeye 
ve farklı bir davranış tarzı benimsemeye teşvik ederek, kadınlara 
yönelik erkek şiddeti konusunda duyarlılık artırıcı kampanyalar 
düzenlemeli;  

14. Insan hakları konulu eğitim programlarına cinsiyet bakış açısını 
sokmalı ya da güçlendirmeli ve cinsler arası eşitliğe ve karşılıklı 
saygıya özel önem veren cinsel eğitim programlarını güçlendirmeli;  

15. Kız ve erkek çocukların, sosyal ve kültürel örüntü, önyargı ve 
basmakalıp cinsiyet rollerinden kaçınan ve özgüvenlerinin 
geliştirilmesine yönelik eğitim içeren bir temel eğitim almalarını, 
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okulda zorluk çeken gençlere özel dikkat hasrederek sağlamalı; 
eğitimle bağlantılı mesleklerin tüm üyelerini cinsiyet eşitliği 
kavramını eğitimlerine dahil edecek şekilde eğitmeli;  

16. Okul müfredatına çocuk hakları, yardım telefon hatları, çocukların 
yardım isteyebilecekleri kurumlar ve güvenebilecekleri kişilerle ilgili 
özel bilgileri dahil etmelidir.  

6. Medya 

Üye devletler, 

17. Medyayı, basmakalıp olmayan, insana ve insanlık onuruna saygı 
temelinde kurulmuş kadın ve erkek imajlarını öne çıkarmaya ve 
şiddetle cinselliği bağlantılandıran programlardan kaçınmaya teşvik 
etmeli; bu kıstasları mümkün olduğunca yeni bilgi teknolojileri 
alanında da göz önüne almalı;  

18. Medyayı, kamuoyunu kadınlara karşı şiddet konusunda uyanık 
kılmak için bilgilendirme kampanyalarına katılmaya teşvik etmeli;  

19. Medya çalışanlarını bilgilendirmek ve şiddetle cinselliği 
bağlantılandıran programların olası sonuçları konusunda uyarmak için 
meslek içi eğitimi teşvik etmeli;  

20. Medya çalışanları için, kadınlara yönelik şiddet konusunu 
gözönüne alan ve mevcut ya da gelecekte kurulacak medya denetim 
kurumlarının temel ilkeleri arasında kadınlara karşı şiddet ve 
cinsiyetçilik konularının yer almasını teşvik eden davranış yönergeleri 
geliştirilmesini teşvik etmelidir.  

7. Yerel, bölgesel ve kentsel planlama 

Üye devletler, 
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21. Yerel ve bölgesel planlama ile kent planlamasında karar alma 
konumundaki kişileri, kamuya açık yerlerde şiddet içeren fiilleri 
önleme ve kadınların güvenliğini takviye etme ihtiyacını hesaba 
katmaya teşvik etmeli;  

22. Özellikle çevre aydınlatması, kamu taşıt araçları ve taksi 
hizmetlerinin düzenlenmesi, otomobil park yerleri ile ikamete mahsus 
binaların tasarım ve planlamasıyla ilgili gerekli her türlü önlemi 
mümkün olduğunca almalıdır.  

8. Kurbanların Korunması ve Yardım (Kabul, tedavi ve 
danışmanlık) 

Üye devletler, 

23. kurbanların, şikayet etmiş olsunlar ya da olmasınlar, herhangi bir 
ayrımcılık yapılmaksızın çok-disiplinli, eşgüdümlü profesyonel 
kadroların sağladığı acil ve kapsamlı yardımdan yararlanmasını 
sağlamalı; bu yardıma tıbbi muayene, adli tıp muayenesi, tedavi ve 
travma sonrası psikolojik, sosyal destek ve hukuki yardım dahil olup, 
yardım gizlilik esası temelinde, ücretsiz ve 24 saat ulaşılabilir olmalı;  

24. özellikle, ev içi şiddet kurbanlarına sunulan her türlü hizmet ve 
hukuki yolun, talep üzerine göçmen kadınlara da sunulmasını 
sağlamalı;  

25. Adli tıp kanıtları ve bilgi toplama işlemlerinin standart protokol ve 
formlarla yapılmasını sağlayacak bütün önlemleri almalı;  

26. Kurbanların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, kurbanları açık ve 
anlaşılabilir bir dille hakları, yararlandıkları hizmetler ve 
öngörebilecekleri ya da başvurabilecekleri eylemler konusunda 
bilgilendiren dokümantasyonu, kurban şikayette bulunsun ya da 
bulunmasın, psikolojik, tıbbi ve sosyal destek ve hukuki yardım 
almaya devam etsin ya da etmesin, sunmalı;  
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27. bu tür eşgüdümlü eylemleri olanaklı kılacak şekilde polis, sağlık 
ve sosyal hizmet kurumları ve hukuki sistem arasında işbirliğini 
geliştirmeli, sivil toplum örgütleri arasında işbirliği ağı kurulmasını 
teşvik etmeli ve desteklemeli;  

28. Şiddet kurbanları ve/veya şiddetle ya da şiddet tehdidiyle karşı 
karşıya kalan kişiler için anonim, ücretsiz telefon yardım hatları gibi 
acil durum servislerinin kurulmasını teşvik etmeli; düzenli olarak 
telefon konuşmalarını izlemeli ve veri korumaya ilişkin standartlara 
saygı gösterme koşuluyla, sunulan yardım sırasında toplanan verileri 
değerlendirmeli;  

29. polis ve diğer asayiş kurumlarının kurbanları kabul edip, tedavi ve 
danışmanlık sunarken, insana ve insanlık onuruna saygı temelinde 
uygun bir tavırla yaklaşmalarını, şikayetleri gizlilik esasına göre ele 
almalarını, kurbanların, polis görevlisiyle kurban arasında bir güven 
ilişkisi oluşturacak şekilde tasarlanmış yerlerde özel eğitimli personel 
tarafından gecikme olmaksızın dinlenmelerini ve olabildiğince, şiddet 
kurbanlarının isterlerse bir kadın görevli tarafından dinlenmelerini 
sağlamalı;  

30. Bu amaçla, bütün sorumluluk düzeylerinde çalışan kadın polis 
görevlisi sayısını artırmak için adım atmalı;  

31. Çocuklara her aşamada (ilk Kabul, polis, savcılık, mahkemeler) 
uzman personel tarafından anlayışlı bir tutumla yaklaşılmasını, 
bakılmasını ve verilen yardımın çocuğun ihtiyaçlarına uygun olmasını 
sağlamalı;  

32. Şiddet kurbanı çocuklara gerekli psikolojik ve moral desteği 
sağlamak için, uygun yapılar oluşturarak ve çocukları ilk görüşmeden 
iyileşme anına kadar izleyecek eğitimli personel sağlayarak adımlar 
atmalı; bu hizmetler ücretsiz sunulmalı;  
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33. Kurbanların, yardım hizmetini sunan polis, sağlık ve sosyal hizmet 
personeli tarafından cinsiyete duyarsız tutumlarla karşılaşmamaları ve 
yeniden kurban konumuna düşmemeleri için gerekli bütün önlemleri 
almalıdır.  

9. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 1327 (2003) no’lu 
Tavsiye Kararı 

 

4 Nisan 2003 tarihinde (16. Oturum) kabul edilen metin. Sözde 
“namus cinayetleri ve suçları” 

1. Parlamenter Meclis, namus adına kadınlara karşı işlenen ve arkaik, 
adil olmayan kültür ve geleneklere dayalı insan haklarının açık bir 
ihlalini teşkil eden “namus cinayetleri ve suçları”ndaki artıştan kaygı 
duymaktadır.  

2. Meclis, yaşam hakkını ve işkenceye veya insanlık dışı ya da 
aşağılayıcı ceza veya muameleye maruz bırakılmama hakkını güvence 
altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni hatırlatır.  

3. Meclis ayrıca her türlü “namus cinayetleri ve suçlarını” kınayan 
Avrupa’da kadınlara yönelik şiddete ilişkin 1450 (2000) ve 1582 
(2002) sayılı Tavsiye Kararları’na ve özellikle kadın sünnetine 
değinerek, azınlık kültürlerini korumak gereği ile işkenceye ve/veya 
insan hakları ihlaline kadar varan kabul edilemez gelenek ve 
göreneklere göz yumma arasında bir ayrım yapmanın aciliyetini 
vurgulayan 1247 (2001) sayılı Tavsiye Kararı’na gönderme yapar.  

4. Meclis, sözde “namus cinayet ve suçları”nın dinsel değil kültürel 
temelden kaynaklanmakla ve tüm dünyada görülmekle birlikte 
(özellikle ataerkil tolum ve topluluklarda), bildirilen vakaların 
çoğunluğunun (İslam dininin, namusla ilişkili uygunsuz davranışlarda 
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ölüm cezasından yana olmamasına rağmen) Müslüman ya da 
Müslüman göçmen topluluklardan geldiğini kaydeder.  

 

5. Meclis Birleşmiş Milletler Genel Meclisi tarafından Kadınlara 
Karşı Namus Adına İşlenen Suçların Ortadan Kaldırılmasına Yönelik 
Çalışma Hakkında Tavsiye Kararı’nın kabul edilmesini memnuniyetle 
karşılamaktadır. Sözkonusu Tavsiye Kararı’nda, uluslararası topluluk, 
namus adına kadınlara karşı işlenen suçları önlemede kurumsal 
kapasitenin artırılmasını amaçlayan ülkelerin çabalarını -kendi 
istemleri üzerine – desteklemeye davet edilmiştir.  

 

6. Meclis ayrıca, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme’de ve Ek 
İhtiyari Protokol’de, kadınlara karşı uygulanan kötü muameleye 
ilişkin, buna namus adına işlenen suçlar da dahildir, sözleşme 
hükümlerinin uygulanmamasında devletlerin sorumlu tutulduğunu 
hatırlatır. Meclis, Avrupa Konseyi Üye Devletleri’nden, Sözleşmeyi 
ve özellikle de Ek İhtiyari Protokol’ü imzalama çağrısında bulunur.  

 

7. Meclis, bazı devletlerin sözde “namus cinayetleri ve suçları”nı 
savunmak amacıyla içtihadı bir araç olarak kullandıklarını 
kaydederek, bu türden suçların azınlıkların gelenek ve görenekleriyle 
aklandığı ülkelerdeki eylemsizlikten ötürü duyduğu üzüntüyü belirtir.  

 

 

54 Assembly debate on 4 April 2003 (16th Sitting) (see Doc. 9720, 
report of the Committee on 
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Equal Opportunities for Women and Men, rapporteur: Mrs Cryer; and 
Doc. 9770, opinion of the Committee on Legal Affairs and Human 
Rights, rapporteur: Mrs Wohlwend). 

8. Meclis, işlenen sözde “namus cinayetleri ve suçları”nın veri olarak 
yeteri düzeyde kaydedilmemesini ve bazı devletlerin, bu türden 
bilgileri açıklamama politikasını kaygıyla karşılamaktadır. Meclis, 
Avrupa Konseyi’ne Üye Devletlerin, şiddetin bu biçiminin önlenmesi 
ve bu konudaki bilinci artırmak amacıyla bu suçlarla ilgili bilgiyi 
kamuya açıklaması gerektiği kanaatindedir.  

9. Meclis, bazı Avrupa ülkeleri tarafından sözde “namus cinayetleri ve 
suçları”nın önlenmesine ve ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 
alınan önlemleri memnuniyetle karşılamaktadır. Bu tür önlemlere, 
ulusal mevzuata yapılan değişiklikler ile bu türden suçlara maruz 
kalan kadınlara ikamet izni hatta sığınmacı statüsü tanınması da 
dahildir. 

 

10. Bu nedenle Meclis, Avrupa Konseyi Üye Devletleri’nden aşağıda 
belirtilen önlemleri alma çağrısında bulunur:  

i. Sözde “namus cinayetleri ve suçları”nın önlenmesi ve 
soruşturulmasına ilişkin alınacak yasal önlemler:  

 

a. Kadınların namus cinayet ve suçlarından kaçıp kurtulmasını  ve 
ülkeye iade riski ya da yine sözde namus cinayeti ve tehdidiyle 
karşılaşmamalarını sağlayacak şekilde ulusal sığınmacılık ve göçmen 
yasasında değişiklik yapılması.  

b. Namus adına işlenen tüm suçların cezalandırılması için yasaların 
daha etkili bir şekilde uygulanması ve şiddet ya da kötü muamele 
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iddialarının, cezai yaptırım gerektiren ciddi şikayetler olarak ele 
alınması.  

c. Bu türlü suçların etkili (ve de duyarlı) bir şekilde araştırılıp adli 
takibata konu olması. Mahkemeler namusu hafifletici sebep ya da 
haklı kılacak bir gerekçe olarak kabul etmemeli.  

d. Bu suçlara ilişkin yasaların uygulanması için gerekli önlemlerin 
alınması ve kanun koyuculara, polise ve yargıya bu türden suçların 
neden ve sonuçlarının iyi bir şekilde açıklanması.  

e. Yargı ve emniyet teşkilatında daha fazla sayıda kadının 
bulunmasının sağlanması.  

 

ii. Alınacak önleyici tedbirler:  

 

a. Medya, okul, üniversiteler ve din kurumları vasıtasıyla namus 
cinayet ve suçlarının önlenmedi için ulusal çapta bilinç artırıcı 
kampanyalar düzenlenmesi,  

b Bu türden suçların işlendiği topluluklarda kadınlar ve erkekler için 
özel eğitim programlarının sağlanarak kadın hakları konusunda 
bilincin artırılması, 

c. Çocukların küçük yaştan itibaren kadın-erkek eşitliği konusunda 
bilinçlendirilmesi, 

d. İşlenen sözde “namus cinayetleri ve suçları” konusundaki istatistiki 
bilgilerin toplanmasını ve dağıtılmasını teşvik etmek; 

e Yasaları uygulamakla görevli personelin ve yargı mensuplarının, 
namus adına işlenen şiddet vakaları tarafsızlıkla  ele almalarını 
sağlayacak eğitim verilmesi, 
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iii Alınacak koruyucu önlemler:  

 

a. “namus suçları” mağduru ya da potansiyel mağduru olup sığınma 
arayan kişilere destek sağlanması, 

b“namus suçları” mağduru ya da potansiyel mağduru olan kişilere 
kişisel koruma, adli yardım ve psikolojik rehabilitasyon sağlanması, 

c. Bu türlü suçların gizlilik içinde ve güvenli bir biçimde bildirilmesi 
için gereken ortamın yaratılması, 

d. Bu türlü uygulamalara karşı mücadele eden ve güvenli bir sığınma 
yeri sağlayan STK’lara ve kadın örgütlerine destek sağlanması, 

10. Bilgilendirme, kişileri bilinçlendirme çalışmaları, eğitimler, 
kurslar 

 

•Kadınlar ve çocuklar, zorla evlendirmelere karşı kendi hakları 
konusunda daha iyi bilgilendirilmeli. 

•Bu bilgilendirme, okullarda hem kız hem de erkek çocuklarına 
yönelik özel bir çalışmayla verilmeli. 

•Toplumda ki her türlü çalışan kesim için, kadınlara yönelik kültürel, 
hukuksal ve sosyal bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmeli zorla 
evlendirilen insanlara karşı duyarlı olunmalı. 

•Kadın sivil toplum örgütleri desteklenmeli, profesyonel çalışmaları 
arttırılmalı.  
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11. Hukuksal Reformlar 

 

•Yasalar önünde kadınlar ve erkeklerin eşit olduğunu doğrulamak. 

•Devletler evlenme yaşını 18 olarak belirlemeli. 

•Devlet zorla evlendirmeleri suç sayarak gerekli cezaların 

uygulanması için harekete geçmeli. 

•Şiddete maruz kalan kişilere devlet sınacak bir yer sağlamalı, göç 

etmiş kadınlara ayrımcılık yapılmamalı 

 

12. Zorla Evlendirilen Kişilere Yardım Edilmesi, İzlenecek 
Yöntemler 

 

• Kendilerine yardım edecek, tavsiye alabilecekleri ve destek 

görebilecekleri mercilere ulaşabilmelerini sağlamak.  

• Kötü bir durumda bulunan ve herhangi bir nedenden ötürü yardıma 

ihtiyacı olan bir kıza gerekli tüm yardımın sağlanması, ona kalacak bir 

yer temin edilmesi ve kişisel haklarına saygı duyulması. 

• Kadın haklarını savunan dernekler desteklenmeli. 

• Yardım ağlarının yaygınlaşması için finansal desteğin sağlanması. 

• Kadınları koruma programlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi. 
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• Kadınlara yönelik özel şiddete yerel yönetimlerin de duyarlı olması 

ve gerekilen önlemleri alması.  

• Zorla evlendirmelerin gerçekleriyle ilgili araştırmaların yapılması 

• Evliliğe zorlanan kurbanların ve ailelerin sorunlarının farkında 

olmalarını sağlamak ve onlara yardımcı olmak 

 

 

13. Zorla evliliğin araştırılması için Kaynaklar 

• Zorla Evliliğin Avrupa Seviyesinde araştırılması için Yöntem 

saptanmalı 

Amaçlar 

– Zorla yapılan evliliklerin ve ailelerin kurbanı olmuş kişilerin 

problemleri üzerine farkındalık yaratmak; 

- Zorla yapılmış evlilik durumlarına dahil olanların rollerini ve ortaya 

çıkarılmış yaklaşımları, tutumları ve yasal uygulamaları incelemek 

 

13. Medya bu konuya nasıl dikkat çeker  

 

Yapılan çalışmalar, medyanın çeşitli davaların halkın ilgisini nasıl 
çektiğini içermektedir. Süregelen davaların içeriğini anlamak, 
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yaşanılan tecrübeleri göz önünde bulundurmak, zorla yaptırılan bir 
evliliğin sebeplerini ve sonuçlarını anlamak açısından önemlidir. 

 

14. Tavsiyeler 

 

-Zorla evlendirmeler konusunda alınacak birkaç önlemin önemli 
olduğu düşünülüyor. 

-Bilgilendirme, kişileri bilinçlendirme çalışmaları, eğitimler, kurslar 

-Kadınlar ve çocuklar, zorla evlendirmelere karşı kendi hakları 
konusunda daha iyi bilgilendirilmeli. 

-Bu bilgilendirme, okullarda hem kız hem de erkek çocuklarına 
yönelik özel bir çalışmayla verilmeli. 

-Toplumda ki her türlü çalışan kesim için, kadınlara yönelik kültürel, 
hukuksal ve sosyal bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmeli zorla 
evlendirilen insanlara karşı duyarlı olunmalı. 

-Kadın sivil toplum örgütleri desteklenmeli, profesyonel çalışmaları 
arttırılmalı 

 

Hukuksal Reformlar 

 

*Yasalar önünde kadınlar ve erkeklerin eşit olduğunu doğrulamak. 

*Devletler evlenme yaşını 18 olarak belirlemeli. 
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*Devlet zorla evlendirmeleri suç sayarak gerekli cezaların 

uygulanması için harekete geçmeli. 

*Şiddete maruz kalan kişilere devlet sınacak bir yer sağlamalı, göç 

etmiş kadınlara ayrımcılık yapılmamalı. 

 

Zorla Evlendirilen Kişilere Yardım Edilmesi, İzlenecek 

Yöntemler 

 

*Kendilerine yardım edecek, tavsiye alabilecekleri ve destek 

görebilecekleri mercilere ulaşabilmelerini sağlamak.  

*Kötü bir durumda bulunan ve herhangi bir nedenden ötürü yardıma 

ihtiyacı olan bir kıza gerekli tüm yardımın sağlanması, ona kalacak bir 

yer temin edilmesi ve kişisel haklarına saygı duyulması. 

*Kadın haklarını savunan dernekler desteklenmeli. 

*Yardım ağlarının yaygınlaşması için finansal desteğin sağlanması. 

*Kadınları koruma programlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi. 

*Kadınlara yönelik özel şiddete yerel yönetimlerin de duyarlı olması 

ve gerekilen önlemleri alması.  
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Kadınlara karşı uygulanan şiddetin ortadan kaldırmak ve kadın 
haklarını uygulamak. 

 

Kadınlara sürdürülen şiddet devamlı ve aralıksız bir şekilde sürüyor – 
kadınlar sürekli erkekler tarafından farklı yollarla, fiziksel, sözsel ve 
cinsel tacize uğruyorlar ve sessiz kalmaları için sindiriliyorlar. 
Kadınlara yönelik şiddet, kadın erkek eşitliğini sağlamak ve temel 
insan haklarını korumak adına çok büyük bir engeldir. Mesela, zorla 
evlendirmelere Avrupa Ülkelerinin kayıtsız kalması veya görmezden 
gelmesi imkânsızdır. Şiddetin her çeşidi birinci maddede kabul 
edildiği gibi, fiziksel, cinsel ve psikolojik olarak tarif edilmiştir. Tüm 
bunların amacı ve gelinmek istenen nokta, kadına yönelik şiddeti 
tamamen ortadan kaldırmak ve kadın erkek eşitliğini sağlamaktır. 4.1: 
AB stratejilerini geliştirmek, alınan kararlar ve önlemler kadına 
yönelik her türlü şiddeti tamamen ortadan kaldırmak.  

Kadına yönelik her türlü şiddeti AB yapısı içerisinde hukuksal 
anlamda tanımlamak 

 

 Kadınlara yönelik şiddetle ilgili birtakım talimatlar öne sürmek 
(VAW) ve kadınların haklarını korumaya yönelik kararlar alırken, 
suçu işleyen kişilere ciddi yaptırımlarda bulunmak, 

  

Avrupa’da kadınlara yönelik şiddetle ilgili projeler geliştirmek, 
bunları gerçekleştirmek için finansal yardım arayışında olmak ve 
kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, 
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Bu geliştirilecek projelerde, kurbanlarla çalışmalar yapmak, onları 
desteklemek, kesin hedefler belirlemek, 

 

Avrupa Kadınlara Karşı Şiddeti İzleme Birimlerinin Kurulması, 

 

Stratejik Hedef 4.3: Cinsel köleliğe zorlanan kadınları koruması ve 
kollaması   

 

15. Ülkemizde Ailenin Korunmasına ve Kadına Yönelik Şiddetle 

İlgili İç Hukuk Hükümleri  

Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde olduğu 
gibi ülkemizde de yaygındır. Aile araştırma Kurumu tarafından  1995 
yılında yapılan bir araştırmaya göre ailelerin %34’ünde fiziksel 
şiddete,%53’ünde sözel şiddete ve %46’sında çocuklara yönelik 
fiziksel şiddete rastlanmıştır. Aile içi şiddete maruz kalanlar da 
genelde kadın ve çocuklardır. Ailede kadına yönelik şiddet yeni yeni 
açığa çıkarılmaya çalışılan ,şimdiye kadar önemli ölçüde gizli kalmış 
ve hala bir bölümü gizli kalmaya devam eden özel bir şiddet biçimidir.  
Kadına yönelik şiddet yeni bir olgu olmamasına rağmen, bir sorun 
olarak nitelenmesi ile şiddetin önlenmesi, mağdurun korunması ve 
şiddet uygulayanın cezalandırılması için yapılan çalışmalar ancak 
1970’li yıllardan sonra gündeme gelebilmiştir. 

 

16. Anayasal İlkeler 
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Anayasamıza göre herkes kanun önünde eşittir.Kadın ve erkek 
arasında anayasal haklarını kullanmak bakımından bir fark yoktur. 
Ancak yasal olarak kabul edilen cinsiyet eşitliği ne yazık ki toplumsal 
alanda halen tam olarak sağlanabilmiş değildir. 

 

Anayasamızın “Devletin temel amaç ve görevleri “başlıklı 5. Maddesi   

“Devletin temel amaç ve görevleri, kişilerin ve toplumun refah, huzur 
ve mutluluğunu sağlamak ; kişinin temel hak ve hürriyetlerini , sosyal 
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 
siyasal ,ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya ,insanın maddi ve 
manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır.” 

  

“Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10.maddesi “herkes, dil, ırk renk, 
cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

 

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.Devlet,bu eşitliğin yaşama 
geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 

 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz Devlet 
organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” 
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“Temel hak ve hürriyetlerin niteliği” başlıklı 12.maddesine göre 
“herkes, kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez,vazgeçilemez 
temel hak ve hürriyetlere sahiptir.” 

 

“Kişi hürriyeti ve güvenliği “ başlıklı 19.maddesine göre “herkes kişi 
hürriyete ve güvenliğine sahiptir.” 

 

“Ailenin korunması “ başlıklı 41.maddeye göre “Aile Türk 
toplumunun temelidir. Ve eşler arasında eşitliğe dayanır.devlet ailenin 
huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile 
planlamasının öğrenimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli 
tedbirleri alır, teşkilatı kurar .” demektedir. 

 

Anayasamızdaki bu maddeler aileyi oluşturan bireylerin özellikle de 
kadın ve çocukların korunmalarının, kadının eşitliğinin, temel hak ve 
özgürlüklerinin anayasal güvenceleridir.  

.  

 

Yine bu maddelerle anayasamız ailenin toplumun temeli olduğunu 
kabul ederek, bu temel hak ve özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve  
ailenin korunması için gerekli önlemlerin alınmasını devlete bir görev 
olarak yüklemiştir.  

 

17. Türk Ceza Kanunu 
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Aile içinde ve toplumsal yaşamın her alanında karşılaşılan her tür 
şiddet( fiziksel,psikolojik ve cinsel şiddet) ceza kanunumuza göre 
suçtur. Bu şiddet türlerinden herhangi birine maruz kalan kişi hem 
4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa’nın uygulanmasını hem 
de Türk Ceza Yasası’nın ilgili hükümlerine göre takip edilip 
cezalandırılmasını talep edebilmektedir. 

 

26.09.2004 tarihinde kabul edilen Ceza Yasamız, şiddet, aile içi şiddet 
ve cinsel suçların kapsamını genişletici ve bu filer için öngörülen 
cezaları ağırlaştırıcı hükümler getirmiştir.  

.  

 

18“Töre Saikiyle Kasten Adam öldürme”  

Töre saikiyle kasten adam öldürme suçlarının mağduru kadınlardır. 
bugüne kadar töre saiki ile işlenen kasten adam öldürme suçlarında 
suçun faili haksız tahrik maddesi ile yargılanıyor ve işlediği suçun 
ağırlığıyla bağdaşmayan bir cezaya çarptırılabiliyordu. toplumumuzda 
namus,töre cinayeti olarak bilinen suç yeni Türk Ceza Kanun’un 82. 
maddesinin c fıkrasında “töre saiki ile kasten adam öldürme” 
biçiminde düzenlenmiş ve bu suça verilen ceza ağırlaştırılmıştır. Töre 
saiki ile kasten adam öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasıdır. 

 

Ceza kanunumuzun 38. maddesine göre töre saiki ile adam öldürme 
suçu ceza ehliyeti olmayan çocukların ya da üstsoy-altsoy ilişkisinden 
kaynaklanan nüfuz kullanılarak azmettirilmesi suretiyle işlenmişse, 
azmettirene verilecek ceza en az işlenen suçun cezası kadar olacak, 
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suçun işlenmesinde çocuklar ya da üstsoy-altsoy ilişkisi kullanılmışsa 
azmettirene verilecek ceza arttırılacaktır. 

 

Ceza kanunun 82. maddesine göre kasten adam öldürme suçu “üstsoy 
veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı (82/d)” veya 
“çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 
durumda bulunan kişiye karşı (82/e)” veya “gebe olduğu bilinen 
kadına karşı (82/f)” işlenmiş ise verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezasıdır.  

 Ceza kanunun 86. maddesine göre kasten yaralama “üstsoya altsoya 
eşe veya kardeşe karşı, “beden veya ruh bakımından kendisini 
savunamayacak durumdaki kişiye karşı” ve silahla işlenmesi halinde 
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

 

İşlenen yaralama suçu yaralanan bireyin duyularından veya 
organlarından birinin işlevini yitirmesine veya kaybına (kulak zarı 
yırtılması, işitme kaybı, gözün kapanması, konuşma ve bellek kaybı, 
çocuk yapma yeteneğinin kaybolması vb. gibi) veya yüzünde sabit bir 
iz kalabilir (yüzüne kezzap atılmış olması, kesici bir aletle yüzün 
yaralanması gibi) veya gebe ise düşük yapmasına veya erken doğum 
yapmasına sebep olabilir veya vücut kemiklerinin kırılmasına veya 
hayati tehlike içine girmesine yol açmış olabilir.Bu hallerde kasten 
yaralama suçunu işleyen bireye verilen ceza arttırılacaktır. 

 

19. Eziyet  

Ceza kanunun 96. maddesine göre “bir kimsenin eziyet çekmesine yol 
açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla 
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kadar hapis cezası verilir” eğer eziyet oluşturan bu fiiller “çocuğa, 
beden ve ruh bakımından kendisi savunamayacak kişiye yada gebe 
kadına karşı veya üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa yada eşe 
karşı işlenmesi halinde kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur” 

Bu hükümle özellikle aile içinde kadınlara ve çocuklara uygulanan, 
onların sıkıntı, acı ve elem duymasına yol açan ve süreklilik gösteren 
davranışlar cezalandırılmış olacaktır.  

20. Cinsel saldırı-evlilik içi cinsel saldırı  

 

Ceza kanunumuz kadınlara yönelik şiddetin en yaygın ve en onur 
kırıcı biçimi olan tecavüzü ve cinsel tacizi topluma karşı değil, 
kadının cinsel bütünlüğü ve cinsel özgürlüğüne karşı işlenmiş bir suç 
olarak kabul etmiştir.   

 

Ceza kanunumuzun 102/2 maddesine göre “cinsel saldırı fiili vücuda 
organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle eşe karşı işlenirse, 
mağdur eşin şikayeti ile soruşturma ve kovuşturma yapılabilecektir.” 
Bu suç için öngörülen ceza yedi yıldan on iki yıla kadar hapis 
cezasıdır. 

 

Cinsel saldırı suçunun” Beden veya ruh bakımından kendisini 
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,(102/3-a),” üçüncü 
derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan  bir kişiye 
karşı , “ silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi 
halinde verilen cezalar yarı oranında arttırılır. 
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Cinsel saldırı suçu,” mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak 
ölçünün ötesinde cebir kullanarak işlenmiş olursa “(102/ 4), “ suçun 
sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığı bozulmuş ise (102/5), 
“suç sonucunda mağdur bitkisel hayata girmiş veya ölmüş ise verilen 
cezalar arttırılacaktır. 

 

 

21 Cinsel taciz 

Ceza Kanunumuz’un 105/1.maddesine göre “Bir kimseyi cinsel 
amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç 
aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına 
hükmolunur.” 

 

 Cinsel taciz fiilleri “ hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden 
kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde 
çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde , 
yukarıdaki fıkaraya göre verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Bu fiil 
nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmışsa verilecek 
ceza bir yıldan az olamaz.105/2 

 

22. Bibliografi Referanslar 

Çeşitli kaynaklardan yaralanıldı  

Ankara Barosu Kadın Haklarını Koruma Komitesinin yardımları 

Türk Ceza Hukuku 

Avrupa Birliği Mevzuatı 
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İNSAN TİCARETİ 
                                                                       

 

Özet 

 

  Bu öğrenme modülü birçok ülke için bir sorun teşkil eden 
insan ticareti hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamanın yanında, 
bu problemin çözümüne yönelik alınacak bazı önlemler ile bireysel 
olarak yapılabilecekleri içermektedir.  

 

1. Giriş 

İnsan ticareti bugün ulaştığı boyutları ile gittikçe artan uluslar arası bir 
önem arz etmektedir. Bilinen odur ki birçok ülkeye yasadışı yollarla 
getirilen kadınlar ve çocuklar cinsel sömürü yoluyla ekonomik 
istismara maruz kalmaktadırlar. Bugün cinsel sömürü için yapılan 
insan ticareti diğer maksatlarla yapılan insan ticaretlerinden daha çok 
bilinmektedir.  

 

2. Hedef ve Amaçlar 

Bu öğrenme modülü birçok ülke için bir sorun teşkil eden insan 
ticareti hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamanın yanında, bu 
problemin çözümüne yönelik alınacak bazı önlemler ile bireysel 
olarak yapılabilecekleri içermektedir.  

 

3.  İnsan ticareti nedir? 
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Tehdit, güç kullanma, baskı altına alma, alı koyma, tuzak kurma, para 
vererek kandırma veya başka yollarla bir insanın diğer bir insanı 
kontrol altına alarak onu başka bir yere nakletmesi veya yabancı bir 
ülkeye sokarak onun üzerinden bir kazanç elde etmesi anlamına gelir. 
İnsan ticareti  

   * illegaldir 

   * birçok uluslar arası kanunun ihlalidir. 

* organize suç şebekelerine üye suçlular tarafından yürütülür. 

                                                                           

3.2. Ne olur? 

* İnsan ticareti yapanlar kurbanlarını kendi ülke sınırları içinde ve 

uluslar arası sınırlar  içerisinde bir yerden başka yerlere naklederler.  

* Kurbanların temel özgürlükleri ellerinden alınır.  

* Sex kölesi veya diğer işçiler gibi çalışmaya zorlanırlar.  

 

3.3.. İnsan ticareti göç ve insan kaçaklığı arasındaki 

farklar. 

* Göç bir insanın bir ülkeden başka bir ülkeye uzun süre kalmak üzere 

gitmesidir. 

* İnsan kaçakçılığı aldatılma veya zor kullanarak bir insanın 

sömürülecek bir durumun içerisine sokulmasıdır.  
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3.4. Fahişelik ve insan ticareti arasındaki fark nedir? 

* İnsan ticaretinde kurbanlar çoğu zaman öldürülme korkusu altında 
ve para sex yapmaya zorlanan köleler konumundadır.    

* Fahişelik kadınların lo edenlerin sattıkları bir meslektir. Fahişeler 
köle değildir ve insan ticareti yapanlar tarafından kontrol edilmezler. 

 

3.5. Farkı sömürü formları sömürü  

* Sex endüstrisinde  

* Cadde dışındaki fahişelikte 

* Pornografi yapımında  

* İşçi sömürgeciliği 

* Organ bağışı 

 

3.6. Veri İhtiyacı 

Dünya çapında insan ticaretinin boyutları hakkında tahmini bazı 
rakamların geçmiş yıllarda yayınlanmasına rağmen kesin rakamlar 
elde verilenin çok sınırlı olmasından dolayı bilinmemektedir. Fakat 
kesin olan bir şey vardır ki o da insan ticaretinin boyutları ve etkileri 
uluslar arası bir kaygıyı gerektirmektedir. Bu konuda sadece büyük 
metropol kentler değil, daha küçük yerleşim birimlerde risk altındadır.  
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3.7. Kanıt ihtiyacı  

İnsan ticareti ile sömürülmeye maruz kalan kurbanlar ile ilgili bir 
önemli problem bu işin tabiatı gereği hemen görülebilir olmayışıdır. 
Cadde dışındaki sex endüstrisinde gerçekleşen seksüel sömürünün 
büyük bölümü rutin olarak takip edilememektedir. Domestik servis 
işçi sömürüsü gibi sömürücüler daha da az görünürdürler. Bunun 
sonucu olarak insan ticaretini boyutları ile ilgili çok az kanıt 
olmaktadır. 

 

3.8. İnsan ticareti bazı göstergeler 

Maalesef bu suç konusunda bilinç düzeyinin düşük olması bu 
problemde aktif mücadele edilememesini de beraberinde 
getirmektedir. Problemin boyutları ile ilgili çok az şey bilinmektedir 
ve bu durum problemin aktif olarak takip edilmeye başlayıncaya 
bütün ilgili kurumların konuya gereken önceliği verinceye kadar 
devam edecektir. Himalaya köylerinden Doğu Avrupa şehirlerine 
kadar insanlar özellikle kadınlar ve kızlar maaşı yüksek hizmetçilik, 
garsonluk ve fabrika işçiliği cazibesine kapılmakta, insan ticareti ile 
uğraşanlar yalan reklamlarla postalanmış damat katalogları ve diğer 
bilinen yollarla bu insanlar tuzağa düşürmektedirler. 

 Kurbanların istenilen yerlere gelişlerinin ardından insan ticareti 
yapanlar tarafından kontrol edilen mekanlara yerleştirilmekte; birçoğu 
fiziki olarak alıkonulmakta, pasaport ve kimliklerine el konulmakta, 
istediklerinin yapılmaması durumunda kendilerinin ya da ailelerinin 
zarar göreceği belirtilmektedir. Kadınlar ve kızlar fahişelik yapmaya 
zorlanarak bu durum ailelerine şantaj yapmak için kullanılmakta, 
çocuklar yiyecek, barınak ve temel ihtiyaç bakımından insan ticareti 
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yapanlara bağımlı kılınmaktadır. Bu kişiler ayrıca bu insanların 
yabancı bir ülkede tutuklanacakları, sınır dışı edilebilecekleri 
korkusuyla durumlarından başkalarını haberdar etmemeleri ve 
ilgililerden yardım istememeleri için korkutulmaktadır. 

 İnsan ticareti global bir sorun, fakat sistematik araştırma ile 
güvenilir sayısal verilerin olmayışı karşılaştırmalı analizler yapmamızı 
engellemektedir. Bu konuda gerekli yasal reformların 
gerçekleştirilmesi, bilinç düzeyinin yükseltilmesi, eğitim, ulusal ve 
uluslar arası işbirliği ihtiyacını geliştirmek şarttır. Konu ile ilgili resmi 
makamlara bilgi ve kanıt sağlayan kurbanları desteklemek ve korumak 
da insan ticareti ile uğraşan suçluların yakalanması için büyük önem 
taşımaktadır. 

  

3. 9. İnsan ticareti mağdurları suçlu mu?   

Kesinlikle suçlu değiller. Onlar daha çok başka bir ülkeye gitme 
konusunda kandırılmış kişilerdir. Onlara yalan söylenmiştir. Onlar 
para vaadi ve oturma izni gibi vaatler ile kandırılmış, evraklarında 
sahtecilik yapılmıştır. Onlar suçlu değil, kurbandırlar. Çünkü onlar sex 
endüstrisi ve diğer endüstri kollarında çalışmaya zorlanmıştırlar. 

 

3. 10.  Bu insanlar nereden gelmektedirler?        

Güney Asya, Orta ve Doğu Avrupa ve Afrika’dan. 

 

4.11. Kim risk altında? 
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En genci 5 yaşında olan genç kızlar sex köle pazarında 
satılmaktadırlar. Yine 11 yaş ve üzeri güçlü-kuvvetli genç erkekler 
çocuk askerler olarak veya amele olarak çalıştırılmaktadır. Yaşları 16-
24 arasında değişen kadınlar ve genç kızlar risk grubunu 
oluşturmaktadır. Bu yaş grubunun bazı özellikleri şunlardır: 

• Eğitim eksikliği 

• Kazancı iyi bir iş beklentisi olmaması 

• Fakir köylerde yaşama 

• İyi bir gelecek için ümitsiz olma 

 

Kurbanlar çoğu zaman ailelerine ekonomik destek sağlamak için iş 
aramaktadır. İnsan ticareti yapanlar onlara iş ve daha iyi bir gelecek 
vaat ederler. Bu kurbanlardan büyük çoğunluğu başka ülkelere gider 
ve onlardan daha sonra haber alınamaz. Modern zaman köleleri olarak 
defalarca satılırlar. 

 

3.12. İnsan ticareti yapanlar hakkında ne biliyoruz? 

İnsan ticareti yapanlar tek başlarına çalışmazlar. Onlar çoğunluğunu 
kadınların oluşturduğu bu insanları bulur ve bir yerden bir yere 
naklederek onları kullanır. Yerel yetkililer ( sınır güvenliği, göçmen 
bürosu ve polis) de bazen bu işin içinde ciddi şekilde yer alabilirler. 
Gönderilen ülkeler: Balkan Devletleri ( Makedonya, Bosna, 
Arnavutluk, Kosova), Batı Avrupa, Rusya, Türkiye, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve İsrail. Kurbanlar gazete ilanları yoluyla yabancı bir 
ülkede çalışma fırsatı vaadiyle veya yerel bir şebeke vasıtası ile hatta 
kurbanların tanıdığı ve güvendiği birileri vasıtası ile kandırılmaktadır. 
Bir kurban için kaçmak oldukça zordur. Yine de nadiren kendi 
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başlarına kaçanlar olmakta, polise, göçmen bürosuna veya ilgili bir 
numarayı arayarak kurtarılanlar da olmaktadır. 

 

3.13. İnsan ticareti yapanlar ile nasıl savaşılır? 

Bu savaş kararlılığı, ilgili bir yapıyı, operasyonel ve stratejik düzeyde 
işbirliğini gerektirir. Stratejik eylem Planı’nın geliştirilmesi ve bütün 
taraflar ile birlikte çalışılması temel bir özellik olarak düşünülür.  Bazı 
anahtar ortaklar: Polis, Göçmen Bürosu, Sosyal Hizmetler, Suç ve 
Karışıklık ortaklığı, yerel Sivil Toplum Örgütleri. 

 

3.14. İnsan ticaretini önlemeye yönelik programlar 

İnsan ticareti ile savaşmaya dönük bu program ve diğer tedbirlerin 
amaçları insan ticareti yapan organize suç gruplarını ortaya çıkarmak 
ve bu kişilerin gereken cezalara çarptırılması için ilgili ceza 
yasalarının çıkarılmasını savunmaktır. Bu programlar ayrıca insan 
ticareti konusunda bilinç düzeyini arttırmak, güvenlik mensupları, 
savcı ve hakimleri eğitmek, konu ile ilgili yasal düzenlemelerde 
tavsiyelerde bulunmak, insan ticaretinin önlenmesi konusunda mevcut 
kurum ve kuruluşlara yardım etmek ve kurban ve tanık destek 
programlarını desteklemek. 

Uluslar arası düzeydeki amaçlar ise insan ticaretine karşı etkili 
tedbirler geliştirmeye dönük kurumlar, kuruluşlar ve hükümetlere 
yardım etmektir. 

 

 

3.15. Eylem planı 
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Eylem planı şunları içermektedir: Eğitim, insan ticareti mağdurlarını 
tanımlamaya yardım edecek pratik materyaller geliştirmek; insan 
ticaretine maruz kalanların ne derecede bu durumdan etkilendiklerini 
belirlemeye dönük çalışmalar, konu ile ilgili halkı bilgilendirme 
materyalleri geliştirmek. Konu ile ilgili diğer yapılabilecekler üç 
başlık altında toplanabilir: 

 

3.15.1. Yeniden entegrasyon 

Aşağıdaki psikolojik danışma ve destek hizmetlerini sağlamak 

gereklidir: 

• barınak 

• eğitim ve mesleki öğretim 

• işe yerleştirme 

• kadın ve çocuklar için ekonomik yardım 

• bireysel ve grup terapileri 

 

3.15.2. Önleme 

• bilinçlendirme kampanyaları 

• broşür ve basılı materyaller 

• konu ile ilgili TV yayınları 

• seminer ve eğitim kursları 

• yetim, öksüz ve sokak çocukları için onları insan 

kaçakçılarından uzak tutacak barınak ve okul temini 
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3.15.3. Koruma 

Rehabilitasyon ve yeniden entegrasyon sürecinin önemli bir 
parçasıdır. İnsan ticareti mağdurlarını korumak için ihtiyacımız olan 
şeyler: 

• barınak 

• destek merkezleri 

• psikolojik danışma merkezleri 

• yardım telefon hattı 

 

3.16. Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilenler: 

• Seminer – İnsan Hakları ve İnsan Onurunun Bir İhlali 

Olarak Kadın Ticaretine Karşı Eylem, 1991. 

• Kadın ticareti konusunda uzmanlar grubu- Kadın 

Ticaretine Karşı Eylem Planı- 1992-1993. 

• Strasbourg Zirvesi Sonuç Deklarasyonu- Kasım, 1997. 

• Sivil toplum ve hükümetlerin duyarlılığını arttırma 

seminerleri 

• Kadın ticaretine karşı Model Aksiyon Planı – 1996. 

 

4. Sonuç ve Yansımalar 

Sonuç bölümünde genel ifadeler kullanmak yerine bazı yol gösterici 
notlar / kaynaklar vererek önceki bölümlerde ortaya konulan 
sorumlulukların nasıl yerine getirileceğinin belirtilmesinin 
gerekliliğine inanıyoruz. Probleme farklı yaklaşımların olması ve bu 
yaklaşımların değerlendirilme eksikliği neyin iyi bir uygulama 
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olduğunu tanımlamamızı imkansız kılmaktadır. Fakat bu alanla ilgili 
çalışıyor olmanın getirdiği birikimler aşağıdaki konuları ele almamızı 
gerekli kılmaktadır: 

• Giriş ve çıkış noktası keşfi 

• İş alanlarını izleme 

• Kurbanların göçmenlik statüsü 

• Kurbanların ihtiyaçları 

• Kurbanlar hakkındaki bilgilerin paylaşımı 

• İnsan kaçakçıları ve kurbanlar ile mülakatlar 

• İstihbarat paylaşımı 

• Güvenlik tedbirleri 

• Medyanın konuyu ele alışı ve bilinçlendirme 

• Çocuk kurbanlara yönelik özel konular 

• Yargılama ve kanıt 

• Mahkeme süreci boyunca destek 

• Diğer engeller 

• Yeniden yerleşme 

• Destek kuruluşları memurları ve personelleri 

  

 

 

 

5. Kaynaklar 
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• Anti-Slavery International: www.antislavery.org  

• Asylum Aid: www.asylumaid.org.uk  

• Asylum Support: www.asylumsupport.info  

• Crown Prosecution Service: www.cps.gov.uk  

• CWASU: The Child and Women Abuse Studies Unit, 

University of North London: www.unl.ac.uk/sss/cwasu.shtml  

• ECPAT International: www.ecpat.net  

• ECPAT UK: www.ecpat.org.uk  

• Global Alliance Against Trafficking in Women:  

www.inet.co.th/org/gaatw/  

• Immigration and Nationality Directorate, Home Office: 

www.ind.homeoffice.gov.uk  

• International Labour Organisation: www.ilo.org  

• International Organisation for Migration: www.iom.int  

• Joint Council for the Welfare of Immigrants: 

www.jcwi.org.uk  

• National Missing Persons Helpline: www.missingpersons.org  

• Refugee Action: www.refugee-action.org/  

• Refugee Arrivals Project: www.twiza.demon.co.uk  

• Refugee Council: www.refugeecouncil.org.uk  

• United Nations Office on Drugs and Crime: Trafficking in 

Human Beings: 

www.unodc.org/odccp/trafficking_human_beings.html  

• Victim Support: www.victimsupport.org 
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ENERJİ 
 

 

ÖZET 

Enerji, bir elektrik faturasındaki rakamlardan daha fazlasıdır. Hepimiz 
her gün enerji kullanıyoruz – evde, işte, ulaşımda, yemek yapmakta, 
ısıtma ve soğutma odalarında, manifaturada, ışıkta, su kullanımında, 
eğlencede gece ve gündüz. Teknolojinin yaşamımızın her parçasını 
şekillendirdiği günümüzde hayatımızı daha rahat, verimli ve 
yaşanabilir kılmak için enerjiyi kullanıyoruz.  

Ticaretin, manifaturanın, malların ve hizmetlerin dünya ekonomilerine 
ulaşımının gücü tamamen enerjiye dayanmaktadır. Örnek: bir pilde 
depolanmış elektrik enerjisi, bir yemek parçasında bulunan kimyevi 
enerji (ve onu yakmak için gereken oksijen), bir su ısıtıcısının termal 
enerjisi veya hareket halindeki bir trenin kinetik enerjisi vb. 

 

1. Giriş 

Terimin Yunanca olan ενέργεια kelimesinden gelmektedir, εν-, 
‘içinde’ ve έργον ‘iş’ anlamındadır; ια eki ise somut bir isim 
oluşturmaktadır. Enerji, evrenimizin en temel parçalarından biridir. 
Enerji, ‘iş yapabilme becerisi’ olarak tanımlanmaktadır. Yemek 
yediğimiz zaman, vücudumuz yemeğin içindeki enerjiyi, iş yapabilme 
enerjisine çevirmektedir. Yürüdüğümüzde veya koştuğumuzda, 
vücudumuzdaki yemeği ‘yakıyoruz’. Düşündüğümüzde, 
okuduğumuzda veya yazdığımızda, yine iş yapıyoruz. Enerji kavramı, 
uzak geçmişte, yakından takip edilebilir fenomenleri açıklamak için 
kullanılmaktaydı, örneğin maddenin özelliklerinde meydana gelen 
değişimleri veya herhangi bir değişikliğin, bir çeşit enerjiyle meydana 
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geldiğini açıklamak için kullanılmaktaydı. Toplum içinde enerjinin 
anlamı enerji kaynaklarıyla eşanlamlıdır, genelde petrol, petrol 
ürünleri ve elektrik santrali merkezlerini kapsamaktadır. Enerji, doğa 
bilimleri açısından, enerjinin saklanması kanununa konu olmuştur. Bu 
kanuna göre ne yaratılabilir ne de yok edilebilir. Sadece 
değiştirilebilir.  

1.1 Stratejinin temel şekilleri 

 - Kinetik enerji – hareket sonucu bir kitlenin elde ettiği 
enerjidir. Resmi olarak, bir kitlenin hareketsizlik anından geçer hıza 
hızlanmasını sağlayacak enerjidir. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar 
büyükse cisim o kadar büyük iş yapar. Mesela, yukarı fırlatılan bir taş 
belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. 

- Potansiyel enerji – bir nesnede ‘tutulan’ enerjidir, bir 
nesnenin diğer nesnelere olan yerinden dolayı, bırakma potansiyeli 
olan enerjidir. Örneğin yükseklere kaldırılan bir cisim barajlarda 
biriken su sıkıştırılan veya gerilen yay potansiyel enerji depolar 
potansiyel enerji yerden yüksekliğe veya cisimdeki değişikliğe 
bağlıdır. Doğadaki 4 temel güç potansiyel enerji çeşididir: yer çekimi, 
elektromanyetik, güçlü ve güçsüz nükleer güçler. 

 - Elektrik enerjisi, güç akımı – bir elektrik akımı – bir 
elektrik alanında depolanmış enerji, elektrik alanında şarj edilmiş bir 
parçacıktaki potansiyel enerji, elektrik tarafından sağlanan enerjidir. 
Elektrik enerjisinin diğer enerji türlerine dönüştürülmesi kolaydır. 
 - Elektrik potansiyeli, genellikle voltlarla ölçülen statik 
elektrik alanıyla özdeşleşmiş şarj birimine göre enerji potansiyelidir. 
Birim yük başına yapılan iş elektrik potansiyeli adını alır. Bir elektrik 
devresinin iki noktası arasında ölçülen voltaj bu noktalar arasındaki 
potansiyel farkını ifade eder.   
 - Nükleer enerji, atom enerjisi: Atom çekirdeğinden elde 
edilen enerjidir. Ağır radyoaktif atomların bir nötronun çarpması ile 
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daha küçük atomlara bölünmesi veya hafif radyoaktif atomların 
birleşerek daha ağır atomları oluşturması sonucu çok büyük bir 
miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerjiye nükleer enerji denir. 
Einstein’ın E=mc²(Atom kütlesinin enerjiye dönüşümü) formülünde 
(E= enerji, m=kütle, c= ışık hızı, fiziksel sabit) de belirttiği gibi 
kütlenin enerjiye dönüşümüdür. 
 - Işık enerjisi- elektromanyetik dalgaların enerjisidir. Bu 
terim radyometri, güneş enerjisi, ısıtma ve aydınlanma da kullanıldığı 
gibi, daha ender olsa da başka alanlarda da kullanılmaktadır (örneğin 
telekomünikasyon gibi). 
 - Termal enerji: ısı. Isısına göre bir termodinamik dengenin 
sistemin iç enerjisidir. Benzer kütlelerde sıcak kütlenin soğuk kütleye 
göre daha fazla termal enerjisi vardır, ancak soğuk suyla dolu geniş bir 
banyo küvetinin bir bardak kaynar sudan daha fazla termal enerjisi 
olabilir. Güneş ışığı ayna düzenekleriyle belirli noktalara odaklanarak 
yüksek sıcaklıklar elde edilir. Termal enerji soğuk bir kütleden, 
genellikle daha sıcak bir kütleye, üç şekilde transfer edilebilir: ileti 
(termal ileti), konveksiyon, radyasyon. 
 

1.2. Diğer enerji çeşitleri 

- Doğal enerji (belirsiz olmayan), termodinamiğin ikinci 
yasasına göre işe dönüşebilen enerjidir. 

- Karanlık enerji, kozmosa nüfuz eden ve genişleme oranını 
etkileyen görünmez enerjidir. 

- Vitalizm (sadece ‘enerji’ olarak anılmaktadır).  

2. Hedefler ve Objektifler 

Hayat kalitesini koruyabilmek için enerji kaynaklarını akıllıca 
kullanmamız gerekmektedir. Kaynakların dikkatli kullanımı, toplam 
enerji kullanımını azaltmayı ve enerjiyi daha verimli bir şekilde 
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kullanmayı da içeriyor, enerji tasarrufu Avrupa’yı bekleyen en büyük 
sorunlardan biridir. 

Bu sunumun genel fikri, enerji, enerji kaynakları, yenilenebilir 
enerjinin kullanılması ve insanları enerji tasarrufu ve çevre koruması 
hakkın da bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

Daha iyi anlayabilmek için, terminolojiyi, objektifleri ve ilgili 
kurumlar hakkında bilgi edinmek gerekmektedir. 

3. Ana bölüm 

3.1 Enerji Kaynakları Çeşitleri 

3.1.1. Fosil enerji 

 - Kömür 

Kömür öncelikle elektrik üretimi ve yanma yöntemi (kombüstiyon) ile 
ısıtma için sağlam bir yakıt olarak kullanılmaktadır. Kömür, yerden 
çıkarılarak (yeraltı madeninden veya yüzey madeninden) elde edilen 
bir yakıttır. Dünya’nın çoğu bölgesinde bulunan kömüre, yer’in 
yüzeye yakın bölümlerinde ya da çeşitli derinliklerde rastlanır. Kömür 
çok miktarda organik kökenli maddenin kısmi ayrışması ve kimyasal 
dönüşüme uğraması sonucunda oluşan bir çok madde içerir. Siyah 
veya kahve-siyah renkte olup, yakılmaya hazır tortulu bir kayadır. 

Bilinen kömür yatakları incelendiğinde,Güney ve Kuzey yarımküreler 
arasında önemli bir farklılık olduğu görülür.Güney yarım küre kömür 
bakımından oldukça yoksundur.Bunun nedeni Devosiyen dönem ve 
daha önceki dönemlerin alçak ovalarında kömür yataklarını 
oluşturacak ölçüde kalın bitki depolarının birikmesine elverişli bitkisel 
yaşamın olmayışıdır. Kömür ve linyit AB’nin şu an ki elektrik 
üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Bu da, diğer enerji 
kaynakları söz konusu olduğunda meydana gelen kaynakların 
kıtlığına, tedarik güvenliğine ve ücret şoklarına kömürün verdiği 
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sağlam direniştir. AB için sürdürülebilir, rekabetçi ve güvenli enerji 
için kömürün ayrıca karbon emisyonunun azaltılması çerçevesinde de 
ele alınması gerekmektedir. Bu bol enerji kaynağından yararlanırlık, 
yakınlık, esneklik açısından yararlanabilmek için temiz kömür 
teknolojisi için yatırımlar öngörüldü. Araştırmalar son otuz yıl da 
kömür istasyonlarının etkinliğinin %30 arttığını göstermektedir. 
Karbonu korumak ve jeolojik depolama ile temiz kömür teknolojisinin 
birleşmesi, sıfıra yakın emisyon teknolojisi için fırsat vermektedir. 

- Petrol 

Petrol yakıtı petroleum ham maddesinin damıtmasıyla elde edilen 
küçük bir parçadır. Petrol  eski  deniz  diplerine  çöken  hayvan  ve  
bitkilerin  üzerine  tabii  olaylarla  yer  tabakalarının   yığılması  ve  
meydana  gelen  bu  havasız  ortamda  uygun,  ısı, basınç  altında  
bakterilerinde  yardımı  ile  teşekkül  eder. Daha dar anlamda, petrol 
yakıtı terimi, benzinden ve naftadan daha ağır olan ham petrolden elde 
edilebilen en ağır ticari yakıtı belirtmektedir. Hidrokarbonların 
karışımından meydana gelmiş olup, her zaman sabit bir kimyevi 
bileşimi yoktur. Doğal akaryakıt olan ham petrol, bulunduğu 
memleketlere göre değişen bileşimler gösterir. Dizel yakıt ise, dizel 
makinede çalışan petrol yakıtının damıtılmasından (petroleum 
maddesinden) elde edilen özel bir parçadır. 1994’ten beri küresel 
petrol tüketimi %20 artmıştır ve küresel petrol talebi yılda %1,6 
artacak olarak gözükmektedir. Geçtiğimiz yıllarda fiyatların hızlı 
artması, hidrokarbon tüketiminin küresel çevreye etkisinin bilincinin 
artması, enerji ve petrolü siyasi tartışmaların odak noktasına hale 
getirmiştir. Avrupa Komisyonu etkili, ulaşılabilir küresel bir petrol 
piyasasının önemini vurgularken, rekabetçi tedarikin ve daha fazla 
etkinlik ile yenilemenin arttırılmasını da güvence altına almaktadır. 
Petrol ürünleri piyasasının şeffaflığını kanıtlamak için Komisyon her 
hafta, en temel petrol ürünlerinin fiyat eğilimlerini ve bu ürünlerin üye 
devletlerdeki gümrük oranlarının değişimini gösteren Petrol Bültenini 
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yayınlamaktadır. Enerji piyasalarına daha iyi bir bakış elde etmek 
içini, Enerji Piyasasını İnceleme Sistemi olan EMOS 
geliştirilmektedir. Bu sistem, 2007’den itibaren güvenilir ve şeffaf 
enerji piyasası verilerini sunmak için tasarlanmıştır. Avrupa için 
güvenli enerji tedarikine yönelik tehditlerin belirlenmesinde hayati bir 
alet olarak tasarlanmıştır.  

 

- Doğal Gaz 

Doğal gaz, metandan oluşan gazımsı bir fosil yakıttır, petrol 
yataklarında, doğal gaz yataklarında, kömür yataklarında 
bulunmaktadır, fosil olmayan anaerobik bir maddeyle bozulduğu 
zaman ise bunlara biyo gaz denmektedir. Doğal gaz petrolün bir 
biçimidir yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonram 
ikinci sırayı alır. 

En son kullanıcıya ulaşan işlenmiş doğal gaz tatsız ve kokusuzdur, 
ancak gaz kullanıcılara dağıtılmadan önce kaçak tespiti için tiyolla 
kokulaştırılmaktadır. Doğal gaz en ok yakıt olarak ve sanayide 
hammadde olarak kullanılır. Evlerdeki fırınlarda, su ısıtıcılarında, 
çamaşır makinelerinde vb. yakıt olarak kullanılır. Doğal gazın 
petrokimya sanayinde geniş bir kullanım alanı vardır. Bunlar arasında 
kükürt, karbon karası ve amonyak üretimi sayılabilir. Doğal gaz dan 
üretilen en önemli petrokimyasal ürün olan etilen plastiklerin ve 
birçok başka ürünün üretiminde kullanılır. İşlenmiş doğal gazın 
kendisi insan vücuduna zararsızdır, ancak doğal gaz basit bir soluk 
tıkayıcıdır, ve oksijensiz olan yerlere giderse öldürücü olabilir ve 
insan yaşamı ile mallara bir patlama neticesinde zarar verebilir.  

Dünya enerji tüketiminin %22’si doğalgaza dayanmaktadır. İşyerleri 
ve evler ısınma amacıyla çok yoğun miktarda doğalgaz kullanırlar. 
Isınma, toplam doğalgaz kullanımında %75 gibi bir orana sahiptir. 
Bunun yanı sıra elektrik üretiminde de doğalgaz kullanılmaktadır.  
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Geçmişte petrol üretiminin yararsız bir yan ürünü olarak görülen 
petrol alanlarında atık madde olarak yakılmıştır; günümüzde ise 
değerli bir yakıt olarak kullanılmaktadır. 

Sıvı Gaz 

Sıvılaştırılmış petrol gazı (başka adları: sıvı petrol gaz, LPG, LP gazı, 
oto gaz), ısıtma aletlerinde ve araçlarında kullanılan yakıt gazlarından 
oluşan hidrokarbon gazları ve ozon tabakasının zedelenmesini 
önleyici aerosol gazlarından klorofluokarbonla olan bir karışımdır. 

Doğal gaz taşınmasının, bazı arazilerin ve okyanuslardan geçen çok 
önemli bir boru hattı döşenmesini, ve uzun vadeli büyük yatırımlar 
gerektirmektedir. Böylece doğal gaz yüksek basınçla sıvılaştırılmış 
hale gelmektedir. Sıvı gaz sıkı hava kompartımanları olan tankerlerle 
taşınmaktadır. Tank açılıp sıvı atmosferin basıncına bırakılınca anında 
gaza dönüşmektedir. 

Hidro 

Nehirler ve akarsular üzerine kurulan baraj göllerinde biriken suyun 
mekanik gücüyle dönen su türbinlerinden ve jeneratörlerden elde 
edilen elektrik enerjisidir. Hidroelektrik güç, suyun hareketlerini, bir 
su türbini ve jeneratörü elektrik üretiminde kullanır. Suyun Potansiyel 
ve kinetik enerjisinden faydalanılarak çeşitli tipte hidroelektrik tesisler 
yapılabilir. Çöllerde ve sıcak ülkelerde suyun buharlaşmasından 
faydalanmak suretiyle yapılan depresyon tesisleri, gel-git olayından ve 
dalga enerjisinden faydalanılarak yapılanlarla akarsular üzerinde 
kurulan sistemler buna örnek verilebilir. Sudan çıkarılan enerji sadece 
volümle kalmayıp kaynak ile suyun taşması arasındaki farka göre 
değişebilir.  

Rüzgar 
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Rüzgar gücü, genellikle rüzgar türbinlerini kullanarak elektrik yaratan 
rüzgar enerjisini daha yararlı şekillere dönüştürülmesidir. Rüzgâr hızı, 
bir rüzgâr türbininin elektriğe çevirebileceği enerji miktarı açısından 
önemlidir. Alternatif enerji kaynakları içersinde en az hidrojen enerjisi 
kadar faydalı olabilecek bir enerji kaynağı da rüzgârdır. Rüzgârın 
enerji içeriği, ortalama rüzgâr hızının küpü oranında değişir. Rüzgar 
türbinleri genelde iki veya üç uzun pervane rüzgardaki enerjiyi toplar 
ve elektriğe dönüştürür. Pervaneler, üzerlerinde rüzgar estikçe döner 
ve bu hareketi, jeneratöre bağlı olduklarından, elektriğe dönüştürür. 
Rüzgârdaki enerji gerçekten de sürdürülebilir bir kaynaktır. Rüzgâr 
hiç bitmeyen bir şeydir. Rüzgâr enerjisi günümüzde, 21. yüzyılda ve 
onların ötesinde en çok gelecek vadeden teknolojilerden bir tanesidir. 

Toprak 

Dünyanın yer altı jeotermal kaynaklarının, ısı ve elektrik çıkarmak 
için kullanımıdır. Jeotermal yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde 
birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve 
gazlardır. Jeotermal Enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların 
oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı 
kapsamaktadır. Jeotermal enerjiden, kaynağın sıcaklığına bağlı olarak 
ısıtma uygulamalarında kullanılabilir ya da elektrik üretiminde 
yararlanılır.  Jeotermal enerjiyi kullanarak ısı üretimi iki değişik 
şekilde olabilir. İlki, 30 derece ve 150 derece (sözde orta ve düşük 
dereceler) arasındaki yer altı su tablalarını direk kullanımıdır. İkincisi, 
çok düşük derecelerin altındaki jeotermal ısı pompalarını 
kullanmaktır. 

Nükleer 

Nükleer enerji, uranium-235 gibi bölünebilir bir maddenin kontrollü 
zincir bir reaksiyon vererek su ısıtacak, buhar üretecek ve buhar 
türbini yaratacak nükleer parçalanmayı gerçekleştirecek ısıyı 
yaratacak şekilde konsantre edilmesidir. Nükleer enerjiyi zorlanmış 
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olarak ortaya çıkarmak ve diğer enerji tiplerine dönüştürmek için 
nükleer reaktörler kullanılır. Türbin mekanik işler ve elektrik 
üretiminde de kullanılabilir. Nükleer enerji bol geniş dağıtmalı petrolü 
kullanmaktadır ve eğer fosil-petrol den gelen elektrik yerine 
kullanılırsa sera etkisini hafifletmektedir. 

3.1.2 Yenilenebilir Enerjiler 

Yenilenebilir enerjiler çevreyle uyumlu ve ikmal edilebilen kaynaklar 
olarak değerlendirilmektedirler. Rüzgar, güneş (fotovoltaik ve güneş 
termali de olmak üzere), biogaz (arazi doldurma ve lağım), biomass 
(kağıt ve toprak yakmak, ağaç kesmek ve benzeri başka ‘yeşil’ atıkları 
yakıt olarak kullanmak) ve hidroelektrik güç teknolojileri.  

- Güneş enerjisi 

İki şekilde güneş enerjisini elektriğe çevirme olanağı vardır: 
foltovoltaik ve güneş termal teknolojileri. Foltovoltaik sistemler 
silikondan veya başka iletken metallerden yapılmış yapılmış altlıkları 
vardır. Güneş ışığı bu altlıklara vurunca, kimyasal bir reaksiyon 
gerçekleşir ve elektrik üretilmiş olur. Güneş termal teknolojisi, güneş 
ışınlarını aynalar ve diğer yansıma yapan aletlerlebuhar yaratmak için 
bir sıvıyı ısıtıyor ve sonradan bu jeneratöre dönüşüp elektrik 
yaratmaktadır. Güneş ışınlarından yararlanmak için pek çok teknoloji 
geliştirilmiştir. Bu teknolojilerin bir kısmı güneş enerjisini ışık ya da 
ısı enerjisi şeklinde direk olarak kullanırken, diğer teknolojiler güneş 
enerjisinden elektrik elde etmek şeklinde kullanılmaktadır. Güneş 
enerjisinin kullanım alanları çok geniştir. Güneş enerjisinin mevcut 
kullanım alanları şunlardır: Yapılarda aktif ısınmada ve elektrik 
enerjisi elde edilirken Kullanım suyu ısıtma, yüzme havuzu suyu 
ısıtma, kaynatma ve pişirme Acı ve tuzlu suların distilasyonları Sıcak 
hava motorları ile diğer termodinamik ısıl çevrimlerin üretilmesi 
Seraların ısıtılması, bitkisel ürünlerin kurutulması Gündüz ve gece 
aydınlatılmasında kullanılmaktadır. Çevreye hiçbir zararı olmaması, 
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sürekli ve yenilenebilir olması güneş enerjisini çok cazip kılar. 
Şüphesiz güneş enerjisinin önündeki en önemli engel, Güneş'ten 
yararlanma süresi çok fazla olmayan ülkelerde bu enerji tipinden 
yararlanılabilen gün sayısının az olmasıdır. Ayrıca, elde edilen 
enerjinin depolanması da bir diğer engeldir. 

- Su 

Su gücü, genellikle hidroelektrik barajdan düşen veya hareket eden 
suyun enerjisini kullanmaktadır, ama direkt olarak bir mekanik güç 
olarak kullanılabilmektedir. Bu terim, hareket halindeki suyun 
hidrolik türbin veya su çarkından gelen sistem sayısına işaret 
etmektedir. 

- Toprak 

Toprak enerjisi sistemleri (toprak kaynaklı ısı pompası, GeoExchange 
veya jeotermal ısı pompa sistemleri olarak da bilinen) yenilenebilir 
enerji sistemleri arasındadır. Bu sistemler güneş enerjisini topraktan, 
binaları ısıtmak veya soğutmak için ve su ısıtmak için 
kullanılmaktadır. En verimli enerji, çevresel olarak temiz ve 
maliyetine göre verimli sistem olarak değerlendirilmektedir. 

- Rüzgar 

Rüzgar enerjisi bol, yenilenebilir, geniş olarak yayılmış, temiz, ve 
fosil yakıtından gelen elektriğin yerine kullanılırsa sera etkisini de 
korumaktadır. 

- Biomass 

Biomass (‘yeşil atık’) tahta, kağıt, ağaç budaması ve benzeri başka 
ürünleri yakıt olarak kullanmaktadır. Oksijensiz ortamda 
mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit 
ve metan gazına dönüştürülmesidir. Bu ürünler yakılıp türbinlere 
buhar olacak şekilde ısı yaratıyorlar ve bu da jeneratörü elektrik 
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yapımına sevk ediyor. Bu olanaklar tüm yerel ve devletin emisyon 
gereksinimlerini karşılamalıdır.  

Bio gaz (arazi doldurma ve lağım), mikroorganizmaların yemek 
atıkları ve kağıt gibi organik atık yarattıkları zaman, arazilerde 
çürümesiyle meydana gelmektedir. Bio gaz elde edinimi temel olarak 
organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde 
olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir. 
Kullanılan hayvansal gübrelerin Bio gaz dönüşüm sırasında fermente 
olarak daha yarayışlı hale gelmesi sebebiyle dünyada temel materyal 
olarak kullanılmaktadır. Bio gazda enerji projeleri, arazi gazları 
kazanlarda kaynatılıp, motorlarla karşılık verilmekte ve kombüsiyon 
türbinleri elektrik üretmektedir. Günümüzde Bio gaz üretimi çok 
çeşitli çaplarda; tek bir evin ısıtma ve mutfak giderlerini 
karşılamaktan, jeneratörlerle elektrik üretimine kadar yapılmaktadır. 

 

3.2. Değişik Enerji Çeşitlerini Kullanmanın Avantajları ve Riskleri 

Aşağıda farklı enerji çeşitlerinin bir karşılaştırması vardır: 

- Fosil yakıtlar 

Avantajlar 

- Fosil yakıtlardan ufak bir miktar ile önemli 
miktarda elektrik ve enerji alde edilebilir. 

- Gaz temelli santraller, geçmiş yıllarda çok az 
yenilenen kömür temelli santrallerden daha 
verimli ve kullanışlıdırlar. 

- Kömür diğer enerji kaynaklarına göre fiyat 
olarak daha ucuzdur 
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- Dünyada bir çok kömür deposu olduğu için, 
maliyeti görece olarak düşüktür 

- Fosil yakıtlar için gereken teknoloji şu an hali 
hazırda mevcuttur 

- Sıvı halindeki fosil yakıtlar lojistik olarak daha 
kolay dağıtılabilir. 

Riskler 

- Yenilenebilir olmayışı, üretimin gittikçe 
azalmasına ve yok olmasına neden olacaktır. 

- Fosil yakıtları bulmak ve çıkarmak hergün daha 
pahalı ve tehlikeli hale gelmektedir 

- Fosil yakıtların kombüsiyonu atmosferde çevre 
kirliliğine neden olmaktadır (radioaktif güçlerin 
yol açtığı sera etkisi ile küresel ısınma, daha 
şiddetli fırtınalara ve elverişsiz havanın hızla 
yükselen maliyetine neden olmaktadır). 

- Fosil yakıtların bulunması ve çıkarılması ve 
işlenmesi, ciddi çevresel sorunlara bozulmaya 
neden olmaktadır 

- Fosil yakıtlara bağımlı ülkeler için bu yakıtların 
kullanımı güvenlik sorunları yaratmaktadır 

- Petrolün çıkarılması ve taşınması sırasında 
meydana gelebilecek çeşitli kazalar binlerce 
millik plajların, doğanın  ve bölgedeki bir çok 
yerleşimin ve yaban hayatının zarar görmesiyle 
son bulabilir 
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- Bu yakıtların depolanması sırasında atmosferin 
ve yersularının zehirlenmesiyle sonuçlanacak 
patlamalı kazalara neden olabilir. 

 

Rüzgar 

Avantajlar 

- rüzgar gücü çevreye zarar verebilecek ne su ne 
de hava gibi herhangi bir kirliliğe neden 
olmamaktadır çünkü rüzgar gücünden 
faydalanırken hiçbir kimyasal süreç yoktur, 
karbondiyoksit gibi kalan ara ürünler yoktur 

- rüzgar yenilenebilir bir enerjidir, yani hiçbir 
zaman yok olmayacaktır 

- yükselen nüfus ve tarım arazileriyle emlak 
konusunda ucuz 

 

Riskler 

- rüzgar gücü bir çok yerde aralıklı olarak var 
olmaktadır çünkü sürekli bir güç üretimi için 
devamlı rüzgarın sağlanması gerekmektedir 

- ancak bazı bölgelerde rüzgarlar güvenli veya 
mevsime göre öngörülebilir cinsten 
olabilmektedirler. 

- Rüzgar çiftlikleri (aynı yerde bir çok rüzgar 
türbini bulunan yerler), bulundukları yere göre 
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ve çeşitlerine göre, kuşların göç planlarını ve 
kuşların kendilerini tehliye sokabilir 

- Geniş rüzgar çiftliklerinin çevreye etkisi henüz 
bilinmemektedir 

 

Biomass 

Avantajlar 

- Biomass üretim tarımdan gelen organik 
atıkların yakılmasında kullanılabilir 

- Biomass dünyanın her tarafında 
bulunabilmektedir, bu da üçüncü dünya 
ülkelerindeki enerji baskılarını azaltmaktadır 

- Mayalama ve piroliz gibi biomass yöntemleri 
kullanıldığı taktirde, çevreye çok az bir etkisi 
vardır 

- Alkoller ve diğer yöntemlerin yarattığı yakıtlara 
bakılınca, biomass yöntemleri temiz yakmadır 
ve fosil yakıtlarının yerine geçebilirler 

Riskler 

- Emisyonu filtreleyen direkt kombüstiyon, fosil 
yakıtlarınkine yakın bir çevre kirliliğine yol 
açmaktadır. 

- Biomass yöntemiyle sıvı yakıtlar üretmek 
petrolden genelde daha maliyetlidir, çünkü 
biomass’ın üretimi ve sonradan alkole 
dönüştürülmesi pahalıdır 
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- Geniş tarım enerjisi kullanılırsa, etanol yakıt 
üretimi net bir enerji kaybına neden olmaktadır 
çünkü santralin devamını sağlayacak enerji, 
kazanılan enerjiden daha fazla olmaktadır. 

Güneş 

Avantajlar 

 

- Güneş enerjisi yenilenebilir bir kaynaktır. Bu 

enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, 

insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat 

fazladır. Güneş var olduğu sürece, enerjisi 

Dünyaya gelecektir 

- Güneş enerjisi ne suyu ne havayı 

kirletmemektedir çünkü yakıt kombüstiyonu 

yoktur 

- Güneşli ülkelerde güneş enerjisi çeşitli yerlerde 

kullanılabilir 

- Güneş enerjisi ışık ve ısınma için çok 

elverişlidir (güneş ocakları, güneş suyu ve ev 

ısıtıcıları) 

Riskler 

- Güneş enerjisi her zaman öngörülebilir değildir 
çünkü belirli bir zamanda Dünyaya gelen güneş 
ışınına göre değişmektedir. Bu da güneş 
enerjisini, güneş ışının Dünyanın bir parçasına 
gelmediği gecede ve herhangi bir bulutun 
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güneşin önüne geçmesinde kullanışsız 
yapmaktadır.  

- Bazı güneş enerjileri maliyetini 
karşılayamamaktadırlar. Foltovoltaik santralın 
kurulması pahalı, %10 verimli, ve enerjinin geri 
dönmesi zamanı – yani santralin kuruluş 
aşamasında kullanılan enerjinin üretilmesi – 
çoktur, yaklaşık 5 yıllık bir süredir. 

Jeotermal Enerji 

Avantajlar 

- Jeotermal enerji eğer doğru kullanılırsa hiçbir 
fiziksel zarar vermez ancak yanlış kullanıldığı 
taktirde hem hava hem su kirliliğine neden 
olmaktadır 

- Yenilenebilir, sürdürülebilir ve tükenmeyen bir 
enerji kaynağıdır. 

- Jeotermal enerji santrali kurulduktan sonra 
santralden üretilen enerji, fosil ve diğer 
alternatif enerji kaynaklarına göre neredeyse 
bedavadır 

- Çok amaçlı ıstma uygulamaları için idealdir 
(konutta, tarımda, endistrüde, sera ısıtmasında 
v.b.) 

- Jeotermal lokal bir enerji olduğu, ithali ve ihracı 
ve uluslararası bir fiyatı olmadığı için savaşlara 
ve uluslar arası problemlere neden olmaz. 
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- Jeotermal ısıtma evlere fuel-oil, mazot, kömür, 
odun atıklarının taşınmasını ortadan kaldıracağı 
için şehir içerisindeki trafiğin yükünü azaltır. 

- Jeotermal enerji santraller görece küçük ve 
çevreye gelgitlerle hidroelektrik santrallerinden 
daha az etkisi vardır 

Riskler 

- Jeotermal enerji dünyanın sadece bazı 
yerlerinde yeterli bir enerji kaynağıdır. Bu 
bölgeler sıcak taşların su yüzeyine yakın 
olmasını gerektiriyor ki suyu ısıtabilsin. 

- Bazı jeotermal yerlerde, buhar basıncını devam 
ettirecek ısıda su olmayınca buharları yok 
olacaktır. Bu da santrali enerji üretiminde on 
yıllarca gereksiz kılabilir. 

- Yeraltını delmek bazı gazları ve minarelleri 
yüzeye çıkarabilir. Bunları güvenli bir şekilde 
kullanmak sorun olabilir. 

 

 

 

 

Nükleer Güç 

Avantajlar 

- Nükleer bölünme süreci çok az bir yakıttan çok 

önemli miktarlarda enerji üretimini 
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sağlayabilmektedir, bir pound uranyum veya 

toryum 3,5 milyon pound kömür enerjisine 

eşdeğerdir 

- Nükleer enerji üretmek kömür üretimiyle aynı, 

yani çok ucuz 

- Nükleer güç santrallerinin içinde güvenli 

saklanmış bir nükleer reaktör bulunmaktadır, bu 

da herhangi bir terör saldırısına veya olumsuz 

hava koşullarına etkisini sıfırlamaktadır 

- Nükleer güç atmosfere herhangi bir karbon 

dioksit ve sülfür dioksit üretmemekte, hava 

kirliliğine yol açmamaktadır. Böylece küresel 

ısınmaya veya asit yağmurlara yol 

açmamaktadır. 

Riskler 

- Uranyumun nükleer bölünmeden elde edilen 

yakıt zehirli ve önemli derecede radyoaktiftir, 

bu da santralin devamlı olarak denetimini ve 

pahalı bakımını gerektirmektedir 

- İnsanların yerleşim bölgelerine yakın bir 

nükleer reaktörün kurulması felaketlere yol 

açabilir, eski SSCB cumhuriyeti Ukrayna’da 

gerçekleşen Çernobil faciasında geniş araziler 

nükleer enerjiden etkilendiği gibi 
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- Nükleer enerji santrali kurmak için inanılmaz 

bir yatırıma ihtiyaç vardır, ve işlemez hale 

geldikten sonraki sökme işlemi de bütçeye dahil 

edilmelidir 

- Nükleer güç ve nükleer silah üretimiyle bir 

ilişki kurulabilir, çünkü ikisinde de önemli 

derecede uranyum zenginleştirme yöntemlerini 

içermektedir 

- Nükleer yakıtlar yenilenebilir enerji kaynakları 

değildir, rezervlerin sınırlı ve yüksek bir 

konsantrasyona ihtiyacı vardır. Deniz sularında 

ve çoğu kayalarda nükleer yoğunluğun izleri 

vardır, ancak buradan çıkarmak ekonomik 

değildir 

- Maden faaliyetleri sera gazları üretip, küresel 

ısınmaya katkıda bulunmaktadır. 

3.3 Enerji ve Çevre (İnşaatların Etkisi ve Çevre) 

İnşaat sektörü AB’nin enerji talebinin %40’ını karşılamaktadır. Bu 
sektör, enerji verimliliği için en büyük potansiyeli sunmaktadır. 
Araştırmalara göre, yeni binalarda veya yenilenen binalarda daha 
kapsamlı standartlar uygulanarak, 2010 yılında şu anki enerjinin beşte 
biri kadar ve CO2/Y 30-45 MT enerjiden tasarruf edileiblir. Bu da 
Kyoto hedeflerine kayda değer bir katkıda bulunmaktadır. 

o İhtiyaç ve kaynaklar arasında bir karşılaştırma 
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o Yapı malzemeleri hakkında genel bir bakış ve çevreye olan 

etkileri 

o İnşaat sektöründe enerji tasarrufu gereği 

o Eski ve yeni yapılarda rasyonelleştirme olanakları 

o Enerji kaynakları ve enerji rezervleri 

 

3.4 AB Ana hatları ve alandaki yasalar 

Ulusal yasalara daha iyi bir enerji verimliliği yasalarına destek vermek 

için Avrupa Komisyonu şu anda yürürlükte olan birçok yönetmelik 

geliştirdi. Enerji tasarrufu için önemli olan bazı tedbirler de alındı: 

- Son-kullanım verimliliği ve enerji hizmetleri 

- Binalarda enerji verimliliği 

- Enerji kullanan ürünlerinin eko-dizaynı 

- Beyaz eşyaların enerji etiketleri 

- Isı ve gücün birleşimi 

Avrupa Komisyonu’nun çabaları ayrıca verimle çalışan bir piyasanın 

önündeki engelleri kaldırma yönündedir. Bu, Topluluğun, RTD 

çerçeve programları ve Akıllı Enerji – Avrupa Programı gibi aktif 

destekli teknoloji araştırma ve gösterme programlarının yardımlarıyla 

gerçekleştirilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen 

projelerin verileri hakkında bilgi de mevcuttur. Üye devletler, Ocak 

2006’ya kadar yönetmelikteki yeni talepleri ulusal yasaya dahil etmek 

zorundadırlar. Buna hazırlanırken, ulusal yetkililer ve uzmanlar 

düzenli olarak toplanıp bilgi paylaşacak ve enerji performansı 
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ölçümünde ve binalardaki normlar hakkında standartlar geliştirmek 

için eşgüdümü destekleyeceklerdir. Bkz 

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html 

Avrupa Komisyonu ayrıca ilgilileri bu önlemlerle ilgili konularda 

bilincin arttırılmasında da yardımcı olacaktır. Özellikle ‘Akıllı Enerji 

– Avrupa’ programı (2003–06) yönetmeliğin uygulanmasına destekçi 

olacaktır. Bkz 

http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.htm  

 

- Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin 16 

Aralık 2002’te binaların enerji performansıyla 

ilgili 2002/91/EC yönetmelik 

- Enerji verimliliğini arttırarak karbon dioksit 

emisyonunu sınırlamak için 13 Eylül 

1993’tarihli 93/76/EEC konsey yönetmeliği 

4. Sonuç 

Enerji verimliliği dünyamızın enerji teminini genişletmek için en hızlı, 

ucuz ve temiz yoldur. Tüketiciler için sanayide enerji tüketiminin 

azaltılması için en etkili yol ise, gereksiz üretilen ürünlerin azaltılması 

ve olabildiğince ürünleri yeniden kullanmaktır. Sadece gerekli olan 

ürünlerin satın alınması ve ürünleri yeniden kullanmak ve geri 

kazanmak, sanayi sektöründe enerji kullanımı azaltabilir. 
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Marion King Hubber’in teorisi 

Hubbert zirve teorisi, yeraltındaki 
petrol miktarının sınırlı olduğu 
temeline dayanmaktadır. Zirve 
petrolünden sonra,  bu teoriye 
göre, dünyada petrol üretimi 

 

        

 

 

Verimlilik ve koruma, enerjinin devam ettirilmesi için anahtar 

unsurlardır – yani her neslin enerji ihtiyaçlarını gelecek nesillerin 

enerji ihtiyaçlarını riske atmadan ele alması. Enerjinin devam 

ettirilmesi hem bugünün hem yarının enerji ihtiyacını güvenceye 

almak için uzun vadeli enerji stratejileri ve politikalarına 

odaklanmaktadır. 

Zirve Petrol ve Gaz Araştırmaları Merkezine göre, 
2010 yılı civarında petrol üretimi zirveye ulaşacaktır. 

ASPO Colin Campbell ve Fransız petrol jeoloğu Jean 
Laherrere tarafından tarafından 2000 yılında kuruldu. 
Birlikte 1998 Scientific American dergisinde ‘Ucuz Petrolün 
Sonu’ adlı bir makale yazmışlardır. 

 

Devam ettirmek ayrıca ileri geleneksel enerji kaynaklarının üretim 

teknolojilerin araştırma ve geliştirmesi için yatırımları, alternatif enerji 

kaynaklarının kullanımını desteklemek ve çevresel politikalara destek 

vermeyi de içermektedir.  

5. Düşünülmesi Gereken Noktalar 

 118 



Avrupa Topluluğu ve Üye devletler, her sektörde enerji verimliliğini 

arttırmak için yoğun bir şekilde çalışırken aynı zamanda yenilenebilir 

enerjilerin gücünü de arttırmak için çalışmaktadır. Bu da çevresel, 

kendi kendine yeterlilik ve maliyet sorunlarını çözmekte ve fazla 

değişiklik olmadan artan enerji talebini karşılamak için anahtar bir 

unsur olabilir. 

Bu özellikle CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik Kyoto 

protokolü ışığında, enerji verimliliğinin düzeltilmiş hali AB’nin 

Kyoto hedeflerini ekonomik bir şekilde yakalamakta doğrudur. 

Atıkların azaltılması para, enerji ve doğal kaynak tasarrufu ve 

çevreyi korumak demektir. 

Azaltmak Sadece ihtiyacınız olduğunu alın. Daha az ürün satın 

almak atacak daha az şey olduğu anlamına gelir. Bu ayrıca 

daha az ürünün üretimi ve bu üretimde kullanılan enerjinin 

azalması demektir. Daha az paketlemeli ürünler almak da atık 

miktarlarının azalması ve enerji miktarının azalması demektir. 

Yeniden Kullanmak Birçok defa kullanılabilen ürünler satın alın. 

Eğer bir kere kullanılıp atılan ürünler yerine tekrar kullanılabilen 

ürünler alırsanız, doğal kaynakları korumuş olursunuz. Bunların 

üretiminde yer alan enerjiden de tasarruf etmiş, atıklar için üretilen 

arazi doldurmasını da azaltmış olacaksınız 
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Geri Kazanmak Elinizdeki bütün ürünleri geri kazanmayı bir öncelik 

haline getirin. Geri kazanmak madencilin, rafinecilik ve birçok üretim 

süreçlerinde kullanılan enerjiden tasarruf demektir. 

6. Kaynakça – Referanslar 

Aşağıdaki kaynaklara başvurulmuştur (son tarih 28.2.2007) 

• http://ec.europa.eu/energy/index_en.html 

• http://en.wikipedia.org  - Wikipedia - the free encyclopedia 

• http://www.wri.org/- World Resources Institute 

• http://www.eere.energy.gov/  - US Department of Energy 

• http://www.energy.gov/  

• http://www.eia.doe.gov/  

• http://www.answers.com/library/Britannica - Britannica Concise 

Encyclopedia 

• Alliance to Save Energy (www.ase.org) 

• Consumer Energy Center - Energy Efficiency at Home, Office and 

School (www.ConsumerEnergyCenter.org) 

• Energy Efficiency and Renewable Energy Network Dr. E's Energy 

Lab (http://www.eere.energy.gov/) 

• Federal Consumer Information Center (www.pueblo.gsa.gov) 

• Green Schools (www.ase.org/greenschools/) 

• PowerSmart (tips to save money and the planet - Alliance to Save 

Energy 
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• U.S. Dept. of Energy - Energy Efficiency page 

(www.energy.gov/efficiency/) 

• http://www.sdge.com/regulatory/renewables_info.shtml  
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YUNANİSTAN’DA GERİ DÖNÜŞÜM 
 

 

Özet 

 

Doğanın korunması tüm ülkelerdeki tüm toplumların yüzleştiği bir 

konudur. Doğaya karşı temel tehditlerden birisi, her gün dünyanın her 

köşesinden evlerden, endüstrilerden ve tarımdan toplanan birçok 

tonluk atıktır. Geri dönüşüm, bu atıkların büyük bir bölümünün 

enerjiye veya yararlı materyallere dönüşümüne izin veren bir işlemdir. 

Atık geri dönüşümü oluşan atığın kütlesini %70 oranında azaltır, bu 

durum her zaman kullanılan teknolojilere bağlıdır ve ayrıca elektrik ve 

termal enerji üretimine, materyallerden yeniden yararlanmaya 

(kağıdın geri dönüşümü ile, PC’ler, metal,vs) ve gübreye yol açabilir. 

Bu modülde okuyucu, Yunanistan’daki geri dönüşüm çalışmalarını 

takdir edecek ve denetimlerimizin çalışmalarla ilgili Yunan yasalarını 

ve düzenlemelerini de kapsaması ile bunun kötü sonuçlarını 

keşfedecek.  

1. Giriş 

Doğanın korunması tüm ülkelerdeki tüm toplumların yüzleştiği bir 

konudur.Doğaya karşı temel tehditlerden birisi, her gün dünyanın her 

köşesinden evlerden, endüstrilerden ve tarımdan toplanan birçok 

tonluk atıktır. Geri dönüşüm, bu atıkların büyük bir bölümünün 
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enerjiye veya yararlı materyallere dönüşümüne izin veren bir işlemdir. 

Dahası atık geri dönüşümü, oluşan atığın kütlesini %70 oranında 

azaltır; bu durum her zaman kullanılan teknolojilere bağlıdır ve ayrıca 

elektrik ve termal enerji üretimine, materyallerden yeniden 

yararlanmaya (kağıdın geri dönüşümü ile, PC’ler, metal,vs) ve 

gübreye yol açabilir. Bu sayede toplumlar atık miktarını azaltabilmek 

ve böylece atığın bulaşımını engelleyerek doğayı birçok açıdan 

süzebilmek, ormanları koruyup genel olarak atmosferdeki ve 

denizlerdeki kirliliği sınırlandırabilmek için, yaygın olarak kullanılan 

yakıt,tahta,metal ve bunun gibi doğal kaynakların kullanımını 

kısıtlamayı idare edebilmektedirler. Her çeşit atığın geri dönüşümü 

tüm gelişmiş ülkelerde teknolojik bir yarış haline geldi; özellikle bu 

günlerde yakıt fiyatları tarihi sınırları aşmaktadır ve açıkçası hiç kimse 

bu fiyat yarışının nerde sonlanacağını bilmemektedir. Yunanistan’da 

geçerli olan geri dönüşüm düzenlemeleri yasaları, her ne kadar bu 

düzenlemelerin engelsiz ve tamamlanmış bir biçime gelmesi için hala 

yapılacak işler olsa da, Avrupa Birliği tarafından ortaya koyulan 

çalışmalarla aynıdır 

 

Her ne kadar çevrecilik yerel geri dönüşüme oldukça teşvik 

edici bir ortam yaratsa da, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nin atıkla 

mücadele hedeflerine ulaşmak için hala kat edeceği yol var. Ancak 

yeni yasa ve projeler atık boşluklarını daraltacak yöndedir. Çevre 

Bakanlığı Yunanların her yıl dışarı attıkları 750,000 tonluk paketleme 
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materlayinin(cam, plastik, metal ve kağıt) bir kısmını kurtarmak için 

tasarlanmış yasa taslağını öne sürmüştür. Avrupa Birliği’nin 1994 

yılında ‘Atık Paketleme Yönetmeliği’ kapsamında ortaya koyduğu 

hedeflere 2006 yılında ulaşılmalıdır. Sorudaki plan 2005 yılına 

kadarki mevcut üretimde, yenilenme için 50%’den 65%’e ve geri 

dönüşüm için 25%’den 45%’e gönderme yapmaktadır. Bakanlık 

tahminlerine göre atık rehabilitasyonu yılda 6,456,341 Euro koruma 

sağlayacaktır. Program için 293,470,079 Euro sermaye 3.Avrupa 

Birliği Destek Yapısı tarafından sağlanacaktır.   

 

 

2. Amaçlar&Hedefler 

Mevcut modülün amaçları: 

 genel olarak geri dönüşüm alanında Yunanistan’da üstlenilen 

adımları ve prosedürleri göstermek 

 Yunanistan’da geçerli olan yasal yapıyı incelemek 

 atık yönetimini gözden geçirmek 

 evlerimizde kullandığımız belirli tehlikeli materyalleri 

belirtmek, ve son olarak, 

 belirli durumların değerlendirilmesini önermek 

 

3. Temel Bölüm 
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3.1 İlk Adımlar 

Yasanın onaylanmasının ardından ileriki aylarda bakanlık, birçok 

Avrupa Birliği ülkesinde de takip edilen, bağımsız bir bünyenin geri 

dönüşüm işlerini özel müteahhitlere yüklemesi ve denetlenmesi 

yönündeki çalışmaları planlamaktadır. Ayrıca, Kalkınma Bakanlığı 

Yunan iş sektörlerinde rekabet ile çevresel çalışmaların 

birleştirilmesini destekleyen ölçüleri ortaya koyma niyetindedir. Çevre 

ile ilgili 17 yıllık başkanlık kararnamesini değiştirecek Sürdürülebilir 

Gelişme ismindeki yasal teklif içinde ölçüler birleştirilmektedir. 

Ölçüleri destekleyen 311,078,283 Euro bütçe; şirketlerin çevreye daha 

uyumlu teknolojiler benimsemelerine yardımcı olmak, geri dönüşüm 

ve atık sıvıları işlemden geçiren birimler oluşturmak ve endüstriyel 

parkların yakınlarında çevresel korumayı arttırmak gibi hedeflerle 

aynı doğrultuda kullanılacaktır.  

Ano Liosia varoşlarındaki yeni tesis yakında günde 1,500 

tonluk çöp alacak ve yakıt olarak da kullanılabilen yanan bir madde 

olan organik gübreye dönüştürülecektir. Ek olarak, 300 fazladan çöp 

kutusu Avrupa Birliği tarafından yatırım yapılan cam ve kağıt geri 

dönüşümünün bir parçası olarak şehrin her tarafında yükleme için 

hazırlanmaktadır  

 

 

3.2 Enerjiye Çevirilen Atık 
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Bu arada yeni boşaltılmış Ano Loissia çöplüğünde atıkların 

ayrıştırılmasıyla üretilen biogaz son zamanlarda elektriğe 

dönüştürülmeye başlandı. Çöplüğü saran boru hattı gazı (başta metan) 

yeni bir 14-W bitkisine ulaştırır ve burada 15,000 kişilik bir kasabanın 

ihtiyaçlarına hizmet edecek yeterli enerjiye dönüştürülür. Bitkinin 

yapımı 19,369,025 Euro tutmaktadır. Üretilen elektrik ‘Public Power 

Company’ güç gridlerini kWh başına 0.06 Euro’luk bir dönüş ile 

beslemektedir. Sera etkisinin başlıca katılımcısı olan metan bu 

nedenle karlı bir biçimde kullanılmıştır ve aynı önemde atmosferin 

kirlenmesini önlemiştir.  

 

3.3 Katı Atık Yönetimi  

Katı atık yönetimi Yunanistan’da son on beş yıl içinde fark edilir bir 

biçimde geliştirildi. Genel olarak temel sorun olarak dikkate alınan, bu 

durum en azından kentsel kesimde ve kırsal kesimin büyük bir 

bölümünde giderek iyi organize edilmiş ve belirli hedefler 

çerçevesinde çevreye karşı sorumlu bir aktivite halini alıyor.  Belirgin 

bir ilerleme tesis gelişimi, toplama ve geri dönüşümle ölçülebilir. 

Aynı zamanda Yunanistan’da belediye katı atık yönetiminin 

geliştirilmesi gerektiği barizdir ve en önemlisi Avrupa Birliği 

yönergelerinde (99/31/EE) talimatta –özellikle Yunanistan hala 

%90’dan fazla atığı ile toprak doldurmaya dayandığından atık 

yönetimi sisteminin birçok birleşeninin temel bir yeniden 

yapılandırmaya ihtiyacı olduğuna dair talimat -ortaya çıkan nicel 
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hedeflere ulaşılması için dönüştürülmelidir. İş gübrelemeye gelince, 

mevcut durum aşağıdaki gibi toparlanabilir: 

• Belediyeye ait sosyal atığın organik bölümünün yerinde 

kaynak ayırma planı yok, bu nedenle kaliteli gübre üreten 

mevcut gübreleme tesisi yok.  

• Birkaç tane ağır mekanik biyolojik tedavi tesisi inşa 

aşamasındadır ve yakın zamanda işleme girmesi 

beklenmektedir; 

• Sonuç olarak gübre kalitesi üzerindeki tarih standartları 

belediyeye ait karışık sosyal atığı işaret etmektedir.. 

Elden çıkarma için çok düşük fiyat talepleri (yaklaşık 15-20 €/t) geri 

dönüşüm ve gübreleme gibi diğer seçeneklerin finansal uygunluğunu 

azaltmaktadır. Doldurma vergisi türünü tanıtmaya yönelik mevcut 

herhangi bir plan bulunmamaktadır. Yunanistan’da belediyeye ait 

sosyal atığın toplam üretimi 1.10 kg/ca/day üretim oranıyla da 

bağdaşan değerlendirmeler sonucunda 2004 yılı için 4.600.000 tondur.   

90’lı yılların ortalarına kadar resmi olarak kaydedilen 4850 

atık alanı tarafından atık düzenlemesi tanımlanmıştır, toplam atık 

miktarının 35%’ine denk gelecek biçimde atık alanlarının 70%’i 

kontrol dışıydı. Düzenli toplama sistemi tarafından hizmet verilen 

topluluğun oranı 70% civarı iken, çok sayıda küçük ada ve izole 

edilmiş köylerde toplama başarısız bir biçimde organize edilmiştir. 

Bugün pratikte bütün ülke iyi organize edilmiş atık toplama ve 
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ulaştırma sisteminin hizmetindedir ve 2007 yılına kadar bütün atık 

alanlarını kapatmaya yönelik bir plan vardır. 2003 yılı raporlarındaki 

son verilere göre çoğu küçük olan 1032 atık alanı ülkenin çeşitli 

belediyelerinde hala işlemektedir.  

 

3.4 Gübreleme Bitkileri  

Günümüzde ülkede farklı yapı/işleme basamaklarına sahip üç bitki 

vardır. İlk bitki Peloponese’deki Kalamata şehrinde yapılandırılmıştır 

ve 1995 yılında işlemeye başlamıştır. Bitkinin kapasitesi 31500 t/a’dır. 

Arıtma adımı ile birleşen erken süreç adımlarındaki mekanik ayrım, 

katkılılık açısından tarafsızca kabul edilebilir bir materyali verebilir ve 

testler ağır metal içeriğinin Yunan sınırları çerçevesinde olduğu 

sonucunu vermiştir. Ancak çeşitli sorunların etkisiyle 2003 yılının 

başlarında bitki kapatılmış ve onun tazelenmesi ve daha iyi koşullar 

altında işlemesi için planlar olmasına rağmen bunlar henüz fark 

edilememiştir.     

Atina’da yeni bir büyük bitki yapılandırılmakta ve yakında 

işlemeye başlayacak. Boyut azaltma, ön muamele ve tünel gübreleme 

için dönen bir davulu da kapsamaktadır. Belediyeye ait sosyal atığın 

günlük kapasitesi 1200 ton olacaktır.  Planlar bunlara 300 tonluk 

Psytalia atık su işlem çalışmalarından gelen başlıca tortul atığı ve 130 

tonluk parçalara ayrılmış yeşil atığı da eklemektedir. Bu durum 

gübreleme birimine günde 1000 tonluk giriş ile arıtımdan sonra günde 
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son üretim olarak 500 tonluk gübre sonucunu doğurmaktadır. Bitki 

henüz tümüyle işlememiştir, bu nedenle ürünlerinin kalitesi ve 

kullanımı ile ilgili herhangi bir sonuç yoktur. Benzer bir teknolojiyle 

ama daha küçük (yılda 40,000 ton kapasite) olan üçüncü bitki Chaina-

Crete’de yapılandırılıyor.  

Çeşitli bölgesel atık yönetimi planları Mekanik Biyolojik Tedavi 

bitkilerinin yapımını talimat hedeflerine ulaşmak için temel araç 

olarak öngörmektedir, ama önerilen bitkiler hala esas plan aşamasına 

girmemişlerdir. Termal tedavi veya kaynak ayırma gibi seçenekleri de 

içeren atık yönetimini gözden geçirme planı her zaman net bir biçimde 

geçerlidir ama bu seçenekler için koşullar henüz olgunlaşmış gibi 

görünmüyor.  

Her ne kadar en azından tek tek toplanan yeşil atıklarla 

yapmak kolay olsa da şu anda kaynakları ayrılmış organik atık işleyen 

bir tesis yok. Bazı belediyeler bunu gerçekleştirmeyi düşünmüşler 

ama sermayelerini korumayı başaramamışlardı.  

 

3.5 Organik Madde Akışı ve Gübre Üretimi İçin Yasal Yapı  

Son zamanlarda atık yönetimi yasasını ilgilendiren bazı önemli 

adımlar atıldı: 

i. 2001 yılında paketleme talimatı Yunan yasalarının 

2939. yasasına geçirilerek yayınlandı. Yürütmesi 2003 
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yılında özel-genel ortaklığı olan ‘Packaging Waste 

Management Company (PWMC)’ şirketinin 

biçimlendirilmesi ile başladı. Bu şirket ülkenin her 

tarafında atık paketleme yönetimi aktivitelerinin 

organizaysonunu üstlendi ve halkın katılımını 

arttırarak ve yeni materyal geri dönüşüm tesislerinin 

inşası ile geri dönüşüm yapılabilir materyallerin geri 

dönüşüm oranlarında artış olacağını temin etti.  

ii. 2002 yılında doldurma talimatı Yunan yasalarına 

bakanlık kararnamesi yayınlanarak geçirildi. Talimatın 

yürütmesi, atık yönetimi alanında önceden sağlanan 

ilerlemeler hedeflere ulaşmak için yeterli 

olmadığından ve atık yönetimi kültüründe değişim 

ihtiyacı duyulduğundan Yunanistan için önemli bir 

mücadele gerektiriyor.  

İkincil işlenmemiş materyal marketleri mevcut durumu tanımlayan 

diğer bir alandır. Şu anda gübreleme veya atıktan çıkarılan yakıt için 

bir market bulunmamaktadır. Bu iki ana nedene dayanır: 

•Ağır metallerin (atık talimat sınırlarının basit değişikliği) 

biyolojik birikintilerinden kaçınmak için gübreleme özelliklerinin 

alanlardaki uygulamalarına sınırlı bir biçimde izin verilirken bu 

konudan tarımsal kullanımda yararlanmak için Yunan yasaları 

gübreleme şartnameleri düzenlemektedir.    Şimdilik Kalamata 

Mekanik Biyolojik Tedavi bitkisi tarafından üretilen ve çiftçilerin 
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yıllardır kullanılan ticari ürünlere alışık olduğu gübreler 

konusunda herhangi olumlu bir tecrübe görülmemektedir.  

• Katı şartnameler ayrıca atıklardan elde edilen yakıtlar(RDF) için 

de geçerlidir. Buna ek olarak RDF’nin alternatif yakıt olarak 

kullanımı, bunu gerçekleştirmek isteyen endüstriler için 

değişiklikler ve ekstra hava temizleme işlem birimleri 

öngörmektedir. Bu değişiklikler ile ilgili fiyatlar belirlidir  ve 

endüstrinin bu işe katılmak istediği şüphelidir.  

3.6 Atık:Genel Konular 

Tehlikeli atık özellikle biriken, çevreye yayıldığı zaman toprağı ve 

suyu ciddi bir biçimde kirletebilen bir materyaldir. Aynı zamanda 

tümden saklamak veya kurtulmak da zordur. Yakılması atmosferde 

ciddi boyutlarda kirlenmeye sebep olacağından çoğu yakılamıyor. Ek 

olarak bu atığın büyük bir kütlesi kimyasal endüstriler olan 

madenlerde, tersanelerde ve rafinelerde üretilmektedir. Birinin rahat 

evinde bile bulunabilir. Endüstrilerindeki çıktılara ve yasa koyma 

yetkisi olanların duyarlılığına da bağlı olarak her ülke her yıl büyük 

miktarlarda parayı atık yönetimine harcamaktadır.  

 

 

3.7 Evde Tehlikeli Atık  
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Eğer geçmişte belirli atıkların zararlılıklarının göz ardı edilmesi haklı 

çıkarılsaydı bugün affedilemez olurdu. Belirli bir ürünü aldığımız 

zaman yasalar açıkça üretenin bize etiketteki bir işaretle ürünün 

potansiyel zararlılığı hakkında öğüt vermek zorunda olduğunu 

belirtmektedir. Tabiki bir zamanlar aldığımız nadir ürünlerden 

bahsetmiyoruz ama her gün aldığımız atık oldukları zaman ciddi bir 

biçimde çevreye zarar verebilecek ürünlerden bahsediyoruz.  

ABD’de böcek ilacının fazla kullanımının çiftçiler tarafından 

yaratılan bir sorun olmadığı ama sivillerin evlerinin bahçeleriyle 

ilgilenmek için kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca evlerdeki günlük 

ev eşyalarının kullanımından doğan hava kirliliğinin dışarıdaki 

kirlilikten çok daha fazla olduğu da tespit edilmiştir. Buna rağmen 

hala tüketiciler aldıkları umursamamakta, tüketmekte ve sonunda 

kayıtsızca dışarı atmaktadırlar.  

Evlerimizde kullandığımız en zararlı atıkların katalogu aşağıdaki 

gibidir: 

• Çözücüler(ph>2) ve bazlar(ph>11.5) 

• İlaç, boya, cila, uhu, reçine  

• Böcek ilacı, fare zehri 

• Bataryalar, sprey 

• Deterjanlar 

• Klor,hidrojen peroksit  

• Kullanılmış şırıngalar, iğneler, kalıcı işaretleyiciler 

 132 



• Amyant bulunduran bütün atıklar 

• Baskılı devre ve batarya taşıyan elektronik aletler 

• Flüoresan lambalar ve cıva taşıyan tüm atıklar 

(örnek:termometre) 

Arabalarımızla ilgili en zararlı atıkların katalogu aşağıdaki gibidir: 

• Mineral ve sentetik yağlar 

• Yağ filtreleri 

• Antifriz sıvı 

• Bataryalar 

• Fren sıvısı 

Tüm bunlar: 

• Eğer gömülürlerse toprağı ve yer altı sularını kirletirler. 

• Yakılırlarsa soluduğumuz havayı ciddi bir biçimde kirletecek 

zehirli havayı yayarlar. 

4. Sonuç& yansıtılacak noktalar veya yapabileceğimiz ne var? 

• Sadece gerçekten ihtiyacımız kadar gerekli şeyleri alırız.  

• Ürün etiketini okursak hangi ürünlerin en zararlı olduklarını 

anlarız ve çevreye daha az zararlı olanlarla yer değiştirebiliriz. 

• Bulaşık deterjanını veya genel olarak etiketinde antibakteriyel 

yazan deterjanı almayız (bu ürünler bütün bakteriyelleri 

öldürür, bunlara mutfaklarımızda ve banyolarımızdaki ekolojik 

dengeyi kuran yararlı olanlar da dahil). Aynı nedenle triclosan 

bileşeni içeren ürünleri almayın. 

 133 



• Kuruyana kadar su cozen boyaları atarız. 

• Arabamızdaki yakıtı değiştirdiğimizde kendimiz yakıtı en 

yakın benzin istasyonuna teslim ederiz. 

• Üç kez kullanılmış böcek ilacı kaplarını yıkarız ve tabiki 

yakının sıvıyı böcek ilacı olarak kullanırız.  

• Kullanılmış şırıngaları sararız, böylece kimseye çöpü taşırken 

batmaz.  

• Kullanılmış bataryalarda geri dönüşüm uygulanmalıdır.  

• Araba bataryalarına araba garajlarından onları alan kişiler 

tarafından geri dönüşüm uygulanır. Onlara orada verin.  
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ÇEVRE 
 

Özet 

 

Çevre onun korunması çok karmaşık bir alandır ve en 

önemlileri politik ve ekonomik olanlar olmak üzere bir çok 

gerçeklerden etkilenmektedir. Bu insan faktörünün daha az önemli 

olduğu anlamına gelmez çünkü bir kişini tutumu onun yaşadığı çevre 

için çok önemli bir role sahiptir. Eğer bu üç gerçek beraber 

çalışıyorsa, çevreyi koruma amacı gerçekleşebilir. Az ya da çok 

önemli, aksaklık derin bir etkiye sahiptir. 

 

1.Giriş 

 

 Son on yıllarda çevreye zarar verme gittikçe artmaktadır. Her 

yıl Avrupa Birliği ülkelerinde 2 milyar ton atık madde üretilmekte ve 

bu miktar her yıl %10 artarken ev ve arabalarımızdan karbondioksit 

emisyonu da artmaktadır. Doğal afetler (sel, kuraklık, orman 

yangınları) artmakta ve doğal çevre ve alt yapıya önemli ölçüde zarar 

vermektedir. Doğal kaynakların tüketimi de her yıl artmaktadır. 

Avrupa’da yaşayan insanların hayat kalitesi özellikle büyük yerleşim 

bölgelerinde kirlilik ve gürültü nedeniyle önemli şekilde düşmüştür. 

 137 



İnsan sağlığı da etkilenmektedir, örneğin hava kirliliğine bağlı 

hastalıklarda bir artış söz konusudur. Avrupa Topluluğu ticari ve 

ekonomik gelişmenin çevre ile ilgili düşüncelerden önce gelmesini 

güçlü bir şekilde eleştirmiştir. Şimdi fark edilmiştir ki Avrupa gelişme 

modeli doğal kaynakların tüketilmesi ve çevrenin yok edilmesi 

üzerine kurulamaz. 

 

2. Hedef ve Amaçlar 

 

 Çevrenin korunması bu yüzden Avrupa’nın karşı karşıya 

olduğu en önemli sorunlardan biridir. Bu sunumun amacı çevrenin 

önemi ile ilgili somut bilgiler vermek ve onun korunmasının 

gerekliliği ve insanların çevrenin korunması ile ilgili hassasiyetlerini 

artırmaktadır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için çevre konusu ile 

ilgili terminoloji amaçlar ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olmak çok 

önemlidir. 

3. Ana Bölüm 

3.1. Tanımlar: Çevre nedir? 

 

 Bireyin veya toplumun hayatını etkileyen sosyal ve kültürel 

şartlar toplamıdır (Webster’s). 
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 Organizma üzerinde veya ekolojik çevre üzerinde etkili olarak 

onun formunu ve canlılığını belirleyen kompleks fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik faktörler (iklim, toprak, yaşayan canlılar 

gibi) (Webster’s). 

 

3.2. Veciz Söz 

 

Biz doğal çevreyi onu yaşayan bir organizma olarak 

görmediğimiz müddetçe asla anlayamayız. Paul Brooks 

 

3.3. Çevreyi Korumanın Hedefleri 

 

 daha iyi hayat kalitesi 

 vahşi hayat için arttırılmış bir çevre 

 herkes için temiz hava 

Hava kirliliği insan sağlığına ve çevreye ciddi bir şekilde zarar 

vermektedir; solunum problemleri, prematüre ölümler, nitrojen ve 

asidik maddelerin ekosisteme yaptığı zararlar yerel ve uluslar arası 

boyuttaki bu problemin yol açtığı bazı sonuçlardır. 2000 yılındaki 

durumla karşılaştırıldığında, strateji somut uzun dönem hedefler koyar 

(2020 için): 
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 Bir takım zararlı maddelere maruz kalma sonucu olarak 

tahmin edilen yaşam süresinin %47 azalması 

 Ozon gazına maruz kalmadan dolayı ani ölümlerde 

%10 azalma 

 Havadaki asit oranının %74 oranında ve ormanlık ve su 

kaynaklarının olduğu alanlarda da %39 oranında 

düşürülmesi 

 Tarıma elverişli alanların çölleşme sonucu %43 

azalması 

Bu hedefleri gerçekleştirmek için, SO2 emisyonları %82 

oranında, NOx emisyonları %60 oranında buharlaşabilen organik 

bileşenleri (VOCs) %51, amonyak %27, PM 2.5 (doğrudan havaya 

verilen parçacıklar) %59 oranında düşürülmelidir. Uygulanan Strateji 

artış gösteren bir maliyet muhtemelen 2020’ye kadar 7.1 milyar 

Euro’dur. Bu dönem zarfında bu stratejinin uygulanması sonucu 

sağlıkta elde edilecek tasarruf 42 milyar Euro’dur. Prematüre ölümler 

2000’de 370.000’den 2020’de 230.000’e düşecektir. (Strateji 

uygulanmaksızın 2020’de 293.000 oranı ile karşılaştırın) 

 Geliştirilmiş ve korunmuş arazi 

 Sel riskinin azalması 

 Yeniden düzenlenmiş, sağlıklı toprağa sahip korunmuş 

arazi 

 Daha yeşil iş dünyası 

 Doğal kaynakların daha akıllı ve idareli kullanımı 

 İklim değişimini sınırlamak ve ona uyum sağlamak 

 140 



 

3.4. İklim Değişimi Stratejisi 

 

İklim değişikliği yaşanıyor. Birçok bilimsel ortak görüş bunun 

sebebini insan faaliyeti sonucu kirli gazların havaya yayılması olarak 

ortaya koymaktadır. Bu gazların hızla atmosfere yayılması hava 

sıcaklığını arttırmakta, iklim değişikliği konusunda hükümetler arası 

panele göre gelecek on yıllarda sıcaklığın +1.4 dereceden +5.8 

dereceye, global olarak da 2100’e (1990’daki dereceyle karşılaştırın) 

yükselmesi beklenmektedir. 

 

3.5. Koruma ve Artık Maddelerin Dönüşümü 

 

 Komisyonun 27 Mayıs 2003 tarihli bildirgesi: “Koruma ve 

atuk maddelerin yeniden dönüşümü konulu bir stratejiye doğru” adını 

taşımaktadır [Com (2003) 301-Official Journal C 76 of 24 March 

2004]. İnsan faaliyeti birçok yollarda atık madde ortaya çıkarmaktadır. 

Marketlerde yer alan bütün materyaller bir gün atık olacaktır; her 

üretim ortaya çıkarır; hatta atık dönüşüm süreci dahi kalıcı atık 

bırakır. Bu yüzden etkili bir politika bütün hayat kaynaklarını içeren 

çıkarıldığı süreçten ürüne dönüştüğü, üründen atık bir madde olduğu 
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ana kadar ki bütün süreçleri ele almalıdır. Yeniden dönüşümle ilgili 

olarak Komisyon aşağıdakileri istemiş ve ilgili yorumları yapmıştır: 

 Daha verimli geri dönüşüm hedefleri koymak, örneğin, atık 

madde değil materyal üzerine odaklanmak. Avrupa 

topluluğunun genel hedefleri ana atık maddeler için daha 

geçerlidir, vergiler, ticari sertifikalar ve ödeme şemaları gibi. 

 Geri dönüşüm maliyetlerini kontrol etmek için ekonomik 

market odaklı enstrümanları kullanmak. 

 Üreticileri geri dönüşümden sorumlu yapma seçeneği, bu ilke 

bütün atık grupları için geçerli değildir. 

 Yeniden dönüşüm ile ilgili ortak kuralların yürürlüğe girmesi 

ile ilgili yaptırımlar. 

 

3.6. Kent Çevresi 

 

 11 Şubat 2004 tarihli “kent çevresi konulu bir stratejiye doğru” 

Komisyon beyannamesi bütün Avrupa şehirlerinin aynı çevre 

problemleriyle karşı karşıya olduğunu belirtmektedir. [ COM (2004) 

60-Official Journal C 98 of 23.04.2004] Kent çevresiyle ilgili bir 

Avrupa Stratejisi çözüm seçeneğini ve hedefleri yerel karar 

mercilerine bırakarak en iyi uygulama temelli yerel girişimcileri 

desteklemek bu problemlere sistematik ve kapsamlı çözümler 

sağlayacak yolu açmaktır. Strateji ilgili ekonomik ve sosyal konuları 
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dikkate alarak şehir çevresi üzerine odaklanacaktır. Bu yüzden ağırlık 

verilecek birbirleriyle ilişkili dört temel konu: şehir yönetimi, şehir 

taşımacılığı, yapılaşma ve şehir planlamacılığı. 

 

3.7. Kalıcı Şehir Yönetimi 

 

 Kent alanlarında uygulanan politikalar alanların içerdiği 

özellikler (binalar, alt yapı, ulaşım, enerji, atık madde, v.s) 

bakımından ve farklı yönetim birimleri tarafından yönetildikleri 

gerçeğinden dolayı birbirinden kopuktur. Avrupa düzeyinde daha 

güçlü bir çerçeve bu yüzden Avrupa’nın en büyük şehir ve 

kasabalarının çevresel yönetimlerini yeniden canlandırmak ve 

genelleştirmektir. 

 Bu alandaki stratejinin ana esası her baş şehrin ve diğer 

şehirlerin, nüfusu 100’den fazla olan yerleşim bölgelerinin bir bütün 

olarak kent çevresel yönetim planını kabul etmeli, bu süreci yönetmek 

ve bu amaçları gerçekleştirmek için çevresel yönetim sistemini 

uygulamalıdır.  

 İlgili yönetim planları aşağıdaki durumları mümkün kılar: 

 Avrupa yasalarında (hava kirliliği ve gürültü konusundaki 

yaptırımlar) doğan belediyecilik sorumlulukları yönetimini 

birleştirmek. 
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 Farklı hükümet düzeylerinde (yerel, bölgesel ve ulusal) ve 

yerel yönetimler içindeki farklı birimler arasındaki işbirliğini 

güçlendirmek. 

 Bir belediyenin çevre politikası ile gelecekteki yönetimin 

politikası arasındaki gerekli sürekliliği sağlamak. 

 Çevresel girişimcilikler ve sorumluluklar bazında en büyük 

500 Avrupa şehrini karşılaştırılabilir bir ilişki içerisine 

yerleştirmek. 

 

3.8. Bir Zorunluluk Olarak Çevre Koruması 

 

 Endüstrileşmenin etsisi 

 Ev ortamındaki tüketimin çevre üzerindeki etkisi 

Avrupa dünyanın geriye kalan kısmından daha hızlı bir şekilde 

gittikçe artan sıcak hava dalgaları, sel deniz seviyesinin yükselmesi, 

buzulların erimesi gibi yıkıcı sonuçlara yol açan afetlerle ısınmaktadır. 

Avrupa Çevre Kurumu (EFA) Avrupa’nın 200 milyon hane halkı, 

iklim değişiklikleri, hava kirliliği, bilinçsiz toprak kullanımı ve atıklar 

gibi problemlere neden olan temel faktör olduğunu göstermektedir. 

Küresel ısınma oranı bugün 10 yıl için hemen hemen 0.2 derece ve 

sıcaklığın bu yüzyılda Avrupa da ortalama 2 dereceden 6.3 dereceye 

yükseleceği tahmin edilmektedir. Bunun sebebi bacalardan çıkan 

gazlardır. 
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3.9. Uluslar arası Antlaşmalar 

 

 Kyoto Protokolü emisyon hedeflerini gerçekleştirmek ve genel 

giderlerin azaltılması için üç yeni araç tanımlayarak yeni bir çığır 

açmıştır. Bu araçlar tarafları emisyonları düşürmek ve diğer ülkelerin 

atmosferindeki karbonu temizlemek için maliyet-etkili fırsatlar 

sunmuştur. Bölgeden bölgeye emisyonu sınırlandırma harcamaları 

farklılık gösterse de atmosfer için fayda aynıdır. Avrupa Topluluğunu 

da içeren 123 ülke 1997 Kyoto Protokolünü onaylayarak 2012 yılına 

kadar 6 baca gazının emisyonlarını %5 oranında düşüreceklerini 

onaylamıştır. 

 

3.10. Avrupa Birliği Rehberi ve İstekleri 

 

Avrupa Komisyonu 9 Şubat 2000’de [COM (2006) 66 final] 

Çevresel Sorumluluk ile ilgili beyaz bir sayfa açmıştır. Avrupa 

Parlamentosu’nun 2004/35/EC direktifi Komisyonun 21 Nisan 2004 

tarihli çevrenin korunması ve çevre zararlarının acilen giderilmesi ile 

ilgili çevresel sorumluluğu 30 Nisan 2004 tarih ve L143 sayılı resmi 

dergisinde yayınlandı. Çevre için 6. Eylem Programı Temmuz 

2002’de kabul edilerek 2010 yılına kadar Avrupa Topluluğu’nun bu 
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konudaki öncelikleri belirlendi. Acil önlem alınması gereken dört alan 

belirlendi. İklim değişiklikleri doğa ve biyolojik çeşitlilik, çevre ve 

sağlık, doğal kaynakların ve atık maddelerin yönetimi. Bu öncelikleri 

başarmak için yapılacakları çevre ile ilgili yasal düzenlemelerin 

uygulanmasını geliştirmek, Pazar ve vatandaşlarla birlikte çalışarak 

çevresel duyarlılıkları ön planda tutan diğer toplum politikaları 

geliştirmek. Burada bahsedilmesi gereken bir yenilik entegre ürün 

politikasıdır. Bunun amacı daha ekolojik ürünler içeren bir Pazar 

oluşturmak, onların yaşam çemberleri boyunca daha fazla çevreye 

duyarlı ürünler ortaya koymaktır. 

 Sekizinci Eylem Programı 7 tematik strateji üzerine 

kurulmuştur. Bunlar rasyonelleşme ve modernleşme ihtiyacını 

vurgulayarak yasal çerçeveler ve esnek stratejilerle birçok yasal 

düzenlemenin yavaş yavaş değiştirilmesini öngörür. Bu alanlar 

şunlardır; hava kirliliği, deniz çevresi, kaynakların bilinçli kullanımı, 

kirliliği önleme ve yeniden dönüşüm, tarım ilaçları, toprak kalitesi ve 

kentsel Çevre Programı öncelik verilecek dört alan belirlemektedir: 

İklim değişikliği 

Doğal ve Biyolojik çeşitlilik 

Doğal Kaynaklar ve Atıklar 

3.11. Uluslar arası Kurumlar 

 

 146 



 3.11.1. Avrupa Çevre Kurumu (EEA) 

 

Avrupa Çevre Kurumu 1994’te kurulmuş olup merkezi 

Kopenhag’da bulunmaktadır. Kurumun amacı politika geliştiricilere 

ve halka Avrupa’da çevre ile ilgili önemli ve ölçülebilir bir gelişmenin 

sağlanmasına yardım edecek zamanlı, hedefe dönük, uygun ve 

güvenilir bilgi sağlamaktır. http: 

ec.europa.eu/environment/climat/gge.htm. 

 Avrupa Çevre Kurumu ilgili düzenlemelerle bağımsız bir birim 

olarak faaliyet göstermekte, amacı da Anlaşma ve Toplumsal Çevre 

Eylem Programlarında ortaya konulan şartlara paralel olarak çevreyi 

koruma ve geliştirmektir. 

 Avrupa Çevre Kurumu (EEA) çevre yönetimi ve performansı 

ile ilgili özel bir sorumluluğa sahip olduğunun farkındadır. EEA 

2004’te bir çevre politikasını ve çevresel yönetim sistemini kabul 

etmiştir. Kurum aşağıdaki görevleri yerine getirir; 

 Çevre ile ilgili verileri kaydetmek, toplamak, yorumlama ve 

iletmek. 

 Topluluğa ve üye ülkelere tarafsız bilgi sağlayarak onların 

etkili çevre politikaları geliştirmesi ve bunları uygulamasını 

istemek. 

 Çevresel tahmin teknikleri geliştirmeyi ve uygulamayı teşvik 

etmek. 
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 Çevre ile ilgili güvenilir bilgi sirkülasyonunu sürdürmek. 

 Kurumun temel çalışma alanları: 

 Hava kalitesi 

 Su kalitesi 

 Toprak, fauna ve flora durumu 

 Arazi kullanımı ve doğal kaynaklar 

 Atık madde yönetimi 

 Gürültü emisyonları 

 Kimyasal maddeler 

 Kıyılar ve deniz çevresinin korunması 

 

1.1.1 Diğer Kurumlar 

 

 Uluslar arası Greenpeace, Avrupa’daki 40 ülkede Amerika, 

Asya ve Pasifik’te faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen 

bir organizasyon. 

 Friends of the Earth bir çevresel kampanya grubudur. 

 

3.11.3 Ulusal Kurumlar-ROMANYA 

 

 Administratia Fondului Pentru Mediu: Çevre Düşkünleri 

İdaresi 
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 Agentia Romana Pentru Conservarea Energiei: Romanya 

Enerji tasarrufu Kurumu 

 

3.12. İklim Değişiklikleri-Ekonomik ve Çevresel Bir Problem 

 

İklim değişikliği zaman içerisinde küresel veya bölgesel olarak 

iklimlerde farklılaşmayı ifade eder. Bu farklılaşma içsel süreçlerden 

kaynaklanabileceği gibi dış faktörlerden, insanların faaliyetlerinden de 

kaynaklanabilir. Geçtiğimiz 100 yıl içinde global ortalama sıcaklık 0.7 

derece, Avrupa’da ise 1.0 derece artmıştır ve 1990’lar son 150 yılın en 

sıcak on yılı olmuştur. Sıcaklıkların Doğu ve Güney Avrupa’da daha 

fazla olmak üzere 2100 yılında 1.4 ila 5.8 derece artacağı tahmin 

edilmektedir. Eldeki gittikçe artan kanıtlara göre bu ısınmanın en 

önemli sebebi baca gazlarının ve insan faaliyetleri sonucu aerosollerin 

havaya karışmasıdır. Atmosferin ısınması iklim değişmeleri ve hava 

şartları ile ilgilidir. Eğer bu değişmeler devam ederse, bu su 

kaynaklarını, sel felaketlerini, tarımsal üretkenliği ve doğal alanları 

etkileyecektir. 

Sonuçlar gösteriyor ki Avrupa Topluluğu iklim değişikliği 

politikaları; 

 Avrupa’nın hava kalitesini yükseltmelidir. 

 Zararlı gazların neden olduğu prematüre ölümleri 

azaltmalı 

 149 



 2030 yılı itibariyle hava kirliliğini kontrol 

harcamalarından 10 milyar Euro tasarruf sağlamalıdır. 

 

3.13. Hava-Pratik Uygulamalar 

 

 Temiz bir hava kaynağı sağlığımız ve çevremiz için temel 

teşkil eder. Fakat endüstri devriminden bu yana soluduğumuz havanın 

kalitesi ciddi şekilde düştü. Bunun sebebi de büyük ölçüde insan 

faaliyetleridir. Endüstrileşme ve enerji üretiminin artması, kömürün 

yakıt olarak kullanılmaya başlaması, yollarımızdaki araçların çok 

fazla artması kasaba ve şehirlerimizdeki hava kirliliğini arttırmış ve 

çok ciddi sağlık sorunlarına yol açmıştır. Örneğin hava kirliliği astım 

gibi akciğer hastalıklarının temel nedeni olarak gösterilmiş, bugün 20 

yıl öncesine göre astım rahatsızlığı çekenlerin sayısı iki kat artmıştır. 

 Hava kalitesi bugün birçok Avrupa vatandaşı için temel bir 

sorun teşkil etmektedir. Bu konu aynı zamanda Avrupa Birliği’nin en 

çok üzerinde durduğu alanlardan biridir. 1970’li yılların başından 

itibaren AB atmosfere bırakılan zararlı gazları kontrol etmek, yakıt 

kalitesinin arttırılması, enerji ve ulaşım sektörleriyle çevresel koruma 

isteklerini birleştirmek suretiyle hava kalitesini arttırmaya 

çalışmaktadır. 

 AB yasal düzenlemelerinin bir sonucu olarak havayı kirleten 

sülfür dioksit, kurşun, nitrojen oksit, karbon monoksit, benzin gibi 
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zararlı gazların azaltılmasına çalışılmıştır. Ancak bu zararlı gaz 

emisyonlarındaki bir azalmaya rağmen, hava kalitesi problemler 

yaratmaya devam etmektedir. Zararlı yer altı ozon gazından 

kaynaklanan yaz dumanı güvenlik sınırlarını zaman zaman 

aşmaktadır. Havadaki zararlı küçük parçacıklar da sağlığı tehdit 

etmektedir. Açıkçası yerel, ulusal, Avrupa ve uluslar arası düzeyde 

daha çok şey yapılmalıdır. 

4. Sonuçlar 

 Bu sunumdan çevreyi korumaya yönelik en önemli kurumların 

içinde yer aldığı çevreyi büyük bir özveri ile korumaya çalışan 

hükümet kurumları olduğu gerçeği çıkarılabilir. Bütün bu sonuçların 

pratiğe dönüştürülmesi ile ilgili son kararı vermek hükümetlere aittir 

ve çevreyi koruma ile ilgili tedbirlerin bir an önce yada daha sonra 

alınması kararını vermek onlara aittir. Şurası çok önemlidir ki: 

 Ulusal ve uluslar arası politika düzeyinde işbirliği yapmak 

 Ulusal ve uluslar arası kurumlar ve şirketler düzeyinde işbirliği 

yapmak 

 Yeni buluşları, metotları, tedbirleri ve deneyimleri teşvik 

etmek ve bunları yaymak. 

 Çevreyi korumayı geliştirmek için kanunlara, yönetmeliklere, 

kurallara ve talimatlara saygı duymak. 

 Kanunlara ve düzenlemelere uymayanlara gerekli 

müeyyideleri uygulamak. 
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 Herkes çevreyi koruma ile ilgili tedbirlerle ilgilenmeli ve 

bunların uygulanması için gayret göstermelidir. 

 

5. Yansımalar 

 

 Günümüzdeki ekonomik gelişme sürecinde çevrenin 

korunmasının önemi birçok bilimsel kaynaklarda yer almakta, 

hükümet ve yerel yöneticiler tarafından konuya dikkat çekilmektedir. 

Çevreyi koruma tedbirlerinin benimsenmesi ve bunların uygulanması 

her geçen gün daha büyük bir önem kazanmaktadır. Çevreyi 

korumaya yönelik kurumların dışında kalan kuruluşların da örneğin 

sivil toplum örgütlerinin de aynı rolü üstlenmesi daha büyük önem arz 

etmektedir. 

 Uzmanlaşmış Sivil Toplum Örgütleri belirlenen kuralların 

arkasındaki işlevsizlikleri ortaya koymak, analiz etmek ve araştırmak 

rolünü arttırmaktadır. Medya demokrasinin dördüncü bir gücü olarak 

sivil toplum örgütleriyle sıkı bir şekilde işbirliği yapmalıdır. 

 6. Kaynaklar 

• http://www.eea.europa.eu/  - European Environmental Agency 

• http://europa.eu/scadplus/leg/en/s15000.htm 

• http://www.epa.gov/ - Environmental Protection Agency 
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• http://www.greenpeace.org/international  - Greenpeace 

International 

• http://www.foe.org/  - Friends of the Earth 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change - Wikipedia, the 

free encyclopedia 

• http://encyclopedia.thefreedictionary.com  

• http://www.worldclimate.com/index.html  

• http://globalwarming.enviroweb.org  

• http://www.warmearth.com.au/ 

• http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm 

• Webster’s online dictionary [http://www.websters-online-

dictionary.org/]  
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EĞİTİM SİSTEMİ: BULGARİSTAN 
 

Özet 

 Eğitim Sistemi her zaman Bulgar toplumunda önemli bir rol 

oynamıştır. Geleneksel olarak Bulgarlar iyi bir eğitimi çok büyük bir 

değer olarak algılar ve çocuklarının iyi bir eğitim alması için özel çaba 

harcarlar. Bulgaristan Avrupa’da 19. yüzyılın sonunda 4 yıllık eğitimi 

kanunla zorunlu hale getiren ilk ülkelerden biridir. 6 yada 7 yaşında 

ilköğretime başlayan çocukların 16 yaşına kadar zorunlu eğitim alması 

Bulgaristan’ın dünyadaki gelişmiş ülkeler arasına sokar. Eğitime 

verilen değer bakımından Bulgaristan Avrupa ülkelerine eşdeğerdir 

hatta bazılarından bu konuda daha önde gelir. 

 

Giriş 

 

 Bulgaristan eğitim sistemi demokrasi ve ırk, cinsiyet, etnik 

köken, dini inanç ve sosyal statü farkı gözetmeden herkese eğitim 

hakkı prensipleri üzerinde kuruludur. Eğitim herkese açık olup ulusal 

eğitim amaçlarını gerçekleştirmeye dönük olarak yürütülür. İlk genel 

okul 1835’te kurulmuş ve okul sayısı 1863’te 670’e ulaşmıştır. 20. 

yüzyılın ilk çeyreğinde 7 yıllık eğitim zorunlu hale getirilmiş, 60’lı 
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yıllarda zorunlu eğitim 8 yıla çıkarılmıştır. Çocuklar 6/7 yaşlarında 

okula başlayıp 16 yaşına kadar zorunlu eğitim almaktadır. 

 Bulgar eğitim sistemi Bulgarca’yı iyi bir düzeyde öğretmek 

milli kimlik bilinci, yabancı dil eğitimi, bilgisayar okur yazarlığı, 

bağımsız ve takım çalışması yetenekleri, analiz etme ve özetleme 

yetenekleri, iletişim becerileri kazandırmaya yönelik olarak yeni bilgi 

teknolojileri temelli geleneksel ve çağdaş eğitim yöntemlerini birlikte 

kullanır. Modern eğitim sistemi Bulgaristan’ın uzun döneli 

önceliklerinden biridir. Bulgaristan eğitimi geleneksel eğitim 

anlayışları ve uygulamaları ile çağdaş yaklaşımları birleştiren bir 

politika izler. Eğitimin amacı sadece nitelikli işçi ve uzmanlar 

yetiştirmek değil aynı zamanda zeki, hoşgörülü, sosyal sorunlarla 

ilgilenen demokratik vatandaşlar yetiştirmektir. Bütün dünyada 

olduğu gibi Bulgaristan da da eğitim oldukça pahalıdır. Bu masrafların 

büyük bir çoğunluğu devlet tarafından karşılanmaktadır. Avrupa 

Birliği ülkelerinde de durum aynıdır. Gelecekte de başka biçimlerde 

bu devam edecektir. Devlet okulları onların rekabet gücü ve 

kalitelerine göre finanse edilmelidir. Devletin kaynakları okul öncesi 

ilköğretim, ortaöğretim, üniversite hayat boyu öğrenme için 

dağıtılmaktadır. Bulgaristan eğitim sistemlerinde gittikçe artan kariyer 

geliştirme uygulamaları ve modelleri farklı mesleklerin standartlarını 

yükseltmesine neden olmaktadır. Bunlar devlet destekli ve devlet 

onaylı yeterlilikleri ve diplomayı bir iş bulabilmek için önemli hale 

getirmektedir. 
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2. Hedefler ve Kazanımlar 

 

 Bu modülün amacı: 

 Eğitimin önemli bir fenomen olduğunu belirtmek. 

 Bulgaristan eğitim sistemini tanıtmak. 

 Eğitim sisteminde Avrupai boyutları göstermek 

 Görüşler ve gelişmeleri sunmak. 

 

3. Ana Bölüm 

 

 Bulgaristan eğitim sistemi ilköğretim ve ortaöğretim 

kademeleri ile genel ve mesleki eğitimden oluşur. İlköğretim 

1.kademe 1.sınıftan 4.sınıfın sonuna kadar, 2.kademe ise 5.sınıftan 

8.sınıfa kadar olan dönemi kapsar. 8. sınıfta öncelikli dersler yabancı 

diller ve bilgi teknolojileridir. Ortaöğretim 7.sınıfın başarı ile 

tamamlanması ve ikinci kademede görülen derslerden yapılan okul 

bitirme sınavlarından sonra başlar. 

 Bulgaristan eğitim politikasındaki öncelik Bulgaristan’ın temel 

ve ortaöğretim sisteminin AB ülkelerinin eğitim programlarına 

uyarlanmasıdır. Eğitim standartlarındaki ulusal politikada ciddi 
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stratejik değişiklikler temel ve ortaöğretimde gerçekleştirilmiştir. 

Öğretim kademeleri, zorunlu eğitim süresi ve öğretim programları ile 

ilgili yasal düzenleme 1999 yılında başlatılmıştır. Ortaöğretim ile ilgili 

düzenleme Ulusal Eğitim Yeterliliklerinin Mayıs 2000’de 

belirlenmesinden sonra başlamış ve halen devam etmektedir. Genel 

eğitim aşağıda belirtilen prensipler üzerinde yer almaktadır; 

 Temel insan hakları 

 Çocuk hakları 

 Bulgaristan’ın kültürel ve eğitim gelenekleri 

 Dünya kültürünün başarıları 

 Sivil toplum değerleri 

 İnanç ve düşünce özgürlüğü 

 Genel eğitimin temel prensipleri ise; 

 Öğrencinin fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlamak. 

 Öğrencinin topluma başarılı bir uyumun sağlanması, içinde 

yaşanılan toplumun benimsetilmesi. 

 Bulgar kimliğimim oluşumu ile ilgili değerlerin kazanılmasını 

sağlayacak gerekli ortamın yaratılması. 

 Diğer kişilere saygı 

 Kendini adama ve sivil sorumluluk 

 Hayat boyu öğrenme ve eğitim, kişisel mükemmellik için 

düzenlemeler, ilgiler ve gerekliliklerin gelişmesi için şartları 

yaratmak. 

 Bulgar okullarında genel eğitim aşağıdaki kültürel eğitim 

alanlarından derslerin öğretimi ile gerçekleşir: 
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 Bulgar dili ve edebiyatı 

 Yabancı diller 

 Matematik, Bilgi ve Bilgi Teknolojileri 

 Sosyal bilimler, vatandaşlık eğitimi, din bilgisi 

 Fen bilimleri ve ekoloji 

 Sanat 

 Hayat bilgisi ve teknolojiler 

 Fiziksel kültür ve eğitim 

 

Kültürel eğitim alanları genel eğitim amaçlarını 

gerçekleştirmeye dönüktür ve okul programları arasında bir tercih 

seçeneği sağlar. Her kültürel eğitim alanı, programdaki derslerden 

bağımsız olarak yer alır. 

Bugün Bulgar ortaöğretim sistemi eğitim politikası; çevre ve 

akademik sonuçlar arasında mikro ve makro düzeyde bir ilişki olduğu 

sorusunu ortaya koymaktadır. Genel eğitim sisteminde anahtar soru 

eğitimin sosyal amaçlarının gerçekleştirilme ve her öğrenciye eşit 

eğitim olanakları sunmaktır. Şu an Bulgar ortaöğretim sisteminin en 

hassas olduğu sosyal boyutlar: 

 Birinci olarak Roman çocuklarının okula gitmelerini temin 

etmek. 

 İkinci olarak bütün çocuklarda etnik hoşgörü ve dayanışma 

duyguları geliştirmek. 
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 Üçüncü olarak, çok kültürlülüğün eğitim programlarında yer 

almasını sağlamak. 

Bu, bilgi edinmeden hoşgörü ve başkalarına saygı gibi değer 

kazandırmaya bir geçişin olmasını gerektirir. 

Bulgaristan’da üniversiteler kanunla belirlenen hükümlere göre 

kurulmuş ve akredite edilmişlerdir. Üniversiteler akademik özgürlüğe 

sahiptir. Bu özgürlük akademik kadronun entelektüel özgürlüğü ile 

eğitim, araştırma ve yaratıcı çalışma gibi en üst değerleri içerir. 

Üniversite dereceleri, uzmanlık, lisans ve yüksek lisanstır. 

Lisans derecesi üniversite eğitimiyle uzman yetiştirme politikasının 

temelidir. Yüksek lisans programlarının amacı eğitim sürecini bilimsel 

ve araştırma düzeyine yükseltmektir. Bilimsel ve akademik derece 

bilimsel uzmanlardan istenmektedir. Bulgaristan’daki üniversite 

eğitiminin öncelikleri temel olarak, üniversite kalitesinin ve 

güvenirliğinin arttırılması ve giderebilme imkanının korunmasıdır. 

Önemli bir husus Avrupa kredi transfer sisteminin (ECTS) 

öğrencilerin bilgi ve yeteneklerinin değerlendirilmesinde kullanılarak 

Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarında geçerli sayılması ve 

Bologna deklarasyonun ön gördüğü fikirlerin uygulanmasıdır. 

Bulgaristan Cumhuriyeti 29 ülkeyle beraber 19 Haziran 1999’da 

yüksek öğretimle ilgili Bologna Katılım Deklarasyonunu imzalamıştır. 

Bulgaristan’ın Bologna sürecine katılımı üniversite eğitiminin 

kalitesinin arttırılması için büyük önem taşımaktadır. Bunun yolu 

Avrupa stratejik amaçlarını cevap verecek şekilde Bulgar 

 159 



üniversitelerinin eğitim programlarını hazırlamalarıdır. Bologna 

Deklarasyonu Prensipleri doğrultusunda eğitim programlarının 

geliştirilmesine büyük çaba harcanmaktadır. Bu programlar üniversite 

öğrencilerine alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmasını ve hayat 

boyu öğrenme için bu bilgi ve yeteneklerini kullanmalarını ve doğru 

seçim yapmalarını sağlamaya dönüktür. Bu yenileme süreci mevcut 

ulusal yeterlilikleri azaltarak esnek eğitim programlarını geliştirilmesi 

ile akademik standartların geliştirilmesini desteklemektedir. 

02.07.2002’deki yüksek öğretim kanunundaki değişiklikler 

yükseköğretimin bütün alanlarını, profesyonel eğilimleri ve lisans 

programlarını etkilemiş, Avrupa’da herhangi bir üniversitede alınan 

derecenin Bulgaristan da da kabul edilmesi kabul edilmiştir. Bulgar 

üniversitelerinin Avrupa ülkelerinde kabul edilen standartlarla uyum 

içinde olması için çabalar harcanmıştır. Eğitim sisteminin imajı için 

hayat boyu öğrenme fırsatının büyük bir önem taşıdığı vurgulanmıştır. 

Bu gelişmeler yüksek öğretimin ekonomik ve sosyal gelişmenin 

ihtiyaçlarına cevap vermesi ve sürekli değişen çevredeki yeni bilgi ve 

yetenekleri dikkate almasını sağlamıştır. 

Bulgar eğitim sisteminin ana önceliği orta ve yüksek öğretim 

sisteminin Avrupa değerlerine ve eğitimde toplam kalite yönetimi 

normlarına uyarlanması ve eğitim sürecinin farklı kademelerinde 

objektif değerlendirme mekanizmalarının oluşturulmasını sağlamaktır. 

Eğitimin niteliğinin arttırılması eğitimin değişik kademeleri ile ilgili 

standartların kabul edilmesini yabancı dilleri öğrenmeyi ve her 
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kademede yeni bilgi teknolojilerinin öğretilmesi ile ilgilidir. Aşağıdaki 

tabloda geleceğe dönük ve bilim ile ilgili bazı sayısal göstergeler 

sunulmuştur. 

 

 

 
2000 2010 2020 

1. Genel 

bütçeden eğitim 

için yapılan 

harcamalar % 

olarak 

3.8 6.5-7.5 8-9 

2. Okullaşma 

oranı 
   

İlköğretim 85 95 100 

Ortaöğretim 60 75 85 

Üniversite 30 40 55 

3. 15-64 yaş 

arası eğitimin 

sürekliliği 

8.4 10.0 11.5 
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4. Okullarda 

internet 

kullanımı  

   

İlköğretim 2 60-70 100 

Ortaöğretim 10 100 Mükemmel 

Üniversite 100 Mükemmel Mükemmel 

5. Bilimsel 

Araştırma 

harcamaları 

genel bütçeden 

% olarak 

0.4 1.8 3.0 

  

 

 Eğitim sisteminin gelişmesi anlayışları şunları gerektirir: 

 Küreselleşme ve kimliği koruma arasında uygun bir uyum. 

 Modern uzaktan öğretim metotları ve bilgi teknolojilerini 

kullanma. 

 Eğitim sistemi içinde öğrencilerin kalma sürelerini arttırmak. 

 Genel ve özel eğitim alanlarını yerine göre farklılaştırmak ve 

birleştirmek. 

 Eğitimin kalitesini arttırmak. 
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 Öğrenci ve öğretim elemanlarının diğer ülke üniversite ve 

öğrenci, öğretim elemanı arasındaki iletişim ve değişimini 

arttırmak. 

 Formal eğitim sistemi ile yeni bir öğrenme formu olan-hayat 

boyu öğrenme-birleştirmek. 

 Eğitim, bilim ve uygulama arasında sıkı ilişkiler geliştirmek. 

 Avrupa Birliği Eğitim Sistemi, Avrupa Diploması’na uyum 

sağlanma. 

 

4. Sonuç 

 

 Avrupa Birliğine uyum sürecinde Bulgaristan etkin olarak 

Avrupa Eğitimi sisteminin oluşumuna katılmaktadır. Gerçekten de 

Bulgaristan eğitim, öğretim ve gençlik ile ilgili farklı Avrupai 

girişimlerinde rol almakta bu da ülkeye genel eğitim politikalarını 

daha iyi anlamak, ilgili alanlarda deneyim kazanmak için eşsiz bir 

şans vermektedir. Bulgaristan Avrupa Eğitim Bakanları Ortak 

Deklarasyonunu 19 Haziran 1999’da 29 ülkeden biridir. 

 Bulgaristan Bologna kriterlerine uyum sürecinde kanuni 

düzenlemeleri gerçekleştirerek, yüksek öğretimin geliştirilmesi için 

yeni öncelikler belirlemiştir. Devam etmekte olan reformlar ülkenin 

Avrupa birliğine giriş sürecine paralel olarak yürütülmektedir. 

Bologna deklarasyonuna uyum sağlamak için yapılan yasal 
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düzenlemeler eğitim sisteminin yapısal niteliklerinde, içeriğinde ve 

eğitim kalitesinin artmasında önemli etkiler yapmıştır. 

 

5. Kaynaklar 

• Christine Mainguet. The transition from the educational 

system to working life. CEDEFOP, 1999. 

• Key Data on Education in Europe, Luxembourg: Office for 

Official Publications of the European Communities, 2005 

• COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 

Efficiency and equity in European education and training 

systems, Brussels, 8.9.2006, COM(2006) 481 final. 

• The Development of Education and VET, 2001-2002: National 

report of the Republic of Bulgaria. Sofia, Ministry of 

Education and Science, 2002 (in English).  

• Genov, N., Ed., Bulgaria: Human Development Report 1999, 

Sofia, National and Global Development (in English). 

• Education for All – The Year 2000 Assessment, Bulgaria 

National Report, Sofia, 1999 (in English). 

• ETF (European Training Foundation), Background Study on 

Employment and Labour Market in Bulgaria, Sofia, 1999 (in 

English). 

• http://www.eurydice.org 

• http://www.cedefop.europa.eu/ 
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• http://europa.eu/pol/educ/index_en.htm 

• http://www.minedu.government.bg/ 
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“HAYAT BOYU ÖĞRENME” 
BULGARİSTAN’DA BİLGİ TOPLUMUNU İNŞA 
ETMEK İÇİN YENİ BİR EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
PROGRAMI 
 

Özet 

 

Avrupa Birliği “Hayat Boyu Öğrenme Programı”nı yürürlüğe 

koymak için yasal sürecin son aşamaya gelmesini memnuniyetle 

karşılamış, 25 Ekim 2006’da Avrupa Parlamentosu Komisyonu’nun 

eğitim ve öğretim alanında bu yeni eylem programı ile ilgili kapsamlı 

önerilerini kabul etmiştir. İlk defa bireysel bir program çocukluktan 

yaşlılığa kadar öğrenme fırsatlarını içerecektir. Hayat Boyu Öğrenme 

Programı 2007-2013 yılları arasındaki dönemi kapsayacak ve şimdiki 

Socrates, Leanardo da Vinci ve e-learning programlarının yerini 

alacaktır. 7 milyar Euro’luk bir bütçe Avrupa Birliği içinde eğitimde 

öğretim sistemleri arasındaki bilgi alışverişi, işbirliği ve değişim 

projelerini ve etkinliklerini desteklemek için kullanılacaktır. 

Giriş 

 

2006 Bahar Dönemi Avrupa Konseyi Avrupa’nın eğitim ve 

öğretim sisteminin karşı karşıya olduğu iki sorunu tartışmaya açmıştır. 

Bunlar Avrupa Birliği’nin uzun vadede sosyal bütünlüğü ve rekabet 
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gücü potansiyelini geliştirmesi ile ilgili önemli faktörleri içermektedir. 

Etkili ve eşitlikçi yüksek kalitede eğitim ve öğretim sistemlerinin 

sağlanması için reformların gerçekleştirilmesi belirtilmiştir. Bu 

konular Büyüme ve İş için Lisbon Ortaklığı ve Sosyal Kalıtım ve 

Sosyal Koruma için Açık İşbirliği Metodu’ndaki Avrupa Birliği 

hedeflerinin gerçekleştirilmesi için de büyük önem taşımaktadır.  

Bütün Avrupa’da, bütçe yetersizliği, küreselleşme sıkıntıları, 

demografik değişme, teknolojik yenileşme bağlamında eğitim ve 

öğretimde etkililiğin arttırılmasına daha fazla önem verilmeye 

başlanmıştır. Bu arzu edilen bir durumdur ancak sık sık belirtildiği 

gibi etkililik ve eşitlik hedefleri birbirine zıtlık oluşturur. Çoğu zaman 

mevcut eğitim ve öğretim sistemleri mevcut eşitsizlikleri yeniden 

üretir veya devam ettirir. Fakat, araştırmalar gösteriyor ki daha geniş 

bir perspektifte eşitlik ve etkililik karşılıklı olarak birbirini zorunlu 

kılar ve Avrupa Komisyonu Politikaları’nda bunu yansıtır. 

 

 

 

2. Hedefler ve Kazanımlar 

 

 Genel okuyucuya Avrupa Birliği’nin Hayat Boyu Öğrenme 

Politikaları hakkında bilgi vermek. 
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 Farklı programların emel amaçlarını sunmak. 

 Okuyucunun katılacağı programı seçmesine yardımcı olmak. 

 

3. Ana Bölüm 

 

 Özellikle Avrupa Birliği’nin 2010 yılına kadar hedeflerini 

sunarak başlayalım. Bunlar: 

 22 yaşındaki kişilerin en az %85’inin orta ve yüksek öğrenim 

görmelerini sağlamak. 

 18-24 yaş arasındaki kişilerin mezuniyetten önce okuldan 

ayrılma oranını %10’un altına çekmek 

 Okul mezunlarının toplam oranını %15 arttırmak. 

 15 yaşında okuma güçlüğü çekenlerin oranını en az %20 

azaltmak. 

 25-64 yaşlar oranı Hayat Boyu Öğrenme sürecine ortalama 

katılım oranı %12.5 olmalıdır. 

 Yeni Hayat Boyu Öğrenme Programı aşağıdaki alt programları 

içermektedir; 

 3.1. Comenius-Okul Eğitimi’nde Avrupa İşbirliği 
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  Okul öncesi eğitim akademik başarı ve çocukların sosyal 

uyumları açısından en büyük getiriye sahiptir. Üye devletler gelecek 

öğrenmelere temel teşkil eden okul öncesi eğitime, okulu bırakmayı 

önlemeye, eğitsel kazanımlarda eşitliğin arttırılmasına ve genel 

yetenek düzeylerinin yükseltilmesine daha fazla yatırım yapmalıdırlar. 

 Comenius Programı ortaöğretimin sonuna kadar çocukların 

eğitimi üzerinde yoğunlaşır. Okullar, öğretmenler ve diğer eğitim 

personeli, eğitimle ilgili kurumlar ve Kar Amacı gütmeyen kuruluşlar, 

Resmi olmayan kuruluşlar ve okul eğitimi ile ilgilenenlerin 

temsilcileri örneğin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yapılanma ve 

eğitim hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar araştırma merkezleri ve hayat 

boyu öğrenme konuları ile ilgilenen kuruluşlar, Yüksek Öğretim 

Kurumları, Rehberlik, Danışma ve Bilgi servisi veren kuruluşlar. 

 Programın özel amaçları şunlardır; 

 Farklı Avrupa kültür ve dillerine sahip gençler ve eğitimciler 

arasında bilgi ve anlayışı bir değer olarak geliştirmek. 

 Gençlere kişisel gelişimleri, gelecekteki meslekleri ve aktif 

Avrupa vatandaşı olma konusunda gerekli olan temel beceri ve 

yetenekleri kazanmalarına yardım etmek. 

 Programın uygulamaya dönük hedefleri de şunlardır: 

 Farklı üye ülkeler arasındaki öğrenci ve öğretmen değişimini 

ve bunun niteliğini arttırmak. 
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 Farklı üye ülkelerdeki okullar arasındaki işbirliğini ve bunun 

kalitesini arttırmak. Bu program süresinde 3 milyon öğrencinin 

ortak eğitim faaliyetleri içerisinde yer almasını sağlamak. 

 Modern yabancı dileri öğrenmeyi teşvik etmek. 

 Hayat Boyu Öğrenme ile ilgili yenilikçi eğitim programları, 

içerik, servisler, pedagojiler ve uygulamaların geliştirilmesini 

desteklemek. 

 Avrupa odaklı öğretmen eğitimini ve niteliğini yükseltmek. 

 Pedagojik yaklaşımlar ve okul yönetimi ile ilgili gelişmeleri 

desteklemek. 

 Bu programla ilgili geniş bilgi için lütfen 

http://ec.europa.eu/education/programmes/11p/structure/comenius_en.

html#1 sayfasını tıklayınız. 

 

 

 

3.2. Erasmus-Yüksek Öğrenim Alanında Avrupa İşbirliği 

 

 Yüksek öğrenime herkesin kabul edilmesi kaliteyi garanti 

etmez. Yüksek öğrenimde verimlilik ve eşitliği arttırmak için üye 

devletler uygun şartları yaratmalı, kamu ve özel kaynakları kullanarak 

yatırımı arttırmak için teşvikler yapılmalıdır. Ayrıca dezavantajlara 
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sahip gruplar için uygun öğrenim harcı ve diğer tedbirler alınmalıdır. 

Okul bünyesinde bir takım özel uygulamalar da 

gerçekleştirilmelidir.Yüksek Öğretim Kurumları gittikçe farklılaşan 

sosyal ve ekonomik ihtiyaçları karşılamak için düzenlemeler 

yapmalıdır. 

 Eğer aşağıda belirtilenlerden biri iseniz Erasmus programından 

siz de yararlanabilirsiniz: Yüksek Öğrenim düzeyindeki eğitim ve 

öğretimin herhangi bir kademesinde yer alan öğrenciler ve staj 

yapanlar, üye ülkeler tarafından belirlenen Yüksek Kurumları, 

öğretmenler, öğretim görevlileri, üniversitelerdeki eğitici kadrolar, 

yüksek öğretimle ilgili dernekler ve yüksek öğretimle ilgili bu 

derneklerin temsilcileri, öğrenci, üniversite ve öğretmen dernekleri, 

girişimciler, sosyal ortaklar ve çalışma hayatının diğer temsilcileri, 

Kamu ve Özel kuruluşlar, Kar Amacı taşımayan organizasyonlar ve 

kamu kuruluşu olmayan organizasyonlar yerel, bölgesel ve ulusal 

düzeyde eğitim ve öğretim hizmeti sağlamaktan sorumlu organizasyon 

ve kişiler, Araştırma merkezleri, hayat boyu öğrenme, rehberlik, 

danışma ve enformasyon sağlamakla görevli birimler. 

 Bu programın özel amaçları şunlardır: 

 Yüksek öğrenim alanındaki hizmetleri desteklemek. 

 Yüksek öğretime ve yenilik sürecine katkı sağlayacak mesleki 

eğitime katkıyı güçlendirmek. 

    Programın operasyonel amaçları: 
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 Avrupa’da öğretim elemanı ve öğrenci değişiminden 

yararlananların sayısını ve kalitesini arttırmak. Erasmus ve 

onun benzeri programlarla 2012 yılı itibariyle 3 milyonun 

üzerinde öğrencinin değişim programından yararlanmasına 

katkı sağlamak. 

 Avrupa’daki yüksek öğretim kurumları arasındaki karşılıklı 

işbirliğini ve bunun niteliğini arttırmak. 

 Yüksek öğretim kurumları ve Avrupa’da kazanılan ileri 

mesleki eğitim nitelikleri arasındaki şeffaflık ve rekabet gücü 

derecesini yükseltmek. 

 Yüksek öğretim kurumları ve girişimciler arasındaki işbirliğini 

ve bunun kalitesini arttırmak. 

 Yüksek öğretim düzeyinde eğitim ve öğretimdeki yenilikçi 

uygulamaların gelişmesini kolaylaştırarak ve bir ülkeden diğer 

ülkelere bunun transferini arttırmak. 

 Yenilikçi ICT tabanlı içerik, servisler, pedagojiler ve hayat 

boyu öğrenme uygulamalarının geliştirilmesini desteklemek. 

 Bu programla ilgili geniş bilgi için lütfen 

http://ec.europa.eu/education/programmes/11p/structure/erasmus_en.h

tml#1 sayfasını tıklayınız. 

  

 3.3. Leonardo da Vinci: Hayat Boyu Öğrenme (Sektörel 

Programlar) 
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 Üye devletler diğer bütün devletlerle beraber VET yoluyla 

öğrenme ve istihdamı arttırmak için net ve farklı yollar geliştirmelidir. 

İşsizler ve dezavantajlara sahip öğrenciler için öğretim programları 

geliştirilmelidir. İlgili programların kalite ve kapsamı bölgesel ve 

yerel düzeyde gönüllü ortaklıklar teşvik edilerek ve özel sektörün 

katılımı kolaylaştırılarak geliştirilebilir. Hedef kitle şunlardır: 

 Yüksek öğretim düzeyindeki mesleki ve eğitimin her 

kademesinde yer alan öğrenciler. 

 İş dünyasındaki insanlar. 

 Leonarda da Vinci Programı kapsamındaki alanlarda öğrenme 

fırsatları sağlayan kurum ve kuruluşlar. Bu kurum ve 

kuruluşlardaki öğretmenler, öğretim elemanları ve diğer 

personel. 

 Mesleki eğitim ve öğretim ile ilgili dernekler ve bunların 

temsilcileri, eğitici, öğretmen ve veli dernekleri de dahil. 

 Hayat boyu öğrenmelerin herhangi bir boyutu ile ilgili 

rehberlik, danışmanlık ve enformasyon hizmetleri sağlayan 

birimler. 

 Hayat boyu öğrenmenin herhangi bir boyutu ile ilgili yerel, 

bölgesel ve ulusal düzeyde sistemler ve politikalardan sorumlu 

kişiler ve birimler. 

 Hayat boyu öğrenme konuları ile ilgili Araştırma merkezleri ve 

birimleri 

 Kar Amacı gütmeyen organizasyonlar, gönüllü kuruluşlar, 

Kamu Kurumu olmayan organizasyonlar. 
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 Programın özel amaçları şunlardır:  

 Öğretim sürecindeki katılımcıları desteklemek ve onların 

bilgiyi edinmeleri ve kişisel gelişimleri için bilgiyi, yetenekleri 

ve niteliklerini kullanmalarını desteklemek. 

 Mesleki eğitim ve öğretim sistemleri, kurumları ve 

uygulamaları ile ilgili yenilikleri ve kaliteyi arttırmaya dönük 

gelişmeleri desteklemek. 

 Mesleki eğitim ve öğretimin cazibesini arttırmak ve işveren ve 

bireyler arasındaki hareketliliği arttırmak ve stajyerlerin 

hareketliliğini kolaylaştırmak. 

 Programın uygulamaya dönük amaçları: 

 Meslek öncesi ve meslek içi eğitim ve öğretimin kalitesini 

yükseltmek ve Avrupa’da mesleki eğitim ve öğretimdeki 

hareketliliği arttırmak, meslek edindirme miktarını da en az 

yılda 80.000’e çıkarmak. 

 Avrupa’da öğrenme fırsatları sağlayan Kurumlar veya 

Kuruluşlar, girişimciler, sosyal ortaklar ve diğer birimler 

arasındaki işbirliğini ve bu işbirliğinin niteliğini arttırmak. 

 Mesleki eğitim ve öğretim alanındaki yeni uygulamaların 

geliştirilmesini desteklemek ve bunların katılımcı bir ülkeden 

diğerlerini yayılmasını sağlamak. 

 Örgün olmayan ve informal eğitim yoluyla kazanılanlar da 

dahil olmak üzere yeterlilikler ve vasıfların açıklığa 

kavuşturulması ve kabul edilmesi. 
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 Modern yabancı dillerin öğrenilmesini teşvik etmek. 

 Hayat boyu öğrenme için yenilikçi ICT tabanlı içerik, 

hizmetler, pedagojiler ve uygulamaların gelişimini 

desteklemek. 

 Bu programla ilgili geniş bilgi için lütfen 

http://ec.europa.eu/education/programmes/11p/structure/leonardo_en.

html#1 sayfasını tıklayınız. 

 

 3.3. Grundvig: Hayat Boyu Öğrenme (Sektörel 

Programlar) 

 

 Eğer aşağıdaki şartları sağlıyorsan bu programa katılabilirsin. 

 Yetişkin öğrenciler 

 Yetişkin eğitimi sağlayan kurum ve kuruluşlar  

 Bu kurum ve kuruluşlardaki öğretmenler ve diğer personel. 

 Yetişkin eğitimi sağlayan kişilerin hizmet öncesi ve hizmet içi 

eğitimleri ile ilgilenen kuruluşlar. 

 Yetişkin eğitimi ile ilgili dernekler ve bunların temsilcileri, 

öğrenci ve öğretmen dernekleri de dahil. 

 Yetişkin eğitiminin herhangi bir boyutu ile ilgili rehberlik, 

danışmanlık ve enformasyon hizmeti veren birimler. 
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 Yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki yetişkin eğitiminin 

herhangi bir boyutu ile ilgili sistemler ve politikalardan 

sorumlu kişi ve birimler. 

 Araştırma merkezleri, yetişkin eğitimi konularıyla ilgilenen 

birimler. 

 Girişimciler. 

 Kar Amaçlı olmayan kuruluşlar, gönüllü birimler, kamu 

kuruluşu olmayan kuruluşlar (NGOS). 

 Yüksek öğretim kurumları 

 Özel amaçlar şunlardır; 

 Avrupa’daki yetişkin nüfusun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak. 

 Yetişkinlere değişik yollarla kendi bilgi ve yeteneklerini 

geliştirme fırsatlarını sunmak. 

 Programın uygulamaya dönük hedefleri: 

 Yetişkinler eğitimi kapsamında 2013 yılına kadar yılda 7000 

kişinin değişimini destekleme ve kaliteyi arttırmak. 

 Avrupa’da yetişkin eğitimi ile ilgilenen kurumlar arasındaki 

işbirliğinin niceliğini ve niteliğini arttırmak. 

 Alt sosyal sınıflardan özellikle okulu terk etmiş ve bir işi 

olmayan risk gruplarından insanlara yardım etmek ve onlara alternatif 

yetişkin eğitim olanakları sunmak. 
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 Yetişkinler eğitimi konusundaki yeni uygulamaların 

geliştirilmesi ve bunların bir ülkeden diğer ülkelere 

yaygınlaştırılmasını desteklemek. 

 Hayat boyu öğrenme için yenilikçi ICT tabanlı içerik, 

hizmetler, pedagojiler ve uygulamaların gelişimini desteklemek. 

 Yetişkinler eğitimi veren kurumların pedagojik yaklaşımlarını 

ve yönetimlerini geliştirmek. 

 Bu programla ilgili geniş bilgi için lütfen 

http://ec.europa.eu/education/programmes/11p/structure/transversal_e

n.html#1 sayfasını tıklayınız. 

  

 

  

4. Sonuç ve Öneriler 

 

 Avrupa şimdilerde büyük bir ülke oluyor ve biz Avrupa 

Birliği’nin eğitim ve öğretim sisteminin avantaj fırsatını 

değerlendirmeliyiz. Bir kişi kolayca farklı Avrupa Ülkeleri’ni ziyaret 

edip, eğitim ve öğretimle ilgili Avrupa Birliği projelerinde görev 

alabilir. Bu programları dikkatli bir şekilde okuyarak size ve 

ihtiyaçlarınıza uygun programı bulabilirsiniz. 
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5. Kaynaklar  

• www.europa.eu.int  

• www.hrdc.bg  

• http://ec.europa.eu/education/programmes/programmes_en.ht

ml   

• http://www.etf.europa.eu/  

• http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.

html  

• http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/comeni

us_en.html#1  

• http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/erasmu

s_en.html#1 

• http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/leonard

o_en.html#1 

• http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/grundt

vig_en.html 

• http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/transve

rsal_en.html 

• http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/monnet

_en.html 
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SAKARYA İLİNDE POLİTİK VE SOSYAL 
DUYARLILIĞI ARTTIRMAK 

 

Özet 

 Bu modül Sakarya ilinde yetişkinlerin politik ve sosyal 

duyarlılığını arttırmaya dönük olarak düzenlenecek 6 haftalık bir ders 

ve workshopları içermektedir. İlk olarak programın temel gerekçeleri 

ortaya konulmuş, genel ve özel amaçları belirtilmiş, içerik ve öğretim 

yöntemleri ve derslerde yer alacak etkinlikler tanımlanmıştır. 

 

 

1.Giriş: Programın temel dayanakları nelerdir? 

Avrupa Birliği’nin 2005 yılını “Eğitim Yoluyla Avrupa 

Vatandaşlığı Yılı” ilan ederek birçok ülkede insan hakları ve 

demokrasi ile ilgili vatandaşlık eğitimine büyük ihtiyaç olduğunu 

güçlü bir şekilde vurgulamıştır. POWER projesi ( Avrupa’da Politik 

ve Sosyal Duyarlılığı Arttırmak) Avrupa Konseyi’nin demokratik 

vatandaşlık eğitimine yapmış olduğu vurguya paralel olarak, 

yetişkinlerin Avrupa vatandaşı perspektifini geliştirmeleri için  çeşitli 

düzeylerdeki politik katılımını güçlendirmeye yönelik neler 

yapabileceklerini ve hangi öğrenme fırsatlarından 

yararlanabileceklerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Araştırma 
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önerisinde de belirtildiği gibi POWER projesinin temel amacı 

yetişkinlerin demokratik vatandaşlık ile ilgili politik ve sosyal 

konuları anlayacak bilgi ve yeterlilik kazanmalarına yardım edecek, 

onların politik duyarlılığını ve temel vatandaşlık yeterliliklerini 

yükseltecek hayat boyu öğrenmeyi sağlamaktır.  

Avrupa Konseyi’nin Avrupa’da demokratik vatandaşlık 

yaratma çabalarına uygun olarak POWER projesi yerel bir öğrenme 

merkezi oluşturarak yetişkinlerin yaratıcı öğrenme ve öğretim 

yöntemleri ile ilgilerini arttırarak onların aktif vatandaşlar olmalarını 

sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yetişkinlerin 

politik ve sosyal duyarlılıklarını arttıracak, onların bilinçli vatandaşlar 

olmalarını sağlayacak  Sakarya İli Halk Eğitim Merkezinde bir kurs 

planlanmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği ile bu kurs için bir 

hedef kitle belirlenmiştir. Bu grup büyük çoğunluğu kadınlardan 

oluşan,  gelir düzeyi oldukça düşük, % 65’i işsiz (fakat iş arayan) ve 

% 35’i ev kadını olan kişilerden oluşmaktadır. Grubun üyelerine 

POWER projesinin ve düzenlenecek olan kursun amacından 

bahsedildikten sonra grup üyelerinin tamamı kursa katılmayı, 

seminerlerde ve workshoplarda yer almayı gönüllü olarak kabul 

ettiler. Kursun adı “Sakarya’da Yetişkinlerin Politik ve Sosyal 

Duyarlılık Kazanma Eğitimi” olarak belirlendi. 

Kurstaki seminerler ve workshoplar yetişkinlerin kendi sosyal 

çevrelerinde daha etkin rol oynamalarını, ortak konularda diğer 

insanlarla birlikte çalışmalarını, kısaca aktif vatandaş olmalarını 
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sağlamaya yönelik olarak planlandı. Dolayısıyla kursun asıl amacı  

Türkiye’de politik ve sosyal duyarlılığı arttırmak ve temel vatandaşlık 

becerileri kazandırmaktır.    

 

2. Faaliyetler 

2.1. Seminerler ve workshoplar 

Bu seminerler ve workshoplar yetişkinlerin nasıl daha etkili 

vatandaşlar olacaklarını öğrenmesine dönüktür. Üzerinde durulan asıl 

amaç da vatandaşların politik bilinç ve eleştirel düşünme yeteneği 

kazanmalarıdır. Bu 6 haftalık kurs (her hafta 4 saat olmak üzere) 

Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim bilimleri Bölümü 

öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Ahmet Eskicumalı tarafından 

yürütülecektir. Ancak bazı Sivil Toplum Liderleri, Yerel Yönetimlerin 

Temsilcileri, Sendikacılar da tartışma ve atölye çalışmalarında yer 

alacaklardır. Kursa katılımcılar aşağıdaki konuları öğreneceklerdir: 

 

• Kendi toplumsal çevresinde daha etkin katılım 

• Kendisini ilgilendiren konularda diğer kişilerle birlikte 

çalışma 

• Demokrasinin Türkiye’de gerçekte nasıl işlediğini ve 

vatandaşların nasıl katılım sağlayabileceklerini anlar 
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• Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecindeki gelişmeler 

hakkında bilgi sahibi olur 

• Avrupa Birliği üyeliği ve adaylığının ne anlama geldiği, 

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Üye Devletler arasındaki tarih, 

değerler, din , kültür ve davranış biçimleri gibi temel 

özellikler hakkında bilgi sahibi olma 

• Avrupa Birliği’nin politik yapısı , üzerinde durduğu temel 

vatandaşlık değerleri, Avrupa Birliği Vatandaşlığı ile ilgili 

görev ve sorumluluklar hakkında temel bilgiler kazanmak 

• Çevre ve trafik gibi global problemlerin farkında olma ve 

bu konularda bir şeyler yapma. 

• Çocuklarının eğitiminde sorumluluk alma ve okul yönetimi 

ve öğretmenlerle işbirliği içinde etkili çalışabilme 

 

3. Dersin İçeriği 

3.1. I. Hafta: Oluşum sürecinde demokrasi 

Anahtar kavramlar ve terminoloji tanımlanarak 

açıklanacak. Türkiye’nin demokrasi tecrübesi ana hatlarıyla 

incelenerek, Türkiye’de devlet ve demokratik süreçten 

bahsedilecek. Türk toplumunun yapısı, vatandaşların 

demokrasiye katılımları dünü ve bugünü ile ele alınacak. 

Kişisel güç ve etki’nin önemi üzerinde durulacak. Başarılı aktif 

vatandaşlık örnekleri sunulacak, tabana dayanan demokrasi 

gerçek hayat tecrübeleri ile birlikte anlatılacak. 
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3.1. II. Hafta: Türkiye’nin Batı ile ilişkileri ve Avrupa 

Birliği 

Türkiye’nin batılılaşma süreci dünden bugüne ele alınacak. 

Atatürk ve onun Batıya yaklaşımı değerlendirilecek. 

Avrupa’nın genişlemesi ve Avrupa Birliği (tarihi, politik, 

ekonomik ve kültürel gelişmeler) konularına yer verilecek. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki gelişmeler ele 

alınarak, Avrupa Birliği ile ilgili Türk halkının görüşleri ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. Türkiye (laik Müslüman bir devlet 

olarak Avrupa Birliği değerleriyle nasıl uzlaşacaktır? 

“Avrupalı üyeliği” ve “Avrupa vatandaşlığı” ne demekti? 

Avrupa’da yaşayan Türklerin durumları (özellikle 

Almanya’da) ne biliyoruz?  Avrupa kurumlarının yerel, ulusal 

ve uluslararası düzeyde ekonomik market, insan hakları, 

Avrupa Birliğini oluşturan standartlar ve politikalar ile ilgili 

işlevleri nelerdir? Devam etmekte olan kültürler arası dialog 

çerçevesinde kültürel ve dini farklılıkları anlama ve saygı 

gösterme gibi konuları kapsayacaktır. 

 

3.3. III. Hafta: Avrupa vatandaşı olmak 

Kursun üçüncü haftası yetişkin öğreniciler Avrupa 

Birliği’nin yapısı, Avrupa Birliğinin genişlemesi ve 
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Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili konularda görüş 

bildirme ve tartışma sürecine dahil olacaklardır. Bu haftada 

içerik Avrupa Birliği vatandaşlığının gerektirdiği haklar ve 

sorumluluklar konusunda yetişkinlerin bilgi ve duyarlılığı 

arttırmayı amaçlayarak Avrupa Birliği devletleri ve üye 

devletlerin kültürel farklılıklarını, değer yargılarını ve 

tutumlarını anlamaya ve kabul etmeye yönelik bir maksat 

taşımaktadır. 

 

3.4. IV. Hafta: Eğitim ve okul konularında aktif katılım 

Öğretmene geleneksel olarak söylenen bir söz vardır: “Eti 

senin kemiği benim.” Türkiye’de niçin aileler çocuklarının 

eğitimiyle fazla ilgili değildir? Niçin çocuk eğitimindeki 

sorumluluğun en büyük kısma okula ve öğretmenlere 

bırakılmaktadır? Aileler nasıl eğitim işlerine katılım 

gösterebilirler? Türkiye’deki okulların yapıları, sosyal 

organizasyonları ve işleyişleri nasıldır? Veliler öğretmenlerle 

ve okul yönetimiyle nasıl etkili bir şekilde çalışabilir? 

Ailelerde evde çocuklarının eğitsel başarısını arttırmak için 

neler yapabilir? Okul-aile birliklerinin kuruluşu ve şimdiki 

durumu. Aileler şiddet, uyuşturucu gibi okul problemlerinin 

çözümüne nasıl katkı sağlayabilir? Eğitim konularını ve 

sorunlarını değişik platformlarda dile getirmek için 
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yetişkinlerin güçlendirilmesi ve eğitim ile ilgili konularda 

karar sürecine aktif katılım. 

 

 

3.5. V. Hafta: Çevre ile ilgili konular   

Çevrenin önemi. Bugün içinde yaşadığımız çevreyi tehdit 

eden tehlikeler (kirlilik, kimyasal tehdit, atık maddeler, küresel 

ısınma vs.) nelerdir? Türkiye’de ve dünyada çevreyi 

korumakla görevli kamu ve diğer kuruluşlar nelerdir? 

Yetişkinler bu kurum ve kuruluşların çevreyi koruma 

çabalarına nasıl katkı saplayabilir? Daha güzel bir dünya ve 

yaşam çevresi için neler yapılmalıdır? Yetişkinler yaşadıkları 

çevreyi (mahalle, sokak, bahçe) temiz ve sağlıklı tutmak için 

nasıl organize olmalıdır? 

 

3.6. VI. Hafta: Trafik konusunda Bilinçlendirme 

Trafik ile ilgili problemler (eğitim eksikliği, bilinçsizlik, 

dikkatsizlik, vs.) nelerdir?  Neden insanlar ve ilgili kurumlar 

trafik kazalarını önlemek için yeterli çabayı göstermiyor? 

İnsanlar trafik kazalarını önlemek için  belediye, trafik 

müdürlüğü gibi yerel yönetimleri bu konuda hareke geçirmek, 

daha iyi yollara, daha düzenli ve güvenli bir trafiğe sahip 
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olmak için neler yapmalı ve nasıl örgütlenmelidir? Bölge 

Trafik Müdürlüğü ve medya ile bu konuda bilinç düzeyini 

arttırmak için nasıl işbirliği yapılmalıdır? İnsanları bu konuda 

gönüllü olarak çalışmaya nasıl yöneltiriz? 

 

4. Öğretme ve öğrenme yöntemleri 

Bu kursta anlatım, soru-cevap, tartışma, dialog, yansıtma, 

problem çözme, beyin fırtınası ve proje yöntemleri 

kullanılacaktır. Konulara göre yetişkin öğreniciler yerel ihtiyaç 

ve sorunlara yönelik olarak projeler hazırlamaya teşvik 

edileceklerdir. Bazı yerel toplum liderleri, sosyal hizmetler 

görevlileri, politikacılar konularla ilgili olarak derslere 

katılacak ve katkı sağlayacaklardır. Çok çeşitli ders 

materyalleri (kitaplar, gazeteler, makaleler, fotoğraflar, gerçek 

hayat hikayeleri, CD ve videolar, filmler) yetişkinlerde 

konularla ilgili ilgi uyandırmak ve onların yaşadıkları çevreyle  

ilgili politik ve sosyal konularda aktif katılımlarını arttırmak 

amacıyla kullanılacaktır. Kursun sonunda bir anketle grubun 

bu öğrenme modülüne yönelik görüş ve düşünceleri alınacak. 

Aynı kursun Adapazarı Toplum Merkezinde de açılması 

planlanmaktadır.      
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KÜLTÜRLERARASI YETERLİLİK VE 
KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM. TEORİ VE 
GİRİŞ  
 

 

ÖZET 

Kültürlerarası konular gittikçe ilgi çekmektedir. Bu makale, bu 
konudaki bireysel öğrenimin ve bilinçlenmenin yönleri üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Geniş anlamda kültür, aynı eğitim ve hayat 
deneyiminden şartlanmış insanların barınması olarak 
tanımlanmaktadır. Kültürlerarası yetkilerin şartların çoğu, düşünce, 
vaat, algılama (kendini algılama ve başkalarını algılama) gibi olgusal 
olmayan parçalarla tanımlanmaktadır. Basmakalıp düşünceler ve 
önyargılar ise, çoğu kez olumsuz şartlarda oluşan basitleştirilmiş 
gerçeğe yönelik bakış açılarıdır. Bu da, ayrımcılığa ve yabancılaşmaya 
yol açmaktadır. Öte yandan, başarılı bir kültürlerarası iletişim ise, 
davranışların kültürel dayanağına, insanların algılamalarına ve 
varsayımlarına yönelik bilinçlenmeyle temel bulmaktadır.  

 

 

Önsöz 

Günümüzde Avrupa büyüyerek yakınlaşmaktadır. Ticaret sınırlardan 
taşıyor, takım arkadaşları farklı ülkelerde yaşıyor ve müşteriler 
dünyanın her tarafında yayılmış durumda. Yeni kültürlerarası 
olanaklar, sınırların açılmasıyla, yeni Avrupa-içi anlaşmalarla ve 
teknolojinin gelişmesiyle artmaktadır. Kültürlerarası ehliyet bugünün 
toplumunda daha önemli bir yere sahiptir. Kültürlerarası ehliyet, 
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önyargısız bir şekilde yabancı kültürlerden insanlarla etkileşim olarak 
bilinmektedir. Bunun için, hoşgörülü, duyarlı ve kenti kültürünüzü 
yansıtan bir temsilci olmanız gerekmektedir. Diğer kültürler ve 
onların dilleri, değerleri, dinleri ve geleneklerine yönelik ek olgusal 
bilgiler, kültürlerarası ehil kişiyi tamamlamalıdır. 

Hedefler & Amaçlar 

Bu modül, kültürlerarası etkileşimde bulunabilecek temel teorik 
ilkelere bir giriş sunmayı amaçlamaktadır. Terminolojiyi 
tanımladıktan sonra, tartışma kültürlerarası ön gereksinimler ve 
kültürlerarası ehliyetin önemi temalarına odaklanacaktır. 
Kültürlerarası bilinçlenmenin yönlerine, kendini algılama ve 
başkalarını algılamaya, basmakalıp düşüncelere ve önyargılara 
odaklanacağız. Son olarak, kültürlerarası iletişime yöneleceğiz. 
Kültürlerarası eğitimin bir amacı da, basmakalıp düşüncelerin ve 
önyargıların bilinçli olarak tanınması ve bunların gerçek bağlamda 
değerlendirmesidir. Bunu yapabilmek için, kültürlerarası ilişkiler 
içinde kendini algılama ve başkalarını algılama konularında çalışmak 
gerekmektedir. Bunun sonucu olarak, kültürlerarası temalarda 
bilinçlenmenizin artması gerekmektedir. 

Çok kültürlülük ve Kültür 

‘Kültür’ kelimesi, insanlar tarafından yaratılan her türlü mal, sanatsal 
şekiller, toplumsal yapı vb içermektedir. Kültür, insanın duygularına, 
düşüncelerine ve eylemlerine yansıyan örnekler, değerler ve davranış 
kalıplarını içermektedir. Kültür, uluslar, topluluklar ve örgütler gibi 
değişik gruplara yönlendirme sistemi olarak da hizmet vermektedir. 
Kültür değişik alt kültürleri de birleştirebilir. Kültür statik değil 
dinamiktir ve sürekli değişmektedir. Sosyolog Hofstede, kültürü şu 
şekilde tanımlamaktadır : ‘Kültürü, insanların bir çevrede ortak 
zihinsel programlanması olarak tanımlıyorum. Kültür bireylerin 
özelliği değildir; aynı eğitim ve hayat deneyiminden şartlanmış bir 
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takım insanı içermektedir. Bir grubun, kabilenin, coğrafi bölgenin, 
ulusal azınlığın veya ulusun kültüründen söz ederken, kültür bu 
insanların ortak olarak paylaştığı zihinsel programlanmasından 
bahsediyoruz; diğer kabilelerden, bölgelerden, azınlık veya 
çoğunluklardan veya uluslardan farklı olan programlanmadan’. Bu 
alıntı kültürün, bütün insanların, ister bir toplulukta,  ister bir örgütte, 
ister bir grupta olsun, eylemle ve tepkiyle tecrübe ettiği zihinsel bir 
programlamayı temsil ettiğini gösteriyor. Kültürlerarası ehliyet, bir 
insanın başka kültürlerden insanlarla, onların kültürlerine uygun bir 
şekilde iletişim kurması için gereken yetenekleri içermektedir. Kendi 
kültürünü birlikte açıklıkla, anlayışla tanımak ve diğer kültürlerin 
değerlerine ve örneklerine saygı göstermek çok önemlidir. 

 

 

Kültürlerarası Ehliyet için Şartlar 

Literatürde bulunan kültürlerarası ehliyet için can alıcı şartların 
bazılarını toparladık. Genel olarak bu analitik ayrım gerçek hayatla da 
etkileşimli olacaktır (veya olabilir).  

Yabancı ülkelerle ve kültürlerle anlaşmanın kavranması (olgusal 
bilgiler) 

Yabancı bir ülkeyi ziyaret etmeyi planlarken, o ülke ve insanları 
hakkında bazı temel bilgilerin toplanması avantajlıdır. Böylece, yerli 
halkla asgari iletişimin arka planını oluşturmuş olmaktadır.  

Değişik veya yeni bir olgu için merak 

Açık olmak ve genel olarak merak kültürlerarası ilişkiler için iyi bir 
temeldir. Eğer ufkunuzu genişletmek ve temas partnerinizin kültürü 
hakkında bilgi edinme isteğinizi gösterirseniz, büyük ihtimalle 
karşınızdaki tarafından kolları açık bir şekilde karşılanacaksınız. 
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Değişik durumlarla baş etme becerisi 

2 ya da daha fazla kültür karşılaştığında, bazı sorunlar çıkabilir. 
Kültürel toplumsallaştırma sürecinde kendi kültürel standartlarımıza 
göre davranmayı öğrendik. Ancak bunlar başka bir kültürde aynı 
olmak zorunda değildir. 

Bu ‘kültür şokunu’ önlemek için şu noktalara dikkat etmek gerekir: (a) 
direkt hedefe odaklanıp konuyu uzatmamak, (b) belirlenen gündemi 
tartışmak (c) kültürel etkileşimi sınırlayan düşünceler ve fikirler 
yerine teşvik edici düşünceler ve fikirler kullanmak ve (d) yabancı 
kültürü bir tehdit olarak değil, olanakların genişlemesi olarak görmek. 

Kendi-Yansıma 

Kendi kültürünüzle yüzleşin. Hangi kültürel değerleri ve kuralları 
temsil ediyorsunuz? Diğer kültürlerle ilişkinizde kendi imajınızın 
farkında olun. Diğer kültürlerle basmakalıp düşüncelere mi sahipsiniz 
yoksa önyargılı mısınız? Diğer kültürden insanların kendilerini ve 
kültürlerini nasıl gördüklerini tahmin etmeye çalışın. Böylelikle, kendi 
basmakalıplarınızı ve önyargılarınızın farkına varıp, bunları yok 
edebilirsiniz. 

Güvensizliklerin ve çelişkilerin kabulü 

Değişik kültürlerden insanlar karşılaşınca güvensizlik ve çelişkiler 
sıklıkla ortaya çıkar. Kültürlerarası toplantılarda bu güvensizlikleri 
temas partnerinize göstermeniz önemlidir. Ancak densizlik etmemek 
için de dikkat edin. Sizin kültürünüzde nasıl davranacağınızı gösterin. 
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Yanlış anlamaları müzakere etme becerisi  

İletişim, kültürlerarası toplantılar için önemlidir. Bu yüzden iletişim 
sürecinde yeteneklerinizi arttırmanız ve tipik iletişim sorunlarınızı 
çözmeniz gerekmektedir. İletişim zorluklarının nasıl geliştiğini 
bildiğinizde, bunlar hakkında konuşabilirsiniz ve soruna bir çözüm 
bulabilirsiniz. Bir sorunla karşı karşıya kalındığında açık fikirli bir 
tutum izlemek ve hataları kabul etmek gereklidir.  

‘Kültür’ terimi soyuttur ve yalnızca insanların işaretlerinin ve 
davranışlarının birleşimiyle algılanabilmektedir. Kültürel farklılıkların 
ipuçlarını yakalayabilmek için Hofstede’nin ‘kültürel soğan’ modeli 
kullanılmaktadır. Bu model, kültürü 5 tabakaya bölmektedir: 
‘semboller’, ‘kahramanlar’, ‘törenler’, ‘değerler’ ve ‘varsayımlar’. 
Kültürlerarası ehliyet üzerinde çalışırken, kültürel farklılıkların nasıl 
temsil edileceği sorunu ele alınmalıdır. ‘Kültürel soğan’ örneği 
kültürel sıfatların nasıl görülebileceğini göstermektedir. Soğan 
metaforuyla, kültürel özelliklerin değişik tabakalara bölünebileceği 
görülmektedir. Bazı kültürel özellikler kolaylıkla belirlenebilirken, 
bazıları daha derin analizler sonucu ortaya çıkmaktadır. Bazı 
özellikler ancak söz konusu kültür hakkında yoğun bir çalışma 
sonucunda ışığa çıkmaktadır. Bir soğan sadece zamanla ortaya çıkan 
bir takım tabakalardan oluşmaktadır. 

 
Kendini algılama ve başkalarını algılama 

Herkesin kendi kültürü tarafından kafasına yerleştirilen bilinç, 
herkesin davranışını ve tepkilerini belirlemektedir. Kendini algılama 
ve başkalarını algılama, kendini tanımaktan gelmekte olup, bu da 
diğer kültürlere ilişkin basmakalıplar ve önyargılardan meydana 
gelmektedir. Herhalde ‘pembe pencereden bakmak’ deyimini 
biliyorsunuz (olayların sadece iyi tarafını görmek anlamında), yani 
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algılarımızın isteklerimiz tarafından yönlendirilmektedir. Bu ilke 
kültürlerarası bir ortamda kullanılabilir. Diğer kültürlere bir çeşit 
‘kültürel pencereden’ bakıyoruz, pencere burada bir kültürel filtre 
görevini görmektedir. Kültürel filtreye göre, yalnızca bize yakın 
kültürler filtreden geçebilmektedir. Ancak söz konusu kültürle bir 
deneyimimiz olmadığı zaman, var olan basmakalıpları kullanıp bu 
kültürden bütün insanları aynı kefeye koyuyoruz. Birey, grup içinde 
kayboluyor ve basmakalıp böylece doğmuş oluyor. Kültürlerin 
yaklaşmasında, kendi kimliğimizden vazgeçmememiz ve diğer kültürü 
benimsemememiz gerekmektedir. Anahtar kelime, yabancılara 
yönelik kendi kültürümüzden vazgeçmeden hoşgörüdür. Farklı 
kültürleri anlamak, yabancıyla kendini özdeşleştirip kültürler 
arasındaki mesafeyi azaltmak değil, iki kültürün de eşit olduğu zaman 
bu mesafeyi anlamaktır. Başka bir deyişle, belirsizliğin hoşgörüsü, 
değişik anlamları, onların karışıklılığını ve bunu olumlu bir şekilde 
yorumlamayı içermektedir. 

Basmakalıplar ve Önyargılar 

Basmakalıplar genelde gerçeğin aşırı basitleştirilmiş halidir. 
Kültürlerarası ilişkilerde, önyargılar, kişiler, gruplar veya kültürlere 
yönelik basit ve hazır haldeki beklentilerdir. Kişiye, karmaşık 
durumlarda kendi görüşlerini sürdürme olanağını vermektedir. 
Kavrama gücünün yardımları, olumsuz olarak görülmemekte, hatta 
önyargıları desteklemek için kullanılmaktadır. Genellemeler, 
basmakalıplar, söylentiler ve dedikodular temelinde yer alıp, herhangi 
bir düşünce olmaksızın kişiden kişiye geçmektedir. Önyargılar kişisel 
deneyimlerden yola çıkarak oluşmaktadır: başkalarının deneyimleri 
veya medya aracılığıyla. Herhalde ‘tipik Alman’ veya ‘tipik 
Hollandalı/İngiliz …’ gibi deyimleri duymuş veya 
düşünmüşsünüzdür. Böylesi günlük düşünceler genellemelerin 
varlığına işarettir. 
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Önyargılar, olumsuz bir ortamda meydana gelen basmakalıplardır. Bu 
önyargılardan hedef kültüre yönelik yargılar türemektedir. En kötü 
durumda, belirli durumlarda ‘düşman kavramı’ oluşabilir. Bu 
durumlar: (a) olumsuz tarihi kökenler, (b) başka bir kültürle meydana 
gelen olumsuz bir şekilde olan gerçek kişisel deneyimler, (c) 
ekonomik, siyasi veya kişisel olarak yabancılardan tehdit korkusu, (d) 
diğer kültür hakkında bilgi seviyesi. Kültürlerarası ilişkiler eğitiminin 
bir amacı da gerçek bir ortamda basmakalıpların ve önyargıların 
değerlendirilmesidir. Bunu yapabilmek için, kültürlerarası ilişkiler 
çerçevesinde kendini algılama ve başkalarını algılamayı ele almak 
gerekmektedir. 

Başarılı kültürlerarası iletişim, temel iletişimden yola çıkmaktadır. 
Bunu gerçekleştirmek için, iletişim psikologu Paul Watzlawick’in 
temel ilkesini akıldan çıkarmamak gerekir: ‘İletişimsiz olmadan 
olmaz’. Yani, bütün insanlar birbirleriyle iletişim kurmaktadır, bilinçli 
veya bilinçsiz. Günlük hayatta veya işte iletişimden kaçmak 
olanaksızdır. Konuşmadığınız zaman bile etrafınızdaki insanlarla 
iletişim halindesiniz. Her türlü davranış bir iletişim şeklidir. 
Kültürlerarası seviyede de bu geçerlidir. Bu bilinçli ve bilinçsiz 
farklar, insanlar arasındaki iletişimi etkilemektedir. Kültürel bilinç, 
örneğin tarihi, siyaseti, kültürü, dini, ahlaki kuralları ve törenleri, 
anlamak ve bilmektir. Bu yetenekler ‘kültürlerarası kolay yetenekler’. 

Kültürlerarası İletişim: bir örnek 

Gölgede 36 derece; hava kuru ve sıcak. Önümüzde Suudi 
Arabistan’da uluslararası bir takım tarafından yürütülen büyük bir 
inşaat. Alman takım yöneticisi sabrının sınırında. Sait, Ürdünlü 
mühendis, eşini doktora götürmek istiyor. Amirlerinin karşı çıkmasına 
rağmen, ertesi gün bunu gerçekleştiriyor. Amirleri Sait’i 
anlayamıyorlar. Davranışını sorumsuz buluyorlar, özellikle de Sait’e 
acil olarak şantiyede ihtiyaçları olduğu için. Bu örnek, davranışlar 
arasındaki farkların, özellikle ahlaki ve dini davranışların, farklı 
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kültürlerden gelen insanlar arasındaki iletişimi ve eşgüdümü nasıl 
etkilediğini göstermektedir. Yabancıların davranışı yalnızca Alman 
mühendisin gözlerinden görülmektedir. Burada eksik olan, kültürel 
bilinç ve günlük hayatta, iş hayatında ve özel hayatta farklı kültürler 
arasındaki hoşgörü. 

Kültürlerarası İletişim: konuşma 

Sosyal davranışlarda kuralların ve rollerin anlaşılması, kültürlerarası 
temasın temeli olarak sayılmaktadır. Konuşma sırasında iletişim 
yetenekleri ve kabiliyetleri göz önündedir. Çünkü hepimiz, kişisel 
yetenekleri, düşünce süreçleri ve davranış biçimleri olan bireyleriz, 
partnerimiz için direkt kültürlerarası konuşma yeteneğini geliştirmesi 
önemlidir.  

Dil seçiminin kültürlerarası ilişkilerde çok büyük önemi vardır. Çünkü 
kültürlerarası ilişkilerde taraflardan en az birinin bir yabancı dil 
bilmesi gerekmektedir, zorluk derecesi ne kadar yüksekse iletişim 
sorunlarının gerçekleşmesi de o kadar ihtimal dahilindedir.  

 

Kültürlerarası İletişim: Havadan sudan konuşmak 

Havadan sudan konuşmak, sadece anlamsız şeylerden bahsetmek 
anlamına gelmemektedir. Havadan sudan konuşmanın önemi, kişinin 
diğer iş ortaklarının görüşlerini, sosyal ve ekonomik geçmişini dikkate 
alması açısından önemlidir. Güven ve kişisel ilişkiler, iş ilişkilerinin 
temelinde olan havadan sudan konuşmayla oluşmaktadır. Latin 
Amerika, Asya, Güney Avrupa ve Arap ülkelerinde, kişisel ilişkiler 
ticari ilişkiler için esastır. Başka bir deyişle, ‘iş kişiseldir’. Bir iş 
ilişkisi, kültürlerarası iletişim ve çeşitli temaslarla güçlendirilmesi 
gereken kişisel ilişkilerdir. Almanya’da birçok yabancı için, iş 
ilişkileri teknik olarak yönlendirilmekte ve ticari ortaklarda kişisel 
ilişkiler eksik kalmaktadır. 
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Kültürlerarası İletişim: sözsüz davranış 
 
Bir toplantıda sadece beden diliyle konuşabilmekteyiz. Hepimiz, 
‘hayır’ demek için kafamızı salladığımızı veya ‘bu kişi ne zaman 
konferansını bitirecek’ demek için kaşımızı kaldırdığımızı biliyoruz. 
Bu durumda tamamen dinlemiyoruz. Başka bir kişi konuşurken 
kişilerin gönderdiği işaretler, dinleyicilerin izlenimlerini sözsüz bir 
şekilde belirtmesidir. Bu bilgi aynı anda farklı iletişim ağlarında 
gönderilmektedir. Burada sözlü ve sözsüz ağlar aynı anda eşgüdümlü 
ve birbirlerini tamamlayıcı olarak çalışmaktadır. Sözlü ve sözsüz 
iletişimden farklı yorumlardan kaynaklanan bir takım sorunlar 
çıkabilir. Sözsüz işaretler, konuşmacının dinleyici üzerindeki etki 
kurabilir. Genel olarak, Kuzey Avrupa ve özellikle Asya’da beden dili 
epeyce soğukken, Güney Avrupa’da daha anlamlıdır. Kültürlerarası 
iletişimde, beden dili ve ana dil sıkıca bağlıdır. Sözlü iletişimde 
olduğu gibi, kültürel farklardan kaynaklanan yanlış anlamalar sözsüz 
iletişimde de meydana gelebilir: bu yüzden genel olarak en geçerli 
olan sözsüz iletişim simgelerini kullanmakta fayda vardır. Eğer 
başkalarıyla iletişime geçmek için bir insan yabancı bir dil 
kullanıyorsa, başkalarının sade beden dilini bilmek değil, kendi beden 
dilini de kontrol etmek önemlidir.  
 

Sonuç 

Bu makaleye bir sonuç olarak, başarılı kültürlerarası konuşma için 
önerilerimizi sunmak istiyoruz. Deneyimlerimizden yola çıkarak, 
aşağıdaki öğütler bizim grubumuzda geçen 2 yıl için kıymetliydi: 

- Beklenmeyeni bekleyin ve kültürlerarası deneyimin tadını 
çıkarın 

- Yeterince zamanı ayırın ve sabırlı olun 

- Başkalarının düşünceleri için saygınızı ifade edin 
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- Başkalarını dinleme yeteneğinizi gösterin – aktif dinleme 

- Kendi beden dilinize dikkat edin 

- Diğer kültürün beden dilini anlamaya çalışın 

- Tamamen anladığınızdan emin olmadan yorum yapmayın 

- Bir şeyden emin olmadığınız zaman, sorun 

 

Ana düşünce 

AB kültürlerarası konulara önem vermektedir ve önümüzdeki yıllarda 
daha da önem verecektir. Proje toplantılarında kültürlerarası ehliyetin 
değeri ve doğası hakkında birçok tartışma yaşandı ve herkes bu 
konunun önemi konusunda anlaştı. Kültürlerarası ehliyet yabancı bir 
ülke hakkında bilinen olgusal bilgilerden daha fazla olmalıdır – 
başkalarına zarar verecek basmakalıp düşünceler, önyargılar ve yanlış 
anlamaları tekrarlamadan kişinin başka kültürlerle etkileşime girmeye 
istekli ve yetenekli olmasıdır. Ancak – kültürlerarası ehliyet özel bir 
şey mi yoksa başarılı bir etkileşim/iletişimi sağlayacak olan normal 
iletişim yetenekleriyle aynı şey mi? Dahası – eğer kültürlerin keskin 
ulusal sınırlarla tanımlanamayacağı konusunda anlaşırsak – 
kültürlerarası ehliyet için gereken ek konu nedir? 
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ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK ROMANYA-
MACARİSTAN 

 

                                          ÖZET 

          Günümüzde ‘çok kültürlülük’ terimi yaygın olarak 

kullanılmaktadır ve bu bağlamda büyüyen değişik tartışmalar 

vardır. Romanya’da son günlerdeki çok ve belirgin 

değerlikteki veri tabanı durumuna baktığımızda eğitimde 

azınlıklar için politika ve kültürel stratejiler bulunduğunu 

görürüz. 

 

KONU: KÜRESEL YAKLAŞIM 

Her toplumda, modern demokrasiler dahil olmak üzere, 

bireyler arasındaki farklılığa saygı duymak önemlidir.Bu, 

politik hareketler ve değişimlerden önce kişilerin 

zihniyetlerindeki değişimi içerir.Romanya, ilerki Avrupalı  

kimliği ile ilgili toplantısındaki çabalarında, çoğunluk nüfus ve 

diğer azınlıklarla yaşayan başka ülkeler gibi, azınlık sorununa  

daimi bir önem gösterecektir. Kişilerin zihniyetlerinin 
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değişmesi için tüm toplumu harekete geçirmek gereklidir. 

Politika sahnemizde tüm politik kişilikler varolmalıdır ve 

kişilerin değişik kültürler arası aktivitelerde bulunması tüm 

vatandaşlar arasında iyi ve barışçıl yaşam alanları sağlayabilir. 

 

 Günümüzde ‘çok kültürlülük’ terimi yaygın olarak 

kullanılmaktadır ve içeriğinde değişik tartışmalarıda barındırır. 

Romanya’da son günlerdeki çok ve belirgin değerlikteki veri 

tabanı durumuna baktığımızda eğitimde azınlıklar için politika 

ve kültürel stratejiler bulunduğunu görürüz. Ülkemizde çok 

kültürlülük terimi sadece ülkemizin bu konudaki iyi 

uygulamasının ünü Avrupa ve küresel düzeyde dikkate alınsın 

diye değil, yada politik konuşmalardaki farklı fikirlerin derin 

bağlantısından dolayı ve batı stili entellektüel akımdan dolayı 

değil de iyi şeyler yapmanın gerekliliğinden dolayı entellektüel 

veri tabanının kolay anlaşılabilir olması bazı milliyetçilerin 

kültürel farklılık ve politik topluluğun birleşimi ile ilgili 

konuşmalarında alternatif çözümler bulmaya çalışmasından 

dolayı kullanılıyor.  

 

Bu bakış açısından dolayı Romanya-Macaristan 

kültürlerarası uygulama üç somut hedef üzereine 

odaklanmıştır: 
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- Genç ve yetişkin kişiler arasında kültürlerararsı diyoloğu 

geliştirmek 

- Politikacılar ve gençler arasındaki toplantılarda ve 

danışmanlarda politik süreçte gençlerin katılımını geliştirmeyi 

hedeflemek 

- Bölgesel gelişmede genç ve yetişkinlerin potensiyelinden 

yararlanmak 

Çok kültürlülük eğitim ve eğitim politikası ve dil bilim 

politikası ile derinden ilgilidir.Genel bakış açısından ise  özel 

azınlık ve onun birleşme sorunu çok kültürlülük ile derinden 

ilgilidir. Birleşme açısından konuşulacaksa Macaristan azınlığı 

bunu zaten yapmış. Ordea, Bucharest, Cluj napoca da iki 

üniversitede iki kültürlü üniversiteler var. Öğrenciler derslerini 

kendi ana dillerinde-Macarca- görüyorlar. Maramure 

bölgemizde iki tane Macarca ana dilini öğreten ortaokul var. 

Ayrıca çocuk yuvalarında ve ilkokullarda ana dillerinde eğitim 

veren bazı sınıflar var. 

 

  Ana dil en belirgin kültürel farktır ve onun etrafına 

birleşme sorunu konulmuştur. Bölgemizde barış içinde yaşam 

belli seviyede azınlıkların dil bilgisi seviyesi dikkate alınarak 

ve etnikler arası ilişkilerin geliştirilmesinde araç olarak 
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kullanılarak aynı zamanda toplumsal iki dilin reklamı 

yapılarak, örnek olarak cadde isimleri, kurum isimleri her iki 

dilde Romanca-Macarca yazılarak azınlık olarak değilde sosyal 

iletişim kuralı olarak ( azınlığın belirgin temsili) zaten vardır.  

 

Maramur Bölgesinde Macarca konuşmak olumsuz bir 

anlam ortaya koymaz yada  diğer azınlıkları yada Romen 

çoğunluğu hakarete uğratmaz. Bu bizim kimliğimizin etnik 

hakkının tanındığının ortaya konulmuş bir şeklidir.  

İnsan ilişkileri hakkında, ayırım olmaksızın, değişmeyen 

sosyal yönlerden sonra, kayıt ettik ki karma evliliklerde yıllar 

boyu önceki ve sonraki anlaşmazlıklar yeni ailenin ilerki dini 

günah çıkarma olayları yada çocuğun gelecekteki ana dili 

üzerine oluyor. 

Kitle iletişimle ilgili olarak-özellikle görsel işitsel 

materyallerin kültürlerarası ayırımın birleşmesinde ve 

gelişiminde büyük önemi vardır. Bundan dolayı Maramure!de 

Baia Mare TV Macar dilinde programlar yapıyor.Gazete 

azınlık topluluğunun sorunları hakkında en son haberleri ve 

aktiviteleri bildiriyor. 
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Sivil toplumla ilgili olarak yerel ve bölgesel otoriteler 

kurumlarıyla birlikte iyi bir yöntem kullanıyorlar; seçimlerin 

sonuçları halk temsiliyetinde her azınlıktan çok kültürlü 

temsiliyeti gerektiriyor.  İlimizdeki okullarda farklı aktiviteler 

ve davranışlarla genç toplum ve belirli yaşam stili 

sektörlerinden insanlar hedeflenir. Kültürler arası aktivitelerde, 

spor grupları, kültürel ve sanatsal programları uygularlar. 

Böylece insanlar birbirlerini daha iyi anlarlar.  

 

Okul önemli bir araç olarak etnik açıdan herhangi bir 

sorunu yok edebilir, diğer faktörler arasındaki bağlantıyı 

yapabilir ve sağlayabilir. Bundan dolayı öğrencilerin etnikler 

arası yaşam stillerini yada çok kültürlü aktiviteleri bilmesi ve 

ilgilenmesi önemlidir. Bu onlara olası uyuşmazlıkların teorik 

esaslarını gösterir ve çözüm yollarını öğretir. Bu tip 

anlaşmazlıklar için anahtar budur. ‘Azınlıkların tarihi’ dalını 

çalışarak, okulda geri bilgilendirme uygulayarak 

farklılıklarımızda birbirimizi daha iyi anlarız.  

 

Okul müfredatında programlar, bazı seçmeli dalların 

seçimine özgürlük verir ve konu amacı çok büyüktür. Macar 

ana dilinde eğitim veren öğretmen kadrosunun Eğitim İdaresi 

 203 



yada Didaktik Öğretim Dalında dersler vermesi ve iştirak 

etmesi olasılığı vardır.  

 

NOT: Aşağıdaki metin akademik/bilimsel çalışmanın bir 

parçası değildir. Buna rağmen sunumunda belli akademik 

anlaşmaları kullanır. Bunu sadece materyali bir yapı içinde, 

kısa biçimde meslekten olmayan kişilere sunmak için yapar.  
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