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I. GĠRĠġ
1. YaĢam kalitesi, toplumun genel refahı ile alakalı geniĢ bir kavramdır. Bu kavram bireylerin
kullanabilecekleri maddi kaynaklara (para, eĢya ve hizmetlere eriĢim) odaklanma eğilimi gösteren ve
mutluluk, bireyin yaĢam tarzını seçme özgürlüğü ve öznel refah düzeyi gibi göstergeleri dikkate alan
yaĢam Ģartları yaklaĢımının ötesine hitap etmektedir. Bu kavram, dolayısıyla, çok boyutlu bir kavramdır
ve hem nesnel, hem de öznel göstergeler ile ölçülmektedir. YaĢam kalitesi "bir bireyin içinde yaĢadığı
kültür ve değerler sistemi çerçevesinde ve kendi amaçları, beklentileri, standartları ve göz önünde
bulundurduğu hususları bağlamında kendisinin yaĢam içerisindeki konumuna iliĢkin algılaması” olarak
tanımlanmaktadır. Bu kavram kiĢilerin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu, kiĢisel inançları, sosyal
iliĢkileri ve kendi çevrelerine iliĢkin göze çarpan özelliklerden karmaĢık Ģekilde etkilenen, geniĢ kapsamlı
bir kavramdır.
2. Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü Parlamenter Asamblesi, 12/1996 sayılı “KEĠPA Üye Ülkelerinde
GeçiĢ Dönemindeki Sosyal Teminatlar”, 21/1997 sayılı “Karadeniz Bölgesi‟ndeki Mülteciler ve
Vatanından UzaklaĢtırılmıĢ KiĢilerin Hakları ve Sosyal Açıdan Korunmaları”, 36/1997 sayılı “KEĠ Üye
Ülkelerindeki Emeklilerin Sosyal Açıdan Korunmalarına Yönelik Hukuki Çerçeve”, 41/1999 sayılı “KEĠ
Üye Ülkelerinde Çocukların Korunmasına Yönelik Hukuki Çerçeve”, 44/2000 sayılı “KEĠ Üye Ülkeleri
arasında Kamu Sağlığı Alanında ĠĢbirliği”, 51/2001 sayılı “Karadeniz Ülkelerindeki Göçmen ĠĢçilerin
Korunması ve Göç Eden Topluluklar ile Evsahibi Ülke Arasındaki ĠliĢkilere Dair Hukuki Çerçeve”,
67/2002 sayılı “ĠĢsiz Ġnsanların Toplumla Yeniden BütünleĢtirilmesi” ve ” 74/2003 sayılı “KEĠ Üye
Devletlerinde Yoksullukla Mücadele” konulu Tavsiye Kararlarını hazırlayarak ve kabul ederek, üye
ülkelerin sosyal sorunlarına iliĢkin kapsamlı öneriler oluĢturmuĢtur.
3. DüĢük istihdam oranı, yaĢlanan bir nüfus, değiĢen aile yapıları ve toplumsal dıĢlanmadan kaynaklanan
mücadele unsurları yaĢam kalitesi ile alakalı konuları AB‟nin sosyal politika gündeminin ilk sıralarına
oturtmuĢtur. Bu çerçevede KEĠ üyesi devletlerin kendi yaĢam kalitelerini iyileĢtirme konusunda
karĢılaĢtıkları güçlükleri dikkate alan KEĠPA Kültür, Eğitim ve Sosyal ĠĢler Komisyonu, “KEĠ üyesi
devletlerde yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesi” konusunu 29. Toplantısı‟nın gündeminin ana maddesi olarak
belirlemeye karar vermiĢtir.
4. Bu konudaki Rapor‟a ve 100/2007 sayılı Tavsiye Kararı‟na Azerbaycan, Yunanistan ve Romanya ulusal
delegasyonları tarafından katkı sağlanmıĢtır. Buna ek olarak, ilgili uluslararası kuruluĢların resmi Ġnternet
sitelerinin yanısıra Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna gibi Avrupa KomĢuluk
Politikası‟na katılım sağlayan ülkelerin Ulusal Raporları ile birlikte Lizbon Stratejisi uyarınca,
Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya gibi AB üye devletlerine yönelik sosyal korunma ve topluma
kazandırmaya yönelik stratejilere iliĢkin Ulusal Raporlardan referans malzemeleri temin edilmiĢtir.
II. KEĠ ÜYESĠ DEVLETLERDE YAġAM KALĠTESĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ
5. Arnavutluk: Hükümetin değiĢim projesinin temel dayanaklarından biri, her bir Arnavutun istihdam
edilmesidir. Gençler arasında iĢsizliğin yüksek seviyede olması, ülkenin kalkınmasının önündeki en büyük
tehditi ve engeli teĢkil etmektedir. Hükümet programları ekonomik büyümeyi arttırmayı amaçlarken; bu
programların temel hedeflerinden biri iĢsizlik düzeyinin geliĢmiĢ ülkeler ortalamasına düĢürülmesidir.
Hükümet iĢgücü pazarının iĢleyiĢinin düzenlenmesi ve iyileĢtirilmesi amacıyla iĢgücüne iliĢkin
bilgilendirme, aracı kuruluĢlar, mesleki eğitim, vergi teĢvikleri vb. etkinliği kanıtlanmıĢ doğrudan tedbirler
ve araçları uygulamaya koymuĢtur. Sivil toplum kuruluĢları ve özel sektörle iĢbirliği yapılarak, istihdam
destekleme programları uygulamaya konmuĢtur. Emekli aylıkları iki katına çıkarken; kentsel ve kırsal
alandaki emekli aylıkları arasındaki uçurum kayda değer ölçüde azaltılmıĢ olacaktır. Sonuç olarak,
sosyalist düzende yerinde saymıĢ olan emekli aylıkları, asgari yaĢam standardının bir hayli üzerinde
olacaktır.
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6. Özellikle eğitim, sağlık ve kamu düzeni gibi doğrudan kamu hizmetlerinde maaĢ artıĢları yapılarak
farklı kamu sektörleri arasındaki maaĢ dengesizliklerinin azaltılmasına da öncelik verilmektedir.
Yoksulluğun, ülkenin her bölgesini kapsayan yüksek ekonomik büyüme sayesinde azaltılması
sağlanmaktadır. Ayrıca, sosyal politikalar ve araçlar her yoksul kiĢinin yoksulluk sınırını aĢmasına
yardımcı olmak üzere düzenlenmektedir. Yerel mercilerle iĢbirliği yapılarak, kamu çalıĢmaları sistemi
aracılığıyla yoksulluk sübvansiyon fonları faaliyete geçirilmiĢtir. Ġstihdam desteği ve mesleki eğitim genel
olarak yoksul ailelere yöneliktir. Nesilden nesile aktarılan yoksulluğun kırılması amacıyla hükümet,
yoksul ailelerin çocuklarının mesleki eğitimine önem vermektedir. Özellikle ülkenin en yoksul
bölgelerinde, kamu hizmetlerinin ve bunlardan faydalanılması imkanlarının iyileĢtirilmesi gelir dıĢı
yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamıĢtır. Sosyal politikaların etkinliği arttırılmıĢ ve özürlüler, yetimler,
sokak çocukları, ev geçindiren çok çocuklu kadınlar, ergenlik çağındaki gençler, genç kızlar ve Ģiddet
mağduru kadınlar gibi özel ihtiyaçları bulunan gruplara önem verilmektedir. Özürlü çocuklara ve/veya
çocuk yetiĢtiren özürlü ebeveynlere, onlara baĢta düzgün eğitim ve istihdam olanakları için destek ve
imkan sağlanarak, ihtimam gösterilmektedir. Ayrıca yetimlere ve çok çocuklu ebeveynlere mesleki eğitim,
mali yardım, burslar vb. Ģekillerde yardımlar sağlanmaktadır.
7. Ermenistan: Ermenistan‟daki sosyal durumda, toplum içerisindeki keskin eĢitsizlikler ve güçlü bir
sosyal kutuplaĢma göze çarpmaktadır. Olumlu makro-ekonomik performansa ve Hükümetin Ağustos 2003
tarihinde kabul ettiği Yoksulluğun Azaltılması Strateji Belgesi kapsamında yoksullukla mücadele
konusunda elde edilen önemli kazanımlara (Ermenistan, bu Strateji Belgesi ile ortaya konmuĢ olan
kıyaslama hedeflerine ulaĢmada, beklenenden daha baĢarılı olmuĢtur) rağmen nüfusun %32‟lik bir
kesiminin hala yoksulluk sınırının altında yaĢadığı bildirilmektedir. Bildirilen iĢsizlik oranı %8 civarında
iken; resmi olmayan tahminlerde %20-25‟e yakın rakamlar telaffuz edilmektedir. Vergi gelirlerinin, çok
düĢük bir seviyede de olsa, 2005-2006 döneminde kayda değer oranda artmıĢ olması Ermenistan
Hükümeti‟nin, Yoksulluğun Azaltılması Strateji Belgesi doğrultusunda sosyal güvenlik, sağlık ve eğitime
harcama yapmasını kolaylaĢtırmıĢtır. 2007 bütçesi genel olarak sağlık ve eğitim olmak üzere, sosyal
harcamalara yoğunlaĢmaya devam etmektedir. Ermenistan‟ın planına göre; kamu sektörü maaĢları
arttırılacak ve özellikle altyapının iyileĢtirilmesi için daha fazla kaynak harcanacaktır.
8. Ekonomik büyüme yoksulluğun üzerinde etkili olmaya baĢlamıĢtır ancak yaĢam standardındaki artıĢın
baĢkent Erivan‟da yoğunlaĢması ve diğer bölgelerin bundan büyük ölçüde geri kalması, bölgesel
uyumsuzlukları arttırmıĢtır. Ermenistan‟ın Orta Vadeli Ekonomik Çerçevesi (OVEÇ) uyarınca; sosyal
sigorta ve sosyal güvenliğe yönelik kamu finansmanındaki artıĢ ile birlikte bu harcamaların artan
verimliliği OVEÇ döneminin tamamı süresince birinci öncelik olarak kabul edilecek ve bir sosyal
güvenlik sisteminin geliĢtirilmesi temel görevlerden biri olacaktır. OVEÇ ayrıca eğitime ve bu sektördeki
genel durumun iyileĢtirilmesine yönelik kamu harcamalarının arttırılmasına, OVEÇ 2006-2008 dönemi
boyunca öncelik verileceğini belirtmektedir. Emekli aylıklarının mevcut düzeyi asgari yaĢam seviyesinin
altındadır ancak Ermenistan Merkez Bankası son zamanlarda “üç temel dayanaklı model” olarak anılan bir
sisteme göre bir emekli aylığı sisteminin geliĢtirilmesine yönelik öneriler getirmektedir. Yoksulluğun
Azaltılması Strateji Belgesi (YASB), orta vadede %6 oranında bir reel GSYĠH artıĢ oranına
dayanmaktadır. Temel olarak yeniden paylaĢım konularına odaklanan bu strateji, sürdürülebilirliği ve
gelecekteki ekonomik büyümeye ait kaynakları son derece genel bir düzeyde ele almaktadır. Yeni küçük
ve orta ölçekli iĢletmelerde önemli çapta istihdam yaratılması yoksulluğun azaltılmasına yönelik
hedeflerin gerçekleĢtirilmesi için kilit önem arz etmektedir. Aynı zamanda, kamu sektöründeki
modernleĢmenin devam etmesi, herkesin temel hizmetlere eriĢim imkanının arttırılmasını sağlayacaktır.
9. Ermenistan, 2005 yılında Bologna Süreci‟ne katılmıĢ olup; bu sektörde yürütülen reform kapsamında,
örneğin eğitim müfredatı, akreditasyon prosedürleri ve derslerin ve kuruluĢların kalite açısından
değerlendirilmesi için, Avrupa ilkelerini kullanmaktadır. Sağlık ve eğitim alanlarındaki kamu harcamaları
son yıllarda düĢük seviyelerde kalmıĢtır. YASB, çalıĢanların ihtiyaçlarının daha iyi karĢılanması amacıyla
eğitimde kalitenin sağlanmasına önem vermektedir. Sağlık sektöründe, özel sektör finansmanının (daha
ziyade gayri resmi ödemeler) toplam sağlık harcamalarının üçte ikisini teĢkil ettiği tahmin edilmektedir.
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Sağlık sisteminde sorumluluklar dağıtılmıĢtır ve kendi finansmanının idaresinde daha fazla sorumluluk
verilmiĢtir. YASB, sağlık sektörünü temel bir öncelik olarak belirlemiĢ olup; 2015 yılına kadar GSYH‟nın
%2.5‟una ulaĢılması hedefiyle 2004-2007 döneminde kamu finansmanında önemli çapta bir artıĢ
öngörmektedir. Hükümet Kamu Sağlığı hizmeti sağlayıcılarına finansman sağlamaktadır ancak bu
finansmanı arttırması gerektiğinin ve toplulukların sağlık projelerinin tasarlanması ve uygulanmasına
katılımını teĢvik etmesi gerektiğinin bilincindedir. Ülkenin Yoksulluğun Azaltılması Stratejisi kamu
sağlığının, devlet tarafından verilen sağlık hizmetlerinin eriĢilebilirliğinin ve kalitesinin önemli ölçüde
iyileĢtirilmesi yoluyla sağlanmasını amaçlamaktadır.
10. Hükümet, yoksulllara destek sağlamak üzere, yardıma muhtaç kesimlerden oluĢan bir listeye ücretsiz
olarak sağlanacak bir Temel Menfaatler Paketi oluĢturmuĢtur. Hastanelere ve polikliniklere yapılan
ödemeler Devlet Sağlık Ajansı üzerinden temin edilmektedir fakat bunlar sağlık hizmetleri maliyetlerinin
ancak %45‟ine tekabül etmektedir. Hastanelerin, hastane yataklarının, hemĢirelerin ve doktorların
çoğunun kapastesinin sadece bir bölümü kullanılmaktadır. Temel sağlık hizmetleri, kamuoyunun sağlık
konularında eğitilmesini, anne ve çocuk sağlığını, aĢılar ve bulaĢıcı hastalıkların tedavisini kapsamaktadır.
Ermenistan, AB destekli bir Sosyal Sigorta Kimlik Numarası Sistemi‟nden ve sağlık hizmetlerinin
gerçekleĢtirilmesi dahil olmak üzere, sağlık alanındaki yan ödemelerde reform ve sağlık sektörü
finansmanının yeniden yapılandırılması suretiyle Ermenistan sosyal sisteminin sürdürülebilir kılınmasına
yönelik USAID Sosyal DönüĢüm Programı‟ndan faydalanmıĢtır. Bu program ayrıca aile hekimliği ve
toplumsal sağlık eğitimlerine dayanılarak temel sağlık hizmetlerinin kapsamının geniĢletilmesini ve kırsal
alanlarda görev yapan sağlık görevlilerinin becerilerinin geliĢtirilmesi, sağlık hizmetlerinin ücra kalmıĢ
kırsal kesimlere ulaĢtırılmasını da hedeflemektedir.
11. Azerbaycan:. Azerbaycan, Yoksulluğun Azaltılması ve Ekonomik Kalkınmaya iliĢkin Devlet
Programı (YAEKDP) adında bir yoksulluğun azaltılması stratejisini uygulamaya koymuĢtur. Bu Program
geniĢ tabanlı büyümeyi desteklemek ve yoksulluğu azaltmak üzere izlenecek makro-ekonomik, yapısal ve
sosyal politikaları tarif etmektedir. Program sosyal politika ve insan sermayesi, bölgesel politika, kurumsal
reform ve kapasite oluĢturma ile katılımcı süreç dahil olmak üzere birkaç temel konuyu ele almaktadır.
12. Her iki sektörde de reformların arttırılması gereğini kabul eden ve ġubat 2004 tarihinde onaylanmıĢ
bulunan “Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasına yönelik Devlet Programı sağlık ve eğitim sektörlerini
destekleyici tedbirleri içermektedir. Ekim 2005 tarihinde CumhurbaĢkanı tarafından imzalanan 2006-2013
dönemine yönelik bir Ulusal Ġstihdam Stratejisi, özellikle mesleki eğitim ve öğretime, küçük ve orta
ölçekli iĢletmelere (KOBĠ) ve sosyal güvenliğe odaklanan bir Ġstihdama iliĢkin Ulusal Eylem Planı‟nı
içermektedir. Emeklilik sisteminde reform (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟ndan Devlet Koruma
Fonu‟na devredilmiĢtir) Ekim 2003 tarihli bir BaĢkanlık kararının ardından uygulamaya konmuĢtur. ġubat
2004 tarihinde onaylanan bir Bölgesel Kalkınma Programı, üç yıl içinde 600.000 iĢ Ģeklindeki iddialı
hedefiyle bölgelerde istihdam yaratılmasına odaklanmaktadır. Ġlköğretim herkese açıktır ve okur yazarlık
oranı %99‟dur ancak eğitimin kalitesi bir sorun teĢkil etmektedir. Hem ilkokul hem ortaokul öğretimini
güncel hale getirmek ve eğitim sistemini özel sektörün ihtiyaçlarına daha fazla hitap eder hale getirmek
temel bir görevdir. Temel eğitimin kalitesinin iyileĢtirilmesi, YAEKDP‟nin stratejik bir hedefidir. Ġlkokula
ve ortaokula kayıt oranlarında kız-erkek oranları hemen hemen eĢittir. Ancak Mesleki Eğitim ve Öğretim
sistemi, ağır ağır da olsa, bir reform sürecinden geçmektedir.
13. Bağımsızlıktan bu yana, kamu sağlığı sektöründe önemli çapta bir reform görülmemiĢtir ve bu sektör
hala büyük ölçüde Sağlık Bakanlığının merkezi özel kuruluĢlardan ve bölgeler ile Ģehirlerden sorumu
olduğu geleneksel Sovyet modelini izlemektedir. Özel hastaneler, ilçe düzeyinde de ortaya çıkmaya
baĢlamıĢtır fakat bunlar herkes için kapsamlı ve herkesçe faydalanılabilir sağlık hizmetleri
sağlayamamaktadır. Azerbaycan‟da henüz dikkat çekici bir sigorta sektörü mevcut değildir. Bazı özel
sigorta Ģirketleri yabancı sigorta Ģirketlerinin desteğiyle gönüllü sigorta sistemleri geliĢtirmeye
çalıĢmaktadır. Resmi maaĢlar son derece düĢük olup; gayri resmi ödemeler yaygındır ve geniĢ ölçektedir.
Sağlık personelinin maaĢları çalıĢtıkları tesisler içerisinde sunabildikleri ek hizmetler için verilen ücretler
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haricinde, teĢvik sunmamaktadır. Sağlık sektörü, yapısal iĢsizlik ya da istihdam azlığı, yönetim
becerilerinin yetersizliği ve sağlık personelinin düĢük üretkenlik seviyesi nedeniyle sorunlar yaĢamaktadır.
Devlet Tıp Üniversitesi‟nde pediatristler ve diğer tıp doktorlarına yönelik lisans seviyeli eğitim verilmekte
ve özel araĢtırmalar yapılmakta olup; Tıbbi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü‟nde müteakip lisansüstü eğitimler
verilmektedir.
14. Bulgaristan: Ulusal Stratejik Rapor‟a göre; sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamaları
GSYĠH‟nın %13.4‟ünü oluĢturmaktadır (2006 rakamı). Yoksulluk ve toplumsal dıĢlanmadan en fazla
mağdur olanlar: a) çocuklar (özellikle etnik azınlıklardan olanlar ve tek ebeveynli hanelerde yaĢamakta
olanlar); b) düĢük maaĢla çalıĢanlar ve iĢsizler ( düĢük ücretli iĢçiler ve iĢsizler yoksul yaĢayan insanların
%55‟ine tekabül etmektedir); ve c) yaĢlı insanlar, özellikle 75 yaĢın üzerindekiler. Bulgaristan emeklilerin
yoksulluğunun hafifletilmesi konusunda ilerleme kaydetmiĢtir. Destekleyici emeklilik sistemlerinin
emeklilerin gelirleri üzerinde olumlu etkisi olması beklenmektedir. Bulgaristan 2000 yılında, birinci
yapısal blok sistemi kapsamında finanse edilen bir unsuru uygulamaya koyarak ve “ayrılırken öde”
sisteminde reform yaparak, emeklilik sisteminde kayda değer değiĢimler gerçekleĢtirmiĢtir. Emekli
ödemelerinin endekslenmesini bir ücretler ve fiyatlar karıĢımı ile bağlantılı kılma kararı, gelecekte
sürdürülebilirliğin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Birinci yapısal bloğun finanse edilen bir ayağının
geliĢtirilmesi ve baĢka gönüllü tasarrufların özendirilmesi çalıĢma ve daha uzun çalıĢma için uygun
teĢvikler sağlamalıdır. Ancak, bu sistemlerden, emekli aylıklarının ödenmesine yönelik sürdürülebilir ve
ikame oranlarında iyileĢmelere katkı sağlayan uygun mekanizmaların geliĢtirilmesi önem arz edecektir.
Ayrıca, teĢvikler yoluyla ya da katkı paylarının ek ödemelerle daha yakından bağlantılı kılınmasıyla
çalıĢma hayatlarının uzatılması, daha yaĢlı çalıĢanlara yönelik istihdam fırsatları ile birlikte yürütülmelidir.
Ġstihdamdaki artıĢlar ve özellikle daha yaĢlı çalıĢanların istihdam oranlarının arttırılması, gelir tahsilinde
ve emekli aylıklarının yeterliliğinde iyileĢmeler getirdiği için, ileri adımlardır. Bunun yanısıra, bireyler bu
sistemin finanse edilen iki unsuru aracılığıyla tasarruf yapabilmektedir. Ancak, istihdam oranlarındaki
iyileĢmeler konusunda AB ortalamasına ulaĢılması ve somut, sürdürülebilir bir temel oluĢturulması için
hala alınması gereken çok mesafe bulunmaktadır.
15. Bulgaristan‟daki genel sağlık göstergeleri AB ortalamalarına kıyasla büyük uçurumlara iĢaret
etmektedir. Zorunlu sağlık sigortasının (Sağlık Sigortası Kanunu,1998) uygulamaya konmasının
ardından, Ulusal Sağlık Sigortası Fonu iĢverenlerden ve çalıĢanlardan, maaĢların %6‟sı oranında sağlık
sigortası katkı payları tahsil etmektedir. Bu fon, genel pratisyen hekimleri, uzmanları ayakta tedavi
hizmetlerinde ve hastanelerde sözleĢmeli olarak çalıĢtırmaktadır. Genel pratisyen hekimlere bu Fon
tarafından sundukları hizmetler için baĢ vergisi temelinde ödeme yapılırken; coğrafi uyumsuzlukların
telafisi için bölgesel tazminatlar verilmektedir. Ayakta tedavi uzmanlarına hizmet bedeli Ģeklinde ödeme
yapılmaktadır. ĠĢsizler, yoksullar, emekliler, öğrenciler ve diğer mağdur kesimlere yönelik katkı ödemeleri
devlet ve belediye bütçelerinden karĢılanmaktadır. Sağlık Bakanlığı genel sağlık politikasından ve sağlık
sisteminin yönetiminden sorumludur. Hastane tedavisi Ulusal Sağlık Sigortası Fonu tarafından teĢhis için
klinik yöntemlere dayanılarak karĢılanmaktadır. Ġlaçlara yönelik geri ödemeler değiĢiklik arz etmektedir.
Hayat kurtaran ilaçlar ve kanser, diyabet ve genetik hastalıklar gibi bazı hastalıkların tedavisi ücretsizdir.
Devlet acil sağlık hizmetlerine ve devlet bütçesinden ödenen tüm hizmetlere ücretsiz, herkesin
faydalanmasına açık eriĢim imkanı vermektedir. Devlet bütçesi ayrıca mağdur kesimlerin hastaneye
alınması için özel sağlık ödenekleri de temin etmektedir. Geri kalan bir sorun ise sağlık sigortası fonuna
kaydolunmaması ve katkı payı ödenmemesi nedeniyle baĢta kırsal kesimlerde olmak üzere, bazı etnik
azınlıklara temel sağlık hizmetlerinin ulaĢtırılmasında yaĢanan dağınıklık ve bölünmüĢlüktür. Bazı ilaçlar
ve tıbbi aygıtlar için yapılan geri ödemelerin düzeyi sağlık hizmetlerine eriĢimi etkin bir Ģekilde
engellemektedir. Uygun tıbbi uygulamalara iliĢkin kurallar hazırlanmakta olup; uygulamaya konacaktır.
Sağlık hizmetlerine yönelik etkin kalite kontrolünün ve değerlendirme mekanizmalarının kurulması yetkili
merciler açısından bir güçlük arz etmektedir.
16. Gürcistan: Gürcistan'da meydana gelen zor sosyo-ekonomik durum, Gül Devrimi‟ni izleyen yeni
Gürcistan yetkililerinin önüne, temel siyasal, ekonomik ve sosyal değiĢimler görevini koymuĢtur. Öncelik
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alanlarında (ekonomi, ticaret, sosyal güvenlik, yönetim, çevrenin korunması, savunma) somut reformlar
baĢlamıĢtır.
17. Devlet 2003 yılında, uluslararası ortaklarla iĢbirliği yaparak Ekonomik Kalkınma ve Yoksulluğu
Azaltma Programı'nı - "ülkenin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınması yanında Gürcistan halkının
refah düzeyini arttırmayı ve her bir vatandaĢın yaĢam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan toplam strateji" geliĢtirmiĢ ve kabul etmiĢtir.
18. Yukarıdaki hedeflere ulaĢmak için iki önemli görev belirlenmiĢtir: 1) Hızlı ve sürdürülebilir
ekonomik kalkınma: gerçek Gayri Safi Yurt Ġçi Hasılanın 2015 yılında 2001'e kıyasla iki ya da üç katı
olmasını sağlayacak yıllık ortalama %5-8 gerçek Gayri Safi Yurt Ġçi Hasıla büyüme hızı; ve 2)
Yoksulluğun Azaltılması: aĢırı yoksulluğun %15'ten %4-5 düzeylerine düĢürülmesi, ve yoksulluk
düzeyinin %52 olan resmi asgari geçim düzeyine kıyasla 2015 itibariyle %20-25 düzeylerine indirilmesi.
19. Amaca yönelik sürdürülebilir ekonomik ve sosyal reformların sonucu olarak, Gürcistan hükümeti iki
amaca da ulaĢmakta ilerleme kaydetmeyi baĢarmıĢtır - mali gelirler artmıĢtır (toplam Gayri Safi Yurt Ġçi
Hasılada ve vergi gelirlerinde büyük artıĢ nedeniyle), Gayri Safi Yurt Ġçi Hasıla 2005 yılı içinde %9,3
düzeylerine ulaĢmıĢ ve Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) istatistiklerine göre Gürcistan,
ekonomik kalkınma hızı ve gelirler bakımından, 2007 yılı içinde düĢük gelirli ülkeler grubundan orta
gelirli ülkeler grubuna çıkmıĢtır.
20. Yunanistan: Yunan Hükümeti‟nin uygulamakta olduğu Reform Programı tüm Yunanlıların yaĢam
Ģartlarında önemli iyileĢmeler sağlamıĢtır. KarĢılıklı etkileĢim ve ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal
kaynaĢmanın güçlendirilmesi yoluyla Yunanistan halihazırda olumlu sonuçla elde etmiĢ bulunmaktadır.
ĠĢsizlik oranı düzenli Ģekilde düĢerken (Nisan 2004‟te %10,6 iken, Nisan 2007‟de %8,4‟e), istihdam oranı
2006 yılında aktif nüfusun %61‟ine ulaĢmıĢtır. Her ne kadar etkinliği temel bir sorun teĢkil etse de, sosyal
harcamaların GSYĠH‟daki payı yüksektir (2007 yılında % 22,64 olduğu tahmin edilmektedir). Ayrıca,
Resmi Ġstihdam Hizmetlerinin temel olarak hizmet sürecinin tümünün tek bir müessese tarafınca
üstlenildiği bir ağın oluĢturulması ve iĢ arayanlara bireysel bir yaklaĢımın uygulamaya konması yoluyla
modernleĢtirilmesi, hizmet seviyelerinde iyileĢmenin ve iĢgücü piyasasında arz ve talep arasında daha
etkin bir eĢleĢmenin sağlanmasının önünü açmıĢtır. Yunanistan yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesi
çerçevesinde, Avrupa Birliği‟nin Yönergeleri doğrultusunda bazı reformlar benimsemiĢtir.ĠĢgücü
piyasasındaki her türlü ayrımcılıkla mücadele etmenin yanısıra iĢyerlerinde sağlık ve güvenliğe iliĢkin
konuların düzenlenmesi ve çalıĢma saatlerinin düzenlenmesine yönelik yasal müdahaleler son üç yılda
Yunan Hükümeti‟nin en büyük önceliklerinden biri olmuĢtur.
21.Ancak, ülke içindeki güçlü ekonomik faaliyet, istihdamda beklenen kazanımları sağlamamıĢtır. Toplam
istihdam oranı son birkaç yılda kademeli bir artıĢ göstermiĢtir fakat 2005 yılında, AB ortalamasını 3.7
yüzde puanıyla gerisinde kalmaya devam etmiĢtir (%60.1‟e karĢılık % 63.8). Bu fark gençlerin ve
kadınların istihdam oranlarında daha fazladır (2006 yılındaki % 25 ve %36.8 oranlarına karĢılık, sırasıyla
% 46.1 ve % 56.3), öte yandan daha yaĢlı çalıĢanların istihdam oranı, AB ortalamasına yakındır. 1999
yılında %12 ile tepe noktasına ulaĢan istihdam oranı 2006 yılında % 9.8‟e düĢmüĢtür fakat hala AB
ortalamasından yüksektir. Ayrıca, iĢsizlik, iĢsizlik oranları hala AB ortalamalarından yüksek olan gençleri
ve kadınları etkilemeyi sürdürmektedir. Toplam sosyal güvenlik harcamalarının GSYĠH‟daki payı 2001
yılında AB ortalamasına ulaĢmıĢ ve bu tarihten itibaren hafif bir düĢüĢe rağmen, 2003 yılında % 26‟ya
karĢılık % 27.3 ile AB ortalamasına yakınlaĢmıĢtır. Buna karĢın, 2004 yılında, Yunanistan, sosyal
transferlerde AB ortalaması olan %16‟ya karĢılık % 20 oranından sonra yoksulluk riski arz eden bir oran
kaydetmiĢtir, diğer yandan 65 yaĢ üzeri kesim açısından uyumsuzluk daha da fazla olmuĢtur ( %28‟e
karĢılık %18). Emekli aylıkları harcamaları 2004 yılında GSYĠH‟nın % 12.9‟uyla AB ortalamasının biraz
üzerinde gerçekleĢmiĢtir. Yunanistan‟da yaĢlı nüfusun devlet ödemelerine bağımlılık oranının, 2005
yılındaki %26.8‟lik makul bir orandan, 2050 yılında % 58.8‟e çıkması ve AB içerisindeki en yüksek oran
olması beklenmektedir.
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22. Son on yıl içerisinde, sosyal güvenlik sisteminin nicelik ve nitelik bakımından iyileĢtirilmesi ve
kapsamının geniĢletilmesine yönelik çalıĢmalar gerçekleĢtirildiği görülmektedir ve bunlar, 2001 yılında
AB ortalamasına ulaĢan, GSYĠH‟daki sosyal güvenlik harcamalarının payındaki artıĢa yansımıĢtır.
Topluma kazandırma stratejisi dört stratejik önceliği belirlemektedir, bunlar a) baĢta kadınlar, gençler,
uzun süreli iĢsizler ve mağdur kesimler için olmak üzere, istihdamın güçlendirilmesi; b) eğitim ve öğretim
alanında kiĢi ve grupların dezavantajlı durumlarının çözümlenmesi; c) ailenin güçlendirilmesi ve yaĢlıların
desteklenmesi ile d) özürlülerin, göçmenlerin ve kültürel ve dini hususiyetleri bulunan kiĢiler ve grupların
topluma kazandırılmasının teĢvik edilmesi. Belirlenen önceliklerin doğru yöne iĢaret ediyor olmalarına
karĢın, bütünleĢik ve çağın gereklerine uygun bir yaklaĢımın benimsenmesi için daha fazla çaba
gösterilmesi gerekmektedir. Stratejik öncelikler ile önerilen müdahaleler arasındaki bağlantılar her zaman
yeterli değildir, öte yandan yönetiĢimin topluma kazandırma hedefi sadece kısmi olarak ele alınmaktadır.
2010 yılına kadar gerçekleĢtirilmesi öngörülen üç özel hedef hariç olmak üzere (istihdam oranının % 64.1,
yoksulluk farkı oranının % 20 ve okulu erken terkedenlerin oranının %10‟un altında olması), bu planda
daha somut hedeflerin eksikliği sözkonusudur. Ülke çapında sosyal destek ve gözetim hizmetleri sağlayan
yapıların saysıında bir artıĢ gözlenmektedir. Ayrıca, göçmenlerin entegrasyonu ve çok kültürlülüğün
desteklenmesine yönelik bazı ilerlemeler yeni bir kanunun kabulüyle sağlanmıĢ bulunmaktadır. Buna
karĢın, bu kanunun zamanında ve etkin bir Ģekilde uygulanması, baĢarısı için önem taĢımaktadır.
Toplumun en mağdur kesimlerine yönelik hizmetlerin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi ve
kapsamının geniĢletilmesi süregelen bir kaygıdır. Bu bağlamda, sosyal güvenlik harcamalarının
verimliliğinin arttırılması önemlidir. Son olarak, gelecek dönemde yapısal fonların kullanımı ile bağlantı
kurulması hususunun netleĢtirilmesi faydalı olacaktır zira topluma kazandırma alanında yapılması
öngörülen müdahalelerin çoğu, Avrupa Yapısal Fonu‟ndan eĢ-finansmanı gerektirecektir.
23. Yunan sağlık sistemi Ulusal Sağlık Servisi (USS), zorunlu bir sosyal sağlık sigortası ve gönüllü özel
sağlık sigortası sistemlerinin birarada iĢleyiĢine dayanmaktadır. Nüfusun geneline açık olan hizmetler
USS tarafından ve bir dizi sosyal sigorta fonundan sağlanmaktadır (35). Nüfusun %8‟i tamamlayıcı özel
gönüllü sağlık sigortasından da yararlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin temini USS birimlerinden, sigorta
fonlarının birimlerinden ve sigorta fonları tarafından sözleĢmeli olarak görevlendirilen özel sektör
birimlerinden oluĢmaktadır. USS‟nin sorumluluklarının bölge bazında dağıtılmasından kaynaklanan
hukuki bir reform yeniden tasarlanmıĢ bulunmaktadır. Ayrı bir bütçe tahsis edilmemiĢ olunan ilk Ġdari
Sağlık Bölgelerinin (PESY‟ler) yerini Yönetimsel Bölgesel Sağlık Birimleri (DYPE) almıĢtır. Temel
Sağlık Hizmetleri (TSH) TSH merkezleri, USS‟ye bağlı hastanede ayakta tedavi hizmetleri ile en büyük
sosyal sigorta fonu olan IKA‟ya bağlı TSH birimleri tarafından verilmektedir. Ġkinci ve üçüncü derecedeki
hizmetler ise genel ve uzman hastanelerde verilmektedir. Özel sağlık hizmetleri harcamalarındaki
yükseklik ve artıĢ (toplamın hemen hemen yarısı) mağdur kesimlerin bu hizmetlere eriĢimindeki eĢitsizliği
ortaya koymaktadır. Temel sağlık hizmetlerine, aile hekimlerinin yapısal olarak içselleĢtirilmesine ve
sosyal sigortalı sağlık kuruluĢlarınının Temel Sağlık Hizmetleri sistemine dahil edilmesine ağırlık veren
bir yasal reform süremektedir. Yetkili merciler kalite kontrolü için kapsamlı ve yekpare bir çerçevenin
kurumsallaĢtırılması ihtiyacını teyit etmektedir. Etkinlik ve verimlilik sorunları daha ziyade hastane
sektörünü yakından ilgilendirmektedir. Kalite kontrol mekanizmaları, akreditasyon, tesislerin
denetlenmesi, hasta haklarının uygulatılması (Ombudsman) ve önleyici tedbirlerin teĢvik edilmesini
amaçlayan bir yasa önerisinin kabul edilmesi beklenmektedir.
24. Moldova: Avrupa KomĢuluk Politikası kapsamında kararlaĢtırılan AB-Moldova Ortak Eylem Planı‟na
iliĢkin AnlaĢma Moldova için, modern bir demokratik ülkeye dönüĢme ve ekonomik reform sürecinde
ilerleme kaydetmek için benzersiz bir fırsat sağlamıĢtır. Sözkonusu Eylem Planı Moldova‟nın Avrupa ile
ilgili hedeflerinin ileriye taĢınması için somut bir araç temin etmiĢtir. Moldova iç reformlarını
gerçekleĢtirme ve Avrupa standartlarına uyum konusunda gerçek anlamda ilerlemeler kaydederken; AB
ile Moldova arasındaki iliĢkiler, daha da derinleĢecek ve güçlenecektir. Hükümet, Moldova‟nın
nihayetinde Avrupa topluluğuna katılması için bu alanda tutarlı bir politikaya destek vermektedir. Bu
doğrultudaki tüm faaliyetler Avrupa normlarının ve standartlarının ulusal ölçekte uygulanmasına
yoğunlaĢmaktadır.
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25. Aralık 2004 tarihinde, Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu 2004-2006 dönemine yönelik Ekonomik
Büyüme ve Yoksulluğun Azaltılması Belgesi‟ni (EBYAB) onaylamıĢtır. Bu belgenin hazırlanması
sürecinde izlenen strateji, toplumun tamamının bu kamuoyuna açık tartıĢmalara katılımının sağlanması
olmuĢtur. Sonuç olarak, toplumsal kuruluĢlar, sivil toplum ve kalkınma paydaĢlarıyla olan sürekli
iĢbirliklerinin kapsamı geniĢletilmiĢtir.
26. 2005 yılında, Hükümet sosyal harcamalarını önemli oranda arttırmıĢ olup; sosyal ödeneklerin
tahsisinin rasyonelleĢtirilmesine yönelik kararları uygulamaya koymuĢtur. Orta vadeli harcamalar ağına
bağlanan eğitim, sağlık ve sosyal güvenliğe yönelik sektör politikası stratejilerinin uygulamaya konması
kamu kaynaklarının, bütçe yoluyla, yoksulluğun azaltılmasına yönelik eylemlere daha iyi Ģekilde kanalize
edilmesini sağlamaktadır. Moldova Hükümeti ayrıca çocuk doğumuna ve çocuk bakımına yönelik
ödeneklerin arttırılması, çocukların resmi kurumlarda bakımı konusunda iyileĢmelerin sağlanması ve bu
kurumlarda reform gerçekleĢtirilmesine yönelik tedbirler almıĢtır. Moldova ulusal sağlık politikası ve
ekonomik büyüme temelinde kamu sağlığı sektöründeki reformlarını sürdürmüĢtür. Özen gösterilmesi
gereken temel alanlar arasında temel sağlık hizmetlerinde, hizmetlere eriĢim imkanlarında (özellikle
yoksulların), kalitede, önlemede ve uygun mali araçların kullanımı dahil olmak üzere verimlilikte
iyileĢmeler yer almaktadır. Ulusal Tıbbi Sigortalar ġirketinin altı yıllık tecrübesi, zorunlu sigortanın
reforma tabi tutulmasının ve uygulamaya konmasının tıp hizmetlerinin kalitesinde artıĢa katkı sağladığını
kanıtlamıĢtır.
27. Moldova, eğitim sisteminin modernizasyonuna yönelik bir program baĢlatmıĢtır. Moldova 2005
yılında Bologna Süreci‟ne katılmıĢ olup; bu sektörde yürütülen reform kapsamında, örneğin eğitim
müfredatı, akreditasyon prosedürleri ve derslerin ve kuruluĢların kalite açısından değerlendirilmesi için,
Avrupa ilkelerini kullanmaktadır. Bu reformlar için Moldova Tempus Programı‟ndan faydalanmaktadır.
Moldova ayrıca bu alanda Ġstikrar Paktı iĢbirliğine de katılım sağlamaktadır. 2005/06 akademik yılından
bu yana Moldovalı üniversite öğrencileri Erasmus ve Mundus‟tan faydalanmaktadır. Ayrıca, Moldovalı
gençler ve gençlik kuruluĢları da Youth Programı kapsamındaki faaliyetlerde görev almıĢtır.
28. Güçlüklerin çözümlenmesi ve sosyo-ekonomik durumun istikrara kavuĢturulması amacıyla, 2001
yılında Hükümet, devlet politikasının tutarlı ve yaygın Ģekilde uygulanmasını sağlayacak bir dizi ulusal
program tesis etmeye baĢlamıĢtır. Ekonomik iyileĢme ve halkın gelirlerindeki reel artıĢ kayda değer
ölçüde olumlu bir etki yaratmıĢtır.
29. Romanya: Romanya‟da sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması, emeklilik dönemi için ek
gelir sağlanması amacıyla emeklilik sisteminde yeni, gönüllü ve zorunlu, özel sektör tarafından yönetilen
unsurların uygulamaya konmasını öngörmüĢtür. Özel sektör idaresindeki gönüllü emeklilik sistemlerini
öngören kanun (3. yapısal blok) 31 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir ve bu kanundan kaynaklanan
ikinci mevzuatın onayı aynı yılın sonuna kadar tamamlanmıĢtır. Özel emeklilik sistemlerine yönelik bir
izleme ve düzenleme çerçevesinin de oluĢturulduğu ve Romanya Parlamentosu‟nun denetiminde olan bir
Özel Emeklilik Sistemi Ġzleme Kurulu‟nun oluĢturulmasıyla kurumsal sisteme entegre edildiği de
belirtilmelidir. Özel sektör idaresindeki emeklilik fonlarının yürürlüğe girmesi bağlamında, hedef zorunlu
katılımcıların sayısının arttırılması ve ilgili kuralların 35 yaĢına kadar olan tüm çalıĢan ve sigortalı kiĢileri
de kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi, ayrıca emeklilik fonundan üstlenilen harcamaları için yeni bir
yapının kurulmasıdır. Bu amaçla gerçekleĢtirilen çalıĢmalar 2008 yılında (kanunun tam olarak
uygulanacağı ilk yıl) 2.67 milyon kadar insanın zorunlu emeklilik fonlarına katılacağını, öte yandan 2012
yılında iĢtirakçilerin sayısının 3.55 milyona yaklaĢacağını göstermektedir.
30. Sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması bir taraftan ulusal sağlık programının yeniden
düzenlenmesiyle vatandaĢlarına verdiği hizmetlerin kalitesinin iyileĢtirilmesini ve bunların
çeĢitlendirilmesini, diğer taraftan ise sağlık sistemi altyapısını ıslah etmeyi amaçlayan Romanya‟nın kısa
ve orta vadeli bir baĢka önceliğidir. Yasa paketinin üç yapısal bloğu 2006 yılının ilk aylarında kabul
edilmiĢ olup; sağlık sisteminde önemli değiĢiklikler öngörmektedir: kamu fonlarının etkin yönetimi,

56

sağlık sisteminin ıslahı için altyapı projelerinin baĢlatılması, tıp personelinin hakediĢlerinin ve sorumluluk
bilinçlerinin arttırılması. Temel yatırım çalıĢmaları “TaĢra Hastaneleri” Programı (tamamlanma
tarihi:2008) desteğiyle, 15 taĢra hastanesinin ıslahı ya da inĢasına ve tıbbi teçhizatın kalitesinin
iyileĢtirilmesine yönelecektir. Aynı zamanda, bazı sağlık bakım üniteleri ve odaları da, artık hizmet
verebilirlik kriterlerini yerine getirmediklerinden dolayı kapatılacaktır. Bazı hizmetlerde dıĢ kaynak
kullanılması ve bazı fonların tıbbi hizmetlerin finansmanına yönlendirilmesi ile Kamu Sağlığı Bakanlığı
tarafından tütün ve alkollü içecek üreticileri/ithalatçılarının ödedikleri katkı paylarıyla elde edilen bazı
fonlar kullanılarak iade edilebilir tıbbi ürünlerin teminine yönelik planlar da mevcuttur. Sistemin yapısı ve
iĢlevi bakımından, yeni düzenleme paketi Ulusal Sağlık Sigortası Kurumu‟nun özerkliğini
kurumsallaĢtırmıĢ olup; sağlık sisteminde maliyetleirn azaltılmasına yönelik asgari hizmet paketinin
ugulamaya konması dahil olmak üzere, aile hekimliğinin öneminin altı çizilerek, düzenleyici çerçeveye
son rötuĢlar yapılmıĢtır. Sonuç olarak, yüksek maliyetli, hastaya yönelik sağlık hizmetlerinin yerine,
önleyici sağlık hizmetlerine önem verilmeye baĢlanması sözkonusu olurken; aile hekimlerinin statüsünde
de bu yönde değiĢiklikler öngörülmektedir.
31. Rusya: VatandaĢlarının yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesi Rusya Devlet Politikası‟nın temel meselesi
olarak bildirilmiĢtir. Rusya Federasyonu birkaç yıldır devam eden ekonomik iyileĢme ile birlikte,
ekonomik ve siyasi istikrarın getirilerinden yararlanmayı sürdürmektedir. Reformlar hız kazanmıĢ olup;
vergi sistemi, bankacılık sektörü, kamu hizmetleri ve arazi gibi bugüne kadar zayıf Ģekilde ele alınmıĢ
olan bir dizi yapısal engelin çözümlenmesi için tasarlanmıĢ bir hükümet planı ile desteklenmektedir.
32. Kayda değer bir bütçeyi ve idari kaynakları biriktiren Hükümet 2005 yılında, vatandaĢlarının yaĢam
standartlarının, dört ana ulusal projenin hayata geçirilmesi yoluyla iyileĢtirilmesini öncelikli görevi olarak
belirlemiĢtir. Bu dört ana ulusal proje : “Sağlık”, “Eğitim”, “Rus VatandaĢları Ġçin Uygun Fiyatlı ve
Konforlu Ġskan” ile “Tarımsal Kalkınma” olarak belirlenmiĢtir. Bu ulusal projeler her bir bireyi etkileyen,
yaĢam kalitesini arttıran ve “insan sermayesi” olarak ifade edilen, eğitimli ve sağlıklı bir ulusu oluĢturan
alanları kapsamaktadır. Konsey, Rusya Federasyonu Devlet BaĢkanı‟na bağlı olarak, öncelikli ulusal
projelerin ve nüfus politikasının hayata geçirilmesinde bir koordinasyon mercii olarak kurulmuĢtur.
33. “Sağlık”. Bu projenin öncelikli görevleri doğrultusunda Rusya Hükümeti 2006-207 döneminde sağlık
sistemindeki fonları üç doğrultuda tahsis etmiĢtir: modern teçhizata sahip yeni tıp merkezlerinin
kurulması, temel tıp çalıĢanlarının maaĢlarının arttırılması, modern tıbbi teçhizatın temini ve hizmet
kapsamının geniĢletilmesi. Ayrıca aĢıların kapsamının geniĢletilmesi ve AIDS ve tüberkülozun önlenmesi
için tedbirler de ele alınmıĢtır. Rusya‟daki en önemli sosyo-ekonomik sorunlardan biri olan nüfus sorunu,
2007 yılında doğum oranının arttırılması ve aile kurumunun desteklenmesine yönelik ek ödenekler tahsis
edilmesini öngören “Anne (aile) Sermayesi” Programı‟nın baĢlatılmasına ön ayak olmuĢtur . 2008 yılı,
Rusya‟da “Aile Yılı” ilan edilmiĢtir.
34. “Eğitim”. Bu Proje, Rus eğitiminin sağladığı avantajlar kaybedilmeden ancak aynı zamanda iĢgücü
piyasasının taleplerinin karĢılanması amacıyla bu eğitimin yenilikçi nitelikleri pekiĢtirilerek ve eğitim
zorunluluklarının daha çağdaĢ ve modern hale getirilmesi suretiyle eğitim sistemine yeni bir ivme
kazandırılmasını amaçlamaktadır. Proje ayrıca eğitim kuruluĢlarının finansman mekanizmalarında
değiĢimi, bütçe kaynaklarının okullardaki kalkınma programlarına yönlendirilmesini, eğitim sisteminin
daha Ģeffaf ve toplumun taleplerine daha yanıt verebilir hale getirilmesi amacıyla eğitim alanında yeni
idari mekanizmaların uygulamaya konmasını öngörmektedir. Öğretmenlere yönelik yeni bir istihkak
sistemi kalitenin arttırılmasına ve sonuç-odaklı öğretime yöneliktir.
35. “Rus Vatandaşları İçin Uygun Fiyatlı ve Konforlu İskan”. Bu Proje 2010 yılına kadar Rus
vatandaĢlarının hemen hemen üçte birinin
kendi tasarruflarıyla ve konut kredileriyle çağdaĢ
gereksinimleri karĢılayan daireler satın alabilmelerini sağlayacak koĢulların oluĢturulmasını
amaçlamaktadır. Rusya‟da önceki yıllarda yasalaĢan hukuki çerçeve konut piyasasının kurulmasının
önünü açmıĢtır: 2004 yılında Rusya‟da özel mülkiyetin konut oranı % 73.5 iken, halen inĢaat Ģirketlerinin
% 90‟ı özeldir. Mortgage (uzun vadeli) konut kredileri sistemi de geliĢmektedir.
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36. “Tarımsal Kalkınma”. Bu Proje üç istikamete iĢaret etmektedir: hayvancılığın geliĢtirilmesi, küçük
ölçekli tarım sanayi iĢletmelerininin geliĢiminin desteklenmesi ve genç uzmanlara uygun fiyatlı iskan
imkanının sağlanması. Ġlk iki yılda hayvancılık tesislerinin yapımına ve modernleĢtirilmesine yönelik
olarak ucuz ve uzun vadeli kredilerin temininin yanı sıra özel iĢtirakli tarım ve çiftçiliğin geliĢtirilmesine
önemli miktarda kaynak aktarılması planlanmaktadır.
37. Sırbistan: ĠĢsizlik günümüzde Sırbistan‟daki en önemli sorunlardan biridir. ĠĢsizlik oranı 90‟larda
üretim seviyelerindeki düĢüĢün yanında iĢgücü piyasasının, sosyal sorunların ihtiyaçtan çok daha fazla
çalıĢan istihdam edilerek çözülmesinde kullanılmasının doğrudan bir sonucu olmuĢtur. Buna karĢın, kısa
bir süre içinde görülen yeniden yapılanma ve özelleĢtirme iĢsizliğin daha da artmasıyla sonuçlanırken,
aynı zamanda ekonomik verimliliğin arttırılması ve Sırp ekonomisinin rekabetçi, piyasa eğilimli ve bilgi
tabanlı bir ekonomiye dönüĢtürülmesi gereklilik arz etmektedir. Ekonomik yeniden yapılanma sürecinde
“gizli” iĢsizliğin ne kadar büyük bir ölçekte var olduğu ortaya çıkmaya baĢlarken; mülkiyetin dönüĢümü
süreci, çalıĢanların daha hızlı Ģekilde iĢten çıkarılmalarına neden olmuĢtur. Bu durum, önümüzdeki
dönemde iĢsizliğin genel çapta azaltılmasının, özel sektördeki yatırımların, yeniden yapılanmadan
kaynaklanan iĢ kayıplarından daha hızlı bir oranda yeni istihdam olanaklarını arttıracak Ģekilde önemli
oranda artmasına bağlı olacağına iĢaret etmektedir.
38. ġubat 2002 tarihinde Hükümet, Sırbistan nüfusunun sağlığının korunması ve iyileĢtirilmesi ve daha
sağlıklı olma potansiyelinin güçlendirilmesi; Sırbistan‟ın tüm vatandaĢlarının sağlık hizmetlerine eĢit
Ģekilde eriĢebilmeleri; mağdur kesimlere yönelik sağlık hizmetlerinin iyileĢtirilmesi; insan kaynakları,
kurumsal ağlar, teknoloji ve tıbbi tedariklerin yanı sıra sağlık hizmetlerine yönelik insan kaynaklarında
iyileĢmelerle alakalı özel ulusal programların geliĢtirilmesi yoluyla sağlık sisteminin verimliliğinin ve
kalitesinin arttırılması gibi bazı hedefler öngören „ Sırbistan Sağlık Politikası” nı kabul etmiĢtir.
Bu politikanın uygulanmasında, Hükümet kısıtlı miktarda bulunan ve genellikle hastalar tarafından satın
alınması gereken, tıbbi teçhizata ait dayanıksız kalemlerin arttırılması; özel sektörün katılımı dahil olmak
üzere, sözleĢme sürecinin etkinliği ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik prosedürlerle belirli sağlık
kuruluĢlarının ıslah edilmesi ve sağlık finansmanı sisteminde reform gibi bir dizi acil öncelik belirlemiĢtir.
Sağlık Bakanlığı ġubat 2003 tarihinde, 2003‟ten 2015‟e bir Sağlık Stratejisi Taslak‟ı hazırlamıĢtır.
Sözkonusu Taslak, sağlık sektöründe reforma yönelik kısa, orta ve uzun vadeli hedefler içermekte olup;
sağlık finansmanı, hayati sağlık paketleri ve Sırbistan‟daki sağlık kuruluĢlarının görev ve
sorumluluklarına yönelik bir dizi değiĢiklik önerisi getirmektedir.
39. Türkiye: Sağlığın muhafazası ve emeklilikte bir gelir elde etme, yaĢam kalitesinin temel unsurlarıdır;
AB üye devletleri bu hizmetleri, tüm vatandaĢlarına sosyal güvenlik ve sağlık politikaları aracılığıyla
sağlamaktadır. Türkiye‟deki sosyal güvenlik sistemi kapsamında, her biri hem sağlık hizmetleri, hem de
ilgili sistemlere bağlı olanlara bir sosyal güvenlik yan ödemeleri sağlayan üç ana destek fonu mevcuttur.
Beyaz yakalı kamu çalıĢanları Emekli Sandığı (ES) fonuna; kamu ve özel sektördeki beden iĢçileri SSK
sistemine bağlı olup; serbest çalıĢan bireyler BAĞ-KUR sisteminin üyesidir. Bu fonların sağladığı
imkanlar birbirinden farklıdır: beyaz yakalı kamu çalıĢanlarına yönelik ES fonu en iyi menfaatler dizisini
sunmaktadır. Serbest çalıĢanlara ya da beden iĢçilerine sağlanan menfaatler, üyelerin faydalanabileceği
sağlık tesislerini kısıtlamakta ve daha düĢük emekli aylığı hak ve salahiyetleri sunmaktadır. ÇalıĢanların
çalıĢmayan eĢleri ve dullar da sosyal güvenlik alanında sağlanan menfaatlerden yararlanma hakkına
sahiptir.
40. Türkiye‟deki sosyal güvenlik fonları, nüfusun tamamına yönelik bir teminat sağlamamaktadır: örneğin
Türkiye‟deki yetiĢkinlerin %35‟i sosyal güvenlik ve sağlık sigortası imkanları sağlayan sistemin üyesi
değildir. ĠĢgücü içerisinde yer alan, üniversite mezunu ufak bir kesim, sosyal güvenlik sigortasından
faydalanması en muhtemel olanlar arasındadır. Daha yaĢlı kiĢiler ve kırsal kesimde yaĢayanların da bir
Ģekilde sosyal güvenlik sigortasından faydalanmaları muhtemeldir. Türkiye‟deki insanların en büyük
kısmını kapsayan iki sosyal güvenlik fonu olan SSK ve BAĞ-KUR sadece beyaz yakalı kamu çalıĢanları
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ile sınırlı olan ES fonunun sağladığı imkanlardan daha düĢük seviyede imkanlar sağlamaktadır. Ayrıca,
Türkiye‟deki emeklilerin yüzdesinin AB ülkelerine kıyasla daha düĢük olmasına karĢın, bu oran kati
Ģekilde artmaktadır. Sosyal sigorta katkı paylarının iĢverenlere maliyeti kayıtdıĢı ekonomideki gayri meĢru
iĢlerde çalıĢan, kalifiye olmayan iĢçilerin istihdam edilmesini teĢvik etmektedir. Ancak, yeni sosyal
güvenlik mevzuatı sisteme reformlar getirmiĢtir ve 2007 yılında ayrı emeklilik sistemlerinin
birleĢtirilmesini öngörmektedir. Buna karĢın, sosyal sigorta mevzuatı kapsamındaki orta yaĢlı çalıĢanları,
iĢlerinden emekli olup, ufak bir emekli aylığı ve ikramiyesi tahsil ettikten sonra, kayıtdıĢı sektörde
çalıĢmaya teĢvik eden unsurlar hala geçerlidir.
41. Türkiye‟de eğitim seviyesi, bir yüzyıl önce ülkede yaygın olan cehalet seviyesiyle ortaya konmuĢ olan
düĢük standartların üzerine çıkmayı sürdürmektedir. Ayrıca, tüm eğitim seviyelerindeki standartlar
yükselmektedir. Eğitim imkanından faydalanabilme konusundaki farklılıklar, örneğin
gençlerin
çoğunluğu ile ailelerinin özel eğitim almaları için yeterli maddi imkanı olan öğrenciler arasındaki
farklılıklar, hala önem arz etmektedir zira özel eğitim alabilen öğrencilerin üniversiteye giriĢ sınavında
baĢarılı olmak için ya da özel üniversite eğitimi almak için daha fazla olanakları bulunmaktadır. Buna
karĢın, gençler arasında eğitime katılma oranı giderek artmakta olup; yetiĢkin nüfusun eğitim seviyeleri,
devletin eğitim taleplerinin getirdiği baskılarla baĢa çıkmak için harcamalarını sürdürmesiyle, artmaya
devam edecektir.
42. Ukrayna: 1990‟larda, ekonomik durgunluk, reel ücretlerdeki daralma, ücret farklılıklarındaki artıĢ ve
sosyal güvenlik ağının bir kısmının çökmesi iĢsizlik, yoksulluk ve sosyal eĢitsizlikte artıĢa yol açmıĢtır.
Resmi istihdam, tarım ve sanayide %40‟ın üzerindeki azalmalarla, 1990 ile 1999 arasında üçte bir
oranında azalmıĢtır. Genel iĢsizlik oranı 1999 yılında iĢgücünün %12‟sine çıkmıĢtır ( Ocak-Eylül 2003‟te
%9‟a inmiĢtir). Ancak uzun süreli iĢsizlerin sayısı hemen hemen on kat artıĢ göstermiĢtir. Yoksulluğun
yerel tanımına göre; nüfusun yaklaĢık çeyreği 2002 yılının ortalarında yoksulluk sınırının altında
kalmıĢtır. Ayrıca kiĢisel gelir eĢitsizliğinin de, uluslararası standartlara göre düĢük kalsa da,
bağımsızlıktan bu yana arttığı yönünde kanıtlar bulunmaktadır. Büyük bir yeraltı ekonomisinin ortaya
çıkıĢı sosyal bir tampon iĢlevi görmüĢtür. 2000 yılında büyümenin tekrar baĢlamasından bu yana, iĢsizlik
oranındaki düĢüĢ ve reel ücretlerde ve emekli ödemelerindeki artıĢ (hükümetin ücret ve emekli
ödemelerindeki farklılıkları ortadan kaldırma kararının da bir sonucu olarak) büyük kent alanlarındaki
yaĢam standartlarında iyileĢme sağlamıĢtır.
43. Ukrayna 2005 yılından bu yana, reformların kaliteyi ve iĢe yararlığı temini ve insan kaynağının
geliĢim düzeyinin yükseltilmesi için gerekli olduğunun bilinciyle, özellikle yüksek eğitim alanındaki
reformlarla ilerlemeler kaydetmiĢtir. Ülke 2005 yılında Bolonya Süreci‟ne katılmıĢ ve bu Sürecin
uygulanmasını sağlamak üzere bir bakanlar arası grup kurmuĢtur. CumhurbaĢkanı tarafından yayınlanan
bir kararname ile özellikle eğitim ve öğretime yönelik olarak, bir sosyal diyalog çerçevesi oluĢturulmuĢtur.
Eğitim ve öğretim konularında Ukrayna ile Avrupa
Komisyonu arasındaki politika diyaloğu
yoğunlaĢmıĢtır. Ukrayna, yüksek öğretim ve kapasite oluĢturma alanındaki reformları desteklemek için
Tempus Programı‟ndan faydalanmaktadır. Tempus Programı‟na katılımın arttırılması için adımlar
atılmakta olup; Erasmus Mundus‟a katılan Ukraynalıların sayısı giderek artmaktadır. 2006 yılındaki 74
adet çok taraflı gençlik projesiyle Ukrayna, Youth Programı‟na faal olarak katılım sağlamaktadır.
44. Kamu sağlığı alanındaki reformlar sürmekte olup; bu reformlar, uygun mali araçların kullanımı da
dahil olmak üzere, özellikle bu sektörde kalitenin iyileĢtirilmesi ve daha etkin iĢleyiĢin sağlanması için
daha ileirye götürülmelidir. HIV/AIDS‟in hızlı yayılımıyla mücadele etmek için 2004-2008 döneminde
ulusal bir program hayata geçirilmekte olup; ülke çapında çeĢitli kuruluĢlar kurulmuĢtur. Ukrayna,
Komisyon‟un HIV/AIDS think tank‟ına (düĢünce kuruluĢuna) katılım sağlamaya baĢlamıĢtır.
III. ULUSLARARASI VE BÖLGESEL ĠġBĠRLĠĞĠ
45. Avrupa Birliği halihazırda, Karadeniz Bölgesi‟nde bir dizi iĢbirliği programıyla, istikrarın
sağlanmasına ve kalkınmanın desteklenmesine ve demokratik ve ekonomik reformların teĢvik edilmesine
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yönelik çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢtir. Dolayısıyla artık iĢbirliği önceliklerinin ve mekanizmalarının
bölgesel düzeyde daha ayrıntılı Ģekilde tanımlanmasında Avrupa Birliği‟nin daha fazla müdahil olmasının
zamanı gelmiĢtir. Karadeniz Sinerjisi, bütünlüğün ve politika alanındaki rehberliğin arttırılmasını
sağlamak üzere esnek bir çerçeve olması amaçlanan, AB‟nin yeni bir bölgesel iĢbirliği giriĢimidir.
46. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGĠT) önleyici diplomasi ve çatıĢmaların önlenmesi için temel
bir kaynaktır. AGĠT temsilcilikleri ve diğer saha operasyonları güvenliğin ve iĢbirliklerinin arttırılmasına
ve çatıĢmalı bölgeler dahil olmak üzere, insan haklarının korunmasına yönelik çalıĢmalar
gerçekleĢtirmektedir.
47. Avrupa Konseyi insan haklarının kollektif teminatı, demokrasinin ortak ilkeleri ve hukukun
üstünlüğüne yönelik bir ittifak haline gelmiĢtir. Avrupa Konseyi, özel görev ve yetkileri doğrultusunda
Avrupa‟da istikar ve güvenliğe katkı sağlamak üzere giriĢimlerde bulunmaktadır.
48. Avrupa Konseyi ve AGĠT, Karadeniz‟deki tüm üye devletler için geçerli olacak insan hakları ve
demokrasi standartlarını belirlemiĢtir. AB‟nin bu doğrultudaki çalıĢmaları genel olarak ikili düzeydedir.
Buna karĢın, bölgesel düzeyde gerçekleĢtirilen faaliyetler ulusal tedbirlerin desteklenmesinde ve
güçlendirilmesinde önemli rol oynayabilir. Karadenizin bölgesel kuruluĢları son yıllarda etkin demokratik
kurumların geliĢtirilmesi, iyi yönetiĢimin ve hukukun üstünlüğünün desteklenmesi yönünde taahhütler
üstlenmiĢ bulunmaktadır.
49. KomĢuluk ve ĠĢbirliği Aracı (ENPI) Karadeniz‟deki kıyı bölgelerinde sivil toplumun ve yerel seviyede
iĢbirliklerinin desteklenmesine odaklanan bir “deniz havzası programı”dır. Bu program Karadeniz kentleri
ve toplulukları, üniversiteleri, kültürel kuruluĢlar ve tüketici örgütleri dahil olmak üzere sivil toplum
kuruluĢları arasındaki temasların geliĢtirilmesini kolaylaĢtırmaktadır. Bu, sivil toplum aktörlerinin bölge
sakinleri arasındaki iĢbirliklerinin geliĢtirilmesinde özellikle faydalı olabileceği çatıĢmalı alanlarda önemli
bir rol oynayabilir.
50. Karadeniz Bölgesi‟ndeki beĢ ülke Avrupa KomĢuluk Politikası‟nın paydaĢlarıdır. Avrupa KomĢuluk
Politikası‟na tematik bir boyutun da inĢa edilmesi ve derinlikli ve kapsamlı Serbest Ticaret AnlaĢmalarının
kademeli olarak geliĢtirilmesi dahil olmak üzere, Avrupa KomĢuluk Politikası‟nın güçlendirilmesi,
Karadeniz iĢbirliğini zenginleĢtirecektir. MeĢru seyahatlerin önündeki engellerin kaldırılması, Erasmus
Mundus Programı‟nın DıĢ ĠĢbirliği Penceresi kapsamındaki yeni burs sistemi ile birlikte üniversiteler arası
iĢbirliklerinin arttırılması bölgesel temasların kolaylaĢtırılmasına yardımcı olmaktadır. Avrupa KomĢuluk
Politikası Eylem Planları olan ülkeler için önerilen KomĢuluk Yatırımları Ġmkanı, özellikle enerji,
ulaĢtırma ve çevre alanlarındaki ve baĢta Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa Ġmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD) olmak üzere Uluslararası Finans KuruluĢları ile yakın iĢbirliği halinde, altyapı
yatırımlarının hazırlanması ve eĢ-finansmanına katkı sağlayacaktır.
51. Karadeniz ülkelerinin potansiyelinin güçlendirilmesi ve AB‟nin bilim toplumu ile daha güçlü
bağlantıların kurulmasına yönelik çalıĢmalar Bilim, Teknoloji ve GeliĢime yönelik 6. Çerçeve Programı
(2002-2006) kapsamındaki Uluslararası ĠĢbirlikleri (INCO) Programı ile desteklenmiĢtir. Bu program
Bulgaristan, Romanya ve Türkiye‟nin yanısıra doğudaki Avrupa KomĢuluk Politikası paydaĢlarını da
hedeflemiĢtir. Çerçeve Programı özellikle AB ile Doğu Avrupa ve Orta Asya arasındaki iliĢkilere
yoğunlaĢan Uluslararası Ortaklık (INTAS) Programı aracılığıyla, doğudaki Avrupa KomĢuluk Politikası
paydaĢları ile ilave ve büyük çaplı iĢbirliklerini de içermektedir.
52. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü ile sağladığı
yeni bir ĠĢbirliği AnlaĢması aracılığıyla Karadeniz Bölgesi‟nde ekonomik kalkınmanın arttırılmasına
yardımcı olmaktadır. Bu AnlaĢma, Karadeniz Ticaret ve Yatırımın Desteklenmesi Programı (KTYDP)
kapsamındaki mevcut UNDP-KEĠ iĢbirliği üzerine inĢa edilmektedir. KTYDP‟nin, yoksulluğun
azaltılmasına ve siyasi diyaloğun arttırılmasına yardımcı olmak üzere, bölgesel ekonomik kalkınmayı
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desteklemenin yanısıra on iki KEĠ üye devleti arasındaki ticaret ve yatırım bağlantılarını geliĢtirmesi
beklenmektedir. Yeni AnlaĢma yoksulluğun azaltılması, bölgesel entegrasyon, kapasite oluĢturma, iyi
yönetiĢim, cinsiyet eĢitliği, krizlerin önlenmesi ve atlatılması, kalkınmaya yönelik bilgi ve iletiĢim
teknolojileri, enerji ve çevre dahil olmak üzere ortak çıkar alanlarında iĢbirliklerini yoğunlaĢtıracaktır.
Merkezi KEĠ Sekreteryası‟nda bulunan ve KTYDP kapsamında kurulmuĢ olan UNDP Ġrtibat Birimi bu
sürecin kolaylaĢtırılmasında önemli rol oynayacaktır.
53. Tüm KEĠ üye devletleri, BirleĢmiĢ Milletler sistemi içerisinde sağlıkla ilgili idari ve koordinatör merci
olan Dünya Sağlık Örgütü‟ne katılım sağlamaktadır. DSÖ, küresel sağlık konularında liderliğin
sağlanmasından, sağlık araĢtırmaları gündeminin belirlenmesinden, norm ve standartların
oluĢturulmasından, kanıta dayalı politika seçeneklerinin ifade edilmesinden, ülkelere teknik desteğin
sağlanmasından ve sağlıktaki eğilimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.
54. Yaşam ve Çalışma Şartlarının İyileştirilmesine yönelik Avrupa Vakfı‟na göre; düĢük istihdam oranları,
yaĢlanan nüfus, değiĢen aile yapıları ve toplumsal dıĢlanmadan kaynaklanan sorunlar yaĢam kalitesi
konularını AB‟nin sosyal politika gündeminin üst sıralarına oturtmuĢtur. 2003 yılında bu konuda
kıyaslanabilir verilerin olmayıĢı Eurofound‟u 28 Avrupa ülkesinde yaĢam kalitesine iliĢkin ilk kıyaslamalı
araĢtırmayı baĢlatmaya zorlamıĢtır. Avrupa çapındaki YaĢam Kalitesi AraĢtırması için sekiz temel alan
seçilmiĢ olup; bunlardan ilk altısı nesnel koĢulların incelenmesine ve son ikisi: ekonomik durum; iskan ve
yerel çevre; istihdam, eğitim ve beceriler; hane yapısı ve ale iliĢkileri; iĢ-yaĢam dengesi; sağlık ve sağlık
hizmetleri; öznel refah ve toplumun algılanan kalitesi unsurlarını içeren öznel algılamaların incelenmesine
yöneliktir.
55. Rapor, dolayısıyla Avrupa‟daki 28 ülkede yaĢamdan duyulan genel tatmin düzeyinin, gelir
seviyeleriyle güçlü bir bağlantısı olduğunu ve 12 yeni üye devlette ve Türkiye‟deki geleneksel ekonomik
göstergelerin düĢük seviyelerinin yaĢamdan duyulan memnuniyetle alakalı düĢük puanlarla eĢleĢmekte
olduğunu tespit etmiĢtir. 27 AB ülkesindeki Avrupalıların büyük çoğunluğu bir iĢe sahip olmanın sadece
gelir değil aynı zamanda sosyal temaslar, kendine güven ve daha iyi bir yaĢam kalitesi sağladığı
konusunda görüĢ birliğine varmaktadır. Son beĢ yıl içinde en az iki yıl iĢsiz olan kiĢiler aile hayatları,
sosyal hayatları ve sağlıkları ile ilgili olarak ve genel olarak yaĢamları ile ilgili olarak, sürekli iĢ sahibi
olan kiĢilere kıyasla tatminkarlık seviyelerinin daha düĢük olduğunu ortaya koymuĢtur.
56. Avrupa çapındaki YaĢam Kalitesi AraĢtırması‟nın ardından, Eurofound gelir eĢitsizlikleri ve
mahrumiyetleri, aileler, iĢ bağlantıları ve sosyal bağlantılar, yaĢamdan duyulan memnuniyet, mutluluk ve
aidiyet duygusu, iskanın sosyal boyutları, kentsel/kırsal farklılıklar, sivil topluma katılım ya da iĢ kalitesi
ve yaĢam kalitesi gibi bazı göstergelere iliĢkin ayrıntılı bir dizi rapor hazırlamıĢtır.
57. Bölge ülkelerinin sivil toplum kuruluĢları, yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesi yönünde önemli bir rol
oynamalıdır. Karadeniz STK Ağı (BSNGON) 15-17 Ocak 2004 tarihinde Erivan‟da gerçekleĢtirilen
Karadeniz Sivil Toplum KuruluĢları 1. Bölgesel Forumu‟nun bir sonucu olarak kurulmuĢtur. Karadeniz
STK Ağı Bölgedeki 12 ülkeden sosyal alanda faaliyet gösteren STK‟ların çalıĢmalarını birleĢtirmekte ve
Bölgede yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmaya özel olarak yoğunlaĢmak suretiyle,
ekonomik ve sosyal kalkınma ile ilgili kuruluĢların faaliyetlerini koordine etmeye yönlendirilmektedir.
IV. SONUÇLAR
58. Yukarıda belirtilen istatistiklere göre; son yıllarda KEĠ üye devletlerinde yaĢam kalitesinin muhtelif
değiĢimlerden geçmiĢ olduğu aynı zamanda da Karadeniz Bölgesi‟ndeki halkın refahı bakımından
kademeli bir iyileĢmenin baĢladığı açıkça görülmektedir. YaĢam Ģartlarını herkes için iyileĢtirmeyen
ekonomik büyüme, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir değildir. Olumlu makro-ekonomik eğilimleri
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sürdürerek ve beraberinde yapısal reformlar ile yoksulluğun azaltılmasına yönelik programları
uygulayarak, yaĢam standartlarında iyileĢmenin desteklenmesi artık KEĠ üye devletlerinin hükümetlerinin
karĢı karĢıya kaldıkları en büyük mücadele unsurlarından biri haline gelmiĢtir.
59. Her hükümetin sosyal meselelerdeki rolünü sadece bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda ülkenin
ekonomik ve sosyal geliĢimi lehinde etkin bir yaklaĢım olarak kabul etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda,
sosyal politikaların pasif olmak yerine pro-aktif olması gerektiği ve herĢeyin ötesinde, ülkenin sosyal
güvenliğinin güçlendirilmesine yoğunlaĢması gerektiğinin bilincinde olunmalıdır.
60. KEĠ üye devletlerinin yöneticilerinin temel öncelikleri Karadeniz Bölgesi‟ndeki tüm vatandaĢların
yaĢam Ģartlarının iyileĢtirilmesi nihai hedefinin baĢarıya ulaĢtırılması amacıyla istihdam oranlarının
arttırılması, iĢsizlikle mücadele ve sosyal kaynaĢmanın arttırılması olmalıdır.
61. Yoksullukla ve toplumsal dıĢlanma ile mücadele bazı Avrupa KomĢuluk Politikası Eylem Planlarında
vurgulanmaktadır. Etnik azınlıkların toplumla daha fazla bütünleĢtirilmesi ve ayrımcılıkla mücadele, çoğu
Karadeniz üye devletinde sosyal kaynaĢmaya yönelik temel endiĢe konularıdır. Bu konularda bölgesel
düzeydeki iĢbirlikleri, özellikle bilgi ve örnek uygulama paylaĢımlarının yanısıra ilgili yetkililere, sosyal
paydaĢlara ve sivil toplum kuruluĢlarına yönelik eğitim programları dahil olmak üzere bilinç arttırıcı
giriĢimler sözkonusu olduğunda ilave değer sağlamalıdır.
62. Karadeniz bölgesel giriĢiminin yapısı geçtiğimiz yıllarda önemli ölçüde değiĢmiĢ olup; evrim
geçirmeye devam edecektir. Bu Ģartlar altında, Avrupa Birliği‟nin ve Karadeniz Bölgesi‟nin varlığı yeni
olasılıkların ve fırsatların önünü açmıĢtır.
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