
1. 1. Ünitenin, 13. Sayfas›n›n, 4. Paragraf›n›n 2. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

“Sistem esas olarak birçok ülkede primlerle flnanse edilen sosyal sigortalar üzerine infla edilmifltir. Sosyal sigortala-
r›n b›rakt›¤› boflluklar ise vergiyle flnanse edilen yerel ve/veya merkezi kamu yönetiminin sosyal güvenlik harcama-
lar› ile desteklenmektedir.”

2. 2. Ünitede s›kça geçen “özürlü” kavram›, “engelli” olarak düzeltilmifltir.

Kitab›n genelinde ve özellikle 2. ve 4. Ünitede s›kça kullan›lan “özürlü” kavram›n›n yerine de¤iflen kanuni düzenle-
meler nedeniyle “engelli” kavram› kullan›lm›flt›r.

3. 2. Ünitede s›kça geçen “pozitif ayr›mc›l›k” kavram›, “olumlu ayr›mc›l›k” olarak düzeltilmifltir.

Kitab›n genelinde ve özellikle 2. Ünitede s›kça kullan›lan “pozitif ayr›mc›l›k” kavram›n›n yerine “olumlu ayr›mc›l›k”
kavram› kullan›lm›flt›r.

4. 2. Ünitenin, 39. Sayfas›n›n, 2. Paragraf›n›n 2. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

“Bunlar aras›nda; 22.5.2003 tarih 4857 say›l› ‹fl Kanunu, 26.9.2004 tarih ve 5237 say›l› Ceza Kanunu’nun ayr›mc›l›k
yasa¤› ile ilgili 122. maddesi yan›nda 3., 105., 115., 118., 125., 153. ve 216. maddeleri, 1.7.2005 tarih ve 5378 say›l›
Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunu’nun 4., 13.,
14. ve 15. maddeleri; 14.7.1965 tarih ve 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 7. ve 125. maddeleri; 14.6.1973
tarih ve 1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanunu’nun 4.maddesi, 22.11.2001 tarih ve 4721 say›l› Medeni Kanunu’nun
68. ve Medeni Kanun’un “Evlili¤in Genel Hükümlerini” düzenleyen üçüncü bölümünde efller aras›nda eflitli¤i sa¤la-
maya yönelik hükümler, 24.5.1983 tarih ve 2828 say›l› Sosyal Hizmet Kanunu’nun 4.maddesi (Kanunun Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu olan ad› 2011 y›l›nda kanunun kald›r›lmas› üzerine de¤ifltirilmifltir) (Gül
ve Karan, 2011: 93- 107; Gülmez, 2009: 666-682, 644-652) ve 18.10.2012 tarih ve 6356 say›l› Sendikalar ve Toplu
ifl Sözleflmesi Kanunu’nun 2. maddesi say›labilir.”

5. 2. Ünitenin, 39. Sayfas›n›n, 3. Paragraf›n›n 1. ve 2. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

“Çal›flma yaflam›nda eflitlik ve ayr›mc›l›k yasa¤› 4857 say›l› ifl Kanunu’nun 5. maddesinde eflit davranma ilkesi bafll›¤›
alt›nda düzenlenmektedir. Madde ile do¤rudan ve dolayl› ayr›mc›l›k kavramlar› ilk defa mevzuata dahil edilmektedir.”

6. 3. Ünitenin, 56. Sayfas›n›n, 1. Paragraf›n›n son cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“Benzer flekilde Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün (ILO), çocuk iflçili¤inin en kötü çal›flma biçimlerini ortadan kald›r-
may› amaçlayan, 182 say›l› En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹flçili¤inin Ortadan Kald›r›lmas›na iliflkin Acil Eylem Sözlefl-
mesi de 18 yafl›n alt›ndaki bireyleri çocuk olarak kabul etmifltir (Altan vd., 2004: 243).” 

7. 3. Ünitenin, 59. Sayfas›n›n, 3. Paragraf›n›n 1. ,2. Ve 3. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

“Örgüt bafllang›çta en az çal›flma yafl› ile ilgili sektörel sözleflmeler kabul etmifl ancak 26.6.1973 tarihinde kabul edi-
len 138 say›l› ‹stihdama Kabulde Asgari Yafl Sözleflmesi ile tüm sektörleri kapsayan bir düzenleme oluflturmufltur. Bu
sözleflme daha sonra 146 say›l› istihdama Kabulde Asgari Yafl Tavsiye Karar› ile tamamlanm›flt›r. 17.6.1999 tarihinde
de bunlar› tamamlamak amac›yla 182 say›l› En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹flçili¤inin Ortadan Kald›r›lmas›na iliflkin Acil
Eylem Sözleflmesi’ni ve 190 say›l› Çocuklar›n Çal›flt›r›lmas›n›n En kötü Biçimleri Tavsiye Karar›’n› kabul etmifltir.”

8. 3. Ünitenin, 60. Sayfas›n›n, 2. Paragraf›n›n son cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

“Bunlar aras›nda; 22.5.2003 tarih ve 4857 say›l› ‹fl Kanunu, 24. 4. 1930 tarih ve 1593 say›l› Umumi H›fz›s›hha Kanu-
nu, 4.7.1934 tarih ve 2559 say›l› Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 5.6.1986 tarih ve 3308 say›l› Mesleki E¤itim Ka-
nunu, 5.1.1961 tarih ve 222 say›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu, 26.9.2004 tarih ve 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu,
31.5.2006 tarihinde kabul edilen, 1.1.2008 ile 1.10.2008 tarihleri aras›nda kademeli olarak yürürlü¤e giren 5510 sa-
y›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu say›labilir (Y›ld›r›m, 2008: 65).”
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9. 3. Ünitenin, 60. Sayfas›n›n, 3. Paragraf›n›n 4. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

“Kanunda çocuklar›n yer ve su alt›nda çal›flt›r›lma yasa¤› 72., gece çal›flt›r›lma yasa¤› 73., y›ll›k ücretli izin 53., iflye-
rinde fliddete ve cinseltacize yönelik olarak iflçiye fesih yetkisi 24. ve ö¤renim hakk›n›n korunmas› 71. maddelerde
düzenlenmifltir.” 

10. 3. Ünitenin, 61. Sayfas›n›n, 3. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

“Halen IPEC program› kapsam›nda mevsimlik tar›m ifllerinde çal›flan çocuklar ve çocuk oyuncularla ilgili çal›flmalar
devam etmektedir. Ayr›ca Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› 2 proje yürütmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanl›¤› koordinasyonu ile Sokakta Yaflayan ve/veya Çal›flt›r›lan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli uygulamaya ko-
nulmufltur (Tokol, 2014: 385).

Çocuk iflçilerin korunmalar› ile ilgili uluslararas› sözleflmelerin ço¤unun onaylanmas›na, genifl kapsaml› hukuki dü-
zenlemeler yap›lmas›na, Türkiye istatistik Kurumu’nun 1994, 1999, 2006 (Tor, 2010: 27), 2012 Çocuk iflgücü An-
keti sonuçlar›na göre y›llar itibariyle ekonomik faaliyetlerde çal›flan çocuk say›s› azalmakla birlikte, 2012 verilerine
göre 6-17 yafl grubunda 15.247 milyon çocuktan %5.9’u ekonomik bir iflte çal›flmaktad›r (Tokol, 2014: 378). Bu ve-
rilerin s›n›rl› say›da hane halk›n› içerdi¤i, sokakta çal›flan çocuklar›n TÜ‹K verileri içinde yer almad›¤› düflünülürse
Türkiye’de çocuk iflçi sorununun çok büyük boyutlarda oldu¤u söylenebilir (Tor, 2010: 39).”

11. 3. Ünitenin, 62. Sayfas›ndaki Gençlerin ‹stihdam ve ‹flsizlik Sorunlar› bafll›¤›n›n alt›ndaki tüm metin afla¤›-
daki flekilde düzeltilmifltir. 

“Çal›flma yaflam›nda 18 yafl›n alt›ndakilerin korunmas› kadar, 18 yafl›n üzerindeki gençlerin çal›flma yaflam›na girmele-
ri büyük bir önem tafl›maktad›r. ILO’nun 2013 y›l›nda yay›nlad›¤› Gençler için Küresel ‹stihdam E¤ilimleri Raporu’na gö-
re; 2012y›l›nda 15-24 yafl aras›ndaki gençlerin 668.1’i iflgücüne dahil olup ancak 595.2 milyonu istihdam edilebilmek-
tedir. 72.9 milyon genç ise iflsizdir. Genç nüfusun iflgücüne kat›l›m oran› %48.5, istihdam oran› ise %43.4’dür. Genç-
lerin istihdam yap›s› incelendi¤inde; gençler tüm ülkelerde özellikle geliflmekte olan ülkelerde k›smi süreli, geçici, k›-
sa süreli veya mevsimlik ifllerde çal›flmaktad›rlar. OECD ülkelerinde gençlerin %29’u k›smi, süreli, %25.3’ü geçici söz-
leflme ile istihdam edilmektedir. Gençler aras›nda kay›t d›fl› çal›flma yayg›nd›r. İnsana yaraşır işe (decent work)
geçifl yavafl ve zor olmaktad›r. Gençler tüm ülkelerde genellikle ortalama ücretin alt›nda çal›flmaktad›rlar.

Dünyada gençler aras›nda iflsizlik oran› co¤rafl farkl›l›klar göstermekle birlikte 2012 itibariyle %12.4 düzeyindedir.
En yüksek iflsizlik oran› %28.3 ile Ortado¤u ve%23.7 ile Kuzey Afrika; en düflük iflsizlik oran› %9.5 ile Do¤u Asya,
%9.3 ile Güney Asya bölgelerindedir. Gençler aras›nda iflsizlik oran› yetiflkinlere göre bölgesel olarak de¤iflmekle
birlikte 2.8 kat daha fazlad›r. Uzun süreli iflsizlik gençler aras›nda yayg›nd›r. Gençler aras›nda iflsizlik oran› yafla, cin-
siyete ve sosyo-ekonomik duruma göre de¤iflebilmektedir. Cinsiyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kad›nlarda (12.7), erkek-
lere göre (12.2) ve e¤itim seviyesi düflük olanlarda, yüksek olanlara göre daha yüksektir (ILO, 2013). Etnik köken,
ailenin gelir düzeyi genç iflsizlik oranlar›n› etkilemektedir (Petrol-ifl. 2004: 128-131).

Gençler aras›nda iflsizlik oran›n›n yüksek olmas› çok say›da sorunu beraberinde getirmektedir. Gençlerin ifl bulama-
malar› veya insana yarafl›r bir iflten mahrum olmalar› gençler aç›s›ndan yoksulluk, davran›fl bozukluklar›, toplumdan
d›fllanma, suça yönelme gibi sorunlar yarat›rken, ülke ekonomisi ve gelece¤i aç›s›ndan da ciddi bir tehdit olufltur-
maktad›r. Bu nedenle genç iflsizli¤i konusunda uluslararas› örgütler ve ulusal devletler soruna çözüm bulabilmek, po-
litikalar üretmek zorunda kalmaktad›rlar (Erday›, 2009: 136).”

12. 3. Ünitenin, 64. Sayfas›n›n, Son Paragraf› ve bu Paragraf›n 65. Sayfadaki devam› afla¤›daki flekilde düzel-
tilmifltir. 

“Genç nüfus aç›s›ndan di¤er ülkelere göre önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye’de gençlerin istihdam ve iflsizlik
sorunu çok büyük boyutlardad›r. 2012 verilerine göre 15-24 yafl grubu için iflgücüne kat›l›m oran› %38.2, istihdam
oran› %31.5, iflsizlik oran› %18’dir. Oran kentte k›rdan daha yüksektir. Gençlerin iflsizlik oran› da yetiflkinlerin iki ka-
t› düzeyindedir. Bu olumsuz tablonun ortaya ç›kmas›nda birbiri ile ba¤lant›l› birçok neden rol oynamaktad›r. Bunla-
r›n bafl›nda istihdam art›fl› sa¤lamaya yönelik bir ekonomik büyümenin sa¤lanamamas› gelmektedir. Di¤er nedenler ara-
s›nda genç nüfusun fazla olmas›, k›rdan kente göç gibi nüfusa ba¤l› nedenler (Murat-fiahin, 2011: 99, 105), e¤itime ay-
r›lan pay›n düflük olmas›, e¤itim sisteminin merkezi olmas›, genel ve mesleki e¤itimin iflgücü piyasas›n›n nitelik talep-
lerine cevap verememesi, meslek liselerinin yetersizli¤i gibi e¤itim sisteminden kaynaklanan nedenler (Erday›, 2009: 144-
147), iflgücü piyasas›na yönelik düzenlemelerin yetersizli¤inden kaynaklanan nedenler yer almaktad›r. iflgücü piyasas›na yö-
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nelik düzenlemelerin yetersizli¤inden kaynaklanan nedenler aras›nda aktif iflgücü piyasas› politikalar›n› belirlemek ve
yürütmekle görevli Türkiye ifl Kurumu’nun (‹fiKUR) kurumsal kapasitesinin ve etkinli¤inin yeterli düzeye ulaflmam›fl
olmas›, özel istihdam bürolar›n›n henüz ifllevlerinin s›n›rl› olmas›, iflgücü piyasas›na yönelik düzenlemelerin kat›l›¤›, is-
tihdam› artt›rmaya yönelik teflviklerin yetersizli¤i, ulusal istihdam stratejisinin oluflturulmas›nda geç kal›nmas›, özel
sektör ile sivil toplum örgütlerinin konuya gereken ilgiyi göstermemeleri say›labilir (Murat-fiahin, 2011:99, 106).”

13. 3. Ünitenin, 67. Sayfas›n›n, 2. Paragraf›n›n ve 2. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

“BM, WHO, Birleflmifl Milletler E¤itim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), G›da ve Tar›m Örgütü (FAO), ILO, Av-
rupa Konseyi, Avrupa Birli¤i gibi örgütler bu konu ile ilgili olarak çeflitli belge, ilke ve programlar oluflturmufllard›r.”

14. 3. Ünitenin, 70. Sayfas›n›n, 1. Paragraf›n›n ve 2. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

“Türkiye’de toplam nüfus içinde yafll› nüfusun oran› 2012 y›l›nda %7.5 düzeyindedir.”

15. 3. Ünitenin, 70. Sayfas›n›n, 2. Paragraf›n›n ve 7. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

“Türkiye’de 2013 Eylül ay› itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre yaklafl›k 7.2 milyon kifli yafll›l›k
sigortas›ndan yararlanmaktad›r.”

16. 3. Ünitenin, 70. Sayfas›n›n, 1. Paragraf›n›n ve son cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

“Bireysel Emeklilik fiirketleri’ne ise 2013 Aral›k ay› itibariyle 4.902.000 kifli kay›t olmufltur (Alper, 2014: 228-231).”

17. 3. Ünitenin, 71. Sayfas›n›n, 1. Paragraf›n›n ve 3. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

“2013 Eylül ay› itibariyle 668.349 kifli yafll›l›k ayl›¤› almaktad›r (Alper, 2014: 234).”

18. 3. Ünitenin, 71. Sayfas›n›n, 2. Paragraf›ndan 72. Sayfan›n sonuna kadar afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

“Sosyal hizmetleri planlama, programlama ve yürütme görevini devletin do¤rudan üstlenmesi 1963 y›l›nda Sa¤l›k Sos-
yal Yard›m Bakanl›¤›na ba¤l› Sosyal Hizmetler Genel Müdürlü¤ü’nün kurulmas› ile gerçekleflmifltir. 1982 Anayasa-
s›’n›n 61. maddesi Sosyal Hizmetler alan›na giren gruplar› aç›k bir flekilde belirlemifl, korumaya, bak›ma, yard›ma ve
rehabilitasyona muhtaç çocuk, sakat ve yafll›lara öncelik tan›yarak, devletin bu alanda gerekli teflkilat ve tesisleri kur-
mas› veya kurdurmas› hükmünü getirmifltir (7.5.2010 tarih ve 5982 say›l› Kanun ile Anayasa’n›n 10. Maddesinde yafl-
l›lara pozitif ayr›mc›l›k öngörülmüfltür). 

Anayasan›n bu hükmü do¤rultusunda haz›rlanan 24.5.1983 tarih ve 2828 say›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge-
me Kurumu Kanunu ile; sosyal hizmetlere iliflkin faaliyetlere, devletin denetim ve gözetiminde halk›n gönüllü katk›
ve kat›l›m› da sa¤lanarak bir bütünlük içinde yürütülmesi esas› getirilmifltir. Kanunun çeflitli maddelerin farkl› f›kra-
lar›nda yafll›larla ilgili hizmet uygulamalar›na yönelik hükümlere yer verilmifltir. Ayr›ca Kanun 2828 say›l› Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun ad› 3.6.2011 tarih ve 633 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile Sos-
yal Hizmetler Kanunu olarak de¤ifltirilmifltir. Bu KHK ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤› bünyesinde yafl-
l› ve özürlülerle ilgili olarak Özürlü ve Yafll› Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü oluflturulmufltur. Müdürlü¤ün ad›
25.4.2013 tarih ve 6462 say›l› Kanunda yer alan düzenleme sonucu Engelliler ve Yafll› Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
olarak de¤ifltirilmifltir. 2828 say›l› Kanun’un öngördü¤ü esaslar do¤rultusunda yafll›lara yönelik hizmetler;

• Huzurevleri ile Huzurevi Yafll› Bak›m ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeli¤i,

• Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yafll› Bak›m Merkezleri Yönetmeli¤i,

• Kamu Kurum ve Kurulufllar› Bünyesinde aç›lacak Huzurevlerinin kurulufl ve iflleyifl Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik

• Yafll› Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bak›m ile Evde Bak›m

Hizmetleri Hakk›nda Yönetmelik olmak üzere 4 yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir.

Yafll›lara yönelik kurumsal bak›m; huzurevi ile huzurevi yafll› bak›m ve rehabilitasyon merkezleri arac›l›¤›yla yat›l› olarak
sa¤lanmaktad›r. (http://www.evh.gov.tr/tr/html/8155/Yasli+Bakim+ Hizmetleri. Eriflim tarihi 21.2.2014). Buna göre; Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤›na ba¤l› 107; Di¤er bakanl›klara ba¤l› 2; belediyelere ait 20; dernek ve vak›flara ait 31; az›n-
l›klara ait 7; özel sektöre ait 130 olmak üzere 297 huzur evi bulunmaktad›r (http://www.evh.gov.tr/tr/html/8448/TUR-
KIYE_DE-YASLILARA+HIZMET+VEREN-KURULUSLAR. Eriflim tarihi 21.2.2014).
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2828 say›l› Kanun çerçevesinde ç›kar›lan Yönetmelik do¤rultusunda Türkiye’de evde bak›m ile ilgili bir proje 1993 y›l›n-
da SHÇEK genel Müdürlü¤ü taraf›ndan dört büyük ilde uygulanm›fl ancak baflar›l› olmam›flt›r. Buna karfl›l›k Ankara Bü-
yükflehir Belediyesi evde bak›m hizmetleri, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi evde sa¤l›k destek hizmetleri ile bu alanda di-
¤er belediyelere örnek olmufllard›r. Halen büyük flehirlerde az say›da özel iflletme ücretli t›bbi bak›m ve refakat hizme-
ti sunmaktad›r. Kendi evlerinde yaflamlar›n› sürdüren yafll›lara yönelik gündüzlü bak›m hizmeti modeli olarak uygulanan
Yafll› Dayan›flma Merkezleri (Dan›fl: 346-347) ise baflar›l› olmad›¤›ndan, organize edilerek Yaşlı Hizmet Merkezi olarak
yeniden aç›lm›flt›r ((Çohaz, 2010: 124). Halen Engelli ve Yafll› Hizmetleri Genel Müdürlü¤üne ba¤l› 5, özel yafll› hizmeti
merkezi 1 olmak üzere toplam 6 yafll› hizmet merkezi bulunmaktad›r (http://www.evh.gov.tr/tr/html/8448/TURKI-
YE_DE+YASLILARA-HIZMET+VEREN+KURULUSLAR. Eriflim tarihi 21.2.2014).”

19. 4. Ünitede s›kça geçen “özürlü” kavram›, “engelli” olarak düzeltilmifltir.

Kitab›n genelinde ve özellikle 2. ve 4. Ünitede s›kça kullan›lan “özürlü” kavram›n›n yerine de¤iflen kanuni düzenle-
meler nedeniyle “engelli” kavram› kullan›lm›flt›r.

20. 4. Ünitenin, 81. Sayfas›n›n, 2. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“Türkiye’de engelli kavram›n›n sosyal modeli benimseyen ülkelerde kullan›lan özürlü kavram› yerine kullan›ld›¤› gö-
rülmektedir. Türkiye’de sakat, özürlü ve engelli kavramlar› konusunda dil birli¤i sa¤lanamam›flt›r. Ancak 25.04.2013
tarihinde kabul edilen 6462 say›l› Kanun farkl› yasal düzenlemelerde yer alan sakat, özürlü, çürük kavramlar›n› en-
gelli olarak de¤ifltirmifltir (Özgökçeler, 2014: 321).

Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) taraf›nda 1980 y›l›nda gelifltirilen Uluslararas› Sakatl›k, Özürlülük ve Engellilik s›n›fla-
mas› (International Classiflcation of Impairments, Disability and Handicaps-ICIDH) kavram› üç ayr› kategoride ele
almaktad›r. Buna göre;”

21. 4. Ünitenin, 81. Sayfas›n›n, 3. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“S›n›flamada sakatl›k organ alan›n›, özürlülük kifli alan›n›, engellilik ise toplum alan›n› yans›tmaktad›r. (Baflaran, Gü-
zel, Sarpel, 2005: 56).”

22. 4. Ünitenin, 84. Sayfas›n›n, 2. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“AB belgeleri aras›nda ise 7.12.2000 tarihli Temel Haklar fiart›’n›n 26. maddesi yan›nda engellilerle ilgili çok say›da fark-
l› konularda Birlik konsey ilke ve tavsiye karar› bulunmaktad›r. 27.11.2000 tarih ve 2000/78/EC say›l› ‹stihdam ve ‹fl Konu-
sunda Eflit Muamele ‹çin Genel Bir Çerçeve Oluflturulmas›na Dair Direktif 2000 tarihli Engelliler için Engelsiz Avrupa Ko-
misyonu tebli¤i, Engellilere yönelik F›rsat Eflitli¤i Avrupa Eylem Plan› engellililer aç›s›ndan da büyük önem tafl›mak-
tad›r (http://www.ozida.gov.tr/? menu=raporlar&sayfa=uluslararasi/abveozurluluk; http://www.ozida.gov.tr/? me-
nu=mevzuat &sayfa 0abrapor, Eriflim Tarihi 15.11.2011).”

23. 4. Ünitenin, 84. Sayfas›n›n, 3. Paragraf›n ilk iki cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“2011 Dünya Engelliler Raporu’na göre dünya nüfusunun %15’i bir tür engellilik yaflamaktad›r. Dünya’da engelli insan
say›s› nüfusun yafllanmas›na ba¤l› olarak artmaktad›r. Rapora göre engellilik düflük gelirli ülkelerde, yüksek gelirli ül-
kelere göre daha yayg›nd›r. Ayn› zamanda kad›nlarda ve yafll›larda daha yayg›nd›r (Dünya Sa¤l›k Örgütü, 2011: 1-2).”

24. 4. Ünitenin, 87. Sayfas›n›n, 3. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“06.02.2014 tarih ve 6518 say›l› Kanun ile 5378 say›l› Kanun baflta olmak üzere çeflitli kanunlarla engellilere yöne-
lik baz› de¤ifliklikler ve düzenlemeler yap›lm›flt›r. Bu de¤ifliklik ve düzenlemelerle engellilere yönelik fark›ndal›¤›n art-
t›r›lmas›, sosyal yaflama tam ve etkin flekilde kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›, engellilere yönelik ayr›mc›l›¤›n önlenmesi, eri-
flebilirlik yükümlülüklerinin etkin bir flekilde yerine getirilmesinin sa¤lanmas›, engellilerin istihdam›n›n teflvik edilme-
si gibi konularda baz› önemli ad›mlar at›lm›flt›r.

Halen 22.05.2003 tarih ve 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 30. maddesinde çeflitli tarihlerde yap›lan de¤ifliklikler çerçeve-
sinde elli veya daha fazla iflçi çal›flt›ran özel sektör iflyerlerinde %3, kamu iflyerlerinde %4 oran›nda engelli çal›flt›r›l-
mas› zorunludur. 30. maddeye göre iflverenler çal›flt›rmak zorunda olduklar› engellileri ‹fiKUR arac›l›¤›yla sa¤laya-
caklard›r. Madde’de ayr›ca engelli istihdam›n› teflvik etmeye yönelik çeflitli düzenlemeler yer almaktad›r. Bu düzen-
lemeler 6518 say›l› Kanun ile
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4857 say›l› Kanun’un 30. maddesinde yap›lan de¤ifliklik ve düzenlemeler ile daha da artt›r›lm›flt›r. 30. maddede en-
gellilerin yer alt› ve su alt› ifllerinde çal›flt›r›lmas› yasaklanm›flt›r. Kanun’un 101. maddesinde 30. maddede belirtilen
oranda engelli çal›flt›rmayan iflverenlere idari para cezas› verilmesi öngörülmüfltür. 6518 say›l› Kanun ile 4857 say›-
l› Kanun’un 5/1. maddesinde yap›lan bir de¤ifliklikle de ifl iliflkisinde engellilik nedeniyle ayr›mc›l›k yap›lmas› yasaklan-
m›flt›r. 14.07.1965 tarih ve 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 53. maddesi ile devlet memurlar› içinde kota
sistemi öngörülmüfltür. Korumal› iflyeri ise ilk olarak 5378 say›l› Kanun’da düzenlenmifl, 6518 say›l› Kanun ile çeflit-
li kanunlarda yap›lan de¤ifliklikler ile korumal› iflyerlerine yönelik yeni teflvikler getirilmifl, bu tür iflyerlerinin aç›lma-
s› kolaylaflt›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r.”

25. 4. Ünitenin, 90. Sayfas›n›n, 2. Ve 3. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“Türk hukukunda eski hükümlülerin çal›flma yaflam›nda korunmas› ile ilgili düzenlemeler 854 say›l› Deniz ‹fl Kanu-
nu’ndan bu yana engellilerle ilgili düzenlemelerle birlikte yap›lmakta, eski hükümlüler için de kota sistemi öngörül-
mektedir. Ancak 5763 say›l› Kanun ile 4857 say›l› Kanun’un 30. maddesinde yap›lan de¤ifliklikle 50 veya daha fazla
iflçi çal›flt›ran özel sektöre ait iflyerlerinde eski hükümlü çal›flt›r›lma zorunlulu¤u kald›r›lm›flt›r. Buna karfl›l›k kamu ifl-
yerlerinde %2 oran›nda eski hükümlü iflçiyi meslek, beden ve ruhi durumlar›na uygun ifllerde çal›flt›rma uygulamas›
korunmufltur. Bu zorunlulu¤a uymayanlara idari para cezas› verilmesi, tahsil edilecek idari para cezalar›n›n engelli ve
eski hükümlülerin mesleki e¤itimi, mesleki rehabilitasyonu, kendi iflini kurmalar› gibi projelerde kullan›lmas›na ilifl-
kin düzenleme devam etmifltir. 12.07.2012 tarih ve 6333 say›l› Kanun ile 4857 say›l› Kanun’un 30. maddesi yeniden
düzenlenmifltir. Bu düzenleme ile 50 veya daha fazla iflçi çal›flt›ran kamu iflyerlerinin %2 eski hükümlü iflçiyi veya te-
rörle mücadelede malul say›lmayacak derecede yaralananlar› mesleki, bedeni veya ruhi durumlar›na uygun ifllerde
çal›flt›rmalar› öngörülmüfltür. Bu düzenleme ile %2’lik eski hükümlü kontenjan›n›n sadece eski hükümlüler için de-
¤il terör nedeniyle malul say›lmayacak flekilde yaralananlarla birlikte kullanmas› esas› benimsenmifltir.

30. maddeye göre; kamu iflyerleri çal›flt›rmakla yükümlü olduklar› eski hükümlü iflçileri ‹fiKUR arac›l›¤›yla sa¤la-
yacaklard›r. Bu ifllerin nitelikleri, hangi ifllerde çal›flt›r›labilecekleri, bunlar›n iflyerlerinde genel hükümler d›fl›nda
ba¤l› olacaklar› özel çal›flma ile mesle¤e yöneltilmeleri, mesleki yönden ifle nas›l al›nacaklar› konular› yönetmelik-
le belirlenecektir.

Türkiye’de eski hükümlülerin istihdam› ile ilgili mevzuat görüldü¤ü gibi henüz yeterli olmaktan uzakt›r. 4857 say›l›
Kanunda yap›lan son düzenlemeler eski hükümlü istihdam›n› daha da zorlaflt›rm›flt›r. Mevzuat›n yetersizli¤i yan›nda
eski hükümlülerin ifle yerlefltirilmeleri ile yetkili tek kurum olan ‹fiKUR’un verilerine göre kuruma baflvuran ve ifle
yerlefltirilen eski hükümlü say›s› da son derece s›n›rl›d›r. ‹fiKUR taraf›ndan hükümlü ve eski hükümlülere yönelik
mesleki e¤itim kurslar› düzenlenmektedir. Ancak bu kurslar›n say›ca yeterli olmad›¤› ve giderek azald›¤› görülmek-
tedir. ‹fiKUR d›fl›nda Adalet Bakanl›¤› ve sivil toplum örgütleri ile yap›lan iflbirli¤i sonucunda cezaevlerinde bulunan
ve tahliyelerine az süre kalan hükümlülere yönelik mesleki e¤itim kurslar› düzenlenmektedir. Ancak bu kurslar›n da
yeterli oldu¤unu söylemek güçtür (Aytaç, 2014:429-432).”

26. 4. Ünitenin, 91. Sayfas›n›n, 4. Paragraf›n 6 cümlesi metinden ç›kar›lm›flt›r.

27. 5. Ünitenin, 113. Sayfas›n›n, 1. Ve 2. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“Tüm dünyada iflgücüne kat›l›m aç›s›ndan kad›n ile erkek aras›ndaki büyük farkl›l›klar devam etmektedir. ILO Dün-
ya Kad›n ‹stihdam E¤ilimleri 2012 Raporu’na göre 2011 y›l› itibariyle dünya genelinde kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m
oran› %51.1 olup, oran bölgelere göre farkl›l›k göstermektedir. Kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m oran›: Geliflmifl Ekono-
miler ve Avrupa Birli¤i’nde %52.8, Orta ve Güney Do¤u Avrupa’da (AB ve CIS d›fl›nda) %50, Do¤u Asya’da %66.4,
Güneydo¤u Asya ve Pasifik’te %58.8, Güney Asya %31.8, Sahra Alt› Afrika’da %64.6, Latin Amerika ve Karayipler’de
%53.6, Ortado¤u’da %18.7, Kuzey Afrika’da %24.4’dür. Dünya genelinde kad›nlar›n istihdam oran› %47.8 buna kar-
fl›l›k erkeklerde %72.7’dir. iflsizlik oran› erkeklerde %5.8 iken kad›nlarda %6.4’dür. Tüm bölgelerde kad›nlarda iflsiz-
lik oran› erkeklerden yüksektir. Ancak erkek ile kad›n aras›ndaki fark özellikle Kuzey Afrika ve Ortado¤u’da çok
yüksektir. Kuzey Afrika’da kad›nlarda oran %19.1 iken erkeklerde %8.1, Ortado¤u’da kad›nlarda %18.2 iken erkek-
lerde %8.2’dir. 2012 itibariyle kad›n istihdam›n›n %36.4’ü tar›m, %16.2’si sanayi, %47.4’ü hizmet sektöründedir. Bu-
na göre geliflmekte olan ülkelerde kad›n›n büyük bölümü tar›m sektöründe yer al›rken, geliflmifl ülkelerde hizmet
sektörü ön plana ç›kmaktad›r. Buna göre örne¤in Geliflmifl Bölgeler ve AB’nde kad›nlar›n %86.4’ü, Orta ve Güney
Do¤u Avrupa’da (AB ve CIS d›fl›nda) %61.4’ü hizmet sektöründedir. Ancak baz› geliflmekte olan bölgelerde örne-
¤in Kuzey Afrika’da kad›nlar›n %57’si, Karayipler’de %77.7’si, Ortado¤u’da %56.7’si hizmet sektöründe istihdam
edilmektedir. Buna karfl›l›k Do¤u Asya’da kad›nlar›n %39’u Sahra Alt› Afrika’da %62.5’i tar›m sektöründedir (ILO,
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2012: 52-57). Kad›nlar›n hizmet sektöründe daha fazla istihdam edilmelerinde bu sektördeki ifllerin kad›nlara daha
uygun olmas› önemli rol oynamaktad›r (Koray, 2008:352).

Kad›nlar ücretli, kendi hesab›na çal›flan veya ücretsiz aile yard›mc›s› olarak çal›flma yaflam›nda yer almaktad›rlar. Dünya
genelinde 2012 y›l› ILO verilerine göre istihdam edilen kad›nlar içinde kendi hesab›na çal›flanlarla ücretsiz aile yar-
d›mc›lar›n›n oran› %50.4 ile yüksek bir düzeydedir. Bu oran kad›n istihdam›n›n yar›s›ndan fazlas›n› oluflturmakta-
d›r(ILO, 2012:22). Geliflmifl ülkelerde standart d›fl› çal›flma flekilleri, geliflmekte olan ülkelerde ifl ve sosyal güvenlik
kanunlar›n›n korumas›, örgütlenme ve toplu pazarl›k hakk›n›n kapsam› d›fl›nda kalan kay›t d›fl› çal›flma kad›nlar ara-
s›nda yayg›nd›r (ILO, 2010: 22). Kay›t d›fl› çal›flman›n yayg›n olmas›nda e¤itim yetersizli¤i, kad›nlar›n gelirlerinin eko-
nomik destek olarak görülmesi, kay›t d›fl› ifllerin aile üyeleri ile birlikte yap›lmas›, düzenlilik gerektirmemesi, bu tür
ifllere ulaflma kolayl›¤› ve cinsiyete dayal› iflbölümü gibi nedenler önemli rol oynamaktad›r. Dünya genelinde kad›n-
lar›n kay› d›fl› sektördeki pay›, kay›tl› sektörden daha yüksektir (Y›lmaz, 2010: 272). Kay›t d›fl› çal›flman›n en yayg›n
biçimi olan evde çal›flma içinde kad›nlar›n oran› erkeklere göre tüm dünyada yüksektir (Erdut, 2011: 58). Standart
d›fl› çal›flma flekilleri içinde özellikle kısmi süreli çalışma kad›nlar›n en fazla çal›flt›klar› çal›flma fleklidir. Dünya Ban-
kas› 2010 verilerine göre AB’de toplam k›smi süreli çal›flanlar›n %73’ü, OECD ülkelerinde %69’u kad›nd›r (Ertu¤rul
Y›lmazer, 2013:308).”

28. 5. Ünitenin, 115. Sayfas›n›n, 3. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“Türkiye’de kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m oran› Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) 2012 verilerine göre %29.5’dir (TÜ-
‹K, 2013:72). Bu oran ile Türkiye, Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OECD) ve AB-19 ülkeleri dikkate al›n-
d›¤›nda en düflük kad›n iflgücü kat›l›m oran›na sahip ülkedir. Hatta oran Ortado¤u’da tarihsel olarak kad›n›n iflgücü-
ne kat›l›m oran›n›n düflük oldu¤u ‹ran, Suriye, Libya ve Kuveyt gibi ülkelerden bile düflük düzeydedir (Uraz-Aran-
Hüsamo¤lu-Okkal› fianalm›fl-Çapur, 2010:1). Türkiye’de kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m oran›n›n düflük olmas›nda; din,
gelenekler, aile içinde kad›na yüklenilen rol, kad›n›n e¤itim düzeyinin düflük olmas›, ailenin gelir düzeyi, çocuk, özür-
lü ve yafll› bak›m› ile ilgili kamusalhizmetlerin yetersizli¤i iflyerlerinde yaflanan ayr›mc› uygulamalar önemli rol oyna-
maktad›r (Tokol, 2011:545). Kad›n›n iflgücüne kat›l›m oran› OECD ve AB ülkelerinde sürekli artarken, 1950’den
(1955’te %72) bu yana Türkiye’de düflüfl göstermektedir. Bu düflüflte h›zl› nüfus art›fl›, kad›nlar›n e¤itim olanaklar›n-
dan yeterince yararlanamamalar›, erken emeklilik, kay›t d›fl› sektörde çal›flma zorunlulu¤u, iflsizlik, k›rdan kente göç
gibi birçok faktör rol oynamaktad›r (Tokol, 2011:545). Özellikle k›rdan kente göç tar›m kesiminde çal›flan kad›nla-
r›n, kentte ev kad›n› olarak iflgücünden çekilmelerinde önemli rol oynamaktad›r. 2011 verilerine göre kad›n istih-
dam oran› %27.8 ile Türkiye OECD ülkeleri içinde en düflük istihdam oran›na sahiptir. OECD ortalamas› ise 56.7’dir
(TÜ‹K, 2013:71). Kad›nlar›n en fazla istihdam edildikleri sektör tar›m ve hizmet sektörü olup, bu sektördeki ifl alan-
lar›ndan baz›lar› kad›nlar için uygun alanlar olarak toplumsal kabul görmüfltür. Sanayi sektöründe kad›n iflgücü say›-
s› oldukça s›n›rl›d›r. Sanayi sektöründe tekstil, g›da, haz›r giyim, tütün gibi emek yo¤un iflkollar›nda kad›n istihdam›
yo¤undur. Her iki sektörde de özellikle kay›t d›fl› ve küçük iflyerlerinde ço¤unlukla kad›n ve çocuk iflgücü her tür-
lü sosyal hak ve güvenceden uzak olarak çal›flmaktad›r. (Baflbakanl›k Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, 2011: 25-
26) Türkiye’de kamu sektöründe memur olarak çal›flan kad›nlar›n oran› yüksektir. Bu sektörde kad›nlar e¤itim, sa¤-
l›k ve genel idare hizmetlerinde yo¤unlaflm›flt›r (Koray, 2008:501). TÜ‹K 2012 verilerine göre çal›flan kad›nlar›n yak-
lafl›k üçte biri ücretsiz aile yard›mc›s›d›r. Çal›flan kad›nlar›n %54.3’ü ücretli ve maafll›, %10.8’i iflveren ve kendi he-
sab›na çal›flmaktad›r (TÜ‹K, 2013:74). 2012 verilerine göre toplam kad›n istihdam›n›n %54’ü herhangi bir sosyal gü-
venlik kurumuna kay›tl› olmadan çal›flmaktad›r (Ertu¤rul Y›lmazer, 2014:313). Kay›t d›fl› çal›flma oran› Türkiye gene-
linde %43.2’dir. 2010 TÜ‹K verilerine göre k›rsal kesimde kad›nlar›n %87.5’i, kentlerde %35.3’ü kay›t d›fl› çal›flmak-
tad›r. Oran k›r ve kentte erkeklerden daha yüksektir (Baflbakanl›k Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, 2011: 25-26).
Türkiye’de k›smi süreli çal›flan kad›nlar›n oran› s›n›rl› olmas›na karfl›l›k giderek art›fl göstermektedir. Evde çal›flma
ise yayg›nd›r. Evde çal›flanlar›n büyük bir bölümü kay›t d›fl›d›r (Erdut, 2011:57). ‹flsizlik oran› 2012 verilerine göre
kad›nlarda %10.8, erkeklerde %8.5 ile kad›nlarda daha yüksektir. (http://www.tuik. gov.tr/PreHaberBultenle-
ri.do?id=13458, Eriflim tarihi 21.2.2014).”

29. 5. Ünitenin, 116. Sayfas›n›n, 1. Paragraf› metinden ç›kart›lm›flt›r.

30. 5. Ünitenin, 117. Sayfas›n›n, 2. Paragraf›n›n sondan ikinci cümlesindeki parantez içindeki ifade metinden
ç›kart›lm›flt›r.
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31. 5. Ünitenin, 126. Sayfas›n›n, 2. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“Türkiye’de çal›flma yaflam›nda kad›nlar› korumaya yönelik olarak çok say›da kanun ve yönetmelikte düzenleme bu-
lunmaktad›r. Bu kanun ve yönetmelikler aras›nda; 14.7.1965 tarih ve 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu, 22.5.2003
tarih ve 4857 say›l› ‹fl Kanunu, 22.11.2001 tarih ve 4721 say›l› Medeni Kanun, 26.9.2004 tarih ve 5237 say›l› Ceza
Kanunu, 24.4.1930 tarih 1593 say›l› Umumi H›fz›s›hha Kanunu (Baflbakanl›k Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü,
2011:2-11), 13.6.1952 tarih ve 5953 say›l› Bas›n ‹fl Kanunu, 31.5.2006 tarih ve 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, 20.6.2012 tarih ve 6331 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu, 24.7.2013 tarih ve 28717
say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan Kad›n Çal›flanlar›n Gece Postalar›nda Çal›flt›r›lma Koflullar› Hakk›nda Yönetmelik,
16.8.2013 tarih ve 28737 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan Gebe ve Emziren Kad›nlar›n Çal›flt›r›lma fiartlar›yla Em-
zirme Odalar› ve Çocuk Bak›m Yurtlar›na Dair Yönetmelik say›labilir.”

32. 5. Ünitenin, 127. Sayfas›n›n, 1. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“… rin feshe karfl› korunmas› 18/d ve e f›kralar› ile 25 I-b; kad›n›n iflyerinde cinsel tacize karfl› korunmas› Türk Ce-
za Kanunu’nun 105. maddesi ile 417.maddesi yan›nda 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun iflçinin hakl› nedenle derhal fesih
hakk› ile iflverenin hakl› nedenle derhal fesih hakk›n› düzenleyen 24/II-d. ve 25/II-c’ de düzenlenmektedir.”

33. 5. Ünitenin, 127. Sayfas›n›n, 2. Paragraf›n›n 3., 4. Ve 5. cümleleri metinden ç›kart›lm›flt›r.

34. 5. Ünitenin, 127. Sayfas›n›n, 3. Paragraf›n›n 2. Ve 3. cümleleri metinden ç›kart›lm›fl 4. Cümle afla¤›daki fle-
kilde düzeltilmifltir.

“2013 tarihli Gebe ve Emziren Kad›nlar›n Çal›flt›r›lma fiartlar›yla Emzirme Odalar› ve Çocuk Bak›m Yurtlar›na Da-
ir Yönetmelikte gebe ve emziren kad›n iflçilerin çal›flma koflullar› ayr›nt›l› olarak düzenlenmekte, iflverenin emzirme
odas› ile yuva açmas› ile ilgili esaslar belirlenmektedir. “

35. 6. Ünitenin, 141. Sayfas›n›n, 4. Ve 5. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“Büyükflehir belediyeleri ile ilgili olarak 10.07.2004 tarih ve 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu yürürlüktedir.
5216 say›l› Kanun yürürlü¤e girdi¤i tarihten bu yana farkl› tarihlerde yap›lan düzenlemelerle Kanunun baz› madde-
leri de¤ifltirilmifl veya iptal edilmifltir. Kanunda 12.11.2012 tarih ve 6360 say›l› Kanun ile köklü de¤ifliklikler yap›lm›fl-
t›r. Bu düzenlemeler ilk mahalli idareler genel seçimi olan 30.03.2014 tarihinden sonra yürürlü¤e girmifltir. Yeni dü-
zenlemeye göre Kanun, büyükflehir belediyesi ile büyükflehir s›n›rlar› içindeki belediyeleri kapsamaktad›r. Kanuna
göre büyükflehir belediyesi s›n›rlar› il mülki s›n›r› olan ve s›n›rlar› içerisindeki ilçe belediyeleri aras›nda koordinas-
yon sa¤layan, idari ve özerkli¤e sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumluluklar› yerine getiren, yetkileri kul-
lanan, karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan kamu tüzel kiflisidir. Büyükflehir belediyesi organlar›,
Büyükflehir Belediye Meclisi, Büyükflehir Belediye Encümeni ve Büyükflehir Belediye Baflkan› oluflturmaktad›r.

Köy di¤er bir yönetim birimidir. 18.03.1924 tarih ve 442 say›l› Kanuna göre, nüfusu 2.000’den az olan yerlere denir.”

36. 6. Ünitenin, 148. Sayfas›n›n, 2. Paragraf›n›n 3. cümlesi metinden ç›kart›lm›flt›r.

37. 6. Ünitenin, 148. Sayfas›n›n, 3. Paragraf›n›n 2. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“Belediyelerin görev ve sorumluklar›n›n say›ld›¤›, kentsel görevlerinin yan›nda sosyal politika alan›ndaki zorunlu
ve iste¤e ba¤l› görevlerinin de yer ald›¤› 14. maddede; belediyelerin bu kapsamdaki görevleri aras›nda sosyal yar-
d›m ve hizmet sa¤lamak say›lm›fl, bu çerçevede belediyelerin g›da bankac›l›¤› yapabilece¤i belirtilmifltir. Belediyele-
rin sporu teflvik etmelerine yönelik düzenleme yap›lm›flt›r. Büyükflehir belediyesi ile nüfusu 100.000’in üzerinde-
ki belediyelere, kad›n ve çocuklar için konukevleri açma zorunlulu¤u getirilmifltir. Nüfusu 100.000’ den az bele-
diyeler için bu zorunluluk bulunmamakta, mali durumu ve hizmet önceliklerine göre belediyelerin konukevi aç-
malar› iste¤e b›rak›lmaktad›r.”

38. 6. Ünitenin, 148. Sayfas›n›n, 1. Ve 2. Paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“… dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanmas› öngörülmüfltür. Ayr›ca 13. maddede herkesin ikamet
etti¤i beldenin hemflerisi oldu¤u, hemflerilerin belediye karar ve hizmetlerine kat›lma, belediye faaliyetleri hakk›nda
bilgilenme ve belediye yard›mlar›ndan yararlanma hakk› oldu¤u belirtilmifl, yard›mlar›n insan onurunu zedelemeye-
cek flekilde yap›lmas› öngörülmüfltür. Belediyenin yetki ve imtiyazlar› bafll›¤›n› tafl›yan 15. maddenin a, h, i, m f›kra-
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lar›nda sosyal politikay› do¤rudan veya dolayl› olarak ilgilendiren düzenlemelere yer verilmifltir. Bu düzenlemeler
“Belde sakinlerinin mahalli müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla her türlü faaliyet ve giriflimde bu-
lunmak (15/a)”, “Mahalli ve müflterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac›yla, belediye ve mücavir alan s›-
n›rlar› içerisinde tafl›nmaz almak, kamulaflt›rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis et-
mek, bunlarüzerinde s›n›rl› ve ayni hak tesis etmek (15/h), “Borç almak ve ba¤›fl kabul etmek(15/i)” ve “Beldede
ekonomik ve ticaretin gelifltirilmesi ve kay›t alt›na al›nmas› amac›yla izinsiz sat›fl yapan sat›c›lar› faaliyetten men et-
mek, izinsiz sat›fl yapan seyyar sat›c›lar›n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas› ödenmeyerek iki gün içinde geri
al›nmayan g›da-d›fl› mallar› yoksullara vermek (15/m) fleklindedir. Belediye baflkan›n›n görev ve yetkilerinin düzen-
lendi¤i 38. maddenin (l) f›kras›nda flarts›z ba¤›fllar› kabul etmek, 38/n maddesinde de bütçede yoksul ve ihtiyac› olan-
lar için ayr›lan ödenekleri kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezi oluflturmak sa-
y›lm›flt›r. Kanunun 69. maddesinde belediyelere konut alan›nda aktif rol oynama olana¤› tan›nm›flt›r. Bu maddeye
göre belediyeler düzenli kentleflmeyi sa¤lamak amac›yla imarl› ve altyap›l› arsa üretmek, konut ve toplu konut yap-
mak, satmak, kiralamak bu amaçlarla arazi sat›n almak, bu arsalar› trampa etmek, bu konuda ilgili kamu kurulufllar›
ve bankalarla iflbirli¤i yapmak, gerekti¤inde onlarla ortak proje gerçeklefltirme yetkisine sahip olmufllard›r.

Kanunun 75. maddesinde belediyelerin kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›, kamu yarar›na çal›flan der-
nekler, vergi muafiyeti tan›nm›fl vak›flar, meslek odalar› ile ortak hizmet projeleri yapmalar›na olanak tan›nm›flt›r.
76. Maddede Kent Konseylerinin oluflturulmas› öngörülmüfltür. 77. maddede ise belediye; sa¤l›k, spor, e¤itim, çevre,
sosyal hizmet ve yard›m, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleri ile yafll›lara, kad›n ve çocuklara, engellilere, yoksul ve
ihtiyac› olanlara yönelik hizmetlerin yap›lmas›nda beldede dayan›flma ve kat›l›m› sa¤lamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve
verimlili¤i artt›rmak amac›yla gönüllü kiflilerin kat›l›m›na yönelik programlar uygular fleklindeki bir düzenleme ile gönüllü
kiflilerin belediyelerin sosyal hizmetlerine kat›lmalar›na olanak tan›nm›flt›r (Ayd›n, 2006: 47-55). Bu kanunlar yan›n-
da belediyelere çeflitli kanunlarla da sosyal sorumluluklar yüklenmifltir. Bu kanunlar aras›nda 5.1.1961 tarih ve 222
say›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu, 24.4.1930 tarih ve 1593 say›l› Umumi H›fz›ss›hha Kanunu say›labilir.

Di¤er bir yerel yönetim birimi olan ‹l Özel ‹dareleri’nin sosyal politikadaki rolü ise s›n›rl›d›r. ‹lk kuruluflu s›ras›nda
önemli bir yerel yönetim biri olarak düflünülen, 1864-1950 y›llar› aras›nda günümüzde bakanl›klar›n yürüttü¤ü hiz-
metleri taflrada yürütmekle görevli olan ‹l Özel ‹dareleri; 1950’lerden sonra yeni bakanl›klar›n kurulmas› ve merke-
zi yönetim organlar›n›n ortaya ç›kmas› ile birlikte görevlerinin büyük bir bölümünü bakanl›klara b›rakm›fl ancak hu-
kuki olarak bu görevler ‹l Özel ‹dareleri’nden de al›nmam›flt›r. Halen 5302 say›l› ‹l Özel ‹dareleri Kanununun 6. mad-
desine göre, mahalli müflterek nitelikte olmak flart›yla belediye s›n›rlar› il s›n›rlar› olan büyükflehir belediyeleri hariç
di¤er hizmetler yan›nda sosyal hizmet ve yard›mlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çoçuk yuvalar› ve yetifltirme
yurtlar›, ilk ve orta ö¤retim kurumlar›na arsa temini, binalar›n yap›m›, bak›m ve onar›m› ile di¤er ihtiyaçlar›n karfl›-
lanmas›nda görev ve sorum-“

39. 8. Ünitenin, 195. Sayfas›ndaki, ikinci “yana ç›kma” afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD): 14
Aral›k 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleflmesine dayan›larak 1961 y›l›nda kurulan uluslararas› bir ekonomik ku-
rulufltur. ‹kinci Dünya Savafl› sonras› dönemde Avrupa'n›n Marshall Plan› çerçevesinde yeniden yap›land›r›lmas› ama-
c›yla 1948 y›l›nda kurulan Avrupa Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü'nün (OEEC) do¤rudan mirasç›s›d›r. OECD ülkeleri sa-
nayileflip zengin olmufl ülkelerdir. Halen 34 tam üye olan ülke vard›r, bu ülkelerden 30’u Dünya Bankas› taraf›ndan
2005'de yüksek gelirli ülkeler aras›nda gösterilmifltir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/OECD)”

40. 8. Ünitenin, 200. Sayfas›ndaki, 2. Paragraf›n 6. cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

“Nitekim dünya ekonomisinin % 80’ine 34 üyesi bulunan OECD ülkeleri hâkimdir.”


