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GİRİŞ

Avrupa Birliği(AB) ekonomik bir birlik olma yolunda önemli mesafeler kat etmiş olsa da

sosyal politikalar konusunda aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Barış ve refah ülküsü

ile yola çıkan 6 kurucu üye devletin günümüzde 28 üye ulaşması ve büyük krizlerin olduğu

dönemlere rastlaması ile Birlik, vatandaşlar için sorgulanır duruma gelmiştir. 1958’de

yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa Sosyal Fonu(ASF) her ne kadar

vatandaşlar için düşünülmüşse de işlerliliğini uzun dönemler sağlayamamıştır. Sosyal

politikaların içeriğinde yer alan ASF günümüzde projeler ile desteklenmektedir. Yine de

işerlik konusunda soru işaretleri kriz dönemi sonrası da devam edecek gibi gözükmektedir.

Bu çalışmanın amacı Avrupa Yapısal Fonları içerisinde yer alan Avrupa Sosyal

Fonu’nun kuruluşundan itibaren değişen ve gelişen ihtiyaçlar karşısında nasıl

biçimlendirildiğini ve kullanıldığını, anlatmaktır. Bu doğrultuda, ilk olarak Avrupa Sosyal

Fonu kavramı üzerinde durulmaktadır. İkinci olarak Fonun kuruluş gerekçeleri ortaya

konulmakta, daha sonra Fonun işleyişi ve sonuçlar bölümü yer almaktadır.

1. AVRUPA SOSYAL FONU

1.1. Avrupa Sosyal Fonunun Tanımı

ASF’nin birçok tanımı bulunmaktadır, fakat en bilindik tanımı ile ASF, üye

ülkelerde(28) istihdam fırsatı yaratmak, özellikle mesleki eğitim ve hizmet içi eğitimi teşvik

etmek, refah düzeyinin artırılmasını sağlamak amacıyla politika üretiminin sonu oluşturulan

finansman aracı1 şeklinde tanımlamak mümkündür. Bir başka deyişle; Avrupa Birliği’nin

İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 162. Maddesine göre; Fon Birlik içerisinde yer alan

işçilerinin istihdamını kolaylaştırmak, coğrafi ve mesleki hareketliliklerini((mobilizasyonu)

artırmak ve özellikle mesleki eğitim ve yeniden eğitim yoluyla endüstriyel ve üretim

sistemlerindeki değişimlere uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktır2.

Şüphesiz ASF, politika üretiminde insan odaklı yaklaşımında, engellileri, kadınları ve

dışlanmaya maruz kalmış gruplara yönelik inovasyonu içermektedir. Bu çalışmalar

1 Chapman, Andrew, “European Social Fund 2007-2013”, 12.09.2006,
http://www.abgs.gov.tr/tarama/tarama_files/22/SC22EXP_ESF_tr.pdf , (27.03.2014)
2 T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği İşleyişi Hakkında Antlaşma(ABİHA),
http://www.abgs.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf, (27.03.2014)
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sürdürülebilir kalkınma ve sosyalizasyonun sağlanması açısından önemlidir. Yine ASF,

işsizleri(genç ve uzun süre işsiz olanları) istihdamını sağlamayı hedefler.

1.2.Avrupa Sosyal Fonunun Tarihsel Süreci

1951 Paris Antlaşması işçilere istihdamın yaratılması, sosyal uyumun sağlanmasını

içermekteydi. Bunun yanısıra ASF fikrinin geçmişi Avrupa topluluklardan bile eskidir, yine

de teknik olarak ASF, 1958 yılında kurulmuş; 1960 yılında işlerlik kazanmıştır(The Treaty of

Rome, 1957). Birliğin genişlemesi ile beraber, sosyal Fonun da içeriği genişlemiştir3. 1960-

1970 dönemi sosyal politikalar eğitim odaklı olmuştur; bunu şu şekilde açıklamak mümkün:

1960-1970 dönemi 6 kurucu üye ülkenin yer aldığı bir topluluğu tarif ediyordu. İlk genişleme

ve sonrasında eğitim odaklı politikalar, istihdama doğru evrilmiştir. 1973 yılına kadar işçiler

mesleki eğitim konusunda bilgilendirilmiştir. 1973 genişlemesi ile beraber bir takım

ekonomik sorunlar yaşanmıştır. 1970’ler Avrupa’nın işsizlik ile imtihanının en yoğun olduğu

dönemdir4. Bu sorunlara binaen 1978 Kopenhag Zirvesi bu sorunlara ve sosyal fona ilişkin

toplanılmıştır. 1980-1990 dönemi Avrupa için sıkıntılı geçmeye devam etmiştir. Yaşanan

petrol krizleri ve işsizliğin etkileri karar alıcıları derinden etkilemiştir. Bu dönemlerde sosyal

fona yönelik ilgi düşmüştür. 1993 Maastricht Antlaşması5 ve 1999 yılında6 yapılan

düzenlemelerle önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bütçelerin altışar yıllık dönemlerde

görüşülmesyle meydana gelen operasyonel programlarla devam eden ASF, 2000-2006 ve

2007-2013 dönemlerini geride bırakan ASF, günümüzde 2014-2020 dönemini kapsar şeklinde

hazırlanmıştır ayrıca Avrupa 2020 Stratejisi ekseninde faaliyetlerini sürdürmeye devam

etmektedir.

3 Yine de liberal ekonomi ideası ile birleşme, bütünleşme yoluna giren AB, sosyal politikalar konusunda aynı
verimi göstermemiştir. Liberal ideanın doğasından ötürü makro veriler, mikro verileri pek dikkate almamıştır,
günümüzde ASF’ye ayrılan bütçe rakamlarında bunları görmek, söylemek mümkündür. Liberal ekonomi
politikaları ile ilgili çalışma için bkz. Erdut, Zeki, “ Liberal Ekonomi Politikaları Ve Sosyal Politika”, Çalışma
ve Toplum Dergisi, Sayı 2, 2004.
4 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dünyada Küreselleşme Ve Bölgesel
Entegrasyonlar (AT, NAFTA, PASİFİK) ve Türkiye (At, Efta, Kei, Türk Cumhuriyetleri, Ekit (Eco),
İslam Ülkeleri) İlişkileri, Özel İhtisas Komisyonu Türkiye ve Avrupa Entegrasyonu Alt Komisyonu Raporu,
Yayın No: DPT: 2377 - ÖİK: 441, OCAK 1995, http://ekutup.dpt.gov.tr/kuresell/oik441.pdf, (28.03.2014)
5 Ekonomik ve sosyal uyum konusunda Maastricht Antlaşması çalışmalar göstermiştir.
6 1999’da öngörülmüş değişikler için bkz.
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/europeansocialfund.htm,
(28.03.2014)
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2. AVRUPA SOSYAL FONUNUN GELECEĞİ

Avrupa Sosyal Fonu, Euro Krizi döneminde hazırlanması bakımından geçtiğimiz son

2 döneme nazaran farklı bir yol izleyecek gözükmektedir. Öncelikle artık Birlik, ilkeli ve

vizyoner olmayı deneyecektir. Krizin yarattığı buhran karar alıcıları yeni krizlerin önüne

geçilmesi açısından etkilemiştir. ASF, kriz ile beraber daralmış ve istihdam sorunu artmaya

devam etmiştir. Şüphesiz İspanya’nın işsizlik sorunu ileride sorun yaratabilir, kuzey ve güney

ayrımının yanında kriz ülkesi ve kriz olmayan ülkeler şeklinde -bir nevi çevre-merkez-

sınıflamaya itecektir. Bu da yurttaşlık bilincinde bölünmelere yol açabilir. 2014-2020

döneminin önceliklerini almamızın önemli nedeni şu şekilde belirtebiliriz: Avrupa 2020

stratejisine uygun alanlarda(işsizlik, fakirliğin azaltılması, eğitim oranının artırılması gibi)

etkili olacak yatırımları desteklemek; Genç istihdamını arttırmak, aktif ve sağlıklı yaşlanmayı,

dezavantajlı grupları desteklemek; Sosyal alanlarda inovatif uygulamalara verilen desteği

arttırmak;İş arayan veya çalışma alanında kendini geliştirmek isteyen(yeni beceriler kazanma

gibi)bireylere verilen desteği sürdürmek.

2014’te yürürlüğü giren düzenlemeler ile Sosyal Fon’un işleyişinde önemli

değişiklikler meydana geldi. Dezavantajlı grupların entegre olması için desteklerin artıırılması

böylelikle sosyal dışlanmaya maruz kalan bireylerin yüzdesinin dürüşülmesi hedeflenmiştir.

En önemli değişiklik 2014-2020 dönemi için Fon’un bütçesinin 75 milyar Euro’dan 84 milyar

Euro’ya çıkarılması idi.

3. AVRUPA SOSYAL FONU’NUN AMACI VE HEDEFİ

3.1.Avrupa Sosyal Fonunun Amacı

ASF’nin temel amacı ortak pazar içinde bulunan işçiler için istihdam olanaklarını

iyileştirme ve bu şekilde yaşam standardının yükselmesine projeler üreterek katkıda

bulunmaktır7. AB’nin ekonomik ve sosyal uyumun sağlanması amacıyla üye devletler

AB’nin “Yapısal Fonlar” mali araçlarından yararlanmaktadır. Yapısal Fonlar;

a)Avrupa Bölgesel Gelişme Fonu(European Regional Development Fund)

b)Avrupa Sosyal Fonu(European Social Fund)

7 BAYRAKTAR, Fulya, Avrupa Birliğinin Bölgesel Kalkınma Politikası Ve Bu Politikanın Aday Olarak
Türkiye Açısından Anlam ve Önemi, Türkiye Kalkınma Bankası, Eylül 2002,Ankara,
”http://www.kalkinma.com.tr/data/file/raporlar/ESA/GA/2002-GA/GA-02-05-
14_ABnin_Kalkinma_Politikasi_ve_Turkiye.pdf , (21.05.2014)
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c)Balıkçılığı Yönlendirme Finansman Aracı(Financial Instrument for Fisheries

Guidance)

d)Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu(European Agricultural Guarantee

Fund)

3.2. Avrupa Sosyal Fonunun Hedefi

ASF’nin hedef grubu, genç işsizler, uzun süre işsiz kalanlar, kadınlar, engelliler

bulunmaktadır. ASF’nin hedefi bu bireylerin istihdamını sağlamak adına projeler üretmektir.

ASF’nin resmi sitesinde yer alan Benim Hikayem(My Story) bölümünde birçok örneğe

ulaşmak mümkün; örnek vermek gerekirse Letonya’dan Sağır bir kadının mesleki eğitim

alarak hayata kazandırılmış olmasıdır8. ASF, yukarıda bahsettiğmiz gibi kadınlar konusunda,

erkeklerin iş sınıfında hegemon kurmasının ve bunun oluşturduğu kadına yönelik

ayrımcılıkların yaratılmasını önlemek üzere girişim sunmaktır.

Tablo 1: Kadın-Erkek Katılım Oranları, ESF 2010

ASF’nin sunmuş olduğu Tablo 1’e göre kadınlar(sarı) ve erkeklerin(mavi) bu projelere

katılımı da dikkat edilmektedir. Fransa ve Almanya’da erkeklerin katılımın baskın olduğu,

Yunanistan da ise kadınların baskın olduğu görülmüştür. Özellikle 6 kurucu üyede erkeklerin

baskın olması dikkat çekicidir. Tablo 2’de yaş grupları aktarılmıştır. 25-54 yaş arasını

8 Avrupa Sosyal Fonu’nun resmi sitesinde Benim Hikayem başlığı altında fonlardan yararlanan bazı kişilerin
hayatlarından kesitlerini bulabilirsiniz. İlgili örnek için bkz.
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=564&langId=en&portraitId=257
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kapsayan grup %64.87; 55-64 yaş arasını kapsayan grup %6.21; 15-24 yaş arasını kapsayan

grup %28.92’i temsil etmektedir. Diğer grubunun fazla olmasında yaşlı nüfusun yanında,

üniversite mezunlarının yer alması etkili olmuştur. Yaşlı insanların oranı da azımsanmayacak

kadar önemli olduğunu söylemek mümkündür. Her yıl bu fonlardan 15 milyon üzerinde

insanın yararlandığı belirtilmektedir9.

Tablo 2. Yaş Grupları, ESF 2010

İşsizler bağlamında, Euro Bölgesi’nde(Eurozone) işsizlik 1999 yılından sonra

kaydedilen en yüksek oran %10.910 ile tarihe geçmiştir. Bunun yanı sıra 17,4 milyon kişi aktif

olarak iş aramakta olup, iş arayanların 3 milyondan fazlasını 25 yaşın altındaki

gençler11oluşturduğu gözlemlenmiştir(Tablo 3). İtalya, İspanya, Yunanistan ve Kıbrıs’da

işsizlik oranlarında artışlar meydana gelmiştir. Görüldüğü gibi krizden sonra veriler, ASF’nin

etkili bir araç olmalıdır önermesini sunmaktadır. Fakat aksine ASF’nin bütçede olan payının

daralması sözkonusudur.

9Fonların yararlanılması hakkında detaylı bilgi için bkz.
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=8262, (30.03.2014)
10 T.C Avrupa Birliği Bakanlığı, Euro Bölgesi’nde İşsizlik,
http://www.abgs.gov.tr/files/EMPB/euro_bolgesi_issizlik.pdf, (30.03.2014)
11 Ibid.
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Tablo 3: AB’nde Genç İşsizler(%)

Kaynak: Thomson Reuters Datastream

Avrupa’da engelliler ve dil bilmeyen göçmenler gibi dezavantajlı gurup kapsamındaki

kişilerin büyük bir bölümü işsizdir ve iş bulma şansı düşüktür. Eğitimlerinin yetersizliği iş

piyasasının ihtiyaçlarını karşılayamamaları, sosyal olarak dışlanmaları bu guruba giren

insanların iş bulma konusundaki cesaretlerini kırmaktadır. Sosyal fon engellilere uygun iş

sahaları yaratmak için, dezavantajlı guruptaki kişileri iş piyasasına kazandırmayı

amaçlamaktadır. Bu hedefe yönelik olarak, uygun mesleki becerilere yönelik eğitimleri

desteklemektedir.

4. ASF’NİN AKTÖRLERİ VE GÖREVLERİ

ASF’nin çok aktörlü(multilateral) yönetim şekline dayanır. Üye ülke hükümetleri,

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu aktör olarak yer alır. Karar alımı sürecinde

demokrasi sağlanması adına üyelerin kararlarına önem verilir, birlikte hareket edilmeye özen

gösterilir. Bütçe görüşülmesinde Avrupa Konseyi’nin de rolünün olduğu belirtmekte fayda

vardır. Peki aktörler ne yapar? ASF aktörleri bütçe için görüşürler; altışar yıllık bir birlik

bütçesine karar verilir. Bu görüşmenin yanı sıra stratejiler belirlenir. En bilindik örneği

Avrupa 2020 Stratejisi’dir. 2014-2020 döneminde olduğu gibi operasyonel programlar

belirlenir.
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Tablo 4. Kimler Katılıyor?(ESF, http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=66)

Tablo 4’de kimlerin katıldığı aktarılmaktadır. Üye ülkeler arasında Çek Cumhuriyeti

ciddi katılımın olduğunu belirtebiliriz. Takip eden ülkeler arasında kriz ülkelerinden

İspanya ve İtalya da yer almaktadır. Bazı ülkelerde yaşanan katılımın düşüklüğünü

genellikle bilgi eksikliği ve bürokrasinin etkisinin olduğu belirtilmektedir.

5. AVRUPA SOSYAL FONUNUN İŞLEYİŞİ

5.1.Programların Kontrolü ve Denetlenmesi

5.1.1. Ortaklık

Avrupa Sosyal Fonu her seviyede ortaklık prensibine dayanan bir yönetim yapısına

sahiptir. Komisyon ve üye devletler desteklenecek Avrupa Sosyal Fonu programlarının

öncelikleri ve ayrılacak bütçe için ortak karar alırlar. Daha geniş bir ortaklık durumu ise üye

ülkelerdeki,  bölgesel ve yerel hükümetler, toplumsal ortaklar ve diğer ilgili kişilerin Avrupa

Sosyal Fonu programlarını kontrolü ve denetlemesiyle olur.12 Ortaklık; hazırlık, finansman,

kontrol ve değerlendirme aşamalarında önemli rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra Üye

12 Banu Uçkan, “Avrupa Anayasası’nın Genel Çerçevesi ve Sosyal Politikalara İlişkin Temel Düzenlemeler”,
Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı: 6, 2005,  s. 117.
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Devletler programlama aşamalarının her birinde uygun ortakların katılımını sağlamakla

yükümlüdür.13

5.1.2. Yönetim Konseyi

Üye Ülkeler programların uygulanması, yönetimi ve etkinliğinin denetiminden

sorumlu olan bir Yönetim Konseyi atamakla yükümlüdür. Konseyin görevleri temel olarak

programların kontrolü için gereken mali ve istatistik bilgilerin edinilmesi; bilgisayar destekli

yönetim, kontrol ve değerlendirme sistemi kurmak; sağlam bir mali yönetim sağlamak;

topluluk politikaları ile uyumu sağlamak; yıllık ve final raporlarını hazırlayarak Komisyona

sunmak; ara değerlendirme raporlarını organize etmektir.

Avrupa Komisyonu ve Yönetim Konseyi  yılda en az bir kez bir önceki döneme ait

sonuçları gözden geçirir. Bu gözden geçirmeden sonra Komisyon programların

uygulanmasının geliştirilmesi konusundaki önerilerini veya yorumlarını Yönetim Konseyi’ne

sunabilir.14

5.1.3. Kontrol Komitesi

Kontrol Komitesi Yönetim Konseyi ya da Üye Ülkeler tarafından

yetkilendirilmektedir. Bunun yanı sıra, Kontrol Komitelerinde kadın ve erkeklerin katılımında

bir denge sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, Komisyon programların belirleneni öncelikler dahilinde olup olmadığını

kontrol etmekte, Yönetim Konseyi Komisyon ve Kontrol Komitesi’nin aldığı kararlar ile

uyumu sağlamakta, Kontrol Komitesi de programlar için muhtemel gözden geçirmeleri ve

stratejilerini kontrol etmektedir. Fon’un bu işleyiş biçimi ile programın her aşamasındaki

aktörlere önemli görev ve sorumluluk verilmektedir. 15

13 Reform of the Structural Funds 2000-2006, Comparative Analysis (June 1999), European Commission,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/irfo_en.pdf, (20.05.2014)
14 Ibid.
15 Ibid.
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5.1.4.Mali Kontrol

Mali kontrolün yapılması temel olarak Üye Ülkelere bırakılmıştır. Üye Ülkelerin

sorumlulukları: Etkili bir yönetim ve kontrol sistemini hayata geçirmek ve Komisyonu

yapılan düzenlemelerden haberdar etmek; topluluk Fonlarının etkili bir şekilde kullanılmasını

garanti etmek; komisyona sunulan harcamaların kesinliğini garanti etmek; Topluluk Tüzüğü

ile uyumu garanti etmek; Topluluk Fonlarının sağlam bir şekilde idare edilmesini sağlamak

için Komisyon ile ortak hareket etmek; sonuç bildirgesinin Yönetim Konseyi’nden bağımsız

bir birim tarafından hazırlanmasını sağlamaktır.

5.1.5.Fonun Dağıtımı

Avrupa Sosyal Fonu Avrupa Birliği kaynaklarını Üye Ülkeler arasında dağıtmaktadır.

Bütçeden Sosyal Fon için 2007-2013 döneminde topluluk bütçesinin yaklaşık olarak %10’una

denk gelen 75 milyar € ayrılmıştır.  Bu periyotta Sosyal Fon bütçenin % 33,1’ini insan

kaynakları, %28,6’sını iş imkanlarına erişim, %17,9’unu uygulanabilirlik, %13,2’sini sosyal

içerme, %2,7 sini kurumsal kapasite, %1,2’sini ortaklık harcamalarına ayırmıştır.

Ülkelerin Fondan yararlanma oranlarına bakıldığında, 1982-1987 döneminde Avrupa

Sosyal Fonu bütçesinden %25 ile en büyük desteği İngiltere almıştır. Aynı dönemde

İngiltere’yi %22 ile İtalya, %15 ile Fransa ve %10 ile İrlanda izlemiştir.

1988-1996 yılları arasında ise Fondan en çok yararlanan ülke, kaynakların %20’sini

kullanan İspanya’dır. İspanya’yı %16 payla İngiltere izlemiştir. Topluluk bütçesine en fazla

katkıyı sağlayan Almanya’nın Fon bütçesinden aldığı pay bu dönemde %9,6 olarak

gerçekleşmiştir.16

Bu alanda Komisyon’un görevleri ise Üye Ülkelerdeki yönetim ve kontrol

sistemlerinin varlığını sağlamaktır. Bun ek olarak habersiz denetimler yapmak ve bir

usulsüzlük halinde öneri ve isteklerini sunmaktır. Komisyon ve Üye Devletler yılda bir kez

bir araya gelerek programları ve kontrol mekanizmalarını düzenlerler.  Temel olarak

16 BAYRAKTAR, Fulya, Avrupa Birliğinin Bölgesel Kalkınma Politikası Ve Bu Politikanın Aday Olarak
Türkiye Açısından Anlam ve Önemi, Türkiye Kalkınma Bankası, Eylül 2002,Ankara,
”http://www.kalkinma.com.tr/data/file/raporlar/ESA/GA/2002-GA/GA-02-05-
14_ABnin_Kalkinma_Politikasi_ve_Turkiye.pdf , (21.05.2014)
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usulsüzlüklerin kovuşturulması Üye Ülkelerin görevidir. Üye Devletlerin bu görevi yerine

getiremediği durumlarda Komisyon gereken önlemleri almakta ve yaptırım uygulamaktadır.17

SONUÇ

Avrupa Sosyal Fonu, birlik üye ülke vatandaşlarına esasen vatandaşlık bilincinin

sağlanmasında önemli görevler içermektedir. 1951 Paris Antlaşması, 1958 Roma Antlaşması

gibi Avrupa’nın kaderini derinden etkileyen antlaşmalarda işçiler unutulmamıştır. Kömür ve

Çelik ile fonksiyonel barış ideasında toplanan 6 kurucu üye yine de tam manası ile işçilere

önem vermemiştir, eksikleri her yeni düzenleme ile gidermek istemiştir.

İşsizlik sorunu birçok ülkenin sorunudur, AB özelinde değerlendirecek olursak ASF

bu açığı kapatmada rolü vardır. Fakat bütçeden ayrılan %1’lik kısım yetersiz görülmektedir.

Avrupa’da 2008 ve sonrasında yaşanan kriz ile de bu kısım gittikçe daralmaktadır. ASF’nin

geleceğini bütçeden ayrılan rakamlar belirleyecektir. 125 milyon kişinin sosyal dışlanma ile

karşılaştığı AB’nde ASF’nin rolünün tekrar gözetilmesinin yararlı olacağını söylemek abartı

olmaz. Son söz olarak, üye ülkeler arasında işbirliğinin de önemli olduğu belirtmek gerekir;

birbirleri ile uyumlu politikalar sunması halinde fonun etkin bir hale dönüşmesi zor değildir.

17 Reform of the Structural Funds 2000-2006, Comparative Analysis (June 1999), European Commission,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/irfo_en.pdf, (21.05.2014)
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