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Değerli Okurlarımız;

Çalışırken bir anda işsiz kalmak… Eve ekmek götürememek, çocuklarına kıyafet 
ve oyuncak alamamak… İş aramak istemek; ama cebinde iş görüşmesine gide-
cek paranın olmaması… Arkanda sımsıkı duran zor zamanlarında sana destek 
olan bir gücün olmaması.. Hiçbirimizin hayal dahi etmek istemeyeceği bu tablo 
devletin, çalışanların ve işverenlerin elele verip birbirinden güç alarak oluştur-
duğu İşsizlik Sigortası Fonu sayesinde korkulu rüyamız olmaktan uzak artık … 
Dünyadaki benzer uygulamaları yüzyıl öncesine dayanan ve işsizliğin tazmininde 
önemli bir politika aracı olan  İşsizlik Sigortası Fonu ülkemizde on yılını tamam-
lamış bulunuyor.

Her sayısında yeni bir konuyu derinlemesine analiz ettiğimiz dergimizin  “Geniş 
Açı” bölümünün bu sayımızdaki konusu da: “10. Yılında İşsizlik Sigortası”. 
Geniş Açı bölümümüzde; Ülkemizde henüz on yıllık bir uygulama olan işsizlik si-
gortası sisteminin dünyada ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimine, ülkemizde İŞ-
KUR tarafından nasıl uygulanmakta olduğuna ve uygulama sonuçlarına, ücret 
garanti fonu ve kısa çalışma ödeneği sisteminin nasıl işlediğine, ülkemizde he-
nüz uygulanmayan işsizlik yardımı ile işsizlik sigortası arasındaki farkların neler 
olduğuna ve dünya uygulamalarına,  özel işsizlik sigortası ile işsizlik ödeneğinin 
karşılaştırılmasına ilişkin birbirinden değerli yazıları bulacaksınız. Ayrıca İşsizlik 

Sigortasının uygulamaya konulduğu yıllardaki üst düzey yöneticilerin ve işsizlik sigortasından ilk kez yararlanan va-
tandaşlarımızın röportajlarını da yine bu bölümde bulabilirsiniz.

Türkiye’nin son 10 yılında ulaşım ve haberleşme sektörlerinde çok büyük yeniliklere imza atan ve  yakın tarihe dam-
gasını vuran isimlerden biri olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım  ile yaptığımız 
söyleşide Sayın Yıldırım; “Sadece karayollarında otoban yapmadık deniz otobanları ve bilgi otobanları da yaptık” dedi.

Dergimizin “Ekonomik Görünüm” bölümünde çok kıymetli akademisyen Doç. Dr. Hamit Emrah Beriş  sizler için 
“Türkiye Ekonomisinin Son On Yılda Genel Görünümü”nü değerlendirirken, “İşgücü Piyasasına Bakış” bölümünde 
İstihdam ve Meslek Uzmanı Aydın Alabaş işgücü piyasasına yönelik temel göstergeleri sizler için sunacak. Dergimizde 
yer alan “Aktüel”, “İŞKUR’dan Haberler” ve hemen ardından gelen “İŞKUR İstatistikleri” İŞKUR hakkında daha 
fazla bilgi sahibi olmanızı sağlayacak. 

“Perspektif” bölümünde yer alan akademisyen ve gazeteci Doç. Dr. İbrahim Öztürk Türkiye’nin en önemli gündem 
maddelerinden biri olan orta gelir tuzağına ilişkin yazısında büyüme ve istihdam oranlarındaki başarı hikayelerine 
devam edebilmesi için Türkiye ekonomisinin ilk reform ivmesinden ve ilk giren kaynakların katkısını bir kenara bırakıp, 
devreye kalıcı ve rekabetçi unsurları sokması gerektiğini vurgularken; değerli gazeteci ve köşe yazarı Nasuhi Güngör 
“Bir Entegrasyonun Yarım Kalan Öyküsü: Türkiye ve Suriye” başlıklı yazısında Türkiye’nin etrafında var olan muazzam 
sorunların aynı zamanda ciddi fırsat alanları olduğunu bizlere hatırlatıyor. 

“Başarı Hikayesi” bölümünde; üniversite öğrenimi sırasında iş hayatına atılan, iki işçi ve bir kaynak makinesi ile 
kurduğu atölyeden mağaza sahipliğine, müteahhitliğe ve havaalanı inşaatlarına kadar yükselen, bugün havaalanları, 
enerji ve gayrimenkul sektöründeki yatırımlarıyla dünyaca ünlü bir iş adamı haline gelen Hamdi Akın’ın başarılı hayat 
serüvenini bulacaksınız.  

“İnce İşçilik” bölümünde, bir ağaca kesildikten sonra yeniden can veren Ahşap Oymacılığı sanatıyla ilgili çarpıcı 
detaylar bulabilirsiniz. “Genç Sayfalar” bölümünde ise Prof Dr. Binnur Yeşilyaprak 21. yüzyılda kariyerimizi nasıl 
yapılandıracağımıza dair bizlere birbirinden değerli önerilerde bulunuyor.

Her sayıda bilgi dağarcığımızı biraz daha zenginleştiren parantez, tarihten sayfalar yanı sıra projelerimizle, kültür-
sanat sayfalarıyla, mesleklere ilişkin bilgilerin yer aldığı meslek bankasıyla dolu dolu hazırlanan ve aynılıklar içindeki 
farklılıkları yakalamayı düstur edinen dergimizin 6. sayısı ile huzurlarınızdayız…

Nazan ÖKSÜZ 
İstihdam Uzmanı
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2008 yılından bu yana, Küresel Ekonomik Krizin ülkemiz eko-
nomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için 
büyük çaplı kaynak aktarımlarıyla nicelik ve nitelik olarak 
geliştirilen mesleki eğitim kurslarının yanı sıra, son dönemde 
Bakanımız Sayın Faruk Çelik’in talimatlarıyla yeniden yapı-
landırılan ve kapsamı genişletilen İşbaşı Eğitim Programları 
ve Toplum Yararına Çalışma Programları yoluyla İŞKUR, işsiz-
lik sorununun temelinde yer alan mesleksizlik sorunuyla mü-
cadele etmek için tüm kaynaklarını seferber etmiştir.

Meslek edinmek, değiştirmek ya da mesleğini geliştirmek 
isteyenlere yönelik Mesleki Eğitim Kursları; geçici iş imkânı 
sağlamanın ötesinde işsizlerin işgücü piyasasından uzak 
kalmamasını ve işsizliğin psikolojik ve sosyolojik anlamda 
olumsuz sonuçlarının kısa süreli de olsa bertaraf edilmesini 
temin eden Toplum Yararına Çalışma Programları; başta 
gençler olmak üzere geniş bir kitleye hitap eden ve hem 
işsizlerin işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştıran ve mesle-
ki tecrübe kazanmalarını sağlayan, hem de işgücü piya-
sasının ara eleman ihtiyacının kaynağında karşılanmasını 
mümkün kılan İşbaşı Eğitim Programları, Bakanımız Faruk 
Çelik’in destekleriyle çok daha geniş kitlelere ulaşmakta ve 
daha etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Ayrıca, Avrupa Birliği başta olmak üzere çeşitli iç ve dış or-
taklarla birlikte yürüttüğümüz çeşitli projeler ile ülkemiz işgü-
cü piyasasının ihtiyaç duyduğu çözümleri üretmeye, deza-
vantajlı kesimlere yönelik özel yaklaşımlar ve sonuç odaklı 
girişimlerle bu kesimlere destek vermeye devam ediyoruz.

Kurumsal Kapasite ve Tanınırlık Faaliyetleri
Tüm faaliyetlerimizde insan unsuru oldukça önemli bir rol 
oynamaktadır. Zira bir Kurumun yapabilecekleri, sahip ol-
duğu beşeri sermaye ile doğru orantılıdır. İŞKUR’un bu açı-
dan çok şanslı bir Kurum olduğu görülmektedir. Mevcut 
personelimize ek olarak, iş arayanların, meslek edinmek ya 
da mesleğini değiştirmek isteyenlerin ihtiyaç duyduğu reh-
berliği daha etkin bir biçimde yürütmek üzere kadromuza 
kattığımız 2 bin 800 iş ve meslek danışmanı -ki çok yakında 
bu sayı 4 bine ulaşacak- İŞKUR’un kurumsal kapasitesini ge-
liştirmenin yanı sıra, İŞKUR’un çok daha etkin ve hızlı hizmet 
üretmesini sağlayacak.

Tüm bunların haricinde, İŞKUR’un sunduğu hizmetlerin ve 
yürüttüğü faaliyetlerin kamuoyunda daha çok tanınması, 
daha geniş kitlelere ulaşması ve çok daha fazla kişinin bun-
lardan yararlanması için tanınırlık faaliyetlerimize de ağır-
lık veriyoruz. Mayıs-Temmuz ayları arasında İç Anadolu ve 
Doğu Anadolu bölgelerindeki illeri karış karış dolaşan İŞKUR 
tanıtım otobüsü ile binlerce kişiye doğrudan ulaştık. Otobü-
sümüz önümüzdeki yıl yine istihdam yolculuğuna çıkacak 
ve İŞKUR’u iş arayanların, meslek edinmek ya da mesleğini 
değiştirmek isteyenlerin ayağına götürecek. 

Ayrıca, halkın yoğun ilgi gösterdiği Alışveriş Merkezleri, şehir 
meydanları ve pazar yerleri gibi mekânlarda açılan İŞKUR 
stantlarına da bu dönemde ağırlık verilmektedir. İŞKUR’u 
tanıtmaktan öte İŞKUR’un faaliyetlerinin ve sunduğu hiz-

DAHA AKTİF, DAHA ETKİN,
DAHA ERİŞİLEBİLİR BİR İŞKUR
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metlerinin tanıtılması amacıyla kurulan standlarda İŞKUR 
personelleri görev yapıyor. Birçok ilde açılan İŞKUR stant-
larında, işgücü yetiştirme kursları, işbaşı eğitim programları, 
UMEM ve Toplum Yararına Çalışma Programları hakkında 
bilgiler veriliyor, mesleki eğitim programlarına katılmak iste-
yenlerin başvuruları alınıyor. İş arayan vatandaşlar açık iş 
ilanları hakkında bilgilendirilerek iş başvurusunda bulunmak 
isteyen vatandaşlarımızın başvuruları alınıyor. İş danışman-
lığı ve meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgi verilen 
vatandaşlara ayrıca iş danışmalığı kapsamında iş arama 
kanalları anlatılıyor.

İŞKUR’un tanıtım faaliyetleri bununla sınırlı kalmıyor. Yenile-
nen web sitemizle, ayrıca sosyal medya platformları olan 
Facebook ve Twitter’da açılan resmi sayfalarımızla İŞKUR’u, 
herkesin kolayca ve doğrudan erişebileceği ve tüm faa-
liyetlerini kamuoyuna en hızlı ve doğru biçimde aktaran 
bir Kurum haline dönüştürüyoruz. Elinizde tutmuş olduğu-
nuz dergi, işte tam da bu amaca hizmet ediyor; ülkemizin 
çalışma hayatı ile ilgili gündemi takip etmekten öte İSTİH-
DAM alanında gündem oluşturma misyonuyla yola çıkan 
dergimiz, işsizlerin, iş arayanların, meslek sahibi olmak, mes-
leğini değiştirmek ya da mesleğini geliştirmek isteyenlerin, 
işverenlerin sorunlarına, isteklerine, duygu ve düşüncelerine 
tercüman olma gayretiyle hazırlanıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu
Bu sayıda, İŞKUR’un en önemli faaliyetlerinden biri olan işsiz-

lik sigortası uygulamasını geniş bir dosya konusu olarak ele 
alan dergimiz, ilk işsizlik sigortası ödemesinin gerçekleştirildi-
ği Mart 2002 tarihinden bu yana geçen 10 yılın bir bilanço-
sunu çıkartıyor ve son derece şeffaf bir biçimde yönetilen 
İşsizlik Sigortası Fonu’nun ve bu Fon’dan yapılan ödemelerin 
ülkemiz açısından rolünü ve önemini gözler önüne seriyor.

60 milyar TL’ye yaklaşarak adeta devasa boyutlara ulaşan 
Fon’dan yapılan işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, üc-
ret garanti fonu ödemeleri gibi “Pasif İstihdam Tedbirleri” 
başlığı altında toplanabilecek bu ödemeler ve bunlara 
bağlı sağlık sigorta primleri dışında Fon, aktif işgücü prog-
ramlarının hayata geçirilmesinde ve istihdamın teşvik edil-
mesi uygulamalarında da kullanılıyor. Başka bir deyişle Fon 
kaynaklarının kullanımında, sadece işsizlik sigortası ödeme-
leriyle sınırlı bir misyon benimsenmemiş; bunun ötesinde iş-
sizlikle mücadele kapsamında çok boyutlu bir sistem öngö-
rülmüş ve işsizliği önlemek ve azaltmak amacıyla Fon’dan 
kaynak aktarımı mümkün kılınmıştır. 

Gerçekten de, 2008 yılında ABD’de başlayıp hızla tüm 
dünyaya yayılan küresel ekonomik krizin ülkemiz üzerin-
deki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla alınan 
tedbirler kapsamında Fon aktif olarak kullanılmıştır. Mesleki 
eğitim kurslarına aktarılan kaynak başta olmak üzere, aktif 
istihdam politikalarının uygulanmasında ve bu politikaların 
işsizlikle mücadele kapsamında çok büyük bir rol oynama-
sında, Fon’dan aktarılan kaynakların hayati bir önemi bu-
lunmaktadır.

Dr. Nusret YAZICI
Genel Müdür
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İŞKUR tarafından Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
(ÇASGEM)’de düzenlenen “Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürleri Toplantısı”nda 2011 
yılında en iyi performansı sergileyen 10 
il müdürlüğüne plaket verildi. İlk üç sıra-
yı paylaşan Sakarya, Kırşehir, Bitlis Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerini sırayla 
Muş, Bursa, Kırklareli, Adana, Kırıkkale, 
Balıkesir, Rize izledi. Dereceye giren il mü-
dürlerine plaketlerini Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik verdi. Türkiye 
ortalamasının üzerinde performans 
sergileyen 41 il müdürlüğü ise “teşekkür 
belgesi” ile ödüllendirildi.

 
Hedef 2023’te % 5 İşsizlik
Törende konuşan Bakan Çelik, Türkiye’nin 
son yıllarda yakaladığı büyüme trendini 
istihdamın arttırılması noktasında olumlu 
kullandığını belirtti. Dünyada ve özellikle 
de Avrupa’da işsizliğin önemli boyutla-
ra ulaştığına dikkat çeken Çelik, G-20 
ülkeleri içerisinde son yıllarda en çok is-
tihdamı gerçekleştiren ülkenin Türkiye 
olduğunu söyledi. Bakan Çelik, istihdam 
ve büyümede yaşanan bu olumlu geliş-
melerin hükümet olarak kendilerini çok 
memnun ettiğini kaydederek “Türkiye’nin 
dünyadaki ve Avrupa’daki olumsuz gidi-
şata rağmen istihdam açısından olumlu 

bir seyir izlediğini görmekten mutluluk 
duyuyoruz. Son 3 yılda 3 milyon 700 bin 
kişiyi istihdam ettik. Türkiye 2023’e doğru 
giderken, yani cumhuriyetimizin yüzüncü 
yılına doğru giderken, planlarımızı yaptık. 
% 5 işsizlik oranını yakalamak için hedef-
lerimizi koymuş bulunuyoruz.  Bu noktada 
İŞKUR’a önemli sorumluluklar düşüyor” 
dedi.

 
100 Bin Kişiye TYÇP
Bakan Çelik son yapılan düzenlemeyle 
Toplum Yararına Çalışma Programlarının 
(TYÇP) süresinin 9 aya çıkarıldığını, üstelik 
iki program arasındaki bekleme süresinin 
3 aya indirildiğini kaydetti. İstihdam so-
runlarının ciddi boyutlarda olduğu illerde 
TYÇP’lerin işsizlerin yardımına yetiştiğine 
dikkat çeken Çelik, “Yaklaşık 25 ilimiz 
ağırlıklı olmak üzere diğer illerimizdeyse 
zaruri talepler dikkate alınarak bu dönem 
içerisinde asgari 100 bin kişinin TYÇP 
kapsamında istihdamını gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz “ dedi.

 
Tüm Dünya İş İstiyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Yardımcısı Halil Etyemez ise yaptığı ko-
nuşmada dünyada yaşanan gelişmelere 
dikkat çekti. Dünya ekonomisinde 
yaşanan gelişmeler nedeniyle istihdamın 

PERFORMANS ÖDÜLLERİ 
DAĞITILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 2011 

yılında en iyi performansı 
sergileyen 10 Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğünü

plaketle ödüllendirdi.       
% 72.5’lik performansıyla en 
başarılı il seçilen Sakarya’yı 

Kırşehir ve Bitlis izledi.
Türkiye ortalamasının

üzerinde performans
sergileyen 41 il müdürlüğüne 

ise “teşekkür belgesi” verildi.
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öncelikli konular arasında yer aldığını 
vurgulayan Etyemez, Bakanlık olarak 
bu konuya büyük önem verdiklerini 
söyledi. Etyemez sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bakanlığımız görev alanı ve 
işlevleri itibariyle devletimizin en büyük 
icracı bakanlıklarından biri. Faaliyet 
konumuzun çalışma hayatı ve sosyal 
güvenlik olması itibariyle yaklaşık 75 
milyon insanımıza hitap ediyor ve hizmet 
veriyoruz. Bakanlığımız vatandaşlarımızın 
doğumundan ölümüne kadarki süreçte 
yetişmesinde, çalışmasında, işsizliğinde 
ve emekliliğinde dert ve çözüm ortağı 
olma misyonuyla görev yapmaktadır.”

“Genç ve Dinamik Bir Ekibe  
Sahibiz”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müsteşar 
Vekili Namık Ata konuşmasında insan 
kaynağına vurgu yaptı. İnsan kaynağının 
en iyi şekilde kullanılması gerektiğine 
dikkat çeken Ata “İnsan kaynaklarımızı 
çok iyi bir şekilde kullanmamız 
gerekiyor. Burada birinci görev tabii 
ki il müdürü arkadaşlarımıza düşüyor. 
Çok önemli avantajlarımız var. Çok 
genç ve dinamik, ufku açık bir genel 
müdüre, genel müdür yardımcılarımıza 
sahibiz. Bu dönemde kuruma her 
türlü desteği verecek, arkamızda 
duracak bir bakana sahibiz.” dedi. 
 
Temel Amacımız İstihdam
İl Müdürlerine seslenen İŞKUR Genel 
Müdürü Dr. Nusret Yazıcı,  iş arayan 
ve işverenlerle sürekli diyalog içerisin-
de olunmasını istedi. İnsan kaynağının 

önemine değinen Yazıcı şunları söyledi: 
“Bizim temel amacımız istihdam. Yani 
insan kaynağı başlıca çalışma alanımız. 
Çalışmalarınız sırasında iş arayanlara ve 
işverenlere kapılarımızı her zaman açık 
tutmalıyız. İlimizde, işgücü piyasasının ak-
törleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 
sivil toplum kuruluşlarıyla ve ilgili olan her-
kesle de diyalog halinde olmalıyız. Bunun 
yanında, personelimizden de etkin ve 
verimli şekilde yararlanmayı ihmal etme-
meliyiz. Bunların hepsi hem ilinize hem de 
Kurumumuza başarı getirecektir.”

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Türkiye 

genelinde en iyi performansı sergileyen 
10 İl Müdürlüğüne plaket verdi. Ortala-
manın üstünde performans sergileyen 41 
il müdürlüğüne ise “teşekkür belgeleri” 
dağıtıldı. Teşekkür Belgesi alan iller sırası 
ile şöyle:

Sakarya, Kırşehir, Bitlis, Muş, Bursa, Kırk-
lareli, Adana, Kırıkkale, Balıkesir, Rize, 
Kayseri, Osmaniye, Karaman, Aksaray, 
Samsun, Sinop, Ordu, Düzce, Van, Mer-
sin, Nevşehir, Gaziantep, Çanakkale, Is-
parta, Tekirdağ, Uşak, Amasya, Burdur, 
Kocaeli, Muğla, Bilecik, Tokat, Erzurum, 
Eskişehir, Giresun, Çorum, Trabzon, Edir-
ne, Aydın, Kastamonu, Bartın.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in talimatıyla yeniden yapılandırı-
lan Toplum Yararına Çalışma Programları 
(TYÇP) kapsamında geçici süreyle iş sahi-
bi olanların sayısı çığ gibi artıyor.

25 Mayıs Cuma günü Başbakan Yardım-
cısı Bekir Bozdağ ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla 
Yozgat’ta gerçekleştirilen törende bin 
200 kişi;  26 Mayıs Cumartesi günü Sivas’ta 
Bakan Faruk Çelik’in katıldığı törende ise 
2 bin kişi TYÇP kapsamında İŞKUR tarafın-
dan geçici olarak işe yerleştirildi. 

6 Temmuz Cuma günü Iğdır’da, 7 
Temmuz’da ise Kars ve Ardahan’da ya-
pılan törenlere de katılan Bakan Çelik, 
bu illerde 2012 yılının sonuna kadar top-
lam 3 bin 514 kişinin TYÇP kapsamında işe 
yerleştirileceğinin müjdesini verdi.

Bakan Çelik’in katılımıyla 5 Eylül Çarşam-
ba günü Gümüşhane’de, 6 Eylül Per-
şembe günü ise Bayburt ve Erzurum’da 
gerçekleştirilen törenlerde 4 bin 900 kişi 
TYÇP kapsamında işe yerleştirildi. Böyle-
ce, Mayıs-Eylül ayları arasında bu 8 ilde 
gerçekleştirilen törenlerde yaklaşık 10 bin 
500 kişiye iş müjdesi verilmiş oldu.

TYÇP’lere Yeni Düzenleme
Törenlerde konuşan Bakan Faruk Çelik, 
son yasal düzenlemelerle TYÇP’lerden 
faydalanma noktasında vatandaşla-
ra önemli kolaylıklar getirdiklerinin altını 
çizdi. Yeni düzenlemeyle iki yıl bekleme 
süresinin 3 aya düşürüldüğünü belirten 
Çelik,  “Gerek yerel gerekse de genel 
yönetimlerin çeşitli hizmetleri yürütme 
konusunda eleman sıkıntısı yaşadıklarını, 
her iş için kamu çalışanı bulmakta zorlan-
dıklarını biliyoruz. Bundan dolayı 6 aylık 

BAKAN ÇELİK’TEN 
10 BİN KİŞİYE İŞ MÜJDESİ

İŞKUR tarafından yürütülen 
Toplum Yararına Çalışma 

Programları (TYÇP)
kapsamında geçici süreyle iş 

sahibi olanların sayısı çığ gibi 
artıyor. Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in de katılımıyla

düzenlenen törenlerde, Yozgat 
ve Sivas’ta 3 bin 200 kişi;

Iğdır, Kars ve Ardahan’da 3 
bin 500 kişi, Gümüşhane,

Bayburt ve Erzurum’da ise 
4 bin 900 kişi olmak üzere 

toplam 10 binden fazla kişi 
TYÇP’ler kapsamında işe

yerleştirildi.



9

dönemlerle gerçekleştirilen ve akabinde 
iki yıl bekleme zorunluluğu getiren TYÇP 
yönetmeliğinde bir değişiklik yaptık. Bu 
programlardaki istihdam süresini 9 aya 
çıkarırken iki program arasındaki bekle-
me süresini 3 aya düşürdük.” dedi.

TYÇP Nedir? Nasıl Uygulanır?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde iş-
sizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini 
amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli 
ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin 
gerçekleştirilmesini sağlayan programlar 
olan TYÇP’ler, İŞKUR tarafından tüm ülke 
çapında uygulanmaktadır. 

Kamu yararına yönelik olma zorunlulu-
ğu taşıyan TYÇP’lerin düzenlenebileceği 
alanlar; çevre temizliği, kamusal altyapı-
nın yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, 
bakım onarım ve temizlik işleri yapılma-
sı, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın 
korunması, ağaçlandırma, park düzen-
lemeleri, vadi ve dere ıslahı, erozyon en-
gelleme çalışmalarıdır.

2011 yılında 64 bine yakın kişi İŞKUR tara-
fından düzenlenen TYÇP’ler kapsamında 
istihdam edilmiş iken, 2012 yılının ilk sekiz 
ayında bu sayı 75 bine ulaşmıştır.
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Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından or-
tak finanse edilen, “Kamu İstihdam 
Hizmetleri’nin Geliştirilmesi Operasyo-
nu”, 2 Mayıs 2012 Çarşamba tarihinde 
Ankara’da düzenlenen bir toplantı ile 
kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım toplantısı-
na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Yardımcısı Halil Etyemez,  ÇSGB Müsteşar  
Vekili Namık Ata, ÇSGB Müsteşar 
Yardımcısı Erhan Batur, AB Türkiye Dele-
gasyonu Başkan Yardımcısı Tibor Varadi 
ve çok sayıda Milletvekili katıldı.

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilme-
si Operasyonu’nun tanıtım toplantısın-
da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, işsizliğin 
Türkiye’nin önemli problemlerinden bi-
ri olduğunu söyledi. İşsizlik oranını makul 
düzeylere indirmek için işgücü piyasa-
sındaki arz-talep uyuşmazlıklarının acilen 
azaltılması gerektiğine işaret eden Etye-
mez, bunun için işgücünün eğitimine hız 
kazandırıldığını vurguladı.

Daha fazla kişinin işgücü piyasasına gir-
mesini ve istihdamda kalmasını sağla-
mak, kamu istihdam hizmetlerinin etkinli-
ğini arttırmak amacıyla yürütülen “Kamu 
İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Ope-
rasyonu”, İŞKUR’un kamuoyundaki tanı-
nırlığını artırmak ve İŞKUR’un verdiği nite-
likli hizmetleri tanıtmak suretiyle, istihdam 

İŞKUR OTOBÜSÜNÜN
İSTİHDAM YOLCULUĞU

Avrupa Birliği ve Türkiye
tarafından ortak finanse 

edilen, “Kamu İstihdam 
Hizmetleri’nin Geliştirilmesi 
Operasyonu”, 2 Mayıs 2012 

tarihinde Ankara’da
düzenlenen bir toplantı ile 

kamuoyuna tanıtıldı.
Toplantının ardından, bu 

proje kapsamında hazırlanan 
İŞKUR Kampanya Otobüsü, 

ilk etapta 21 ili ziyaret etmek 
üzere yola çıktı.
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oranını artırmayı hedefliyor. Proje  kapsa-
mında yürütülecek faaliyetlerden biri ise 
“İŞKUR Kampanya Otobüsü”nün NUTS II 
bölgesindeki 43 ilde yapacağı tanıtım 
faaliyetleri.”

Kampanyanın ilk parkuru kapsamında 
21 ili ziyaret ederek Haziran sonunda 
Ankara’ya dönen İŞKUR otobüsü, bu yol-
culuğunda 25 bin 607 kişiye ulaşarak bi-
rebir hizmet sundu. İlk durağı Çankırı olan 
otobüs sırasıyla; Çankırı, Kastamonu, 
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Bayburt, Gümüşhane, Rize, Artvin, 
Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, 
Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat ve 
Kayseri illerini ziyaret etti.

Her ilde ikişer gün hizmet sunan İŞKUR 
Kampanya Otobüsü’nde görevli Yaygın-
laştırma Uzmanları şehrin işlek meydanla-
rında, üniversitelerde, okullarda, kafeler-
de, kahvehanelerde, sanayi bölgelerinde 

v.s. vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler 
yaparak İŞKUR’un hizmetlerini tanıttı.

Kampanya süresince, İŞKUR hizmetlerin-
den faydalanmak isteyen kişilere, şehir 
merkezlerinde park halinde bulunan 
İŞKUR Otobüsü’nde, İŞKUR İş ve Meslek 
Danışmanları tarafından danışmanlık hiz-
meti verildi ve İŞKUR’a kayıt yaptırmak 
isteyen iş arayanlara kayıt hizmeti de su-
nuldu.

Yerel yönetimler ve sosyal ortakların da 
desteğini alan otobüste görevli yaygın-
laştırma uzmanları ve İŞKUR personelleri, 
25 bin 607 vatandaşa ulaşarak İŞKUR hiz-
metleri hakkında bilgi verirken, 4 bin 164 
işsizin de online başvurularını aldı.

İŞKUR otobüsü Eylül- Ekim aylarında ger-
çekleştireceği ikinci parkur kapsamında 
NUTS II bölgesindeki 22 ile daha giderek 
toplamda 43 kentte vatandaşlara birebir 
hizmet vermiş olacak.
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İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, 26 
Haziran 2012 tarihinde  Güney Kore’nin 
başkenti Seul’de gerçekleştirilen 9. Dün-
ya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WA-
PES) Dünya Kongresi’nde, Birliğin Yöne-
tim Kurulu üyeliğine seçildi.

Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda, 
İsveç, ABD Kamu İstihdam Kurumları ve 
ILO ile birlikte 1989 yılında kurulan Birliğe 
2003 yılında üye olan İŞKUR, Genel Mü-
dür Dr. Nusret YAZICI’nın WAPES Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçilmesiyle birlikte ilk kez 
Dünya Kamu İstihdam Kurumları Yönetim 
Kurulunda temsil hakkı kazandı. 

2014 WAPES Dünya Kongresi  
İstanbul’da
16 üyeli Yönetim Kurulu’na giren İŞKUR ay-
rıca 2014 Dünya Kamu İstihdam Kurum-
ları Birliği Dünya Kongresi’nin İstanbul’da 
yapılmasını sağlayarak bu uluslararası 
kuruluşun önemli toplantısına ev sahipliği 
yapma başarısını gösterdi.

“WAPES Genel Kurulu’nda çok daha 
farklı hedeflerimiz var” diyen Yazıcı, dün-
ya ile entegrasyonlarının hızla artması-
nı istediklerini vurguladı. Yazıcı, şunları 
söyledi: “WAPES’e üye 89 ülkedeki iyi 
örnekleri alıp kendi ülkemizde uygula-
mak istiyoruz. Bu ülkelerle sürekli istişare 
içerisinde olmak istiyoruz. Yönetim Kurulu 
üyesi olmak bize bunu sağladı. Normal-
de yılda bir defa düzenlenecek toplantı-

lara katılırken, Yönetim Kurulu’na üye ol-
duğumuz için yılda 3-4 defa toplantılara 
katılacağız. Örneğin Eylül’de Brüksel’de 
bir toplantımız olacak. Ekim’de Dominik 
Cumhuriyeti’nde. Burada ülkelerle isti-
şare edip kendilerindeki uygulamaları, 
Türkiye’ye taşımak istiyoruz.”

Yönetim Kurulu üyeliği ile de yetinmeyi 
düşünmediklerini vurgulayan Yazıcı, 2015 
yılında gerçekleştirilecek olan WAPES 
Genel Kurulu’nda çok daha farklı hedef-
leri olduğunu söyledi. Yazıcı bu hedefleri 
doğrultusunda çalışmalarına şimdiden 
başladıklarını kaydetti.

WAPES Nedir?
Dünya genelinde kamu istihdam kurum-
larının üye olduğu birlik sayesinde, ülke-
ler arasında işgücü piyasası ve istihdam 
konularında iyi uygulamaların paylaşımı 
gerçekleştiriliyor.

89 üyesi bulunan ve merkezi Brüksel’de 
olan Birliğe üye olmanın en önemli avan-
tajlarından birisi ise işgücü piyasasında 
benzer sorunlarla karşılaşan ülkelerin 
operasyonel uygulamalarını paylaşabil-
meleri, bu sorunları daha önceden ya-
şamış ve çözüme kavuşturmuş ülkelerle 
irtibat kurarak çözüm önerileri alabilme 
imkânı sağlaması.

WAPES, bunun yanı sıra elde edilmiş ba-
şarıların uluslararası düzeyde tanıtımının 
yapılabilmesi olanağını da sağlıyor.

İŞKUR WAPES
YÖNETİM KURULU'NDA

İŞKUR Genel Müdürü 
Dr. Nusret Yazıcı, Dünya 

Kamu İstihdam Kurumları 
Birliği (WAPES) Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçildi. 
WAPES’in 2014 yılında 

gerçekleştirilecek 
olan Dünya Kongresi 

İŞKUR’un ev sahipliğinde 
İstanbul’da yapılacak.
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2008 yılından bu yana kullanıcıların tüm 
İŞKUR hizmetlerine erişebildikleri ve İŞKUR 
ile ilgili tüm işlemlerini gerçekleştirdikleri 
İŞKUR web sitesi yenilendi. Yeni yüzü ve 
altyapısı ile kullanıma açılan yeni web si-
tesi pek çok yenilik ile donatıldı.

Yeni web sitesinde, İŞKUR ile ilgili tüm iş-
lemlerin yapılabildiği e-istihdam portalı, 
“internet şubesi” adını alarak tümüyle 
ana sayfadan ayrıldı. Böylece kullanıcıla-
ra daha hızlı ve daha güvenli işlem yap-
ma imkânı sağlandı.

Yeni web sitesinin en önemli yeniliklerin-
den biri olan haber ekranında İŞKUR’un 
etkinlikleri ve faaliyetleri ile ilgili haber ve 
fotoğraflar yayınlanıyor. Ayrıca yeni web 
sitesinin kullanıcı dostu yapısı ve sade 
tasarımı sayesinde kullanıcılar istedikleri 
tüm bilgilere rahatça ulaşabiliyor.

İŞKUR Artık Sosyal Medyada
İŞKUR’un yenilikleri bununla sınırlı kalma-
dı. İletişime açık dinamik yapısıyla fark 
yaratan İŞKUR artık sosyal medyada da 
yer alacak.

İnternet kullanıcıları, İŞKUR’un sosyal 
medyadaki resmi sayfalarını takip ede-
rek, İŞKUR’un yürüttüğü hizmetlere ilişkin 
haberler ile fuar, seminer ya da çalıştay 
gibi çeşitli etkinlikleri ve güncel çalışma-
ları ile ilgili bilgilere, fotoğraflara ve vi-
deolara anında ulaşabilecek, isterlerse 
yorumları ile paylaşımlarda bulunabile-
cekler.

Üstelik, bu sosyal medya platformlarında 
yayınlanan güncel fotoğraflar ile video-
ların orijinal kopyaları, talep eden kulla-
nıcılara ve basın mensuplarına ücretsiz 
olarak sağlanacak.

İŞKUR,
ARTIK İNTERNET KULLANICILARINA
      DAHA YAKIN

İŞKUR artık internet
kullanıcılarına daha yakın.

İŞKUR, yenilenen resmi
internet sitesinin yanı sıra

Facebook ve Twitter gibi 
milyonlarca üyesi olan sosyal 

medya ortamlarında resmi 
sayfalarıyla yer alacak.

İŞKUR’un internet sayfalarının adresleri şöyle:

• Resmi internet sitesi: www.iskur.gov.tr

• Facebook sayfası: www.facebook.com/TurkiyeIsKurumu

• Twitter sayfası: www.twitter.com/TurkiyeIsKurumu
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İŞKUR, ülkemizin en önemli sorunlarının 
başında gelen işsizlik ile mücadele an-
lamında yeni bir çalışmaya imza atıyor. 
Yeniden yapılandırılan “İşbaşı Eğitim 
Programları” ile mesleki eğitimde yeni bir 
dönem başlıyor.

İşsizlikle mücadelenin en önemli yapıtaş-
larından birisi de mesleksizlik sorununun 
çözülmesi. Mesleki eğitimde atılacak 
adımlar, işsizliğin azaltılmasında hayati 
bir önem teşkil ediyor. Bu nedenle, İŞKUR 
tarafından başlatılan mesleki eğitim se-
ferberliğinde yeni bir projeye imza atıldı. 
Uzun bir süredir yürütülmekte olan işbaşı 
eğitim programları, çok daha fazla kişiye 
ulaşması için yeniden yapılandırıldı ve 
kapsamı genişletildi.

Başta gençler olmak üzere geniş bir kitle-
ye hitap eden işbaşı eğitim programları, 
hem işsizlerin işgücü piyasasına girişlerini 
kolaylaştırıyor ve mesleki tecrübe kazan-

malarını sağlıyor, hem de işgücü piyasa-
sının ara eleman ihtiyacının kaynağında 
karşılanmasını mümkün kılıyor.

Bu programlardan yararlanabilmek için 
kişinin İŞKUR’a kayıtlı bir işsiz olması, öğ-
renci olmaması ve 15 yaşını tamamlamış 
olması gerekiyor. Ayrıca katılımcıların, 
işverenin 1. dereceden kan hısmı olma-
ması da aranan şartlar arasında. Yeniden 
yapılandırma kapsamında, katılımcıların, 
işbaşı eğitim programlarının başlamadan 
önceki 6 aylık dönemde işyerine ait prim 
ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar 
dışında olması koşulu revize edilerek bu 
süre 3 aya indirildi.

Yeniden yapılandırılarak uygulaması ko-
laylaştırılan ve yaygınlaştırılan işbaşı eği-
tim programlarından, 2 elemanı olan iş-
yerleri dahi yararlanabilecek. 2 ile 10 işçi 
çalıştıran işyerlerinde 1 katılımcı işbaşı eği-
tim görebilecek. Daha büyük işyerlerinde 

GENÇLER ÖNCE MESLEK SONRA İŞ SAHİBİ OLACAK

İŞVERENLERE VE İŞSİZLERE 
"İŞBAŞI"NDA DESTEK

İŞKUR, ülkemizin en önemli 
sorunlarının başında gelen 

işsizlik ile mücadele anlamın-
da yeni bir çalışmaya imza 

atıyor. Yeniden yapılandırılan 
“İşbaşı Eğitim Programları” 
ile mesleki eğitimde yeni bir 

dönem başlıyor.
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ise işçi sayısının 10’da biri kadar katılımcı 
işbaşı eğitim programından yararlanabi-
lecek. Ancak işyerleri, katılımcıların işbaşı 
eğitimlerini mevcut çalışanları aracılığıyla 
işyerinde fiilen sağlamak zorunda.

Program, en fazla haftalık 45 saat, toplam 
ise 6 ay olarak düzenlenebiliyor. Program 
süresince katılımcılara; katıldığı her bir fi-
ili gün için yapılan kursiyer zaruri giderleri 
ödeniyor. Yeniden yapılanma kapsamın-
da bu ücret günlük 25 TL’ye çıkarıldı. Bu-
nun yanı sıra, Program süresince her bir 
katılımcı için iş kazası ve meslek hastalığı 
sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi 
de İŞKUR tarafından karşılanıyor.

İşverenlerin karşı karşıya kaldığı en önemli 
sorunlardan biri olan “ara eleman” ih-
tiyacının, işbaşı eğitim programlarının 
kapsamını genişleten ve yeniden ya-
pılandıran bu projeyle sona ermesi he-
defleniyor. Bu projeyle işverenler hem 
elemanlarını bizzat kendileri eğitecek ve 
yetiştirecekler, hem de bu süreçte hiçbir 
maliyete katlanmayacaklar. Ayrıca mil-
yonlarca genç, işsiz ya da meslek sahibi 
olmak isteyen kişi de bu sayede meslek 
ve iş sahibi olacak. 

İşbaşı eğitim programları ile 
işverenler hem elemanlarını 
bizzat kendileri eğitecek 
ve yetiştirecekler, hem de 
bu süreçte hiçbir maliyete 
katlanmayacaklar. Ayrıca 
milyonlarca genç, işsiz ya da 
meslek sahibi olmak isteyen 
kişi de bu sayede meslek ve iş 
sahibi olacak.
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Bakanlığınız döneminde Cumhuriyet tarihinin en 
büyük karayolu seferberliğini başlatarak 15 bin km’yi 
aşan yeni yollar inşa ettiniz. 2023 hedefleri 
doğrultusunda karayolu taşımacılığıyla ilgili ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz?
İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri de ulaşımdır. Tarih boyun-
ca ulaşım yolları üzerindeki yerler kıymet görmüştür. Günümüzde 
ise ulaşım çok daha hayati bir öneme sahip hale geldi. 

Ulaşım yollarına, dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de 
çok fazla ihtiyaç duyuluyor. Ancak, Türkiye’de yollar yıllarca ih-
mal edilmişti. 2003 yılında sadece 6.101 km bölünmüş yol vardı. 
Son 9 yılda 43 Milyar TL’ye yakın yatırım yaptık. Kim kazandı, ülke 
kazandı. Çünkü bu yolların bir yıllık zaman tasarrufu, yakıt tasarru-
fu, çevre etkisi 9.4 Milyar TL… 

Bugün ülkemizde 21.227 km bölünmüş yol var. Elbette bunlar ye-
terli değil ve daha yapacak çok işimiz var. Öncelikli hedeflerimiz 
arasında intermodal taşımacılığı geliştirmek bulunuyor. Karayol-
larının üzerindeki yükü mümkün olduğu kadar azaltmak istiyoruz. 
Ama bununla birlikte Türkiye’de hala çok fazla yola ihtiyaç var. 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI

BİNALİ YILDIRIM:

Türkiye’nin son 10 yılına damgasını vuran 
isimlerden biri, bu 10 yılda Ulaştırma Bakanı 

olarak görev yapan Binali Yıldırım… Bu 
10 yılda Türkiye’de ulaşım ve haberleşme 

sektörlerinde çok büyük yeniliklere imza atıldı, 
yıllardır ihmal edilen demiryolları yeniden 
atağa kalktı, bölünmüş yollarda rekordan 

rekora koşuldu, havayolu taşımacılığı 
serbestleştirildi, iletişim sektörü her geçen gün 

başka bir yenilikle tanıştı. Biz de, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali 

Yıldırım ile, Bakanlığının görev alanına 
giren konularda yürüttükleri faaliyetleri, 

uygulanan ve uygulanmayı bekleyen projeleri, 
“yüzyıllık rüyamız” dediği Marmaray’ı ve 

2023 hedeflerini konuştuk.

“YÜZYILLIK RÜYAMIZI 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”
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2023 yılına kadar yapımı planlanan 9.828 
km bölünmüş yol ile Yap-İşlet-Devret 
(YİD) Modeli kapsamında gerçekleştirile-
cek 5.550 km uzunluğundaki otoyolların 
hizmete girmesiyle toplam bölünmüş yol 
ağımızı 36.500 km’ye; Bitümlü Sıcak Karı-
şım (BSK) Kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 
12.452 km’den 70.000 km’ye çıkarmayı 
hedefliyoruz.

2011–2023 yılları arasında YİD Modeli ile 
yapılması planlanan otoyol projelerinin 
toplam maliyeti 47 Milyar ABD Doları; 
2035 yılına kadar YİD Modeli ile yapılma-
sı planlanan otoyol projelerinin toplam 
maliyeti ise 84 Milyar ABD Doları olarak 
tahmin ediliyor.

Yapımı devam eden veya 
yapılması planlanan en önemli otoyol 
ve bölünmüş yollar hangileridir?
Öncelikle şunu belirtelim ki, önemsiz yol 
yoktur. Yapılan bütün yollar önemlidir, yol-
ların gittiği yerde medeniyet vardır, üretim 
vardır, her şeyden önemlisi yaşam vardır.

Size büyük projelerimizden bahsedeyim.

Bir tanesi Kuzey Marmara otoyolu (3. Bo-
ğaz Köprüsü Dâhil). Köprü ve bağlantı yol-
ları Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu, transit geçiş 
yapılacak ikinci bir otoyol ihtiyacından 
kaynaklanmakta olup, bu projenin ger-
çekleşmesi ile özellikle İstanbul geçişi ol-
dukça rahatlayacak. Adapazarı’ndan 

başlayarak, İzmit üzerinden İstanbul 
Boğazı’na yapılacak 3. köprü ile Avrupa 
yakasına geçerek ve Kınalı (Tekirdağ) ay-
rımına kadar sürecek olan Kuzey Marma-
ra Otoyolunun, konforlu seyahat imkânı 
sağlayan fiziki ve geometrik standartta 
ve 298,4 km (bağlantı yolları ile birlikte 
413,18 km) uzunluğunda olması planla-
nıyor. Özellikle Kapıkule’den giren araç-
ların tamamına yakınının Karadeniz bağ-
lantılı yeni çevre yolunu ve söz konusu 
3.  köprüyü kullanmasıyla, İstanbul’daki 
transit yük hafifleyecek. Otoyol projesi,  
uluslararası yol şeklinde düşünülmüş olup, 
ağır vasıtaların İstanbul trafiğine girme-
den transit geçiş yapmasını hedefliyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu ve bağlantı yolu, 3. 
Boğaz Köprüsü ve bağlantı yolları, Anka-
ra-Niğde Otoyolu, Ankara-Kırıkkale-Sam-
sun Otoyolu, Aydın-Denizli-Burdur Otoyo-
lu gibi dev projeler de yine YİD modeli ile 
yapımı planlanan 1. Grup Otoyollarımız 
olarak sıralanmaktadır.

Ülkemizin ulusal ve uluslararası karayolu 
taşımacılığının ana aksını oluşturan An-
kara-Pozantı Otoyolunun yatırım progra-
mında yer alan Kemerhisar - Pozantı ara-
sının yapımı ile Türkiye’nin özellikle tarım 
alanındaki en büyük üretim merkezi olan 
GAP ve Çukurova bölgelerinde üretilen 
ürünlerin en kısa ve güvenli yoldan iç ve 
dış pazarlara ulaşması sağlanacak.

Ankara-Pozantı otoyolunun yapımı-
na başlanmayan Ankara - Niğde ara-

sı ile yapımı devam eden kesimlerinin 
tamamlanarak hizmete sunulmasıyla 
Kapıkule’den giriş yapan yerli ve yaban-
cı turistlerin Nevşehir - Alayhan Kavşağı 
ile Kapadokya’ya ve Akdeniz Bölgesi’ne 
kesintisiz bir otoyol ağı ile konforlu seya-
hatleri sağlanacaktır. Ayrıca Suriye ve 
Irak hudut kapılarına Kapıkule’den Oto-
yol ve Bölünmüş Yol ile kesintisiz bağlantı 
hedeflenmektedir.

Doğu’dan Batı’ya,  Batı’dan Doğu’ya 
doğru yollar geliştirildi. Ancak, Güney’e 
doğru inen yollara da ihtiyaç duyuluyor. 
Karadeniz ile Akdeniz’i buluşturacak 18 
ana karayolu güzergâhıyla ilgili yürütü-
len proje çalışmaları tamamlandı. Top-
lam uzunluğu 11.797 km olacak proje 
tamamlandığında iller arası ulaşım daha 
da kısalacak. Böylece Karadeniz ile Ak-
deniz birbirine yakınlaşacak, Akdenizli ile 
Karadenizli kucaklaşmış olacak.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan 
ülkemiz denizcilik sektöründe 
gelişmiş ülkelere nazaran yeni 
yeni kendini göstermeye başladı. 
Dünya sıralamasında Türk sahipli 
15 tane filosu bulunan ve sayısı 
71’e yükselen tersane sayımızı, 
daha da ileri seviyelere çıkarmak 
için ne gibi çalışmalarda 
bulunuyorsunuz?
Denizciliğimizin son 9 yılda kat ettiği me-
safeye bakıldığında heyecan duyma-
mak mümkün değil. Denizciliğe uzun 

“YÜZYILLIK RÜYAMIZI 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”
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itibariyle ülkemizde, 182 adet liman tesisi, 
220 adet balıkçı barınağı, 45 adet mari-
na, 71 adet tersane olmak üzere toplam-
da 498 adet kıyı tesisi bulunuyor.

Denizcilik sektöründeki en önemli yatırım 
projeleri arasında yer alan Çandarlı Limanı 
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 10. bü-
yük limanı olarak planlandı. Türkiye’nin ba-
tıya açılan kapısı olan Çandarlı Limanı’nın 
2011 Mayıs ayında temelini attık.

Ülkemiz son yıllarda hava yolu 
taşımacılığında % 129 artan uçak 
trafiği, % 198 artan yolcu trafiğiyle; 
sağlanan 110 bin istihdamla ve 12 
milyar liralık cirosuyla adeta çağ 
atladı. “Her Türk vatandaşı  
hayatında en az bir kere uçağa 
binecek” sloganından hareketle 
havacılık sektörümüzle ilgili hangi 
çalışmaları yürütüyorsunuz? 
Türkiye’deki hava ulaşımının son 9 yılda 
geldiği noktayı siz sorunuzda özetlediniz. 
Diğer sektörlerde olduğu gibi hava ula-
şımında da çok geri kalınmış ve dağınık 
bir görüntü vardı. Türkiye’de sadece zen-
ginler uçabiliyordu. Havayolu ulaşımı o 
kadar pahalı idi ki, hep belli başlı zengin 
insanlar sadece uçak ile seyahat edebili-
yor, uçakta herkes artık birbirini tanır hale 
gelmişti. 2003 yılında aldığımız bir karar-
la Türkiye’de sivil havacılığımızı serbest-
leştirerek iç ve dış hatlarda tarifeli sefer 
yapmanın önündeki engelleri kaldırdık. 
Ankara-İzmir-İstanbul üçgenine sıkışan 
uçuşları yurt geneline yaydık. 9 yılda 15 
milyon vatandaşımız uçakla tanıştı, hava 
yolu halkın yolu haline geldi. Artık uçak ile 
seyahat etmenin şehir içi dolmuşla seya-
hat etmekten farkı kalmadı. 

Gazi Atatürk’ün ‘’İstikbal göklerdedir’’ 
sözünü kendimize hedef belirledik. Hava-
yoluna yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Havaalanlarında engelli yolculara direkt 
olarak hizmet veren kuruluşların bu konu-
da gerekli tedbirleri almaları, bu yolcuların 
mağdur edilmemesi ve verilen hizmetlere 
ilişkin olarak yolculara gerekli tüm kolaylığın 
sağlanarak bu yolcuların diğer yolcularla 
eşit şartlarda seyahat edebilmesine yöne-
lik “Engelsiz Havaalanı” Projesini başlattık.

Son 9 yılda birçok hayal denilen projeleri 
gerçekleştirdik. Herkes emin olsun ki, 2023 
hedeflerimiz arasında yer alan ve hayal 
olarak görülen, gerçekleşemez denilen 
projelerimizi de bir bir hayat geçireceğiz.

Bugüne kadar yaptıklarımız, yarına neler 
yapabileceğimizin kanıtıdır.

aradan sonra yeniden merhaba dedik. 
Türkiye’nin denizcilikteki başarısı, yaşa-
nan hızlı gelişmeler, birçok ülkenin de dik-
katini çekmiş durumda.

Denizciliğimizde yaşanan gelişmeler neti-
cesinde, denizciliğimizin daha üst düzey-
de temsil edilmesi gerekiyordu. Bu neden-
le denizciliğimizi Müsteşarlık seviyesinden 
alıp Bakanlık seviyesinde temsil edilir hale 
getirdik. Son 9 yılda denizcilik sektörümüz, 
AB standartlarını yakaladı. Denizcilikte 
dünyanın lider ülkeleri arasına girdik.

Bildiğiniz gibi Tuzla’da sıkışan gemi inşa sa-
nayimizi, yaptığımız çalışmalar neticesin-
de tüm kıyılarımıza yaydık. Tersane sayısını 
36’dan 71’e çıkardık. Ülkemiz, dünya yeni 
gemi inşa siparişlerinde adet bazında 6., 
DWT bazında 10. sırada yer aldı. Ülkemiz 
2011 yılı itibariyle mega yat üretiminde 
dünya sıralamasında 3. sıraya yerleşti. Tür-
kiye yat inşaatında bir marka oldu.

Denizcilik sektörü, yaptığımız “Özel Tüke-
tim Vergisi Sıfırlanmış Akaryakıt” uygula-
ması ve diğer teşviklerimiz sayesinde ola-
ğanüstü bir gelişme gösterdi. 

Türk Bayraklı gemiler ilk kez 2008 yılında 
Beyaz Listeye geçmişti. Paris Memoran-
dumu Sekretaryası’nın 11 Temmuz 2011 
tarihli raporuna göre ülkemiz bu konumu-
nu kuvvetlendirdi.

Kabotajda taşınan yolcu sayısı 2010 yı-
lında 154 milyona ulaşmıştır. 2011 yılı so-
nunda bu rakam 161 milyonu geçecek. 
Kabotajda taşınan araç sayımız ise; 2010 
yılında 9,4 milyon iken bu yıl sonuna ka-
dar taşınan araç sayısının yaklaşık 10,7 
milyonu geçmesini bekliyoruz. Limanları-
mızda elleçlenen yük miktarında ise 2010 
yılında 349 milyon ton iken, 2011 yılı sonu 
itibariyle 362 milyon tonu bulacak. 

Kruvaziyer turizminin artırılmasına yönelik 
yürütülen çalışmalara hız verdik. Bu saye-
de 2010 yılında 1 milyon 719 bin olan kru-
vaziyer yolcu sayımız 2011 yılı sonunda 2 
milyon 250 bini geçti. Kruvaziyer gemile-
rinin liman hizmetlerine ödedikleri bedel-
leri yüzde 50 oranında azalttık. Özellikle 
2012 yılında turist sayısında önemli artışla-
ra neden olacağını düşünüyorum.

Denizlerimizde kurduğumuz takip sistem-
leri sayesinde uçan martılardan bile ha-
berdar oluyoruz. 2011 yılı içinde 98 olaya 
başarı ile müdahale ettik.

2011 yılı içinde devam eden çalışmalar 
neticesinde birçok balıkçı barınağı ve 
limanı hizmete sunduk. Geçen yıl sonu 

Sultan Abdülmecit’in hayal 
ettiği, Sultan Abdülhamit’in 

projesini hazırlattığı bir 
proje bu… 1860 yılında 

hayal edilen asırlık projeyi 
de gerçekleştirmek bize nasip 

oluyor. Yüzyıllık rüyamız 
olan Marmaray Projesi, 

İstanbul’un toplu ulaşımına 
nefes aldırtacak. Denizin 

60 metre altından geçen bu 
muhteşem proje, dünyanın 
en derin sualtı tüneli olma 

özelliğine sahip.
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Son zamanlarda yurdu demir 
ağlarla örmek için yoğun bir 
çalışma içerisindesiniz. Döşenen 
yeni raylarla beraber hızlı trenler 
birer birer faaliyete geçmekte. 
Hızlı tren çalışmaları hakkında 
bilgi alabilir miyiz?
En çok ihmal edilen alanlardan biri de 
demiryollarımızdı. Biz göreve gelene ka-
dar yılda 18 km demiryolu yapılır halde 
idi. Son 9 yılda yıllık ortalama 135 km de-
miryolu yapılır hale getirdik. Demiryolları, 
istiklalimizin lokomotifi olduğu gibi, istik-
balimizin de lokomotifi olacak.

Bu bağlamda, Yüksek Hızlı Treni de ül-
kemize kazandırdık. 3 yılda 5 milyon yol-
cuyu Yüksek Hızlı Tren ile taşıdık. Hizmete 
açmış olduğumuz Ankara-Konya Yüksek 
Hızlı Tren hattının ardından Ankara-Sivas 
hattının da yapımı devam ediyor. Yur-
dumuzun demir ağlarla örülmesi hedefi 
1951 yılından 2003’e kadar rafa kaldı-
rılmıştı. Unutulan demiryollarına, yatırım 
çalışmalarımız kapsamında, 2002–2011 
yılları arasında TCDD bünyesinde toplam 
6 milyar TL’ye yakın yatırım yaptık. 

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinin Eski-
şehir-İstanbul kesimini inşaatına devam 
ediyoruz. Bu kapsamda; Eskişehir Gar 
Geçişinin altyapısının inşaatında % 70 fi-
ziki ilerleme sağlandı. Eskişehir-İnönü arası 
inşaat çalışmalarını ise tamamladık. İnö-
nü-Keseköy arasının inşaat çalışmaların-
da % 50 fiziki ilerleme sağlandı. Köseköy 
– Gebze kesiminin ise sözleşmesi imzala-
narak yer teslimi yapıldı ve temeli de atıl-
dı. Çalışmalar sürüyor. 

Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesinin Yerköy-
Sivas kesiminin inşaatında % 52 fiziki iler-
leme sağlandı. Kayaş-Yerköy kesiminin 
ise proje çalışmalarına devam edildi. Si-
vas-Erzincan Hızlı Tren Projesinin de proje 
çalışmalarına devam ediyoruz. Ankara-
Bursa Hızlı Tren Projesinin Bursa-Yenişehir 
kesiminin ihale işlemleri tamamlandı.

2023 yılına kadar yüksek hızlı tren hattının 
10.000 km’ye çıkarılmasını hedefliyoruz.

Marmaray hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Sultan Abdülmecit’in hayal ettiği, Sultan 
Abdülhamit’in projesini hazırlattığı bir 
proje bu… 1860 yılında hayal edilen asır-
lık projeyi de gerçekleştirmek bize nasip 
oluyor.

Yüzyıllık rüyamız olan Marmaray projesi, 
İstanbul’un toplu ulaşımına nefes aldırta-

cak. Denizin 60 metre altından geçen bu 
muhteşem proje, dünyanın en derin sual-
tı tüneli olma özelliğine sahip. Marmaray 
ile ilgili herhangi bir aksama söz konusu 
değil. Çalışmalar tüm hızıyla devam edi-
yor. Bu muhteşem proje 29 Ekim 2013’te 
hizmete girmiş olacak.

Marmaray hizmete girdiğinde, hem İs-
tanbul trafiğine nefes aldırtacak, hem 
de Tarihi İpek Yolu yeniden hayata 
geçmiş olacak. Pekin’den kalkan tren 
Marmaray’dan geçerek yoluna de-
vam edecek, Manş denizini de geçe-
rek Londra’ya varacak. Böylece bu 
güzergâhın ülkemize sağlayacağı katkı-
ların çok yüksek boyutta olacağı herke-
sin malumudur.

Global dünyanın çok önemli 
etkenlerinden birisi olan bilgi ve 
iletişim teknolojisi konusunda 
Bakanlığınız döneminde çok 
önemli projelere imza attınız. 
Ülkemizi “Bilgi Toplumu” haline 
getirmek için hangi alanlarda 
çalışmalar sürdürüyorsunuz?
Türkiye bilgi toplumu olma hedefini önü-
ne koymuştur ve bu hedef doğrultusun-
da hızla ilerlemesini sürdürüyor. Dünyada 
artık bilgiyi elinde bulunduran güçlü ola-
bilecek ve hayatta kalabilecek. Bilgiden 
mahrum olan, teknolojiyi takip edeme-
yen ülkelerin güçlü olma veya yaşama 
şansları olmayacak. Bu bilinçle hareket 
ederek uzun vadeli hedefler belirliyoruz.

Küresel rekabetin hız kazandığı günü-
müzde Türkiye’nin küresel pazarda öne 
çıkabilmesi ve adından söz ettirebilmesi 
için üretim çok önemli bir faktör. Ancak 
herkesin ürettiği teknolojiyi üretip satma-
nın geleceği artık yok.

Devir artık kendi kendinle rekabet etme 
devri. Teknolojiyi hep bir adım daha ileri 
götürme devri.

Ülkemizdeki bilişim sektörü gelirleri sürekli 
yükselme eğiliminde. 2003’de 11,5 milyar 
dolar olan bilişim sektörü toplam gelirleri, 
bugün 33 milyar doları geçti. 2023 yılında 
ise bilişim sektörünün büyüklüğünü 160 
milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ül-

kemizde bilgi ve iletişim sektöründe lisanslı 
işletmeci sayısı 2003 yılında 126 iken, 2011 
yılında % 338’lik artışla 560 oldu. 

Türkiye’de 2002 yılında geniş bant inter-
net yoktu. Geniş bant internet abone 
sayısı 2003 yılında 20 bin iken 2011 yılına 
kadar % 639 oranında bir artış yaşandı. 
2011 yılı rakamlarına göre 18,5 milyon ge-
niş bant abonesi bulunmakta. Bu rakam 
yaklaşık 45 milyon kullanıcıya tekabül edi-
yor. Geniş bant abone sayısının 2023’te 
30 milyona erişmesini hedefliyoruz.

İşte bu nedenle diyoruz ki, sadece kara-
yollarında otoban yapmadık. Deniz oto-
banları ve bilgi otobanları da yaptık.

Bunun neticesinde ise, mobil abone sayı-
sı ise 2003’te 27,9 milyon iken bugün 65,5 
milyona ulaştı. Türkiye’de cep telefonu 
görüşmesi ve mesajlaşma da düzenli ola-
rak artış gösteriyor. Sadece son 1 yılda Alt 
Yapı Şebekemizde dolaşan data oranı % 
1495 arttı yani tam 15 kat. 12 milyon kişi 
e-devlet hizmetlerini kullanıyor ve bu sayı 
her geçen gün artıyor. Dünyada sosyal 
paylaşım ağlarını en çok kullanan ilk beş 
ülke arasındayız. Haftada yaklaşık 33 sa-
at internet kullanımı ile AB’de 1. durum-
dayız. Günümüzde internet, artık yaşan-
tımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Teknoloji, insanımızın vazgeçilmez bir par-
çası haline geldi. Teknolojide yaşanan 
hızlı gelişime, bilgi yoksulu ve bilgi zengini 
gibi iki farklı insan gruplarının oluşturması 
riski var. Bu riski bertaraf etmek için çok 
dikkatli davranıyoruz. Sayısal uçurumu 
yok etmek gibi bir misyonu da üstlendik. 
Herkesin bilgiye erişimini kolaylaştıraca-
ğız. Eskiden ülkenin gelişmişlik düzeyi, 
ülkedeki mevcut ulaşım yollarıyla, okur-
yazarlık oranıyla ölçülüyordu. Şimdi ise 
ulaşımda sahip olduğunuz yolun kalite-
siyle ve bilgisayar okur-yazarlık oranıyla 
ölçülüyor. Bir yandan ülkemizi bölünmüş 
yollarla bir baştan bir başa donatırken, 
öte yandan bilgi yolları, hatta bilgi oto-
banları oluşturarak sayısal uçurumun 
oluşmasını önlemeye çalışıyoruz. 
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sorunları yeniden alevlendirmiştir. Zaten 
kırılgan olan ekonomi bir anda yeniden 
girdaba girmiş; kısa süre içinde borsa, % 
15 oranında düşüş yaşamış ve bankalar 
arası gecelik faiz oranı % 7.500 düzeyine 
çıkmıştır. Aynı dönemde, ilke olarak Türk 
lirasının güçlendirilmeye çalışılmasına 
rağmen Merkez Bankası’ndan yaklaşık 
7,6 milyar dolarlık döviz çıkışı olmuştur. 
Özellikle finans sektörünü etkileyen kriz 
nedeniyle, sektöre direnç kazandırılması 
için güçlü bankalar desteklenirken zayıf 
özel bankalar Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna (TMSF) aktarılmış; bu da kamuya 
17,3 milyar doların üzerinde bir yük ge-
tirmiştir. Ayrıca yine aynı süreçte kamu 
bankalarının görev zararlarının yükü de 
Hazineye binmiştir. Krizin, halkı somut ola-
rak en çok etkileyen yönü ise işsiz sayısının 
2001 ve 2002 yıllarında bir milyon kişiden 
fazla sayıda artmasıdır. IMF’nin stand-by 
anlaşmasının bu kez kesin bir kararlılıkla 
uygulanması talebi üzerine de Dünya 
Bankası’nda çalışan bir teknokrat olan 
Kemal Derviş, dışarıdan atanarak Eko-
nomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak 
görevlendirilmiştir. Dolayısıyla 2002 önce-
sindeki dönemde Türkiye’nin ekonomik 
açıdan tarihindeki en ciddi krizlerden bi-
riyle karşı karşıya olduğu söylenebilir. 

2002-2007 Arası Gelişmeler
2002 yılının sonunda Türkiye’de enflasyon 
oranı, TÜFE rakamlarıyla % 29,7; Merkez 
Bankasının döviz rezervleri 27,1 milyar 
ABD doları; altınla birlikte toplam rezerv-
leri ise 28,4 dolar düzeyindedir. Yine aynı 
dönemde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 
230 milyar dolar; kişi başına düşen millî 

Giriş
Türkiye ekonomisinin son on yılda yeni 
bir rotaya girdiği ya da makas değiştirdi-
ği söylenebilir. Uzun dönemler boyunca 
süregelen koalisyon hükümetlerinin do-
ğurduğu sürekli kriz durumunun aksine 
siyasal istikrarın, ekonominin dengeli bir 
görünüm kazanmasında etkili olduğu 
açıktır. Bu bağlamda, son on yılda eko-
nomik göstergelerin giderek yükseldiği 
ve temel sorunların çözümü noktasında 
önemli adımların atıldığı görülmektedir. 
Bu yazıda, işte bu makro açıdan son on 
yılda yaşanan gelişmelerin genel bir de-
ğerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır. 
Bu bağlamda, 2002-2007, 2007-2011 ve 
2011’den günümüze kadar uzanan dö-
nemler önce kendi içlerinde daha sonra 
ise genel olarak değerlendirilecektir. 

Daha önce denenmemiş, yeni bir siyasal 
parti olarak Adalet ve Kalkınma Partisinin 
(AK Parti) 2002 yılında elde ettiği seçim 
başarısının altında yatan en önemli ne-
denlerden biri, Türkiye’nin yaşadığı, 2000 
yılının Kasım ayında başlayan ve ertesi 
yılın başında “Anayasa fırlatma olayı” 
ile doruk noktasına varan ekonomik kriz-
dir. Bu dönemde, Türkiye, daha önce 
önerilen çözüm reçetelerini tam olarak 
uygulamamasına rağmen yeniden Ulus-
lararası Para Fonuna (IMF) başvurmuştur. 
IMF ve Dünya Bankası’nın finansal des-
teğiyle ilk kriz atlatılmaya başlanırken 19 
Şubat 2001 tarihinde dönemin Cumhur-
başkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başba-
kan Bülent Ecevit arasında Millî Güvenlik 
Kurulu (MGK) toplantısı esnasında yaşa-
nan bir tartışma, küllenmeye başlayan 

Türkiye ekonomisinin son 10 yılda bambaşka bir görünüme sahip 
olduğu, temel makro ekonomik göstergelerin giderek yükseldiği ve 
temel sorunların çözümü noktasında önemli adımların atıldığı 
görülmektedir. 2001 ekonomik krizinden bugüne dek izlenen çizgi, 
siyasi ve ekonomik istikrar ile birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye 
ekonomisinin, 2008 yılında başlayan ve hala sürmekte olan Küre-
sel Krize rağmen bile sağlamlığını muhafaza etmesini sağlamıştır.
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gelir ise 3.492 dolar olarak belirmekte-
dir. İşsizlik oranı ise % 10,3 oranında ger-
çekleşmiştir. Dolayısıyla 58. ve 59. hükü-
metler tarafından devralınan ekonomik 
tablonun hiç de olumlu bir görünüm 
sergilemediği söylenebilir. 2002-2007 yıl-
larını kapsayan dönemde IMF ile yeni bir 
stand-by anlaşması yapılmaksızın bütçe 
disiplininden taviz verilmemiş ve kontrollü 
bir şekilde enflasyonla mücadele edilmiş-
tir. Bunun sonucunda, enflasyon, Tüketici 
Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 2004, Üreti-
ci Fiyat Endeksi (ÜFE) açısından da 2005 
yılından itibaren tek haneli rakamlara in-
dirilmiştir. 2007 yılında Merkez Bankası’nın 
toplam rezervleri 2002’ye göre 2,5 kattan 
fazla bir rakama ulaştırılmış ve dış ticaret 
hacmi de 87,7 milyar dolardan 277,6 mil-
yar dolara, yani dört katından fazlasına 
çıkarılmıştır. Dolayısıyla ilgili dönemde, 
makro ekonomik göstergelerde olumlu 
değişiklikler yaşanmış ve 2002 öncesinde-
ki karamsar hava nispeten dağıtılmıştır. 
Ancak bu dönemde işsizlik rakamları ba-
kımından yaşanan gelişmeler ekonomi-
nin diğer unsurlarının gerisinde kalmıştır. 
Bu bakımdan, 2007’den itibaren işsizlikle 
mücadele önemli hedeflerden biri ola-
rak gösterilmiş; söz konusu rakamlarda 
önceki dönemde ciddi bir azalma olma-
ması ise işgücü potansiyeline dört milyon 
insanın katılmasıyla ilişkilendirilmiştir. 

Ekonomide bu olumlu tablonun oluşması 
açısından ülkenin 2002-2007 arasında-
ki süreçte ekonomide yakaladığı göreli 
denge ve istikrar durumunun altı kalınca 
çizilmelidir. Bu bakımdan, ülke ekonomisi-
nin içinde bulunduğu olumlu durum, her 
şeyden önce “güven” unsuruna bağla-
nabilir. Kuşkusuz, ekonomi politikalarının 
izlenmesinde iktidarda tek partinin bu-
lunmasının etkisi büyüktür. Bu açıdan, 
ülkenin daha önceki süreçlerde gördüğü 
koalisyon hükümetleri dönemlerinde ya-
şanan, siyasal hedefler nedeniyle belirli 
bir partiye mensup bakanın sorumluluk 
alanındaki hususlarda hükümetin yekpa-
re bir bütün gibi hareket edememesi gibi 
sorunlar özellikle belirtilmelidir. Ayrıca, söz 
konusu güven etmeni, daha çok, izlenen 
politikaların “şeffaflık”, “süreklilik”, “tutarlı-
lık” ve “öngörülebilirlik” ilkelerine dayan-
ması ile açıklanabilir. Bu bağlamda, siya-
sal iktidar tarafından ekonomide güven 
ve istikrarı sağlayacak kurumsal meka-
nizmalar ile yapısal oluşumların meyda-
na getirildiği, bu şekilde yerli ve yabancı 
yatırımcıların tercihlerinin olumlu yönde 
etkilendiği savunulmaktadır. Burada, asıl 
dikkat çeken nokta, serbest piyasa me-

kanizmalarının kurulması ve işletilmesi 
açısından sağlıklı bir demokrasiye ihtiyaç 
duyulduğuna yönelik özel vurguda bu-
lunulmasının gerekliliğidir. Dolayısıyla ikti-
darın ekonomi politikası, siyasal reform-
ların konusunu teşkil eden, temel hak ve 
özgürlüklerin genişletilmesi, hukuk devleti 
anlayışının güçlendirilmesi ve demokra-
tikleşme ile doğrudan ilişkilendirilebilir. 
Aynı çerçevede devletin mal ve hizmet 
üretiminden çekilerek ağırlığı denetleme 
ve düzenleme çabalarına vermesi gere-
ği üzerinde durulmalıdır. Bu bağlamda, 
Türkiye’nin uluslararası ekonomik sistemle 
entegre olabilmesi açısından gerekli me-
kanizmaların üretilmesi ve devlet müda-
haleciliğinden vazgeçilmesi zorunludur. 

2003-2007 arasındaki beş yıllık sürede, 
ekonominin büyüme hızı ortalama % 
7,3’e çıkmış; millî gelir, 400 milyar dolara 
yükseltilerek Türkiye dünyanın 17. büyük 
ekonomisi haline gelmiştir. Kişi başına millî 
gelir ise iktidarın ilk döneminde 2006 sonu 
itibariyle 5.477 dolara çıkarılmıştır. Aynı 
zaman diliminde Türk lirasından altı sıfır 
atılmış ve enflasyon tek haneli rakamlara 
indirilmiştir. 2002-2006 arasındaki dönem-
de dış ticaret hacmi 87 milyar dolardan 
223 milyar dolara yükseltilmiş ve ihracat 
rakamı 90 milyar doları aşmıştır. Burada, 
hükümetin piyasa ekonomisine ağırlık ve-
ren ekonomi anlayışıyla tutarlı bir rakam-
la daha karşılaşılmaktadır. Buna göre, 
1985-2002 arasındaki özelleştirme tutarı-
nın yalnızca 8 milyar dolar olduğu, oysa 
2003’den 2007’ye dek toplam 30,6 milyar 
dolarlık bir özelleştirme yapıldığı görül-
mektedir. Aynı yaklaşımla uyumlu olarak 
bundan sonraki süreçte, kamu yatırımla-
rının özel sektör tarafından gerçekleşti-
rilmesi mümkün olmayan alanlarda yo-
ğunlaştırılacağı, diğer alanların ise piyasa 
mekanizmasına bırakılmasının gerektiği 
ve bunun bir hükümet politikası olarak 
benimsendiği söylenebilir. Ayrıca, finans 
sektörünün güçlendirilmesi ve reel sektö-
rün bu alandan yararlanma imkânlarının 
artırılması yönünde adımlar atılmıştır. Tüm 
bunların yanında, bu dönemde ipotekli 
kredi (mortgage) uygulamasının yaygın-
laştırılması ve bu şekilde bankalara likidi-
te sağlanarak faiz oranlarının düşürülmesi 
de iktidarın hedefleri arasındadır. 

Öte yandan hükümetin, ilk günlerinden 
itibaren sosyal dayanışmayı esas alan 
bir yaklaşım benimsediği görülmektedir. 
Buna göre, 2008 yılsonu rakamları itibariy-
le 2002 yılına göre asgarî ücrette iki, özür-
lü maaşlarında yaklaşık beş, yaşlılık aylık-

larında üç kattan fazla artış sağlanmıştır. 
İktidar partisi tarafından, emekli maaşla-
rındaki artışın da % 100’ün üzerinde oldu-
ğu savunulmaktadır.  Sigortalı çalışan kişi 
sayısı ise 2002’ye göre % 90’ın üzerinde 
artmıştır. Bunun yanında, devlet eliyle 
dağıtılan sosyal yardımların da önemli öl-
çüde yükseltildiği görülmüştür. TÜİK verile-
rine göre, 2002-2007 döneminde yapılan 
toplam sosyal yardımlar, 5.604 milyon TL 
rakamına ulaşmıştır. 

Eğitim sürecinde atılan adımlar da sosyal 
yardımlarla aynı kapsam içerisinde de-
ğerlendirilmelidir. Bu dönemde, okul ön-
cesi eğitimde okullaşma oranı 2002’de 
% 11 iken 2006 yılında % 25’e çıkarılmış, 
2011 hedefi ise % 50 olarak belirlenmiş-
tir. 2011 başı itibariyle ulaşılan rakam % 
43 düzeyindedir.  Burada, 2002’ye göre 
yaklaşık dört katlık bir artış olduğu belir-
tilmelidir. Aynı zaman dilimde özellikle kız 
öğrenciler olmak üzere eğitim süreçlerin-
de dezavantajlı durumda bulunan öğ-
rencilere yapılan eğitim yardımları artırıl-
mıştır. Bu bağlamda, yine TÜİK verilerine 
göre, eğitim alanında yapılan yardımlar 
önemli ölçüde artmıştır.  

Özellikle küresel çapta bir ekonomik kri-
zin yaşandığı 2009 yılında, sosyal dengeyi 
sağlamak amacıyla hükümet tarafın-
dan yapılan söz konusu yardımlar en üst 
düzeye çıkarılmıştır. Bu bağlamda 2009 
yılında, eğitim materyali yardımı 181 mil-
yon TL düzeyinde gerçekleşmiştir ki bu 
rakam bir önceki yıla göre iki kat; 2003 
yılıyla kıyaslandığında ise yaklaşık 18 kat 
artışı yansıtmaktadır. Aynı yıl, şartlı eğitim 
yardımları 345, ücretsiz kitap yardımları 
ise 235 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 
Bu dönemde ilk ve ortaöğretimde tüm 
öğrencilere ders kitaplarının ücretsiz da-
ğıtılması uygulamasına devam edilmiştir. 
Yine okullarda bilişim teknolojilerinin geliş-
tirilmesi hedefine yönelik olarak 2002 yılı-
na kıyasla eğitim kurumlarında bilgisayar 
sayısı % 560, bilişim-teknoloji sınıfı sayısı ise 
% 400 artırılmıştır.

Önlisans ve lisans öğrencilerine verilen 
aylık öğrenim kredisi ise 2002 yılında ay-
lık 45 lira iken, 2007’de 150, 2011’de 240 
liraya çıkarılmıştır. Aynı dönemde yükse-
köğrenim alanında gerçekleştirilen en 
önemli hamle tüm illere en az bir üniversi-
te açılması ve toplam üniversite sayısının 
156’ya çıkarılmasıdır. Burada, bir eleştiri 
noktası olarak söz konusu yükseköğrenim 
kurumlarının pek çoğunun henüz fiziksel 
altyapıya ve yeterli öğretim elemanı sa-
yısına sahip olmadıkları belirtilmelidir. 
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2007-2011 Arası Gelişmeler
DDaha önce de değindiğimiz gibi, AK 
Parti’nin 2002 yılında tek başına iktida-
ra gelmesini sağlayan seçim başarısının 
nedenlerinden birinin 2001 ekonomik 
krizi olduğu açıktır. Ancak spesifik ola-
rak derin çaplı bir krizin yaşandığı 2001 
yılından önce de Türkiye’nin ciddi eko-
nomik sorunlarla boğuştuğu, dolayısıyla 
bu konunun geçmişe uzanan geniş bir 
zaman dilimine yayıldığı da bilinmekte-
dir. Bu nedenle, iktidarının ilk dönemin-
den itibaren ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik sorunlarla boğuşmak 58, 59 ve 
60. Cumhuriyet Hükümetleri için öncelikli 
konulardan birisi olmuştur. Nitekim 2007 
genel seçimlerinde, 2002’den daha bü-
yük bir başarı yakalanmasının ardında 
AK Parti’nin, ekonomi alanında geçmiş 
iktidarlara göre daha büyük bir başarı 
yakalamasının etkisi büyüktür. Gerçek-
ten de AK Parti iktidarı döneminde sıkı 
para ve maliye politikaları izlenmiş; ülke-
nin küresel ekonomik sistemle bağlantısı 
koparılmadan bütçe disiplininden taviz 
verilmemeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, 
ekonomik göstergeler olumlu bir seyir iz-

lemiş ve pek çok bakımdan denge sağ-
lanmıştır. Hatta 2009 yılında tüm dünyayı 
etkileyen finans krizinden Türkiye pek çok 
gelişmiş Batılı ülkeye göre daha az yara 
alarak çıkmıştır. Buna karşılık, ekonominin 
hâlâ kırılgan bir görünüme sahip olması 
ve özellikle nüfus artışıyla yükselen işsiz-
lik sorununun tam olarak çözülememesi 
madalyonun olumsuz taraflarıdır.

Kişi başına düşen millî gelir, ilk kez 2008 
yılında 2013 hedefini aşarak 10.440 dolar 
düzeyine ulaşmıştır. Ancak 2009 yılında 
dünya ölçeğinde yaşanan küresel eko-
nomik krizin etkisiyle 8.578 dolar düzeyi-
ne inmiştir. 2010 yılında ise 10.000 dolar 
barajı yine aşılmıştır. IMF verilerine göre 
satın alma gücü paritesine göre kişi başı-
na düşen millî gelir ise 2010 yılında, daha 
önce belirlenen 15.000 dolar rakamını aş-
mıştır.  2007 yılında gayri safi yurtiçi hâsıla, 
648 milyar; 2008’de ise 742 milyar dolar 
düzeyine ulaşmıştır. Küresel ekonomik 
krizin etkisiyle GSYİH, 2009’da 617 milyar 
dolar düzeyine gerilemiş; 2010 yılının Eylül 
rakamlarıyla 808 milyar Türk Lirası olarak 
gerçekleşmiştir. 2010 yılında dış ticaret 

hacmi ise 300 milyar doları aşmıştır. Aynı 
rakam, 114 milyar dolarlık bir ihracata 
işaret etmektedir.  Bu bakımdan, yılsonu 
rakamları itibariyle önceki yılın aşılaca-
ğı söylenebilir. Söz konusu rakamlar göz 
önünde bulundurulduğunda 2009 küre-
sel ekonomik krizine rağmen, daha önce 
hedef olarak saptanan rakamlara ulaşıl-
dığı görülmektedir. Ayrıca ipotekli konut 
kredisi (mortgage) kullanımının ve bu şe-
kilde kendi evinde oturan insan sayısının 
artırılması hedefine de ulaşılmıştır. Buna 
göre, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte 
mortgage kullanımı önemli ölçüde art-
mıştır.  Örneğin 2009 yılının aynı dönemi 
ile kıyaslama yapıldığında 2010 yılında 
konut kredisi kullanan kişi sayısında % 130, 
kullandırılan miktarda % 163 artmış oldu-
ğu saptanmıştır.  

Burada en dalgalı seyir izleyen grafikler-
den birinin dış ticaret alanında yaşandığı 
görülmektedir. Bu durumun en önemli 
nedenlerinden biri olarak dış konjonktür-
den kaynaklanan etmenler gösterilebilir. 
Buna göre, ihracat, 2008 yılında 132 mil-
yar dolar rakamına ulaşmış; ancak, bun-
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Tablo 1. Temel Makro
Ekonomik Göstergeler
(2002, 2007, 2010) 
2011’de kişi başı milli gelir 10.444 dolara
yükseldi.

Kaynakça:
1 Alnımızın Akıyla 2003-2008, Adalet ve Kalkınma 

Partisi Yay., Ankara, 2009, s. 9-10.
2 http://www.kamudanhaber.com/egitim/okul-

oncesinde-okullasma-orani-yuzde-43e-yukseldi.
htm (Erişim Tarihi: 31.08.2012)

3 http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_
id=14&ust_id=5 (Erişim Tarihi: 31.08.2012)

4 “Millî Gelir Artışında Avrupa Üçüncüsüyüz”, 
http://www.cnnturk.com/2010/ekonomi/
genel/12/02/milli.gelir.-artisinda.avrupa.ucun-
cusuyuz/598152.0/index.html (Erişim Tarihi: 
31.08.2012)

5 http://www.hazine.org.tr/ekonomi/dticaret.php 
(Erişim Tarihi: 31.08.2012)
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9 http://www.zaman.com.tr/haber.
do?haberno=1312126 (Erişim Tarihi: 27 Ağustos 
2012)

10 http://www.stargazete.com/ekonomi/mb-
hava-ucusa-musait-degil-karayoluyla-devam-
edelim/haber-673164 (Erişim Tarihi: 27 Ağustos 
2012)

11 Süleyman Yaşar, “Türkiye Ekonomisi 2012’de 
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dan sonraki yıl, bahsettiğimiz ekonomik krizin etkisiyle yeniden 102 milyar dolar düzeyi-
ne inmiştir. Aynı dönemde turizm gelirleri de 22,7 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. 

İşsizlik, dünyanın gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerindeki en sorunlu alanlardan biridir. 
Bu bakımdan, işsizlik oranlarının düşürülmesi yönünde çabaların artırıldığı gerçeğinin 
de altının çizilmesi gerekir. İşsizlik, küresel ölçekli kriz yılı olan 2009’da son dönemdeki 
en yüksek oran olan % 14 düzeyine yükselmiş, 2010’da ise % 11,2’e inmiştir. Ancak 
bu olumsuz tablonun ortaya çıkışında nüfus artışının, yani işgücü potansiyeline her yıl 
yaklaşık bir milyon insanın katılmasının da etkisinin bulunduğunu söylemek zorunludur.

Ekonomik hedefler bağlamında birtakım küçük sapmalara rağmen genelde belirle-
nen hedeflere, üstelik 2013 olarak belirlenen hedef tarihten önce ulaşılması kuşkusuz 
önemli bir durumdur. Aynı süreçte, bütçe disiplini ve malî disiplinden taviz verilmemesi, 
ekonomik programın IMF ile yeniden bir anlaşma yapılmadan hükümetin inisiyatifiyle 
yürütülmesi diğer olumlu gelişmelerdir. Bu dönemde, Merkez Bankası döviz rezervlerin-
de önemli artış sağlanmış ve cari açık, 2007 yılında % 5,9 olan oranından 2010 sonu iti-
bariyle % 2,3 oranına geriletilmiştir. Ayrıca kamuda güçlü bir denetim mekanizmasının 
oluşturulması için yeniden hazırlanan Sayıştay Kanunu aracılığıyla bu kurumun genel 
yetkili denetim birimi olarak görevlendirilmesi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru-
lunun (YDK) lağvedilerek görevlerinin Sayıştay’a devredilmesi bir diğer dikkat çeken 
noktadır. Böylece kamu kurumlarının daha etkin bir şekilde denetlenmesi sağlanmak-
ta ve denetimdeki çok başlılığa son verilmesi amaçlanmaktadır. 

TEMEL MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (2002, 2007-2010)8

2002 2007 2008 2009 2010 2011
GSYİH (Milyar $) 230 648 742 617 731 772

GSYİH (Milyar TL) 350 843 950 952 1098 1294

Büyüme Oranları 6,2 4,7 0,7 -4,8 9,2 8,5

Kişi Başına Millî Gelir ($) 3.492 9.234 10.440 8.578 10.079 10.444

İşsizlik Oranı (%) 10,3 9,9 11,3 14 11,2 10,2

Enf lasyon Oranı (ÜFE) (%) 29,7 8,7 10,4 6,2 8,5 13,3

Enf lasyon Oranı (TÜFE) (%) 28,6 6,3 12,7 1,2 8,5 10,4

Dış Ticaret Hacmi   (Milyar $) 87,7 277,4 334,0 243,0 299,4 326

                         İthalat (Milyar $) 51,6 170,1 202,0 140,9 185,5 199

                         İhracat (Milyar $) 36,1 107,3 132,0 102,1 113,9 127

M.B. Stokları  (Milyar $) 28,4 74,0 73,4 74,2 88,5 95

                          Döviz (Milyar $) 27,1 71,3 70,1 70,7 83,5 86

                          Altın (Milyar $) 1,3 2,7 3,3 3,5 5,0 9

Cari Açık/GSYİH (%) -0,3 -5,9 -5,7 -2,3 -6,6 -2,9

2011 Sonrası Gelişmeler
Türkiye’nin yeni bir seçim deneyimi yaşadığı 2011 yılından günümüze kadar geçen süre 
içinde ekonomideki stabil durum devam etmiştir. TÜİK tarafından yapılan çalışmada 
ekonominin 2012’nin ilk çeyreğinde % 3,2 düzeyinde büyüdüğü belirlenmiştir. Buna 
göre söz konusu zaman diliminde GSYİH ise 329 milyar liraya ulaşmıştır.  Aynı dönemde 
işsizlik oranı ise % 10,2 olarak gerçekleşmiştir. 2012 Ağustos ayının sonlarında Merkez 
Bankası Başkanı Erdem Başçı Türk ekonomisinin 2012’de önceki yıllarda olduğunun 
aksine % 8-9 bandında bir büyüme oranına ulaşmasının mümkün olmadığını, zira 
yurtdışındaki ekonomik durumun buna izin vermeyeceğini açıklamıştır. Buna karşılık 
Başçı 2012 için % 6,2 olarak belirledikleri enflasyon hedefinden vazgeçmediklerini ve 
yine aynı dönemde cari açığın azalmaya devam edeceğini vurgulamıştır.  Ayrıca kısa 
dönemde yeni bir ekonomik kriz beklenmemektedir.  Bu noktada, son olarak ekono-
mideki dengelerin doğrudan siyasal istikrar ile bağlantılı olduğunun altı çizilmelidir. 
Türkiye’deki siyasal istikrar sürdükçe ekonominin güçlenmesi de kaçınılmaz bir olgu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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İŞGÜCÜ PİYASASINA BAKIŞ
EUROSTAT’ın mevsimsel etkilerden arındırılmış verileri baz
alındığında, büyük resesyonun tüm dünyadaki etkilerinin şiddetli 
biçimde hissedildiği 2009 ve 2010 yıllarında Türkiye’deki işsizlik 
oranı “AB 27”nin oldukça üzerinde iken uygulanan basiretli
makroekonomik politikalar neticesinde 2011 Şubat döneminden
itibaren “AB 27” ortalamasının altına inmiştir. Diğer taraftan, 
TÜİK tarafından açıklanan hanehalkı işgücü anketi sonuçlarına 
göre, 2008 Ağustos döneminden 2011 Mart dönemine kadar
aralıksız 32 dönem boyunca çift haneli rakamlarda seyreden 
işsizlik oranı 2011 Nisan döneminden itibaren tek haneli rakama 
gerilemiştir.

Tablo 1. Dünyada İşsizlik 
Oranları  

2012 yılı içerisinde gerçekleşen işsizlik 
oranları bugüne kadar EUROSTAT’ın Türkiye 
için açıkladığı en düşük işsizlik oranlarıdır.

KAYNAK: EUROSTAT 
1  OECD verisidir. 
2  TÜİK verisidir.

* İŞKUR, 

İstihdam Uzmanı

Aydın ALABAŞ*

DÜNYADA İŞSİZLİK ORANLARI

ÜLKE 2010 2011
2012

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

AB 27 9,6 9,7 10,1 10,1 10,2 10,3 10,4 10,4

ABD 9,6 8,9 8,3 8,3 8,2 8,1 8,2 8,2

ALMANYA 6,8 5,9 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5

BELÇİKA 8,4 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2

BULGARİSTAN 9,9 11,1 11,8 12,0 12,1 12,1 12,2 12,3

DANİMARKA 7,5 7,6 7,4 7,6 7,7 7,8 8,0 8,0

ESTONYA 16,9 12,5 10,9 10,9 10,9 10,1 10,1 10,1

FİNLANDİYA 8,4 7,8 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6

FRANSA 9,7 9,7 9,9 10,0 10,0 10,1 10,2 10,3

HOLLANDA 4,5 4,4 5,0 4,9 5,0 5,2 5,1 5,1

İNGİLTERE 7,8 8,0 8,2 8,2 8,1 8,1 8,0 :

İRLANDA 13,5 14,3 14,7 14,7 14,8 14,7 14,7 14,8

İSPANYA 20,1 21,6 23,5 23,8 24,1 24,4 24,7 24,8

İTALYA 8,4 8,4 9,6 9,9 10,4 10,6 10,5 10,7

JAPONYA 5,1 4,6 4,7 4,5 4,5 4,6 4,4 4,3

LİTVANYA 13,7 15,4 13,7 13,6 13,6 13,4 13,3 13,2

MACARİSTAN 11,2 10,9 11,2 11,1 11,1 11,1 11,0 10,8

OECD1 8,6 8,2 7,9 8,0 7,9 7,9 8,0 7,9 

POLONYA 9,7 9,6 9,9 9,9 9,9 10,0 10,0 10,0

PORTEKİZ 10,9 12,7 14,7 14,8 15,1 15,4 15,5 15,7

SLOVAKYA 14,5 13,4 13,7 13,7 13,6 13,7 13,7 13,8

TÜRKİYE 10,7 8,8 8,1 8,2 8,1 8,0 7,9 :

TÜRKİYE 2 11,9 9,8 10,2 10,4 9,9 9,0 8,2 :

YUNANİSTAN 12,6 17,7 21,5 21,7 22,0 22,6 23,1 :



25

Dünyada İşsizlik Oranları
Dünya’da 2012 yılının ilk altı aylık işsizlik oranları incelendiğinde AB 27’de işsizlik oranlarının 
artarak devam ettiği görülmektedir. AB 27’de tek hanelerde görülen işsizlik oranı 2012 
yılında iki haneli sayılara yükselmiştir. Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşen yüzde 
10,4’lük işsizlik oran AB 27’de bugüne kadar görülen en yüksek işsizlik oranıdır. OECD 
ülkeleri genelinde ise 2011 yılı sonunda yüzde 8,2 olan işsizlik oranı 2012 yılı içerisinde 
yüzde 7,9-8,0 seviyelerine inmiştir. Özellikle Almanya ve Türkiye’de işsizlik oranındaki 
azalma eğilimi dikkat çekmektedir. Almanya’da işsizlik oranı sürekli düşüş eğilimindedir. 
Türkiye’de ise 2011 yılında yüzde 8,8 olan işsizlik oranı 2012 yılının ilk beş ayında yüzde 
sekiz 8,1 seviyesindedir. 2012 yılı Mayıs döneminde yüzde sekizinde altına inmiştir. 
EUROSTAT 2005 yılından beri Türkiye için işsizlik oranı verilerini yayınlamaktadır. 2012 yılı 
içerisinde gerçekleşen işsizlik oranları bugüne kadar EUROSTAT’ın Türkiye için açıkladığı 
en düşük işsizlik oranlarıdır. Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İrlanda, İspanya, İtalya, 
Polonya, Portekiz ve Yunanistan’da ise işsizlik oranları 2010 ve 2011 yıllarına göre 2012 
yılı içerisinde sürekli artış eğilimindedir. Almanya, Estonya, Litvanya, Türkiye ve ABD’de 
ise 2010 ve 2011 yıllarına göre 2012 yılı içerisinde işsizlik oranı azalış eğilimindedir.  

Özellikle Türkiye’ye bir parantez açacak olursak: EUROSTAT’ın mevsimsel etkilerden 
arındırılmış verileri dikkate alındığında 2009 ve 2010 yıllarında Türkiye’nin işsizlik oranı 
AB 27 genelinin üzerindeyken 2011 yılında AB 27 genelinin altına inmiştir. 2012 yılı 
içerisinde de Türkiye’nin işsizlik oranı AB 27 ortalamasının altında seyretmektedir. Mayıs 
döneminde gerçekleşen yüzde 7,9’luk işsizlik oranı aynı dönem için OECD geneli ve 
ABD’de gerçekleşen  işsizlik oranın da altındadır. 

EUROSTAT verilerine göre Türkiye’nin işsizlik oranı 2011 yılının ilk beş ayında ortalaması 
yüzde 9,2 iken 2012 yılının ilk beş ay ortalaması yüzde 8,1 olarak gerçekleşmiştir. 1,1 
puanlık azalış oldukça dikkat çekicidir. 

İşgücü piyasalarında karşılaşılan en önemli problemlerden biri de gençlerde (15-24 
yaş) görülen yüksek işsizlik oranlarıdır. Genelde ülkeler için genç işsizlik oranları genel 
işsizlik oranlarından daha yüksektir. Bu durum da genç işsizliğin ne kadar büyük bir 
problem olduğunun en önemli göstergesidir.

AB 27 genelinde gerek 2011 yılında gerekse 2012 yılının Mayıs döneminde genç işsizlik 
oranı yüzde 20’lerin üzerindedir. İspanya ve Yunanistan’da 2011 yılında yüzde 40’ların 
üzerinde olan genç işsizlik oranı 2012 yılı Mayıs Döneminde yüzde 50’lerin üzerine 
çıkmıştır. Portekiz, Slovakya, İtalya ve Hırvatistan’da ise genç işsizlik oranı yüzde 30’ların 
üzerindedir. Almanya, Avusturya, Hollanda ve Norveç’te ise genç işsizlik oranları yüzde 
10’ların altında seyretmektedir.

Graf ik 1. Dünya’da Genç 
İşsizlik Oranları
EUROSTAT verilerine göre Türkiye’de 2012 
yılı Mayıs Dönemi genç işsizlik oranı yüzde 
15,8 olarak birçok Avrupa Birliği üyesi 
ülkeden ve ABD’den daha düşük seviyede 
gerçekleşmiştir.  

KAYNAK: EUROSTAT
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Türkiye’de genç işsizlik oranı azalış eğilimindedir. 2011 yılında yüzde 16,8, 2012 yılı Mayıs 
Döneminde yüzde 15,8 olarak gerçekleşen genç işsizlik oranı birçok Avrupa Birliği üyesi 
ülkeden ve ABD’den daha düşük seviyededir.

Ülkemizdeki temel işgücü piyasası göstergelerine baktığımızda 2011 yılında görülen 
olumlu gelişmelerin 2012 yılında da devam ettiğini görmekteyiz. 2002 yılından bu yana 
iki haneli sayılarda seyreden işsizlik oranı 2011 yılında tek hanelere inmiştir. İşgücüne 
katılma oranı 2000 yılından sonraki en yüksek seviyeye, istihdam oranı ise 2001 yılından 
sonraki en yüksek seviyeye ulaşmıştır.   

2012 yılı Mayıs döneminde önceki yılın aynı dönemine göre işgücü 559 bin kişi, istihdam 
837 bin kişi artarken, işsiz sayısı 278 bin kişi azalmıştır. İşgücüne katılma oranı değişmez 
iken, istihdam oranı 0,6 puan artarken, işsizlik oranı 1,2 puan, tarımdışı işsizlik oranı 1,6 
puan, genç nüfusta işsizlik oranı 1,6 puan azalmıştır. 

TÜİK tarafından dönemsel olarak işsizlik oranları 2005 yılından beri açıklanmaktadır. 
2012 yılı Mayıs döneminde gerçekleşen % 8,2’lik işsizlik oranı dönemlere göre en düşük 
işsizlik oranıdır. Mayıs dönemi verileri 2005 öncesi dönemsel verilerde II.Döneme denk 
gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında 2001 yılı ikinci döneminden beri görülen en düşük 
II. Dönem işsizlik oranıdır. Ayrıca 2001 yılı III.Döneminden sonraki süreçte görülen en 
düşük işsizlik oranıdır.  Tarımdışı işsizlik oranı da 2000 yılından beri görülen en düşük 
tarımdışı işsizlik oranıdır. Aynı zamanda yüzde 50,5’lik işgücüne katılma oranı ile yüzde 
46,3’lük istihdam oranı 2005 yılından beri Mayıs dönemleri içerisinde görülen en yüksek 
oranlarıdır. 

Erkeklerde Mayıs döneminde gerçekleşen 7,8’lik işsizlik oranı da 2002 yılından beri 
görülen en düşük erkek işsizli oranıdır. Kadınlarda ise işsizlik oranı Mayıs döneminde 
yüzde 9,3 olarak gerçekleşmiştir.

ÜLKEMİZDE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ
 2007 2008 2009 2010 2011 2011* 2012*

Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus 
(000) 68.901 69.724 70.542 71.343 72.376 72.218 73.483

15 ve Daha Yukarı Yaştaki 
Nüfus (000) 49.994 50.772 51.686 52.541 53.593 53.439 54.599

İşgücü (000) 23.114 23.805 24.748 25.641 26.725 26.995 27.554

İstihdam (000) 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110 24.445 25.282

İşsiz (000) 2.376 2.611 3.471 3.046 2.615 2.550 2.272

İşgücüne Katılma Oranı (%) 46,2 46,9 47,9 48,8 49,9 50,5 50,5

İstihdam Oranı (%) 41,5 41,7 41,2 43,0 45,0 45,7 46,3

İşsizlik Oranı (%) 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8 9,4 8,2

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 12,6 13,6 17,4 14,8 12,4 12,0 10,4

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (%) 20,0 20,5 25,3 21,7 18,4 17,5 15,9

İşgücüne Dâhil Olmayanlar 
(000) 26.879 26.967 26.938 26.901 26.867 26.444 27.044

Tablo 2. Ülkemizde İşgücü 
Piyasası Göstergeleri  

İşsizlik oranındaki azalış devam ediyor. 2011 
yılında görülen olumlu tablo 2012 yılında 
da sürmektedir. 2012 yılı Mayıs döneminde 
gerçekleşen % 8,2’lik işsizlik oranı 2001 yılı 
III.Döneminden buyana  dönemsel olarak 
gerçekleşen en düşük işsizlik oranıdır.

KAYNAK: TÜİK

*Mayıs Dönemi verileridir.
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Türkiye İstatistik Kurumu 2010 yılından itibaren temel işgücü göstergelerini mevsimsel 
etkilerden arındırılarak da yayınlamaya başlamıştır. 2005 yılına kadar geriye dönük 
düzenleme yaparak mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranlarını açıklamıştır. 
Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler dönem, yıl fark etmeksizin birbirleri ile 
karşılaştırılabilir verilerdir.
2011 yılı Ağustos Döneminden beri mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı tek 
hanelerdedir. 2012 yılı Mayıs Döneminde mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik 
oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı 
içerisinde üçüncü defa mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu oran 2005’ten beri gerçekleşen en düşük orandır. 

İşgücüne dahil olmayanlar içerisinde en büyük pay ev işleriyle meşgul olanlara aittir. 
Ev işleriyle meşgul olanların tamamı kadındır. Daha sonra ise eğitim/öğretimde olanlar 
ve emekliler gelmektedir. İş aramayıp çalışmaya hazır olanların oranı ise yüzde 7,2’dir. 
İş aramayıp çalışmaya hazır olan kadın sayısı erkeklerden fazladır. Yıllar itibariyle ev 
işleriyle meşgul olanların oranı giderek azalmaktadır. Eğitim/öğretimde olanlar ve 
çalışmaz haldekilerin oranları ise yıllar itibariyle artmaktadır. İş aramayıp çalışmaya 
hazır olanların oranı ise ekonomik kriz dönemlerinde artış göstermektedir. 

Graf ik 2. Mevsimsel Etkilerden 
Arındırılmış İşsizlik Oranları
2012 yılı Mayıs Döneminde bugüne kadar 
gördüğümüz en düşük mevsimsel etkilerden 
arındırılmış işsizlik oranı ile en yüksek 
mevsimsel etkilerden arındırılmış istihdam 
oranı birlikte gerçekleşmiştir.   

KAYNAK: TÜİK

Graf ik 3. Mevsimsel Etkilerden 
Arındırılmış İşsizlik Oranları
İşgücüne dahil olmayanların yüzde 72’si 
kadındır.  İşgücüne dahil olmayan 
kadınların yüzde 61’i ev işleriyle 
uğraşmaktadır.

KAYNAK: TÜİK
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Orta Gelir Tuzağı (OGT), fakirlik döngüsünü kırıp düşük gelir seviyesinden çıkan ve 
yaklaşık 10-15 dolar aralığında bir kişi başı geliri ifade eden orta gelir seviyesine ulaşan 
bir ekonominin, çok uzun yıllar boyunca bu seviyede kalıp, yüksek gelirli ülkelerin 
arasına giremeyişini ifade eder. Tabir yerinde ise bu durum aynı zamanda, geriden 
gelip hızla rampaya vuran bir kamyonun, rampanın ortasında kalıp, bir süre patinaj 
yaptıktan sonra mecburen geri kayması tehlikesini içerir. Buna göre, taşıma suyla de-
ğirmen döndürülemeyeceğine göre, araca hız kazandıran ilk ivmenin yerine, artık 
aracın kendi çekim gücünün devreye girmesi gerekir. 

Bu arada esasen her kalkınma düzeyinde bir “tuzak” vardır. Sırtüstü düşen ve kendi 
çabalarıyla bir daha kalkamayan kaplumbağa yavrusu gibi fakirlik döngüsünde, yani 
düşük gelir düzeyinde kalma tuzağı söz konusu olduğu gibi, pekâlâ Japonya gibi kişi 
başı gelirin 40 doları bulduğu bir ülkenin dahi artık bu düzeyde takılıp kalması, yani 
yüksek gelir tuzağına yakalanması söz konusudur. Japonya bu girdaba 1990’lı yılların 
başında girmiş ve halen daha içinden çıkabilmiş değildir. Bu da bize bisiklet pedalının 
sürekli döndürülmesi gerektiğini göstermekte, “durma düşersin” mesajını vermektedir. 

Ancak günümüzde Türkiye için şimdi OGT söz konusudur. OGT kavramı iktisat litera-
türünde bilinmekle beraber, pek az kullanılmakta, Türkiye için ise yeni bir gündemi 
tarif etmek üzere geçerliliğini muhafaza etmektedir. OGT kavramını bu satırların yazarı 
nihayet Türkiye’nin gündemine mal etmeyi başarmıştır. Türkiye için ilk defa 2009-2012 
arasındaki Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) için hazırladığımız yıllık 
ekonomi raporlarında sistematik şekilde gündeme getirdiğimiz bu tehlike, nihayet ka-
muoyunca ancak 2012 yılında fark edilmiş ve bu şekilde kullanmaya başlanmıştır.  

Hatırlanacağı üzere Türkiye 2001 krizinin getirdiği büyük buhranda mecburen bir ham-
le yapmak zorunda idi. Çıkar odaklarının baskı ve direnişi böyle bir krizde belli bir sü-
reliğine de olsa zayıfladı. Bir de IMF parasının havuç olarak kullanılması ile Türkiye bir 
reform trafiğine sokulabildi. Verimsiz ve atalet içindeki bir düzeni tasfiye etmek yolun-
da belli bir mesafe alındı. 2004 yılı itibariyle gelen AB’ye tam üyelik müzakere sürecinin 
başlaması da Türkiye için önemli bir “oyun kurucu ve oyun değiştirici” misyon üstlendi. 

EKONOMİDE
YENİ FARKINDALIK (II)
ORTA GELİR TUZAĞI

Orta Gelir Tuzağı artık Türkiye’nin en önemli gündem
maddelerinden birisidir. Büyüme ve istihdam oranlarındaki başarı 
hikayelerine devam edebilmesi için Türkiye ekonomisinin ilk
reform ivmesinden ve ilk giren kaynakların katkısını bir kenara
bırakıp, devreye kalıcı ve rekabetçi unsurları sokması
gerekmektedir.

* Prof. Dr.,  

Marmara Üniversitesi 
İngilizce İktisat Bölümü, 

Boğaziçi Üniversitesi 
Asya Araştırmaları Merkezi

İbrahim ÖZTÜRK*
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Bu hamleler Türkiye’de kişi başı geliri kabaca 3000 dolar bandından 10 bin dolar ban-
dına çıkardı. Daha gerçekçi bir yöntem olan Satınalma Gücü Paritesine (SAGP) göre 
ise 5000 dolardan başlayıp 15 bin doları aşmış bulunuyoruz. Ancak 2007 yılından beri 
önümüzde duran istatistikler artık Türkiye’nin bu manevra alanını tükettiğini ve patina-
ja başladığını göstermektedir. 

Bu patinajın dış açık (cari açık), artan borçlanma, enflasyonist baskının ensemizden 
eksik olmayışı, ulusal tasarrufların adeta kontrolsüz bir şekilde düşüşü gibi unsurları bir 
önceki yazıda ele alınmıştı. Bütün bunların sonucu olarak Türkiye yüksek ve sürdürüle-
bilir büyümeden uzaklaşmaktadır. Bu noktayı biraz açalım.

2000’li Yıllarda Türkiye
1990’ların “kayıp on yılından sonra” Türkiye önce 2002-2007 arasındaki beş senelik dö-
nemde, yıllık ortalama olarak % 6,8 düzeyinde yüksek sayılacak bir oranda büyüme 
kaydetmiştir. Böylece Türkiye, dünyada 2000’lerdeki istisnai büyümeye ayak uydura-
bilmiş ancak, aynı dönemde % 6,9 oranında büyüyen gelişmekte olan ekonomiler 
(GOE) grubundan da pozitif yönde ayrışabilmiş değildir. 

Diğer bir alt dönem ise 2008-2011 devresidir. Türkiye’nin yapısal zaaflarla malul dışa 
bağımlı “kırılgan büyüme” hikâyesi bu dönemde daha da belirginleşmiştir. Dört senelik 
bir dilime yayılan bu “yeni kriz konjonktüründe” Türkiye ortalama olarak % 3,4 oranında 
bir reel büyüme kaydederken, GOE reel bazda ortalama % 5,4 düzeyinde büyümüş, 
yani Türkiye’nin yaklaşık yüzde 70 daha üzerinde bir performans sergilemiştir. Kaldı ki 
krizin dip yaptığı 2009 yılında Türkiye % 4,7 oranında küçülürken, GOE ortalama olarak 
% 2,2 oranında büyümüştür. 

Son olarak 2010-2011’de % 8,6 oranında büyüyen Türkiye, GOE üzerinde bir perfor-
mansı gösterirken, artan dış açıklar ve enflasyon baskısı nedeniyle büyümenin “sür-
dürülebilirliği” sorunu bir kez daha baş göstermiştir. Yapısal sorunlarına çözüm ürete-
mediği bu dönemde “ayağını yorganına göre” uzatmak üzere Türkiye yine daraltıcı 
yöndeki politikalara dönmek zorunda kalmıştır. 2012 büyümesinin % 3-4 aralığında ger-
çekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu ivme kaybı nedeniyle Türkiye’nin GSYH’sının % 
8’lerini bulacak cari açığına bir de % 4’leri bulacak olan iç açıklar, yani bütçe açıkları 
ilave olmuş olacaktır. Toplam açıkların GSYH’nin % 12’lerini bulduğu bir ülke yeniden, 
bu sefer bir başka açıdan artan, risk algılamalarına muhatap olacaktır. Böyle bir or-
tamda 2012 yılının Mayıs (Nisan-Mayıs-Haziran) döneminde % 8,2 düzeyine gerileyerek 
gerçek bir başarı hikâyesine dönüşen istihdam oluşturma kabiliyeti yeniden zayıflamış 
olacaktır. 

Son olarak 2002-2011 arasındaki on seneye genel olarak bakıldığında, GOE birikimli 
olarak % 63,5 ve yıllık olarak da ortalama % 6,35 oranında büyürken, Türkiye birikimli 
olarak % 54,5, yıllık ortalama olarak ise % 5,45 oranında büyümüş, böylece GOE’in 
gerisinde bir performans sergilemiştir. Buradan çıkacak mesaj, iyi iş çıkarmış olsak da 
rakiplerimizin koşuda önde gittiği ve yeni bir hamle yapmanın gereğidir.  

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BÜYÜME
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gelişmekte Olan 
Ülkeler 4,7 6,2 7,5 7,1 7,9 8,3 5,9 2,2 7,5 6,2

Türkiye 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,9 -4,7 8,9 8,5

İşte bu şekilde hamle yapmak yerine, “konjonktür idaresi” ile zaman kazanmaya 
çalışan Türkiye, yıllık GSYH büyüklüğü itibariyle dünyadaki mevcut 17. büyük ekono-
mi sıralamasından daha iyi bir sıraya çıkmayı hedeflerken, 2011 yılı sonunda yerini 
Endonezya’ya bırakarak 18. sıraya gerilemiştir. 

Sonuç olarak Türkiye ekonomisi ilk reform ivmesinden ve ilk giren kaynakların 
katkısından sonra, artık devreye kalıcı ve rekabetçi unsurları sokmak durumundadır. 

Tablo 1. Dünyada ve 
Türkiye’de Büyüme
Türkiye 2011’de % 8.5 büyüdü.

KAYNAK: IMF ve OECD



PERSPEKTİF

30 Sayı 6, Temmuz-Ağustos-Eylül 2012

Ahmet Necdet Sezer’in katılması mani-
dardı. Esasen ilişkilerin iyileşmesi de bu 
dönem itibarıyla başladı.

İkinci AK Parti hükümetiyle birlikte bu iliş-
kiler daha da gelişti. Hızla adımlar atıldı, 
iki ülke arasında vizeler kaldırıldı ve Türki-
ye Cumhuriyeti’nin Bakanlar Kurulu’nun 
önemli bir bölümü Şam’da bir araya geldi.

Bu yakınlaşmanın iki ülke arasındaki ticari 
hacmi artırdığını, özellikle Gaziantep ve 
Kilis başta olmak üzere müthiş bir hare-
ketliliğin başladığını biliyoruz. G.Antep-
Halep arasında günübirlik seyahatler, 
alışverişler sıradan hale gelmiş, özellikle 
Arap turistlerin gelmesiyle ciddi bir turizm 
potansiyeli ortaya çıkmıştı.

Arap Baharı ve Şam’ın Bozulan 
Dengesi
İki ülke arasındaki hareketlilik siyasi ve 
ticari anlamda ciddi bir bütünleşmeye 
doğru ilerlerken, bir anda Tunus’ta başla-
yan ve hızla Mısır’a ve Libya’ya sıçrayan 
Arap Baharı ortaya çıktı. 

Tunus’ta müthiş bir hızla iktidar değişti. 
Mısır’da süreç Tahrir Meydanı’nda topla-
nan milyonlar eliyle yürüdü, sonuç itibarıyla 
seçimler yapıldı ve ilk kez halkın seçtiği bir 
iktidar var. Libya’da sular hala durulmasa 
da Muammer Kaddafi yönetimi devrildi.

Bu olayların belki de en geç etkisini gös-
terdiği ülke Suriye oldu. Bunun elbette 
önemli nedenleri var.

BİR ENTEGRASYONUN 
YARIM KALAN ÖYKÜSÜ:
TÜRKİYE VE SURİYE

Zor bir coğrafyanın neredeyse tam or-
tasında yaşıyoruz. Zor; çünkü sömürge 
döneminden ve büyük ayrışma/çatışma 
dönemlerinden kalan sorunların nere-
deyse tamamı bir şekilde yeniden ortaya 
çıkıyor veya yeniden dayatılıyor.

Türkiye’nin bunca soruna ve etrafındaki 
çatışma alanlarına rağmen son 10 yılda 
ortaya koyduğu çıkış/yükseliş gerçek an-
lamda bir başarı öyküsü. Ama her şeyin 
daha yeni başladığını unutmadan. Zira 
Türkiye’nin en uzun kara sınırına sahip ol-
duğu komşusu Suriye’de yaşananlar bize 
gösterdi ki, bölgemizde dengeler, ittifak-
lar her an değişebilir. Dün her şeyin yo-
lunda gittiğini sandığınız bir ülkeyle yarın 
savaşın eşiğine gelebilirsiniz.

Türkiye-Suriye ilişkilerinin tarihi iniş çıkışlar-
la dolu. Çok değil daha 13-14 yıl önce 
iki ülke PKK terör örgütü yüzünden nere-
deyse savaşın eşiğine gelmiş, Kara Kuv-
vetleri Komutanı Atilla Ateş tarafından bu 
durum sınır bölgesinde “sözlü” olarak ilan 
edilmişti. Ardından Türkiye’nin çabaları 
sonuç verdi. Şam yönetimi örgütün ba-
şındaki ismi kendi topraklarından çıkardı. 
Ardından iki ülke arasında deyim yerin-
deyse bahar dönemi başladı.

Suriye’yi yıllar yılı demir yumrukla yöne-
ten Baas kadrosunun önemli ismi Hafız 
Esad’ın ölümüyle, yerine oğlu Beşar Esad 
geçti. Bu arada Baba Esad’ın cenazesi-
ne Türkiye’den dönemin cumhurbaşkanı 

* Gazeteci/Yazar

Nasuhi GÜNGÖR*

Türkiye’nin etrafında muazzam sorunlar var, ama bunların aynı 
zamanda ciddi fırsat alanları olduğunu da görmek gerekiyor. 
Ancak bunun için bir ‘devlet aklı’ ile olup biteni, tarihsel 
dinamikleriyle, ortak noktalar ve avantajlar üzerinden yeniden 
okumak, öngörmek ve ona göre bir gelecek tasavvur etmek 
gerekiyor.
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Öncelikle Baas rejimi dün ortaya çıkmış 
basit bir yapı değil. Çok sayıda darbe-
nin ve çatışmanın ardından ortaya çıkan 
bir gücün adı. Dahası örgütlenme biçimi 
halkın refahına değil, kendisini ona karşı 
koruma yönünde oluşmuş. Yani ortada 
halkından korunmak için örgütlenmiş bir 
yapı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bunların üzerine bir de rejimin bölgesel 
ve uluslararası bağlantılarını eklediğiniz 
zaman işler iyice karışıyor. Nitekim bun-
ca çatışmaya rağmen Esad rejimi hala 
ayakta ve hala halkının kanını dökmek-
ten çekinmiyor.

Suriye sorununun nasıl çözüleceği, ne-
redeyse tüm dünyayı ilgilendiriyor. Ama 
galiba bu saatten sonra en çok Türkiye’yi 
ilgilendiriyor. Belki de tarihin akışını değiş-
tirecek bir entegrasyon sürecinin yarım 
kaldığını unutmayalım. O nedenle soğuk-
kanlı yaklaşımlara ve daha uzun soluklu 
politikalara ihtiyacımız var.

Peki bu noktada kendimizi gözden ge-
çirmeli miyiz? Eksiklerimiz neler, biraz da 
buna bakalım dilerseniz.

Eksiklik Nerede?
Türkiye’nin kendi etrafında olup biteni ön-
görebilme ve ortaya çıkan yeni sorunları 
yönetebilme derinliği, kuşkusuz pek çok 
ülkeyle karşılaştırılamayacak kadar faz-
la. Ancak yine de bu yöndeki çabaların 
yeterli olduğunu söylemek, hele şu son 
Suriye krizine baktığımızda hiç kolay değil. 

Buradaki en ciddi eksikliğin, Türkiye’de-
ki okur-yazarların bu tür konulara karşı 
ilgisizliği ve duyarsızlığı olduğu üzerinde 
sıkça durmaya çalışıyorum. Ankara, son 
yıllarda hayli büyük bir siyasi cesaretle 
bölgesel sorunların üzerine gidiyor, çö-
zümle ilgili hemen tüm ciddi zeminlerde 
önemli bir aktör olarak yer alıyor. Dahası, 
savunduğu tezlerin sahiciliği ile de ciddi 
bir itibar elde etmiş durumda. 

Ancak bu güç ve itibarı daha kalıcı hale 
getirmek, ne sadece siyasetin üstesinden 
gelebileceği bir iş, ne de diplomasinin. 
Çok daha zengin araçlarla bu politikala-
rın desteklenmesi, deyim yerindeyse altı-
nın doldurulması gerekiyor. İşte sorun da 
tam bu noktada başlıyor.

Türkiye kamuoyunu etkileyen önemli 
isimler, en azından bir bölümü, hala geç-
mişteki güç dengelerinin uzantısı olarak 
hareket ettiği için değil bu politikalara 
katkı sağlamak, altını oymak için hazır kı-
ta bekliyor. Onlardan hayır yok, şerleri ise 
devam ediyor ne yazık ki. 

Yaşadığı ülkenin değerleriyle barışma 
iddiasında olan, en azından bu yönde 
talepleri bulunan kesimlerin önemli bir 
bölümü ise ‘Nasıl olsa iktidarda bizimkiler 
var’ boşvermişliği içinde, geçmişi unutur-
casına hareket ediyor. Daha doğrusu ye-
rinden kımıldamıyor. 

Ne ortada doğru dürüst bir tartışma orta-
mı var, ne ciddi bir tartışmayı besleyecek 
düzeyde dergi, kitap ya da benzeri ça-

lışmalar. Üniversiteler ve düşünce kuru-
luşları birkaç istisna dışında bu sorunlara 
kalıcı bir ilgi göstermiyor. Özellikle bölge 
merkezli çalışmalara yeterince destek 
verilmiyor. Hoş destek olsa kim çalışmak 
istiyor bu alanlarda, o da ayrı bir sorun. 

Hal böyle olunca da, Türkiye’nin bölge 
merkezli iddiaları kuru birer siyasi çıkıştan 
ya da üç beş kuruşluk bir ticari faaliyet-
ten ibaretmiş gibi görünüyor. Ne hazin! 
Çünkü kim ne derse desin seveni sevme-
yeni herkes, Ankara’nın ne söylediğine 
bizim düşündüğümüzden çok daha fazla 
değer veriyor. Ama bunun ülkemiz sınırla-
rında sahici bir karşılığı yok. 

Muazzam Potansiyel Tamam;  
Ama Önce Akıl
Şöyle tamamlayabiliriz. Evet, Türkiye’nin 
etrafında muazzam sorunlar var, ama 
bunların aynı zamanda ciddi fırsat alan-
ları olduğunu da görmek gerekiyor.

Bunları değerlendirmenin yolu, sadece si-
yasetin adım atması ya da ticari potansiyel 
değil. Bunların hepsi gerekiyor, ama hep-
sinden önce bir ‘devlet aklı’ gerekiyor ve 
bununla olup biteni, tarihsel dinamikleriyle, 
ortak noktalar ve avantajlar üzerinden ye-
niden okumak, öngörmek ve ona göre bir 
gelecek tasavvur etmek zorundayız.

“Kuvvetten akıl doğmuyor, ama akıldan 
kuvvet doğuyor.” 

Önce akıl, sonra hamle. Türkiye’nin gele-
ceği bu kurgunun sağlamlığına ve derin-
liğine bağlı. 
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Anayasamızın 166. maddesinde; “Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sa-
nayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke 
kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını plan-
lamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir.” denilmektedir. Bu yak-
laşım çerçevesinde, ülkemizde bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgesel 
nitelikleri de dikkate alan yatırım politikalarının tespiti yoluyla etkin kaynak kullanımının 
sağlanması ve kalkınmanın ülke genelinde dengeli şekilde gerçekleştirilebilmesi ama-
cıyla bölgesel gelişme politikalarına özel bir önem verilmektedir. 

Bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılarak zaman içerisinde giderilmesi, bölgesel 
kalkınmanın tesisi ve hızlandırılması, sürdürülebilir dengeli bir gelişmenin sağlanması ve 
bölgelerimizin ulusal kalkınmaya katkılarının artırılması için uygulamaya konulan poli-
tikaların en önemli referans kaynakları bölgesel gelişme planları ve projeleri olmuştur. 
Buna ek olarak; yatırım teşvikleri, kalkınmada öncelikli yöre (KÖY) politikaları, AB ve 
Türkiye ortak finansmanı ile desteklenen bölgesel kalkınma hibe programları, organize 
sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi siteleri (KSS) yapımı, KÖYDES, BELDES prog-
ramları ve kırsal kalkınma projeleri gibi çeşitli politika ve kalkınma araçları da bölgesel 
gelişme planlarının yanı sıra başvurulan diğer önemli uygulamalardır. Bu çerçevede 
bugüne kadar hazırlanan temel bölgesel gelişme planları, hazırlanma tarihleri itibarıy-
la, şunlardır: 

• Antalya Projesi (1959),
• Doğu Marmara Planlama Projesi (1960-1964),
• Zonguldak Projesi (1961-1963),
• Çukurova Bölgesi Projesi (1962-1963),
• Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) (1989-2002),
• Zonguldak-Bartın-Karabük (ZBK) Bölgesel Gelişme Projesi (1995-1996),
• Doğu Anadolu Projesi (DAP) (1999-2000),
• Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) (1999-2000),
• Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP) (2005-2007).

Bugüne kadar hazırlanan bölgesel plan ve projeler arasında Güneydoğu Anadolu 
Projesi, bünyesindeki yatırımlara harcanan kaynak da dikkate alındığında bölgesel 
gelişme alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük projesidir. Buna karşılık, GAP dışındaki 
bölgesel gelişme planlarının çoğu; kaynak kısıtları, makroekonomik konjonktürel deği-
şim ve diğer teknik engeller nedeniyle istenen ölçüde başarılı olamamıştır.
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Volkan ÖZ
İŞKUR, İstihdam Uzman Yardımcısı

CUMHURİYET TARİHİNİN
EN BÜYÜK PROJESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP)
Bölgesel gelişme alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan GAP, artık,
sadece enerji ve sulama yatırımlarından oluşan bir altyapı projesi olarak değil,
kalkınma ajanslarının ortak işbirliğinden de yararlanarak yerel girişimleri harekete
geçiren entegre bir bölgesel gelişme programı olarak ele alınmaktadır.
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GAP
Esas amacı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahip 
olduğu kaynaklar kullanılarak bölgede yaşayan va-
tandaşlarımızın gelir düzeylerini ve hayat standartlarını 
yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki ge-
lişmişlik farkını ortadan kaldırmak ve milli kalkınma he-
deflerine katkıda bulunmak olan Güneydoğu Anadolu 
Projesi (GAP), Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’ndeki Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotam-
ya ovalarında yer alan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, 
Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illerinde 
uygulanmakta olan, sürdürülebilir kalkınma anlayışını 
temel alan, çok sektörlü entegre bir bölgesel kalkınma 
projesi, olarak tanımlanabilir. 

GAP, 1970’li yıllarda, bölgenin su ve toprak kaynakları-
nın geliştirilmesine yönelik bir program olarak ele alınmış 
ve Fırat-Dicle Havzasında sulama ile hidroelektrik enerji 
üretimine yönelik 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve su-
lama yatırımları öngörülmüştür. 1989 yılında hazırlanan 
Master Plan ve 2002 yılında yapılan revizyon ile proje; 
çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma 
programına dönüştürülmüştür. Kalkınma programı; sula-
ma, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, 
ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsamına al-
mıştır. 

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Fırat ve Dicle nehirleri 
üzerinde kurulan tesislerle, Türkiye’de 1,7 milyon hektar-
dan daha fazla arazinin sulanması ve 7.476 megavatın 
üzerinde kurulu bir kapasiteyle, yılda 27 milyar kilovat sa-
atlik elektrik enerjisi üretilmesi sağlanacaktır.

GAP›ın meydana getireceği yüksek tarım ve sanayi po-
tansiyeli ile birlikte bölgede gelir düzeyinin 5 kat arta-
cağı, bölge nüfusunun yaklaşık 3,8 milyonuna iş imkânı 
yaratılacağı öngörülmektedir.

Dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan GAP, çok 
kapsamlı ve bu ölçüde de çok maliyetli bir projedir. 
GAP Master Planı’nın belirlediği hedef ve büyüklüklere 
ulaşılabilmesi için yapılması öngörülen kamu yatırım-
larının finansman ihtiyacı 2010 yılı fiyatlarıyla 42 milyar 
TL’dir. GAP kapsamında 2010 yılı sonu harcama tutarı 
33,7 milyar TL olup nakdi gerçekleşme % 79,9 düzeyinde 
olmuştur.

GAP Eylem Planı
Bölgesel gelişme ve kalkınmada Cumhuriyet tarihinin 
en büyük ve kapsamlı projesi olan Güneydoğu Anado-
lu Projesi; kaynak kısıtları, uygulama döneminde yaşa-
nan siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizler, bölgedeki terör 
olaylarının artması, Körfez bölgesinde yaşanan istikrarsız 
ortam gibi faktörler ve teknik engeller nedeniyle öngö-
rüldüğü ölçüde başarılı olamamıştır. Ülkemiz açısından 
her açıdan büyük ve son derece yararlı çıktılar sağlaya-
cak olan GAP’ın gerçekleştirilmesi, gerçekçi tedbirlerin 
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alınmasını gerektirmiştir. Bu bakımdan, 60. Cumhuriyet Hükümeti hem geçmiş dönem-
lerdeki geri kalışı telafi etmek, hem de büyük bir başarı ile gerçekleştirdiği hamlelere 
bölgesel gelişme alanında bir yenisini daha ilave etmek üzere “Güneydoğu Anadolu 
Projesi Eylem Planı”nı hazırlamıştır. Bu çerçevede başta sulama olmak üzere, temel 
altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ekonomik 
kalkınma ve sosyal dönüşümün hızlandırılması amacıyla GAP Eylem Planı çalışmaları 
başlatılmıştır. GAP Eylem Planı, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 
Mayıs 2008 tarihinde Diyarbakır’da kamuoyuna açıklanmış ve 18 Haziran 2008 tarih 
ve 26910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 
uygulamaya konulmuştur. GAP Eylem Planı, orta vadede bu projeyi tamamlamaya 
yönelik politikaları, stratejileri ve eylemleri içermektedir. Plan kapsamında yer alan her 
bir eylemin hangi kurum tarafından gerçekleştirileceği, hangi kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapılacağı, hangi tarihler arasında yürütüleceği ve en önemlisi ihtiyaç duyula-
cak kaynak miktarı belirlenmiş ve kaynak ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedbirler 
alınarak hukuki düzenlemeler yapılmıştır. 2008 yılından itibaren GAP Eylem Planı ile 
birlikte projenin tamamlanmasına yönelik çalışmalar daha da hızlanmıştır. 

Eylem planı dört stratejik gelişme ekseni üzerine kurulmuştur. Bu eksenler şunlardır: 

• Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi: Bölgede üretim yapısını, çeşitliliğini, re-
kabet ortamını ve yönetişimi geliştirerek ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

• Sosyal Gelişmenin Sağlanması: Ekonomik büyüme ile birlikte birey ve grupların eko-
nomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltil-
mesi, sosyal dayanışma ve bütünleşmenin artırılması amaçlanmaktadır.

• Altyapının Geliştirilmesi: Ekonomik karar birimlerinin hayatlarını ve ekonomik faali-
yetlerini kolaylaştırmayı, onlara mukayeseli avantaj sağlayacak alanlara öncelik 
sağlamayı hedeflemektedir. 

• Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: Bölgede her türlü faaliyet ve projenin etkin 
şekilde planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetimi için hem kamu 
kuruluşların, hem de yerel/bölgesel nitelikli özel kuruluşların kurumsal gelişimlerinin 
desteklenmesini amaçlamaktadır. 

GAP Eylem Planı ile birlikte ivmelenen çalışmaları aşağıda seçilmiş konulara yönelik 
oluşturulmuş tablo ve grafikler yardımıyla somut bir biçimde görmek mümkündür. 

GAP EYLEM PLANI DÖNEMİNDE YAPILAN YATIRIMLAR, BİN TL (2008-2011)
Gelişme Ekseni 2008 Yatırımları 2009 Yatırımları 2010 Yatırımları 2011 Yatırımları

Ekonomik Kalkınmanın
Gerçekleştirilmesi 105.635 281.809 294.757 263.217

Sosyal Gelişmenin Sağlanması 522.086 657.132 835.187 743.561

Altyapının Geliştirilmesi 1.251.068 1.718.036 2.112.398 2.238.327

Kurumsal Kapasitenin
Geliştirilmesi 0.00 11.000 2.452 0.00

Yedek Ödenek 19.250 0.00 0.00 0.00

Toplam 1.898.039 2.667.977 3.244.794 3.245.105

Tablo-1’de 2008 yılından itibaren, GAP Eylem Planı’nın uygulamaya konulması ile bir-
likte, Eylem Planının dört stratejik gelişme ekseni itibariyle yatırımların 2011 yılı sonuna 
kadar izlemiş olduğu seyir yer almaktadır. Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi ek-
seni çerçevesinde yapılan yatırımlar 2008 yılında 105.635 milyon TL iken 2011 yılında, 
2008 yılına göre % 149,18’lik artış göstererek 263.217 milyon TL’ye yükselmiştir. Benzer 
biçimde sosyal gelişmenin sağlanması ekseni itibariyle yapılan yatırımlar 2008 yılına 
göre 2011 yılında % 60’lık bir artış göstererek 835.187 milyon TL’ye, 2011 yılında ise % 
42,42’lik bir artış göstererek 743.561 milyon TL’ye ulaşmıştır. GAP Eylem Planı’nın uy-
gulamaya konulmasıyla birlikte yapılan yatırımlardaki ağırlığın altyapının geliştirilmesi 
eksenine verildiği görülmektedir. 2008 yılında 1.251 milyar TL’lik yatırım altyapının geliş-
tirilmesi amacıyla yapılmıştır. 2008 yılı içerisinde yapılan yatırımların % 65,9’u altyapının 
geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Altyapının geliştirilmesi amacıyla yapılan yatırımlar 
ilerleyen yıllarda daha da artmıştır. 2008 yılına göre 2010 yılında altyapının geliştirilmesi 
amacıyla yapılan yatırımlar % 68,84’lük artış göstererek 2.112 milyar TL’ye yükselmiş-

Tablo 1. GAP Eylem Planı
Döneminde Yapılan Yatırımlar, 
Bin TL (2008-2011)
2011’de GAP için 3.245 milyar TL yatırım 
yapıldı.

KAYNAK: T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP 
İdaresi Başkanlığı, Yönetici El Kitabı-2011 
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tir. Benzer biçimde 2008 yılına göre 2011 yılında altyapının geliştirilmesi amacıyla ger-
çekleştirilen yatırımlar % 78,9’luk artışla 2.238 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2008 yılından 2011 
yılına kadar GAP Eylem Planı çerçevesinde yapılan yıllık yatırımların yaklaşık olarak % 
66,1’i altyapının geliştirilmesine yönelik olmuştur. Son olarak 2008 yılından 2011 yılına 
kadar GAP Eylem Planı çerçevesinde yapılan yıllık toplam yatırımların izlemiş olduğu 
seyre bakılacak olursa 2008 yılında toplam 1.898 milyar TL’lik yapılırken 2009 yılında 
% 40,60’lık artışla 2.667 milyar TL, 2010 yılında % 71,0’lık artışla 3.244 milyar TL ve 2011 
yılında da yine % 71,0’lık artışla 3.245 milyar TL yatırım yapılmıştır. 

YILLAR İTİBARİYLE GAP – TÜRKİYE KAMU YATIRIMLARI KARŞILAŞTIRMASI (BİN TL)

Yıllar
Türkiye GAP GAP’ın Türkiye’deki 

Payı (%)Cari Fiyatlarla 2011 Fiyatlarıyla Cari Fiyatlarla 2011 Fiyatlarıyla

1990 25.084 23.713.367 2.038 1.926.640 8,1

1995 226.652 12.417.927 16.321 894.203 7,2

2000 5.905.000 26.491.070 422.618 1.895.953 7,2

2002 9.835.000 19.340.028 577.842 1.136.297 5,9

2004 11.977.543 17.747.377 818.253 1.212.423 6,8

2006 17.521.667 22.042.528 1.262.913 1.588.764 7,2

2008 17.123.197 18.422.610 2.063.346 2.219.925 12,1

2010 27.795.290 29.407.416 3.960.763 4.190.487 14,2

2011 31.286.345 31.286.345 4.296.181 4.296.181 13,7

Kamu Yatırımları ve GAP
Tablo-2, 1990-2011 yılları arasından seçilmiş yıllar itibariyle GAP ile Türkiye’deki ge-
nel kamu yatırımlarına ilişkin harcamaları göstermektedir. Tabloda hem cari fiyatlar 
ile hem de 2011 yılı fiyatları ile yatırımların TL cinsinden değerleri yer almaktadır. Söz 
konusu yatırım harcamalarını anlamlı bir biçimde karşılaştırabilmek için Türkiye kamu 
yatırımları ile GAP yatırımlarının birbirlerine nispi oranının ele alınması gerekmektedir. 
Bu çerçevede, 1990 yılında GAP yatırımlarının, Türkiye kamu yatırımlarına oranı % 8,1 
iken bu oran 1995 ve 2000 yıllarında % 7,2’ye gerilemiştir. 2006 yılında yine % 7,2 olarak 
gerçekleşen oran 2008 yılında ve sonrasında ciddi bir sıçrama göstermiştir. Bu sıçra-
manın sebebi Türkiye’nin her köşesinde sosyal ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasıdır. 
Bu süreçte GAP’a aktarılan kamu kaynakları hem oransal hem de rakamsal olarak 
sıçrama göstermiştir. 2000 yılında % 7,2 olan GAP’a yapılan yatırımların Türkiye kamu 
yatırımlarına oranı, kriz yılı olmasına rağmen 2008 yılında % 12,1, 2011 yılında ise % 
13,7’ye yükselmiştir. 

Sulama Yatırımları
GAP ile bölgenin kalkınmasının temel bileşeni olan üretimin çeşitlendirilmesi ve buna 
bağlı olarak tarımsal sanayinin geliştirilebilmesi, sulama yatırımlarının gerçekleştirilmesi 
ile mümkün olacaktır. Bu nedenle sulama altyapısının tamamlanmasına büyük önem 
verilmiştir. 2003 yılında GAP kapsamındaki sulama yatırımları önceki yıllara kıyasla ar-
tış göstermiştir. Bu yıldan sonraki dönemde GAP kapsamındaki sulama yatırımlarında 
önemli bir artış görülmüştür. 2011 yılı itibariyle GAP kapsamındaki sulama yatırımları 
2000 yılında göre % 510’luk muazzam bir artış göstermiştir. 1995-2002 yılları arasında 
GAP kapsamındaki sulama yatırımlarına yıllık ortalama olarak 177.205 milyon TL’lik 
kaynak aktarılırken 2003-2011 yılları arasındaki dönemde söz konusu kaynak aktarı-

Tablo 2. Yıllar İtibariyle GAP
Türkiye Kamu Yatırımları
Karşılaştırması (Bin TL)
2011’deki GAP yatırımlarının Türkiye Kamu 
Yatırımlarına oranı % 13.7’dir.

KAYNAK: T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP 
İdaresi Başkanlığı, Yönetici El Kitabı-2011 

Graf ik 1. 1995-2011 Yılları
Arasında GAP Sulama
Yatırımlarının Dağılımı
GAP Sulama Yatırımları son 11 yılda % 510 
arttı.

KAYNAK: T.C. Kalkınma Bakanlığı, 
Yıllık Yatırım Programları 1995-2011 
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ve kırsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, 
sağlık ve diğer sektörlerdeki yatırımları 
da içine alan ve yörenin bir bütün olarak 
kalkınmasını amaçlayan sürdürülebilir bir 
kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölge-
sel kalkınma projesi olarak değerlendiril-
melidir.

GAP ile hedeflenen bölgesel kalkınmanın 
hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesini sağla-
mak, gerekli yatırımların tamamlanmasını 
sağlamak, bölge halkının eğitim düzeyini 
yükseltmek için gerekli tedbirleri almak 
veya aldırmak, proje kapsamındaki ku-
rum ve kuruluşlar arasında koordinas-
yonu sağlamak amacıyla Güneydoğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Teşkilatı, 6 Kasım 1989 tarih ve 20334 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 388 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile kurul-
muştur. GAP İdaresi; Başkanlık ve Bölge 
Müdürlüğü Şanlıurfa’da olmak üzere ör-
gütlenmiştir. 

İŞKUR ve GAP
GAP Bölgesi; eğitim, sağlık, istihdam ve 
sosyal koruma gibi sosyal alanlarda ülke 
ortalamalarının altında yer almaktadır. 
Bölgenin kalkınması açısından, ekonomik 
büyüme ile birlikte bireylerin ekonomik ve 

sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması 
ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal 
dayanışmanın ve bütünleşmenin artırılma-
sı gerekmektedir. Bu çerçevede GAP Ey-
lem Planının istihdam ile ilgili faaliyetlerinin 
finansmanı için –bir bölümü diğer kurum/
kuruluşların sorumluluğunda olmakla birlik-
te– 339.329.000 TL’lik ödenek ayrılmıştır. Bu 
ödenek kapsamında doğrudan İŞKUR’un 
sorumluluğuna verilmiş ve “GAP-2” ola-
rak adlandırılan bir proje bulunmaktadır. 
İŞKUR; GAP Eylem Planı’na paralel olarak 
2008-2012 yılları arasında uygulanacak 
ve toplam bütçesi 139.329.000 TL olan söz 
konusu proje çerçevesinde Sosyal Geliş-
menin Sağlanması stratejik gelişme ekseni 
kapsamında şu dört eylemi gerçekleştir-
mekle görevlendirilmiştir:

• İşgücü yetiştirme programlarını yay-
gınlaştırmak ve bu programların et-
kinliği artırmak,

• Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik 
eğitim programlarının ve danışmanlık 
hizmetlerinin etkin biçimde verilmesi,

• İşgücü piyasasına girişleri kolaylaştır-
mak amacıyla mesleki danışmanlık 
ve rehberlik hizmetlerini yaygınlaştır-
mak ve daha etkin hale getirmek,

mı yaklaşık 3 kat artarak 514.001 milyon 
TL’ye ulaşmıştır. 

Aşağı Fırat ve Dicle havzalarındaki ge-
niş ovalardan oluşan, güneyde Suriye, 
güneydoğuda ise Irak’la sınırı bulunan 
ve 75.358 kilometrekarelik yüzölçümü 
ile ülkemizin toplam yüzölçümünün % 
9,7’sini oluşturan Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi’nde Adıyaman, Batman, Di-
yarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, 
Şanlıurfa ve Şırnak illeri yer almaktadır. 
Buna ek olarak, Türkiye’de sulanabilir 
8.5 milyon hektarlık arazinin % 20’si, GAP 
Bölgesi’nde yer almaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin 
diğer bölgelerine kıyasla daha az yağışın 
ve daha fazla buharlaşmanın görüldüğü 
bir bölgedir. Dolayısıyla öncelikle böl-
genin zengin su kaynaklarından Fırat ve 
Dicle nehirleri sularının, sulama ve enerji 
üretimi amacıyla değerlendirilmesi ve 
akışları düzensiz olan söz konusu iki nehrin 
sularının dizginlenmesi düşünülmüştür. 

“Güneydoğu Anadolu Projesi” kavramı, 
Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı 
öngörülen barajlar, hidroelektrik santral-
ler ile sulama tesislerinin yanı sıra kentsel 
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Tablo 3. GAP-2 Kapsamında 
Tahsis Edilen Bütçe ve
Gerçekleşme Rakamları
2012 yılının ilk 6 ayında bütçenin gerçekleş-
me oranı yüzde 36.8 oldu.

KAYNAK: İŞKUR, GAP Eylem Planı GAP-2 
Projesine İlişkin Bilgi Notu.

* 30.06.2012 

Tablo 4. GAP-2 Kapsamında 
Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüklerince Açılan Kurslar
GAP 2 kapsamında 2012’nin ilk 6 ayında 255 
kurs açıldı.

KAYNAK: İŞKUR, Veri Tabanı

* 30.06.2012 

• İstihdamı artırmaya yönelik hibe programı geliştirmek ve uygulamak, istihdamı ar-
tırmaya yönelik olan ve eğitim ile işgücü piyasası ilişkisini güçlendirmeyi hedefleyen 
çok ortaklı, küçük ölçekli projeleri desteklemek ve Toplum Yararına Çalışma Prog-
ramları (TYÇP) uygulamak.

Bu eylemlere bağlı olarak illerin nüfusu, işsizlik oranları, İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı ve 
GSMH’deki payları gibi kalemler göz önüne alınarak iller itibariyle kaynak tahsisleri ya-
pılmıştır. Ödenek tahsislerinde geçmiş yıllarda harcanmayan ödenek, bir sonraki yıl 
tahsis edilmiştir. Bu çerçevede 2008-2012 yılları arasında tahsis edilen ödenekler ve 
gerçekleşmeler Tablo-3’e bakılarak görülebilir. 

GAP-2 KAPSAMINDA TAHSİS EDİLEN BÜTÇE VE GERÇEKLEŞME RAKAMLARI 
Yıllar Bütçe Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı

2009 37.010.000 30.292.248 81,85

2010 38.212.000 27.048.922 70,79

2011 40.428.000 31.616.170 78,20

2012* 40.000.000 14.723.156 36,80

GAP-2 kapsamında yer alan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine 2009 yılında 37.010 
Milyon TL’lik bütçe tahsis edilmiştir. 2009 yılı sonu itibariyle bu bütçenin % 81,85’ini oluş-
turan 30.292 Milyon TL harcanmıştır. 2010 yılında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine 
tahsis edilen bütçe 1.202 Milyon TL artarak 38.212 Milyon TL’ye yükselmiştir. Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin 2010 yılında gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler sonu-
cunda bütçenin % 70,79’luk kısmını oluşturan 27.048 Milyon TL harcanmıştır. 2011 yılına 
gelindiğinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine ayrılan ödenek bir önceki yıla gö-
re 2.216 Milyon TL artarak 40.428 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle söz konusu 
bütçenin % 78,20’lik kısmına tekabül eden 31.616 Milyon TL harcanmıştır. 2012 yılına 
gelindiğinde GAP-2 kapsamındaki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine proje kap-
samındaki faaliyetleri gerçekleştirmeleri için 40.000 Milyon TL’lik bütçe tahsis edilmiştir. 
2012 yılının ilk altı aylık döneminde 40.000 Milyon TL’lik bütçenin % 36,80’ini oluşturan 
14.723 Milyon TL harcanmıştır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından, tahsis 
edilen bütçelerden harcanan miktarlarla yürütülen kurslara ilişkin rakamlar Tablo-4’e 
bakılarak görülebilir. 

GAP-2 KAPSAMINDA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNCE AÇILAN KURSLAR

Yıllar Açılan Kurs Sayısı Erkek Kursiyer Sayısı Kadın Kursiyer Sayısı Toplam Kursiyer Sayısı

2009 525 6.248 6.383 12.631

2010 344 6.008 3.106 9.114

2011 366 6.901 2.847 9.748

2012* 255 5.516 2.633 8.149

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda da ifade edildiği gibi, Güneydoğu Anadolu Projesi 
çalışmaları devam etmektedir. GAP, artık, sadece enerji ve sulama yatırımlarından 
oluşan bir altyapı projesi olarak değil, kalkınma ajanslarının ortak işbirliğinden de ya-
rarlanarak yerel girişimleri harekete geçiren entegre bir bölgesel gelişme programı 
olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda, modern sulama tekniklerinin uygulanması, ula-
şım ve konut altyapısının tamamlanması, rekabetçi ürün türlerine geçiş, pazarlama 
olanaklarının genişletilmesi, insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, 
doğal ve kültürel dokunun değerlendirilmesi gibi ekonomik kalkınma ve sosyal geliş-
meyi kolaylaştırıcı yeni politikalar uygulanarak bölgenin rekabet gündemi destekle-
necektir. 

Kaynakça:
• T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı (2008-2012), 

(01.08.2012).
• T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı, Yönetici El Kitabı-2011, (02.08.2012).
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, GAP Eylem Planı GAP-2 Projesine İlişkin Bilgi Notu, Haziran 2012.
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Veri Tabanı.
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Giriş
İşsizlik sigortası, işsizlik riskinin tazmininde 
dünyada en yaygın kullanılan yöntem 
olarak göze çarpmaktadır. En genel an-
lamıyla bir üretim faktörü olan emeğin 
tam kullanılamaması durumunu ifade 
eden işsizlik1, işsizlik sigortası ile koruma 
altına alınan bir risktir. Bir üretim faktörü 
olarak emek, taşıdığı özellikler dolayısıyla 
diğer tüm üretim faktörlerinden farklı bir 
yapıdadır. Emeğin tam kullanılamaması 
durumunun sonuçları diğer üretim faktör-
lerinin eksik istihdamından farklı özellikler 
taşımaktadır. İşsizlik olgusunun bir risk ola-
rak tanımlanması, eksik veya yeterince 
kullanılamayan üretim faktörünün emek, 
dolayısıyla insan olması nedeniyledir. Di-
ğer üretim faktörlerin eksik istihdamı da 
oldukça önemli sonuçlar doğurmaktadır. 
Doğal kaynakların, sermayenin ve giri-
şimcinin eksik istihdamı, emek faktörünün 
yeterince kullanılamaması üzerinde etki-
lidir. Ancak emeğin tam olarak kullanı-
lamaması ekonomik sorunların yanında 
toplumsal sorunlara da yol açmaktadır. 
Bireyin işsiz kalması bireysel anlamda gelir 
elde edememesini, işsizlik süresi uzadıkça 
beceri erozyonuna uğraması sonucu-
nu doğurmaktadır. Toplumsal anlamda 
ise uzun süre işsiz kalan bireyin toplumla 
bağlarının zayıflaması ve içinde yaşadı-
ğı topluma karşı düşmanca tutumlar ta-
kınması durumu söz konusu olmaktadır. 
Arap Baharının Tunus’ta Muhammed 
Buazizi isimli kişinin, işsizliğin körüklediği 
sorunlar ile baş edememesi ve kendisini 
ateşe vermesi ile başladığı bilinmektedir. 
Dolayısıyla işsizliğin diğer üretim faktörleri-
nin eksik istihdamından farklı değerlendi-
rilmesi gerektiği açıktır. 

İşsizliğin ekonomik anlamda da sonuçları 
olmaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde 
bireylerin ve toplumun satın alma gücü-
nün korunması ve tüketimin canlı tutul-
ması için üretilen ürünlere karşı talebin 
yaratılması gerekmektedir. İşsizlik doğru-
dan bu döngüyü kırıcı etki yarattığı için 
önlem alınması gereken bir konudur. Tüm 
bu özellikleri dolayısıyla farklı değerlendi-
rilen işsizlik; işsizlik sigortası, işsizlik yardım-
ları ve diğer sosyal yardımlar ile sonuç-
larının önüne geçilmeye, aktif istihdam 
politikaları vasıtasıyla da nedenlerinin or-
tadan kaldırılmaya çalışıldığı bir olgudur. 

İşsizlik Sigortasının Ortaya Çıkış Nedenleri 
İşsizlik riskinin tazmin edilme gereksinimi; 
belirtilen tüm bu nedenlerden farklı ola-
rak, bağımlı çalışmanın doğası gereği 
ortaya çıkmıştır. Bağımlı statüler altında 
çalışanlar, üretim araçlarına, serbest ça-
lışma olanaklarına sahip değillerdir ya da 
ekonomik bağımsızlıktan yoksundurlar. 
Dolayısıyla bağımlı çalışanların büyük ço-
ğunluğunun tek geliri ücrettir2. İş hukuku 
mevzuatının gelişmesine ve iş ilişkisinin 
sonlanmasına karşı güvencelerin kap-
samının genişletilmesine karşılık özellikle 
neo-liberal küreselleşmenin hâkim oldu-
ğu 1990 sonrasında işgücü piyasalarında 
yeni istihdam biçimlerinin ortaya çıkma-
sı ile işgücünün kutuplaştırıldığı, esneklik 
uygulamaları ile birlikte hem ücretlerin, 
hem de iş güvencesinin olumsuz etkilen-
diği bir dönem yaşanmaktadır3. Serma-
yenin küresel hareketliliğinin önündeki 
tüm engeller kaldırıldığı için yatırımların 
işgücünün ve istihdam maliyetlerinin gö-
rece düşük ülkelere kaydırıldığı ve bu ne-
denle de özellikle mavi yakalı çalışanlar 

İŞSİZLİK SİGORTASININ ORTAYA ÇIKIŞI ve 
TARİHSEL GELİŞİMİ

1929 Büyük Buhranı ile birlikte işsizlik kitlesel anlamda 
ortaya çıkmaya başlamış ve bu nedenle bir sosyal risk olarak 
değerlendirilmiş; istihdamın özellikle mavi yakalılar için 
daralması ile birlikte işsizlik sürelerinin uzayacağı görülmüş 
ve tüm bu durumun ortaya çıkartabileceği sorunlara belli bir 
noktaya kadar çözüm olabilecek işsizlik sigortası mekanizması, 
modern ve sistematik anlamda devreye girmeye başlamıştır.

* Gazi Üniversitesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü, Araştırma Görevlisi, 

Okan Güray BÜLBÜL *
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için istihdam imkânlarının oldukça azal-
dığı ve yine ücretlerde küresel rekabet 
içerisinde geri kalmamak adına baskı-
lanma sürecinin yaşandığı görülmekte-
dir. Bununla birlikte düşük çalışma stan-
dartlarının gelişmiş ve zengin ülkelerden, 
gelişmekte olan ve görece fakir ülkelere 
sınırlar ötesi ihracatı olarak ifade edile-
bilecek “dibe doğru yarış” süreci4, hem 
çalışma standartlarının düşmesine, hem 
de işsizlik olgusunun yaygınlaşmasına ve 
sonuçlarının dramatik olmasına neden 
olmaktadır. Bu süreç iş güvencesine ilişkin 
korumaların bireylerden, işlere yöneldiği 
esnek güvence anlayışının bir istihdam 
politikası olarak uygulanması sonucunu 
doğurmuştur. 

İşsizlik Sigortasının Dünyada Ortaya 
Çıkışı ve Özellikleri
İşsizlik sigortasının dünyada ortaya çıkışı, 
işsizlik olgusunun ekonomik hayattaki ko-
numu, kapsamı ve özellikle işsizliğe karşı 
bakış açısı ile paralellik arz etmektedir. 
Sanayi devriminin sınırsız enerjiye kavuş-
turduğu üretim süreci, kitlesel tüketim için 
kitlesel üretimi hedeflemekteydi. Üretimin 
sınırsız bir enerjiye kavuştuğu, fabrikaların 
bacalarının bütün gün tüttüğü, üretim 
bandında standardize edilmiş ürünlerin 
çalışma saatleri sınırına takılmadan üretil-
diği sanayi devrimi süresince ücretli çalış-
ma, toplumsal anlamda kabul gördüğü 
gibi, ekonomik hayatın da merkezine 
yerleşmişti. Antropologların sıklıkla dile 
getirdiği üzere, üç büyük teknolojik dev-
rimden biri olan sanayi devrimi, kendin-
den önceki dönemi kökten ve çok hızlı 
değiştiren bir süreci ifade etmektedir5. 
Bu süreç ekonomik hayattaki kavramla-
rı değiştirdiği ve yeni kavramlar ürettiği 
gibi işsizliğe karşı bakış açısını da belirle-
mişti. Sanayi devrimi sonrası dönemde 
sınırsız bir üretim söz konusu olduğu için iş 
imkânları çok geniş, işler oldukça yalın ve 
basit olduğundan yüksek beceri düzeyi 
gerektirmeyen fazlaca istihdam alanı bu-
lunmaktaydı. İşsizlik, döneme hâkim olan 
liberal yaklaşımın da etkisiyle bireysel bir 
kusur ve tembellik nedeniyle ortaya çı-
kan bir durum olarak algılanmaktaydı. 
Bu algı yapısı, “insanların içinde yaşadı-
ğı değişen ve dinamik dünyadan çıkan 
olasılık ağırlıklı belirsizlik”6 olarak ifade edi-
len sosyal risk tanımıyla örtüşmediği için, 
işsizliğe önlem alınması gereken sosyal bir 
risk olarak değil, tembel bireylerin kendi 
kusurlarından kaynaklanan bir durum 
olarak yaklaşılmaktaydı. Dolayısıyla bu 
şekilde algılanan işsizliğe karşı modern bir 
sigorta mekanizmasının ortaya çıkması, 

sanayi devrimi sonrası ekonomik yapı-
nın sekteye uğradığı ve kitlesel olarak 
işsizliğin yaşandığı büyük buhrana kadar 
mümkün olmamıştı.

İşsizlik riskinin bir sosyal sorun olarak ta-
nımlanması ise Büyük Buhran’dan 10-15 
yıl öncesine dayanmaktadır. Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün (ILO) 29 Ekim 1919 
tarihinde kabul ettiği  “İşsizlik Hakkında 
Sözleşme”, işsizlik riskine karşı önlemler 
öngörmekte ve istihdam ofislerinin kurul-
masını, işsizlik sigortasından elde edilen 
yardımlarda ayrımcılık yapılmamasını 
düzenlemektedir. ILO’nun işsizliği bir sos-
yal sorun ve önlem alınması gereken bir 
risk olarak görmesi, uluslararası platform-
da işsizliğe karşı algının değişmesini sağ-
lamak amacını taşımaktadır. 1929 Büyük 
Buhranı ile sanayi devrimi sonrası ilk büyük 
krizi ile karşılaşan kapitalist düzen çareyi; 
sosyal korumayı geliştirmekte, satın alma 
gücünü korumakta ve genişletici maliye 
politikalarını uygulamakta bulan Keynez-
yen ekonomi politikalarında bulmuştur. 
Bu çare ekonomi politikasında birçok un-
suru değiştirdiği gibi, işsizliğe karşı algıyı ve 
tutumu da değiştirmiştir. İşsizlik kitlesel an-
lamda ortaya çıkmaya başladığı için bir 
sosyal risk olarak değerlendirilmiş, istihda-
mın özellikle mavi yakalılar için daralma-
sı ile birlikte işsizlik sürelerinin uzayacağı 
görülmüş ve tüm bu durumun ortaya çı-
kartabileceği sorunlara belli bir noktaya 
kadar çözüm olabilecek işsizlik sigortası 
mekanizması modern ve sistematik an-
lamda devreye girmeye başlamıştır. 

İşsizliğe karşı alınan ilk önlemler sanayi 
devriminin çocuğu olarak nitelendiri-
lebilecek sendikalar vasıtasıyla ortaya 
çıkmıştır7. Loncalar sistemi içerisinde yar-
dımlaşma sandıkları paralelinde işsizliğe 
karşı ilk önlemlerin hayata geçirildiği gö-
rülmüştür. Günümüzdeki uygulamadan 
farklı olarak tamamen gönüllü katılımı 
öngören ve kendi kapsamları ile sınır-
lı olan bir işsizlik sigortası uygulaması söz 
konusudur8. Sendikaların kapsamı ve ida-
resindeki ilk işsizlik sigortası uygulamaları 
1832’de İngiltere’de çelik dökümcüleri 
sendikasında, İsveç’te ise topografçılar 
sendikasında 1892 yılında uygulamaya 
konulmuştur. Bu dönemdeki işsizlik sigor-
tası uygulaması dünyada bugünkü uygu-
lamaların oldukça uzağında, neredeyse 
özel bir sigorta kolu gibi işleyen bir yapı-
ya sahipti. Bugün dünyada uygulanan 
işsizlik sigortası uygulamasına benzer bir 
şekilde zorunlu katkı ve yararlanmada 
yasal talep hakkına dayalı yapı ilk kez 

İngiltere’de 1911 yılında kurulmuştur. 
Bu tarihten sonra özellikle Büyük Buhran 
sonrasında işsizlik riskinin algılanışındaki 
farklılık ve işsizliğin kitlesel olarak ortaya 
çıkması sonucu zorunlu işsizlik sigortası 
uygulaması dünya geneline yayılmıştır9. 
İşsizlik sigortası uygulamaları sendikalar 
bazında başladığı yapılanmaya devletin 
önderliğinde kurulan ve zorunlu katılımın 
öngörüldüğü modellerle devam etmiş ve 
bugün dünyada sıklıkla uygulanan yapı-
ya ulaşmıştır. 

İşsizlik sigortası uygulamalarının yapılan-
ma modeli, işsizlik sigortasının işgücü pi-
yasasına ve işgücü hareketliliğine etkileri 
ile tazminini sağladığı işsizlik riskinin genel 
özellikleri doğrultusunda şekillenmiştir. 
Buna göre işsizlik sigortasının öne çıkan 
beş özelliği söz konusudur. Sigorta ilişkisi-
nin bir gereği olarak ortaya çıkan işsizlik 
riskinin tazmin edilme özelliği, zorunlu ka-
tılımın öngörülmesi, sigorta ilişkisinin bir 
unsuru olarak prim ödeme özelliği, dev-
letçe kurulmuş olma özelliği ve yeniden 
işe yerleştirme özelliği işsizlik sigortasının 
temel özellikleridir. 

İşsizlik sigortasının özellikleri, işsizlik sigorta-
sının fonksiyonlarını ifade eder niteliktedir. 
Bir sosyal sorun olarak değerlendirilen iş-
sizliğin ekonomik sonuçlarının önüne geç-
mek, işsizlik riskinin belirli bir grup üzerinde 
değil işgücü piyasasında tüm bağımlı 
çalışanların ortak riski olduğunun kabul 
edilmesi, sigorta ilişkisi uyarınca ivazlar-
dan yararlanabilmek için belirli bir süre 
prim ödenmiş olma koşulu ve işgücü pi-
yasasındaki hareketliliği devam ettirici bir 
fonksiyon olarak yeniden işe yerleştirme 
mekanizması olarak uygulanması, işsizlik 
sigortasının temel yapısını ve bugün dün-
yadaki yaygın kurgusunu oluşturmaktadır. 

Türkiye’de İşsizlik Sigortasının Kuruluşu 
Türkiye’de işsizlik sigortası, dünyadaki di-
ğer ülkelere oranla oldukça geç olarak 
nitelendirilebilecek 1999 yılında yapılan-
dırılmıştır. İşsizlik sigortasını en geç uygu-
lamaya koyan OECD ülkesi Türkiye’dir. 
Bu durumun altında birçok neden yat-
maktadır. Türkiye’nin istihdam üzerinde-
ki mali yükler anlamında OECD ülkeleri 
içerisinde en yüksek maliyete sahip ol-
ması dolayısıyla, işgücü piyasası katılığı 
yaratmamak ve işverenlere yeni bir mali 
yük getirmemek adına işsizlik sigortasının 
kurulması geciktirilmiştir. Ayrıca Türkiye iş-
gücü piyasasının kronik sorunu olan be-
ceri uyumsuzluğuna dayalı yapısal işsizlik 
nedeniyle iyi kurgulanmamış bir işsizlik 
sigortası uygulamasının olumsuz etkile-
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ri olabileceği endişesi işsizlik sigortasının 
kuruluşunu geciktiren bir diğer nedendir. 
Türkiye işgücü piyasasına ilişkin sistematik 
istatistiklerin bulunmayışı ve bu nedenle 
kapsamı öngörülemeyen bir işsizlik sigor-
tası uygulamasına yönelik endişeler de 
Türkiye’de işsizlik sigortasının kurulmasını 
geciktirmiştir. Ayrıca genel olarak çalı-
şanlarda, özel olarak toplumun önemli 
bir kesiminde fon yönetimine karşı gü-
vensizlik, finansman zorlukları, aktüeryal 
dengenin kurulamayacağı düşüncesi ve 
en önemli neden olarak da kıdem taz-
minatının işsizlik sigortasının yerini aldığı 
görüşü, işsizlik sigortasının gecikmesindeki 
diğer nedenlerdir. Tüm bu nedenler işsizlik 
sigortasının Türkiye’de kurulmasını gecik-
tirmiş ve kurulan yapıyı da etkilemiştir. 

Belirtilen nedenler dolayısıyla aktüeryal 
dengenin sağlanması amacına yöne-
lik olarak işsizlik sigortasından yararlan-
ma kriterleri katı belirlenmiş ve Fon’da 
belirli bir büyüklüğün oluşması yönünde 
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
yine yapısal işsizlik olgusunun varlığına 
paralel olarak ilk kez işgücü piyasasına 
girenlerin karşılaştığı işsizlik durumu işsizlik 
sigortasının kapsamı dışında bırakılmıştır. 
Bununla beraber Fon kavramına ilişkin 
toplumsal algıyı kıracak gelişmeler ya-
şanmış, Güneydoğu Anadolu Projesine 
kaynak aktarımı dışında İşsizlik Sigortası 
Fonu’nun amacı dışında kullanılması du-
rumu olarak ifade edilecek bir durum ya-
şanmamıştır. Ancak belirtmek gerekir ki, 
işsizlik sigortasında biriken miktar, Fon ile 
ilgili kaygıları artırmaktadır. Zira Türkiye iş-
gücü piyasasına yönelik yapısal reformlar 
veya ülkede oluşabilecek herhangi bir 
doğal afet gibi durumlarda iş dünyası ve 
çalışanlardan fedakârlıklar beklenmesi 
durumu ortaya çıkabilecek ve Fon’daki 
paranın bu amaçlarla kullanılma ihtimali 
oluşabilecektir. Bu durum İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndaki paranın amaç dışı kullanıl-
ması sonucunu doğurabilecek ve işsizlik 
sigortasının kuruluş aşamasındaki endişe-
lerin haklı olduğunu gösterebilecektir. 

İşsizlik sigortası uygulamasının dünyadaki 
genel uygulamaları ve Türkiye özelinde-
ki farklılıklara bakıldığında işsizlik sigortası 
uygulamalarının ülkelerin refah rejimleri 
ile yakın ilişkili olduğu görülmektedir. Re-
fah rejimleri sosyal demokrat olarak ifade 
edilebilecek ülkelerde işsizlik sigortasın-
dan elde edilen ödenek bonkör ve işsizlik 
sigortasından yararlanma süresi uzunken, 
liberal refah rejimlerine sahip ülkelerde 
ödenekler sınırlı ve yararlanma süresi kı-

sadır. Türkiye özelinde ise işsizlik sigortası 
uygulaması belirtilen kaygılar nedeniyle 
yararlanma kriterleri katı, yardım miktarı 
sınırlı ancak yeniden işe yerleştirme fonk-
siyonları açısından esnek bir uygulama 
olarak görünmektedir. Ayrıca Türkiye’de 
işsizlik sigortası uygulamasından bekle-
nen faydanın aileden önemli ölçüde 
karşılandığı görülmektedir. Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu Akdeniz Kuşağı ülkele-
rinin sosyal güvenlik sistemi aileye dayan-
maktadır. Bireylerin işsizlik ile karşılaştıkla-
rında önemli ölçüde ailelerinden destek 
alabilmeleri, hatta uzayan işsizlik sürele-
rinde aynı evde ikamet etme yolunu se-
çerek masrafları azaltma yoluna gitme-
leri ülkemizde sık görülen bir durumdur10. 
İşsizlik sigortası uygulamasının dizaynında 
toplumsal faktörlerin de belirleyici olduğu 
ve belki de bu değerlerin de hesaba ka-
tıldığı görülmektedir. 

Sonuç 
İşsizlik sigortası kuruluşundan bu yana tüm 
dünyada akademik olarak incelenen, 
üzerine ampirik çalışmalar kurgulanan ve 
ideal uygulamanın dizayn edilmeye ça-
lışıldığı bir yapıyı ifade etmektedir. İşsizlik 
sigortasının üzerinde bu derece durul-
masının nedeni, işgücü piyasası ve istih-
dam ile son derece yakın ilişkili olması ve 
işsizlik sigortasının hem bir refah ölçütü ve 
göstergesi, hem de ekonomik hayattaki 
etkinliğin belirleyicisi bir rasyo olan işsizlik 
oranının bir sonucu olmasıdır. Kapsayıcı 
ve bonkör bir işsizlik sigortası uygulama-
sının bireyleri tembelliğe itmesi söz ko-
nusu olabileceği gibi, dar kapsamlı ve 
kısa süreli bir işsizlik sigortası uygulaması 
da bireylerin işsiz kaldıkları süre içerisinde 
gelirlerini ve satın alma güçlerini kaybet-
mesine ve uzayan işsizlik süresi içerisinde 
beceri erozyonuna uğramalarına neden 
olabilecektir. Tüm bu etkiler ve ülkedeki 
sosyal güvenlik ve sosyal yardım meka-
nizmaları bir arada düşünülerek oluştu-
rulabilecek ve daha önce bahsettiğimiz 
gibi ülkenin refah rejimi, toplumsal ya-
pısı ve işgücü piyasasının karakteristiği 
ile uyumlu bir işsizlik sigortası uygulaması 
hem işsizliğin önlenmesinde, hem de işsiz-
lik riskinin tazmin edilmesi anlamında et-
kin ve etkili sonuçlar doğuracaktır. 
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Giriş
Dünyada tüm ülkelerin ortak sorunu olan işsizlik, ülkeleri bu konuda ciddi önlemler 
almaya, alınan önlemleri geliştirmeye sevk etmiştir. Ülkemiz çalışma hayatına 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 1999 yılında giren işsizlik sigortası sisteminden ilk öde-
meler 2002 yılı Mart ayından itibaren başlamıştır. Sosyal hayatın düzenlenerek insancıl 
koşullara sahip bir çalışma düzeninin oluşturulması, çalışanların durumlarının iyileştiril-
mesi, istihdamın geliştirilmesi ve çalışma barışının sağlanması noktasında işsizlik sigortası 
önemli bir yere sahiptir. Çalışırken kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanların belirli süre 
gelir elde etmelerini sağlayan İşsizlik Sigortası Fonu, son yıllarda istidam artırıcı bir dizi 
önlemlerin de kaynağını oluşturmuş, bu kapsamda meslek edindirme kursları, Toplum 
Yararına Çalışama Programları, teşvikler gibi aktif istihdam tedbirleri Fon kaynakların-
dan karşılanmış, karşılanmasına da devam edilmektedir.

Fon’un Kuruluşu ve Yönetimi
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun gerektirdiği görev ve hizmetler için malî kaynak 
sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, Kanunun öngördüğü öde-
melerde bulunmak üzere “İşsizlik Sigortası Fonu” kurulmuştur. 1 Haziran 2000 tarihin-
den itibaren SGK tarafından yapılan prim kesintileri Fon hesaplarına ilk olarak Temmuz 
2000’de aktarılmaya başlanmıştır. Fon; kamu, işçi, işveren ve esnaf temsilcilerinden 
oluşan İŞKUR Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde işletilip yönetilmektedir. 

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’NUN

YÖNETİMİ

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanların belirli süre gelir elde etmelerini 
sağlayan İşsizlik Sigortası Fonu, son yıllarda istidam artırıcı bir dizi önlemlerin 
de kaynağını oluşturmuş, bu kapsamda meslek edindirme kursları, Toplum
Yararına Çalışama Programları, teşvikler gibi aktif istihdam tedbirleri Fon
kaynaklarından karşılanmış, karşılanmasına da devam edilmektedir.

Asım Göker KESKİN 
İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı
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Fon’un Gelirleri
Fon’un gelirleri; işsizlik sigortası 
primlerinden (işçi-işveren ve devlet pa-
yı), primlerin değerlendirilmesinden elde 
edilen kazanç ve iratlardan, Kanun gere-
ğince sigortalı ve işverenlerden alınacak 
ceza, gecikme zammı ve faizlerden oluş-
maktadır. 

Fon’un Giderleri 
Kanun kapsamında Fon’un giderleri şu 
başlıklar altında sayılabilir:

•	 Kanun kapsamında işsizlik ödeneği 
almaya hak kazanan işsizlere verilen 
ödenekler, meslek geliştirme, meslek 
edindirme ve yetiştirme eğitimi gider-
leri ile yeni bir iş bulma için yapılan 
giderler, 

•	 İŞKUR’a kayıtlı diğer işsizlere yönelik ola-
rak işgücünün istihdam edilebilirliğini 
artırmak, çalışanların vasıflarını yüksel-
terek işsizlik riskini azaltmak ve tekno-
lojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması 
beklenenlerin başka alanlara yönlen-
dirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı 
ve koruyucu tedbirler almak ve uygu-
lamak, işe yerleştirme ve danışmanlık 
hizmetleri temin etmek, işgücü piya-
sası araştırma ve planlama çalışmaları 
yapmak amacıyla yapılan giderler, 

•	 İstihdamı teşvik etmek amacıyla 
yapılan giderler,

•	 İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine 
getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun 
onayı üzerine İŞKUR tarafından yapılan 
giderler ile hizmet binası kiralanması, 
hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgi-
sayar yazılım ve donanımı alım gider-
leri.

İşsizlik sigortası anlamında Fon’dan 
yapılan ödemeler, “işsizlik ödeneği”, “kısa 
çalışma ödeneği” ve “Ücret Garanti Fonu 
kapsamındaki ödemeler” olmak üzere 
üçe ayrılmaktadır. 

İşsizlik Ödeneği, işsizlik sigortası kapsa-
mında bir işyerinde çalışırken; çalışma 
istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde 
olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru 
dışında işini kaybedenlere; Kanun’da be-
lirtilen diğer şartları taşıması durumunda 
ödenmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik, 
sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı 
sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma 
sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde 
azaltılması ya da işyerinde faaliyetin ta-
mamen veya kısmen geçici olarak dur-
durulması hallerinde üç ay süre ile öden-
mektedir.

Ücret Garanti Fonu uygulamasında ise, 
işverenin, konkordato ilan etmesi, işve-
ren için aciz vesikası alınması, iflası veya 
iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme 
güçlüğüne düştüğü hallerde, çalışanla-
rının hizmet akdinden kaynaklanan ve 
ödenmeyen üç aylık ücret alacakları 
Ücret Garanti Fonu’ndan ödenmektedir.

“Pasif İstihdam Tedbirleri” başlığı altında 
toplanabilecek bu ödemeler ve bunlara 
bağlı sağlık sigorta primleri dışında Fon, 
aktif işgücü programlarının hayata ge-
çirilmesinde ve istihdamın teşvik edilmesi 
uygulamalarında da kullanılmaktadır. Bu 
bağlamda Fon’un giderlerinin salt işsizlik 
sigortası ödemelerinden ibaret olmayıp 
işsizlik ile mücadele kapsamında çok 
boyutlu bir sistem öngördüğü ve işsizliği 

önlemek ve azaltmak amacıyla Fon’dan 
kaynak aktarımının mümkün kılındığı 
görülebilir. Gerçekten de, 2008 yılında 
ABD’de başlayıp hızla tüm dünyaya yayı-
lan küresel ekonomik krizin ülkemiz üzerin-
deki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi 
amacıyla alınan tedbirler kapsamında 
Fon’un aktif olarak kullanıldığı görülmek-
tedir. Mesleki eğitim kurslarına aktarılan 
kaynak başta olmak üzere, aktif istihdam 
politikalarının uygulanmasında ve bu po-
litikaların işsizlikle mücadele kapsamında 
çok büyük bir rol oynamasında, Fon’dan 
aktarılan kaynakların hayati bir önemi 
bulunmaktadır.

Ayrıca, 4447 sayılı Kanun’un geçici 6. 
maddesi ile Güneydoğu Anadolu Pro-
jesi kapsamındaki yatırımlar öncelikli ol-
mak üzere ekonomik kalkınma ve sosyal 
gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarının 
finansmanı amacıyla Fon’un mevcut 
nema gelirlerinden 2008 yılında 1 milyar 
300 milyon TL’nin, 2009 ve 2010 yılında 
tahsil edilen faiz gelirlerinin 3/4’ünün, 
2011 ve 2012 yılında ise 1/4’ünün Hazi-
ne hesaplarına aktarılması hüküm altı-
na alınmıştır. Buna göre Fon’dan GAP’a 
2009 yılında 4.140.940.701,13 TL; 2010 
yılında 3.664.454.891,64 TL; 2011 yılın-
da 995.284.059,45 TL ve 2012 yılında ise 
905.253.751,04 TL olmak üzere 2008 yılın-
dan 31 Ağustos 2012 tarihine kadar top-
lam 11.005.933.403,26 TL aktarılmıştır. Bu 
kapsamda aktarılan ve aktarılacak olan 
kaynaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar-
dan elde edilecek getiriler ile varlık satış-
larından elde edilecek gelirlerin Yüksek 
Planlama Kurulu’nca belirlenecek oranı 
ise Fon hesaplarına aktarılacaktır. 
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Fon’un giderlerinin salt işsizlik 
sigortası ödemelerinden ibaret 

olmayıp işsizlik ile mücadele 
kapsamında çok boyutlu bir 

sistem öngördüğü ve işsizliği 
önlemek ve azaltmak amacıyla 

Fon’dan kaynak aktarımının 
mümkün kılındığı görülebilir.

Tablo 1. 31.08.2012 Tarihi 
İtibariyle Fon Durumu (TL)
Fon varlığı 58.472 milyar TL’dir

* Toplam Varlığa Ücret Garanti Fonu 
dâhildir.

Tablo 2. 31.08.2012 Tarihi 
İtibariyle İşsizlik Sigortası Fon 
Varlığının Yatırım Araçlarına 
Göre Dağılımı
Fon varlığı 4 farklı yatırım aracında 
değerlendirilmektedir.

Fon Kaynaklarının Değerlendirilmesi 
Fon kaynaklarının piyasa şartlarında değerlendirilmesi esastır. Fon kaynakları, riskin da-
ğıtılması esası ve Fon’un aktüeryal dengeleri dikkate alınmak suretiyle sosyal tarafların 
da yer aldığı İŞKUR Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu 
çerçevede, piyasa koşulları, yatırım araçlarının riskleri, vadeleri ve Fon’un nakit akış 
durumu dikkate alınmaktadır. Fon kaynakları Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen 
Devlet iç borçlanma senetlerinde, repoda ve mevduatta değerlendirilmektedir. 

31.08.2012 TARİHİ İTİBARİYLE FON DURUMU (TL)
İşsizlik Sigortası Primleri (İşçi ve İşveren Payı) 26.407.903.500,84

Devlet Payı 8.886.062.290,74

İdari Para Cezaları 15.622.894,65

Gecikme Zammı 463.462.697,13

Diğer Gelirler 15.021.160,53

İade Giriş 286.511.033,58

Faiz Geliri 42.145.874.772,10

Girişler Toplamı 78.220.458.349,57

GAP Giderleri 11.005.933.403,26

Ödenek Alanların Sağlık Sigortası Primi 1.067.138.388,46

İşsizlik Ödeneği 5.184.950.210,96

Aktif İşgücü Programları 1.647.203.920,45

Ücret Garanti Fonu Ödemesi 68.078.713,67

İstihdamı Teşvik 225.382.731,04

Kısa Çalışma Ödeneği 209.852.631,81

Diğer Giderler 338.956.757,99

Çıkışlar Toplamı 19.747.496.757,64

*TOPLAM FON VARLIĞI 58.472.961.591,93

31.08.2012 TARİHİ İTİBARİYLE İŞSİZLİK SİGORTASI FON VARLIĞININ
YATIRIM ARAÇLARINA GÖRE DAĞILIMI

Yatırım Aracının Cinsi Toplam Yatırım Aracının Toplam Fon 
Varlığına Oranı (%)

Mevduat 1.556.470.014,54 2,66%

Döviz Tevdiat 707.797.166,96 1,21%

Kuponsuz Tahvil 9.902.814.267,02 16,94%

Kuponlu Tahvil 46.305.880.143,38 79,19%

Toplam Fon Varlığı 58.472.961.591,90  

Denetim, İzleme ve Periyodik Raporlar 
Fon, Sayıştay tarafından denetlenmekle birlikte Sayıştay’ın vize ve tesciline tabi 
değildir. Fon’un gelir ve giderleri üçer aylık dönemler halinde denetim yetkisine sahip 
meslek mensubu yeminli malî müşavirlere denetlettirilerek denetim raporlarının sonuç-
ları ilân edilmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan İşsizlik Sigortası 
Fonu Aylık Basın Bülteni her ayın ilk haftasında İŞKUR internet sayfasında yayımlanmak-
tadır.

Ücret Garanti Fonu
SGK tarafından tahsilâtı yapılarak İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılan primler üzerinden 
işveren payı olarak hesaplanan miktarın % 1’i, Ağustos 2003 tarihinden itibaren oluştu-
rulan Ücret Garanti Fonu’na aktarılmaktadır. Ücret Garanti Fonu, İşsizlik Sigortası Fonu 
içinde değerlendirilmekte olup Fon’un varlığı, 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle, giderler 
toplamı olan 67.744.896.-TL düşüldükten sonra 172.657.149.- TL’dir. 
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Giriş
4447 sayılı Kanunun genel gerekçesinden, işsizlik sigortası sisteminin kurulmasında 
olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerden vatandaşların korunması ile güçlü ekonomiler-
le bütünleşme arzusunun ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. 

Yaklaşık on yıldır uygulanan işsizlik sigortası sistemi söz konusu gerekçeler yanında da-
ha çok istihdamı koruyan ve/veya teşvik eden bir yapıya bürünmüştür.

Bu çalışmada, Türkiye İş kurumu (İŞKUR) tarafından “olumsuz sosyal ve ekonomik et-
kilerden vatandaşların korunması” boyutunda ne tür faaliyetlerde bulunulduğu açık-
lanmaya çalışılmıştır.

İşsizlik ödeneği hak kazanma şartları
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış 
ve son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlardan 
kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarak 30 gün içinde İŞKUR birimlerine şahsen ya 
da elektronik ortamda başvuranlar işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanmaktadır. 
Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden 
düşülmektedir. 

Sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneği başvurularına ilişkin yapılan işlemler aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir.

1. İşten çıkış bildiriminin yapılması
İşsizlik sigortası hak sahipliğinin belirlenebilmesi için işten ayrılma nedeninin kanun kap-
samında olması, özetle iş sözleşmesinin kendi istek ve kusuru dışında sona ermesi ge-
rekmektedir. Bu neden, ilk yıllarda işveren tarafından düzenlenen işten ayrılma bildir-
gesi ile belirlenirken, 15.5.2008 tarih ve 5763 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucu 
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yapılan işten çıkış bildirimlerinin İŞKUR’a da yapılmış 
sayılacağı hüküm altına alınmış ve işverenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
bağlı birimlere yaptıkları işe giriş, işten çıkış bildirimlerini tek bir Kuruma yapması yeterli 
hale gelmiştir. SGK’ya yapılmış bildirimler İŞKUR’a yapılması gereken bildirimlerin yerine 
geçeceğinden bu alanda önemli bir kolaylık sağlanmıştır.

2. İşsizlik ödeneği başvurularının alınması
İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için gerekli olan kurallardan bir diğeri de baş-
vurudur. Başvuru için 30 günlük yasal süre bulunmaktadır. Söz konusu süreden sonra 
başvurulması halinde ilgililerin işsizlik ödeneği hakları tamamen düşmemekte, ancak 
geç başvuru yapılan gün sayısı toplam hak edilen işsizlik ödeneği süresinden düşül-
mektedir. 

İŞSİZLİK SİGORTASI
UYGULAMA SONUÇLARI

* İŞKUR,  

Şube Müdürü

Şaben KARAKUŞ*

İşsizlik sigortası sistemi, işsizlik ödeneği ödenmesinin yanında 
ödenek alan işsizlere, iş ve meslek danışmanlığı, işe yerleştirme ve 
mesleki eğitim alma imkânı da sağlamaktadır.
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İlk yıllarda işten ayrılma bildirgesi ile birlik-
te doğrudan başvuru kuralı uygulanmış 
olmakla birlikte 2008 yılından itibaren 
sigortalı işsizlerin elektronik ortamda da 
başvurmalarının yolu açılmıştır. Böylece, 
işsizlik ödeneği başvuruları, İŞKUR birim-
lerine doğrudan yapılabildiği gibi İŞKUR 
portalına üye olmak suretiyle elektronik 
ortamda da yapılabilir hale gelmiştir. Kuş-
kusuz bu uygulama hem Kuruma hem de 
vatandaşımıza önemli kolaylık sağlamıştır.

3. Başvuruların sonuçlandırılması 
ve ödeme işlemleri
İŞKUR ile SGK arasında kurulan web servisi 
bağlantısı ile işsizlik ödeneği hak sahipliği-
ne esas teşkil eden veri akışı her iki Kurum 
arasında sağlanmaktadır. 

İşten çıkış bildirimi SGK’ya yapılmış olan 
işsizlik ödeneği başvurusunda bulunan 
bir işsiz için, T.C. Kimlik numarası esas alın-
mak suretiyle, SGK’dan işten çıkış nedeni, 
tarihi, son 120 gün ve son 3 yıl prim bilgi-
leri ile son 4 aya ilişkin prime esas kazanç 
bilgileri alınarak İŞKUR veri tabanında bil-
dirge kaydı oluşturulmakta ve İŞKUR yerel 
birimlerinde görevli personel tarafından 
kontrol edilerek onaylanmaktadır. Baş-
vuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması 
ilkesi benimsendiğinden bildirgeler oluş-
tuğu tarihten itibaren yaklaşık ortalama 
2,5 günde sonuçlandırılmaktadır. İşlem 
sonuçları ilgililerin tercih etmiş olduğu ile-
tişim adreslerine elektronik ortamda bildi-
rilmektedir.

İşsizlik ödeneğine hak kazananlar için hiz-
met akdinin sona erdiği tarihten önceki 

son 3 yıl içinde 600 gün süreyle (900 ve 
1080 gün) işsizlik sigortası primi ödemiş 
olanlara  180 gün (240 ve 300 gün) süre 
ile işsizlik ödeneği ödenmektedir. 

İşsizlik ödeneği, ilgili dönemde geçer-
li olan asgari ücretin netini geçmemek 
kaydıyla sigortalının son dört aylık prime 
esas kazançları dikkate alınarak hesap-
lanan ortalama net kazancının % 50’si 
olarak belirlenmişken, 2008 yılında ya-
pılan değişiklikle, ilgili dönemde geçerli 
olan brüt asgari ücretin % 80’inini geç-
memek kaydıyla sigortalının son dört ay-
lık prime esas kazançları dikkate alınarak 
hesaplanan ortalama brüt kazancının % 
40’ı olarak belirlenmiştir. Böylece işsizlik 
ödeneği miktarında yaklaşık % 11’lik bir 
artış sağlanmıştır.

İşsizlik ödeneğinin her ayın sonunda ay-
lık olarak işsizin kendisine ödenmesi ve ilk 
ödemenin de ödeneğe hak kazanılan 
tarihi izleyen ayın sonunda yapılması hü-
küm altına alınmışken, 2008 yılında yapı-
lan değişiklikle işlemleri başvurulan ayda 
sonuçlandırılanların ödemelerinin ilgili 
ayda yapılabilmesine imkân sağlanmış-
tır. Böylece belirli bir ayda başvuran her 
yüz kişiden 85’inin ödemelerinin ilgili ayın 
sonunda yapılabildiği bir performansa 
erişilmiştir.

İŞKUR tarafından yapılan bildirimlere karşı 
sigortalıların 15 gün içinde itiraz hakkı bu-
lunmaktadır. Prim gün sayısı veya prime 
esas kazanca ilişkin itirazlar SGK kayıtları 
esas alınarak sonuçlandırılmaktadır. An-
cak, işten çıkış nedeni veya geç başvu-

ruya ilişkin yapılan itirazlar da ise bu duru-
mun sigortalı tarafından somut bir belge 
ile ispatlanması gerekmektedir. Bununla 
birlikte, prim gün sayısı veya prime esas 
kazanca ilişkin hususlarda ilgililerin itira-
zına gerek kalmadan SGK kayıtları esas 
alınarak re’sen gerekli güncelleme işlemi 
yapılmaktadır. 

Ayrıca, işsizlik ödeneğinden yararlanan-
ların genel sağlık sigortası primleri öde-
nerek ilgililerin sağlık güvencelerinin de-
vamlılığı sağlanmaktadır.

Ödemeler çeşitli bankalar aracılığıyla 
yapılırken, merkeze uzak, banka şubesi-
nin olmadığı yerleşim yerlerinde ikamet 
eden işsizlerin aylık işsizlik ödeneklerini 
almada çeşitli sorunlarla karşılaştıkları tes-
pit edilmiş ve ülke genelinde 5 bine ya-
kın online ödeme merkezi olan Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ile 
işsizlik ödeneklerinin ödenmesi için proto-
kol yapılarak bu alanda işsizlere önemli 
bir kolaylık sağlanmıştır. 

İşsizlik sigortası sistemi, işsizlik ödeneği 
ödenmesinin yanında ödenek alan işsiz-
lere, iş ve meslek danışmanlığı, işe yerleş-
tirme ve mesleki eğitim alma imkânı da 
sağlamaktadır. İşsizlik ödeneği alanların 
son çalıştıkları işin ücret ve çalışma ko-
şullarına benzer bir işe yerleştirilmesine 
çalışılmakta, bunun için danışmanlık ve 
mesleki eğitim hizmetleri verilmektedir. 
Kendilerine önerilen mesleki eğitimi veya 
bulunan işi haklı bir neden olmaksızın red-
dedenlerin ödenekleri kesilmektedir.
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Tablo 1. İşsizlik Sigortası
Kapsamındaki Sigortalı
Sayıları
İşsizlik Sigortası kapsamında sigortalı sayısı 
12 yılda %114 arttı.

KAYNAK: SGK Aylık İstatistik Bilgileri

Tablo 2. İşsizlik Sigortası
Başvuru ve Hakeden Sayıları
2002 yılından bu yana yaklaşık 5 milyar TL 
İşsizlik Sigortası ödemesi yapıldı.

* 31.05.2012 İtibarıyla

Tablo 3. İşsizlik Ödeneği 
Hakedenlerin İller İtibarıyla 
Dağılımı (31.05.2012 İtibarıyla)
İşsizlik Sigortasını hak eden sayısında 
İstanbul %30.8 ile ilk sırada.

İşsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin çeşitli veriler
Aşağıdaki tablolarda işsizlik ödeneğine ilişkin çeşitli veriler ve bazı tespitlere yer verilmiştir.

İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDAKİ SİGORTALI SAYILARI

Yıllar Sigortalı Sayıları
(5510/4(a) Kapsamındaki Zorunlu Sigortalı Sayısı)

2000 5.254.125
2001 4.886.881
2002 5.223.283
2003 5.615.238
2004 6.181.251
2005 6.918.605
2006 7.818.642
2007 8.505.390
2008 8.802.989
2009 9.030.202
2010 10.030.810
2011 11.030.939
2012 (Mart) 11.257.343

Tablo 1 incelendiğinde, işsizlik sigortası prim kesintisinin yapılmaya başlandığı 2000 yılı 
Haziran ayından 2012 yılı Mart ayına kadar kapsamdaki sigortalı sayısında yaklaşık % 
114’lük bir artış olduğu görülmüştür. Bu durum yıllar itibarıyla işsizlik ödeneği hak eden 
sayılarındaki artışa dayanak teşkil etmektedir.

İŞSİZLİK SİGORTASI BAŞVURU VE HAKEDEN SAYILARI

Yıllar Başvuru Hak Eden Hak
Etmeyen

Hak Etmeyen 
Sayısının  Bşv. 
Sayısına Oranı

Ödeme
Miktarı

Kişi Başına 
Yapılan 
Ort. Toplam 
Ödeme

2002 93.436 82.878 10.558 11,30% 46.814.448,34 564,86
2003 143.458 130.273 13.185 9,19% 125.978.203,73 967,03
2004 164.429 147.251 17.178 10,45% 199.889.833,99 1.357,48
2005 208.393 186.592 21.801 10,46% 270.072.229,92 1.447,39
2006 220.776 199.581 21.195 9,60% 316.988.578,75 1.588,27
2007 246.589 221.421 25.168 10,21% 351.906.552,33 1.589,31
2008 381.425 331.322 50.103 13,14% 517.054.113,43 1.560,58
2009 597.424 472.600 124.824 20,89% 1.114.274.972,70 2.357,75
2010 459.379 330.023 129.356 28,16% 807.411.810,10 2.446,53
2011 498.975 320.689 178.286 35,73% 791.051.111,63 2.466,72
2012 (*) 240.830 151.273 89.557 37,19% 390.926.491,88 2.584,24
Toplam 3.255.114 2.573.903 681.211 20,93% 4.932.368.346,80 1.916,30

İşsizlik ödeneği başvuru ve hak eden sayılarını gösteren Tablo 2 incelendiğinde hak 
edemeyen sayısında 2009 yılından itibaren belirgin bir artış görülmektedir. Bu durum, 
5763 sayılı Kanunla sigortalı işsizlere elektronik ortamda başvuru yapma hakkı tanınmış 
olması ve dolayısıyla başvuru koşullarındaki iyileşmeden kaynaklanmaktadır. 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKEDENLERİN İLLER İTİBARIYLA DAĞILIMI (31.05.2012 İtibarıyla)

Birim Başvuru Hak Eden Ödeme Miktarı

Hakeden 
Sayısının 
Toplama 
Oranı (%)

Kişi Başına
Yapılan

Ortalama
Toplam Ödeme

İSTANBUL 1.020.030 793.702 1.674.657.774,10 30,8 2.110
İZMİR 254.667 201.708 388.924.463,97 7,8 1.928
BURSA 226.302 175.435 343.144.902,26 6,8 1.956
ANKARA 230.317 173.734 331.473.848,14 6,8 1.908
KOCAELİ 107.566 89.795 185.816.131,30 3,5 2.069
ANTALYA 122.621 86.996 176.871.994,13 3,4 2.033
TEKİRDAĞ 95.882 76.888 148.756.800,41 3 1.935
ADANA 85.735 76.180 139.707.186,02 3 1.834
GAZİANTEP 60.939 54.789 83.411.518,81 2,1 1.522
DENİZLİ 64.741 49.136 86.341.695,84 1,9 1.757
DİĞER İLLER 986.314 795.540 1.373.262.031,82 30,9 1.726
TOPLAM 3.255.114 2.573.903 4.932.368.347 100 1.916
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Tablo 3 incelendiğinde, işsizlik ödeneğinden yararlananların yaklaşık % 31’inin İstanbul’da bir işyerinde çalışırken işsiz kaldıkları gö-
rülmektedir. 

TABLO 4. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKEDENLERİN MESLEK GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
2002-2011 YILLARI ARASI 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİ

 ERKEK % KADIN % TOPLAM % ERKEK % KADIN % TOPLAM %

Nitelik Gerektirmeyen 
Meslekler 1.259.372 37,5 337.999 30,5 1.597.371 35,8 65.670 28,7 19.382 22,8 85.052 27,1

Tesis ve Makine 
Operatörleri ve Montajcılar 562.561 16,7 78.894 7,1 641.455 14,4 42.110 18,4 4.249 5,0 46.359 14,8

Sanatkarlar ve İlgili işlerde 
Çalışanlar 525.062 15,6 70.386 6,4 595.448 13,3 34.012 14,9 3.912 4,6 37.924 12,1

Büro Hizmetlerinde Çalışan 
Elemanlar 265.986 7,9 275.884 24,9 541.870 12,1 20.264 8,8 23.951 28,2 44.215 14,1

Hizmet ve Satış Elemanları 281.875 8,4 94.811 8,6 376.686 8,4 24.067 10,5 10.411 12,3 34.478 11,0

Teknisyenler Teknikerler ve 
Yardımcı Profesyonel
Meslek Mensupları 257.454 7,7 86.028 7,8 343.482 7,7 23.448 10,2 8.269 9,7 31.717 10,1

Profesyonel Meslek Mensupları 132.617 3,9 137.558 12,4 270.175 6 13.023 5,7 12.370 14,6 25.393 8,1

Yöneticiler 56.627 1,7 26.047 2,3 82.674 1,9 5.002 2,2 2.282 2,7 7.284 2,3

Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su 
Ürünleri çalışanları 17.337 0,5 794 0,1 18.131 0,4 1.421 0,6 53 0,1 1.474 0,5

Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler 4 0 0 0 4 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOPLAM 3.358.895 100 1.108.401 100 4.467.296 100 229.017 100,0 84.879 100,0 313.896 100,0

İşsizlerin birden fazla mesleği olabilmektedir. Tablo 4’de birden fazla mesleği olanların meslekleri ayrı ayrı sayılmıştır. 2002-2011 yılları 
arasında işsizlik ödeneğinden yararlanan erkeklerin yaklaşık % 38’i, kadınların ise yaklaşık % 31’i Nitelik Gerektirmeyen Meslek gru-
bundan işsiz kalarak işsizlik ödeneği almıştır. 2012 yılı ilk dönemi verilerine göre söz konusu grupta hem erkek ve hem de kadınlarda 
azalma olduğu görülmüştür.

TABLO 5. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKEDENLERİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
 2002-2011 Yılları Arası 01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi

Yaş Aralığı Erkek % Kadın % Toplam % Erkek % Kadın % Toplam %

30-34 397.052 22,4 178.988 27,4 576.040 23,8 31.958 25,2 12.639 24,1 44.597 24,9

35-39 412.690 23,3 135.469 20,8 548.159 22,6 25.417 20,0 8.937 17,1 34.354 19,2

40-44 337.806 19,1 93.299 14,3 431.105 17,8 20.130 15,9 6.673 12,7 26.803 14,9

45-49 270.333 15,3 59.155 9,1 329.488 13,6 13.857 10,9 3.231 6,2 17.088 9,5

25-29 171.725 9,7 115.069 17,6 286.794 11,8 25.486 20,1 13.481 25,7 38.967 21,7

50-54 106.931 6 31.250 4,8 138.181 5,7 2.943 2,3 1.354 2,6 4.297 2,4

55-59 36.157 2 13.133 2 49.290 2 1.161 0,9 383 0,7 1.544 0,9

20-24 24.477 1,4 21.540 3,3 46.017 1,9 5.534 4,4 5.480 10,5 11.014 6,1

60-64 9.764 0,6 3.062 0,5 12.826 0,5 187 0,1 65 0,1 252 0,1

65 (+) 3.591 0,2 998 0,2 4.589 0,2 84 0,1 20 0,0 104 0,1

15-19 225 0 153 0 378 0 169 0,1 103 0,2 272 0,2

Toplam 1.770.751 100 652.116 100 2.422.867 100 126.926 100,0 52.366 100,0 179.292 100,0

Tablo 5 incelendiğinde 2002-2011 yılları arasında işsizlik ödeneğinden yararlanan erkeklerin yaklaşık % 80’inin 30 yaşından daha 
büyük olduğu görülmektedir. Kadınların da aynı dönemde önemli bir kısmının 30 yaşından daha büyük kişilerden oluştuğu görülse 
de 25-29 yaş aralığında olanların sayısının erkeklere göre daha fazla olduğu görülmektedir. 2012 yılı verilerinde ise kadınlarda 20-29 
yaş aralığında, erkeklerde ise 25-29 yaş aralığında önemli bir artış gözlenmiştir. 
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TABLO 6. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKEDENLERİN EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
 2002-2011 Yılları Arası 01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi

Eğitim Durumu Erkek % Kadın % Toplam % Erkek % Kadın % Toplam %

İlköğretim 1.082.082 61,1 253.426 38,9 1.335.508 55,1 72.158 56,8 18.426 35,2 90.584 50,5
Ortaöğretim
(Lise ve Dengi) 492.635 27,8 238.353 36,6 730.988 30,2 36.851 29,0 18.848 36,0 55.699 31,1

Lisans 108.032 6,1 83.012 12,7 191.044 7,9 9.781 7,7 7.500 14,3 17.281 9,6

Ön Lisans 56.945 3,2 58.125 8,9 115.070 4,7 5.716 4,5 6.049 11,6 11.765 6,6

Okur Yazar 19.655 1,1 9.369 1,4 29.024 1,2 1.198 0,9 521 1,0 1.719 1,0

Okur Yazar Olmayan 7.313 0,4 6.061 0,9 13.374 0,6 832 0,7 607 1,2 1.439 0,8

Yüksek Lisans 3.888 0,2 3.655 0,6 7.543 0,3 373 0,3 407 0,8 780 0,4

Doktora 201 0 115 0 316 0 17 0,0 8 0,0 25 0,0

 Toplam 1.770.751 100 652.116 100 2.422.867 100 126.926 100,0 52.366 100,0 179.292 100,0

Tablo 6’dan anlaşılacağı üzere 2002-2011 yılları arasında işsizlik ödeneğine hak kaza-
nan her beş erkekten üçünün ilkokul mezunu olduğu, buna karşılık işsizlik ödeneğine 
hak kazanan her beş kadından ikisinin ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. 2012 yı-
lının ilk döneminde işsizlik ödeneğine hak kazanan hem erkek ve hem de kadınlarda 
ilkokul mezunlarının oranında düşüş olduğu gözlenmiştir.

Sonuç
İşsizlik ödeneği alanların taşıdığı özellikler dikkate alındığında son yıllarda düşüş eğilimi 
gözlense de önemli bir kısmının nitelik gerektirmeyen meslek mensubu, eğitim seviyesi 
düşük ve 30 yaşından büyük kişilerden oluştuğu, yine önemli bir kısmının sanayileşmiş 
şehirlerde çalışırken işten çıktıkları anlaşılmaktadır. 

Buradan, bugünkü işsizliğin yapısında 20-25 yıl önce daha ortaokul çağlarında alınan 
kararların veya tutulan yolun etkisinin olduğu görülmektedir. Mesleki eğitim ve yön-
lendirme faaliyetlerinin tüm ortaokul öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi 
halinde potansiyel işsizlik, yani gelecekteki işsizlik daha bugünden çözülebilecektir. 
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Giriş
Ücret Garanti Fonu (ÜGF) uygulaması ülkemizde 2003 yılında kabul edilen 4857 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girmesi ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile mevzuatı-
mızda dağınık şekilde bulunanan ve ücret alacağını işverenin mal varlığından değişik 
düzeylerdeki “imtiyazlı alacak” şeklinde garanti altına alan düzenlemelere ek olarak 
devlet güvencesi getirilmiştir.

ÜGF, işsizlik sigortası kapsamında olan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işve-
renin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden 
kaynaklanan ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu 
kapsamında ayrı bir fon olarak oluşturulmuştur.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 1. maddesine göre; işverenin, konkordato ilan 
etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile 
ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, çalışanlarının hizmet akdinden kaynaklanan ve 
ödenmeyen üç aylık ücret alacakları ücret garanti fonundan ödenmektedir. 

ÜGF uygulamasına ilişkin mevzuatta yapılan ilk değişiklik 2008 yılında 5763 sayılı Ka-
nunla yapılmıştır. Bu değişiklikle ÜGF 4857 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aktarılmış ve 
böylelikle ÜGF’den yararlanmak için gerekli olan “4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 
olma” şartı kaldırılmış ve “854 sayılı Deniz İş Kanunu” gibi farklı kanunlar kapsamında 
çalışanların da ÜGF’den yararlanmaları mümkün hale getirilmiştir.

ÜGF mevzuatında yapılan ikinci düzenleme ise yine 2008 yılında 5763 sayılı Kanunla 
yapılmıştır. Bu düzenleme ile “iflasın ertelenmesi”, işverenin ödeme güçlüğüne düştü-
ğü haller arasına eklenmiştir.

Ücret Garanti Fonu’nun Yönetimi
ÜGF, İŞKUR Yönetim Kurulu’nun kararları çerçevesinde, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamın-
da işletilmekte ve yönetilmektedir. Yönetim Kurulu, İŞKUR’un en yüksek yönetim, karar, 
yetki ve sorumluluğa sahip organıdır ve işçi, işveren ve kamu kesimince belirlenen üye-
lerden oluşmaktadır.

ÜGF’nun gelirleri, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin işveren 
payının yıllık toplamının % 1’i ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen ka-
zançlardan oluşmaktadır. İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt ka-
zançlarından, % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 devlet payı olarak alınmaktadır. 

ÜGF’nun giderleri, işçilere ücret ödemelerinden ve İŞKUR Yönetim Kurulu kararı ile 
ÜGF’na ilişkin olarak İŞKUR tarafından yapılan giderlerden oluşmaktadır.

Fon Kaynaklarının Değerlendirilmesi
Sosyal Güvenlik Kurumundan aktarılan işsizlik sigortası primlerinin işveren payından, 
aylık olarak % 1 oranında ÜGF ayrılmaktadır. ÜGF, İşsizlik Sigortası Fonu ile aynı usul ve 
esaslar çerçevesinde, 1 Eylül 2004 tarihli ve 25570 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelik doğrultusunda, İşsizlik Sigortası Fonu içerisinde değerlendirilmektedir. Fon 
kaynaklarının değerlendirirlebileceği yatırım araçlarını devlet borçlanma senetleri, 
ters repo işlemleri, mevduat ve yatırım fonları ile sınırlayan bu yönetmelikte yer alan 
portföy sınırlarına ilişkin düzenleme aşağıdaki gibidir:

•	 Tek bir banka nezdinde tutulacak Türk Lirası ve döviz mevduat tutarı, Fonun portföy 
değerinin % 5’ini geçemez.

ÜCRET GARANTİ FONU
İşverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi 
nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, çalışanlarının hizmet akdinden kaynaklanan ve 
ödenmeyen üç aylık ücret alacakları ücret garanti fonundan ödenmektedir.

* İŞKUR, 

 İstihdam Uzmanı

Erhan FINDIK *
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•	 Yatırım fonu katılma belgelerinin top-
lam değeri Fon portföy değerinin % 
10’unu; her halükarda tek bir kurucu 
tarafından kurulan yatırım fonu katıl-
ma belgelerinin toplam değeri ise Fon 
portföy değerinin % 3’ünü geçemez.

•	 Portföydeki Devlet iç borçlanma se-
netlerinin en fazla % 25’i ödünç ve-
rilebilir. Ödünç verme işlemi en fazla 
doksan işgünü süre ile yapılabilir. Fon 
portföyünden ödünç verme işlemi, 
ödünç verilen kıymetlerin nominal tu-
tarı ile ödünç işleminden elde edilecek 
gelirler toplamının en az % 100’ü tuta-
rında nakit veya Devlet iç borçlanma 
senetlerinin teminat olarak Fon adına 
saklayıcıda bloke edilmesi şartıyla ya-
pılabilir. Teminatın piyasa değerinin, 
ödünç verilen kıymetlerin nominal tu-
tarı ile ödünç işleminden elde edilecek 
gelirler toplamının % 100’ünün altına 
düşmesi halinde teminatın % 100’e ta-
mamlanması sağlanır.

•	 Portföy sınırlamalarına ilişkin oranlar 
ay sonları itibarıyla kontrol edilir. Söz 
konusu oranların hesabında, mevdu-
at ve yatırım fonu katılma belgeleri 
tutarlarının ay içinde yatırımda kaldığı 
gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan 
miktarın, ödünç verilen Devlet iç borç-
lanma senetlerinin ise ay içinde ödünç 
verildikleri gün sayısı ile çarpımı sonu-
cu bulunan miktarın aylık ortalamaları 
esas alınır. Portföy sınırının aşılması ha-
linde, takip eden ayın ilk on günü için-
de düzeltilir.

Başvuruya ilişkin esaslar
İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi ha-
linde ÜGF’den yapılacak ödemeler ile 
ÜGF’nin oluşumu ve uygulanması ile ilgili 
usul ve esasları düzenlemek amacıyla 28 
Haziran 2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi 
Gazetede Ücret Garanti Fonu Yönetme-
liği yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre 
ücret alacağının ödenebilmesi için iş 
sözleşmesinin devam edip edilmediğine 
bakılmaksızın,

•	 İşveren hakkında aciz vesikası alınma-
sı durumunda, icra dairesinden alınan 
aciz vesikası veya 9 Haziran 1932 tarihli 
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 
105. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 
alınacak hacze kabil mal bulunmadığı-
na ilişkin haciz tutanağı ve işveren tara-
fından düzenlenen işçi alacak belgesi,

•	 İşverenin iflası durumunda, mahkeme-
ce verilen iflas kararı veya İcra ve İflas 
Kanununun 166. maddesi uyarınca if-

las kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından 
onaylanan işçi alacak belgesi,

•	 İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi 
kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin 
ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

•	 İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen kon-
kordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288. maddesi uyarınca konkor-
dato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya 
konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi, ile birlikte 
işçinin İŞKUR birimine başvurması gerekmektedir.

Ödemelere İlişkin Esaslar
Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde ödemelere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu 
yönetmeliğe göre;

•	 İşçi Alacak Belgesi işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret ala-
caklarına ilişkin olmalıdır.

•	 İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işye-
rinde çalışmış olması gerekir.

•	 Günlük ücret alacağı 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen günlük 
kazanç üst sınırını aşamaz.

•	 Ücret alacağı, işçinin Kuruma başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenir.

•	 Bu kapsamda yapılacak ödemeler, ÜGF kaynaklarıyla sınırlıdır. Ödemeler, İŞKUR’a 
başvuru sırasına göre yapılır.

Ödemelerin Bildirilmesi
Ücret alacağının ÜGF’den ödenmesi halinde aciz halinin nedenine göre bildirimde 
bulunulması gereken yerler bulunmaktadır. Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğine göre 
aciz vesikası alınmasında işverene ve icra dairesine, konkordato ilanında konkordato 
komiserine veya konkordato tasfiye memuruna, iflasta iflas idaresine veya iflas masa-
sına, iflasın ertelenmesinde kayyıma ve tüm ödemelerde işverenin bağlı olduğu vergi 
dairesine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. 

ÜGF Ödemeleri
Tablo 1’de, 2008 yılından bugüne ÜGF kapsamında yapılan ödemeler yer almaktadır. 
Küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerinin görüldüğü 2009 ve 2010 yıllarında hem kişi 
hem de ödeme miktarı bakımından artan ödemelerin 2011 yılından itibaren azalma 
sürecine girdiği, 2012 yılında da bu istikametini sürdürdüğü görülmektedir. 

                      (Bin TL)

TABLO 1. ÜGF Ödemeleri
2008 2009 2010 2011 2012

Aylar Kişi 
Sayısı

Ödeme
Miktarı

(TL)

Kişi 
Sayısı

Ödeme
Miktarı

(TL)

Kişi 
Sayısı

Ödeme
Miktarı

(TL)

Kişi 
Sayısı

Ödeme
Miktarı

(TL)

Kişi 
Sayısı

Ödeme
Miktarı

(TL)

Ocak 36 34 46 52 929 1.549 1.652 2.797 80 160
Şubat 61 69 19 28 980 1.737 507 735 398 792
Mart 35 50 784 1.288 832 1.409 1.335 1.725 323 775
Nisan 18 25 978 1.564 2.841 4.776 296 468 178 730
Mayıs 25 53 1812 2.981 3.464 3.780 327 658 347 866
Haziran 12 19 1303 2.496 377 739 577 803 113 338
Temmuz 88 98 1543 2.735 1167 2.508 350 592
Ağustos 342 390 1823 3.379 642 1.281 266 653
Eylül 162 258 2155 5.243 576 1.895 104 224
Ekim 34 36 569 761 609 1.201 184 386
Kasım 4 3 743 819 194 494 86 159
Aralık 10 36 596 983 294 701 123 160

1.072 22.339 22.069 9.362 3.661
Not: Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir
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Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı 
sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azal-
tılması ya da işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması 
hallerinde üç ay süre ile ödenmektedir. 

İşçinin KÇÖ’den yararlanabilmesi için, İŞKUR tarafından işverenin kısa çalışma talebi-
nin kabul edilmesi, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını sağ-
laması gerekmektedir. İşçinin KÇÖ aldığı süre için genel sağlık sigortası primi de İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan ödenmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği’nin Ortaya Çıkışı
1999 yılında yaşanan deprem felaketi ve 2001 yılındaki ekonomik kriz nedeni ile çok 
sayıda firma faaliyetine uzun bir süre ara vermiş ya da işyerini tamamen kapatmak 
zorunda kalmıştır. Bu durum işçilerin işsiz kalmasına veya bu süreçte gelir elde edeme-
melerine neden olmuştur. İşte, KÇÖ kavramı da mevzuatımıza 2003 yılında 4857 sayılı 
İş Kanununun 65. Maddesi ile, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı neden kapsamında 
zarar gören işverenlere devlet tarafından destek verilmesi, işçilerin işten çıkarılmalarını 
önleme ve işçilere gelir desteği sağlama amaçları ile girmiştir. 

2003 yılından sonra yangın, sel ve kuş gribi gibi olaylar sebebiyle ödemeler yapılmış ol-
masına karşın, tablo 1’de de görüleceği gibi 2009 yılına kadar ödenekten yararlanan 
firma sayısı azdır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMELERİ

Yıllar Başvuran Firma 
Sayısı

Kabul Edilen 
Firma Sayısı

Hakeden 
Kişi Sayısı

Ödeme Yapılan 
Kişi Sayısı

Ödeme Miktarı 
(Bin TL)

2003 3 0 0 0 0

2004 19 0 0 0 0

2005 10 2 21 21 10,57

2006 27 3 217 217 64,40

2007 5 2 40 40 22,05

TOPLAM 64 7 278 278 97,02

Küresel Kriz ve KÇÖ
2008 yılının ortalarında başlayan küresel ekonomik kriz tüm dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de etkili olmuştur. Bu dönemde KÇÖ krizin etkilerini azaltma, işverenlere ve 
çalışanlara destek sağlama gibi konularda önemli bir uygulama haline gelmiştir. 2008 
ve 2009 yıllarında sistemin işlevselliğini arttırmak amacı ile çeşitli hukuki düzenlemeler 
yapılmıştır. 2008 yılında İstihdam Paketi olarak da bilinen 5763 sayılı Kanun ile KÇÖ 
kavramı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenerek bu ödeneğin kapsamı geniş-
letilmiştir. Daha önce ödenekten sadece İş Kanunu’na tabi çalışanlar yararlanabilir-
ken, KÇÖ kavramının 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenmesi ile İşsizlik Sigortası 
Kanununa göre sigortalı sayılan kişilerin yararlanmaları mümkün hale getirilmiştir.  Bu 
sayede Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanununa tabi çalışanlar da kapsama alınmıştır.

2009 yılında 5838 sayılı Kanun ile 2008 ve 2009 yıllarında yapılan kısa çalışma başvu-
rularına özgü olarak; ödenek miktarı % 50 oranında arttırılmış, ödenek süresi altı aya 
çıkarılmış ve Bakanlar Kuruluna altı ay daha uzatma yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu 
bu yetkisini kullanarak 2009 yılında ödenek süresini altı ay daha uzatmıştır.

2010 yılında 5951 sayılı Kanun ile 2008 ve 2009 yıllarına özgü olarak verilen ödenek 
miktarının ve süresinin arttırılmasına yönelik yapılan düzenlemelerin 2010 yılı başvuruları 
için de geçerli olması sağlanmıştır. 2009 ve 2010 yıllarında kriz süresince yapılan öde-
meler ile çok sayıda işçiye gelir desteği sağlanmıştır. 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

* İŞKUR,

 İstihdam Uzman Yardımcısı

Özlem KÜPELİ *

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) 
genel ekonomik, sektörel veya 

bölgesel kriz ile zorlayıcı 
sebeplerle işyerindeki

haftalık çalışma sürelerinin 
geçici olarak önemli ölçüde 
azaltılması ya da işyerinde

faaliyetin tamamen veya
kısmen geçici olarak

durdurulması hallerinde üç ay 
süre ile ödenmektedir.

Tablo 1. Kısa Çalışma
Ödeneği Ödemeleri
2003-2007 yılları arasında 64 firma Kısa 
Çalışma Ödeneğinden faydalandı.
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KÜRESEL KRİZ VE KÇÖ
KISA ÇALIŞMA TALEBİNDE 

BULUNAN
KISA ÇALIŞMA TALEBİ 

KABUL EDİLEN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

AYLAR FİRMA SAYISI KİŞİ SAYISI FİRMA SAYISI KİŞİ SAYISI HAKEDEN KİŞİ SAYISI

2008 304 40.248 180 26.363 0

2009 5.126 314.413 3.181 221.373 190.129

2010 396 29.967 263 19.007 27.157

TOPLAM 5.826 384.628 3.624 266.743 217.286

Torba Kanun ve KÇÖ
KÇÖ son halini 2011 yılında yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun (Torba Kanun) ile almış-
tır. 2008, 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen kanun değişiklikleriyle geçici olarak 
ödenek miktarının artırılması ve kısa çalışma süresinin uzatılması, krizin etkisinin azaltıl-
masında etkili olmuştur. İstihdamın korunması amacıyla 6111 sayılı Kanun ile kısa ça-
lışma uygulamasının kapsamı genişletilmiş, etkinliği yönünde iyileştirmeler yapılmıştır. 
Yapılan kanun değişikliği ile;

•	 Genel ekonomik kriz ve zorlayıcı sebeplerin yanında, sektörel ve bölgesel kriz ne-
deniyle de kısa çalışma uygulanması mümkün kılınmış ve kısa çalışmanın kapsamı 
genişletilmiştir.

•	 KÇÖ’nün miktarı, aylık brüt asgari ücretin % 150’sini geçmemek üzere son 12 aylık 
kazanç ortalamasının % 60’ı olarak belirlenerek ödenek miktarında artışa gidilmiştir. 
Aylık olarak; 2012 yılının ilk döneminde en az 528,39 TL ve en fazla 1.320,97 TL ödeme 
yapılmıştır. 2012 yılının ikinci döneminde en az 560,58 TL ve en fazla 1.401,44 TL 
ödeme yapılmaktadır.  

6111 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacı ile 2011 
yılında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 
Daha önceki düzenlemede genel ekonomik krizin varlığına Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı tarafından karar verilirken, yeni düzenleme ile genel ekonomik, sektörel 
veya bölgesel krizin varlığına Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu tarafından karar veril-
mektedir. Ayrıca; daha önce İş Teftiş müfettişleri tarafından yapılan uygunluk tespiti 
işlemleri, yapılan değişiklik ile İŞKUR’a devredilmiştir.

Van Depremi ve KÇÖ
KÇÖ, Van’da 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen deprem fe-
laketinin olumsuz etkilerini en aza indirilmesinde de önemli bir araç olmuştur. Türkiye İş 
Kurumu Yönetim Kurulu tarafından Van ilinde yaşanan olayların bölgesel kriz kapsa-
mında değerlendirilmesine karar verilmiştir. 640 firma tarafından yapılan başvurularda, 
329 firmaya kısa çalışma ödeneği ödenmiştir. 

23.10.2011 ve 09.11.2011 VAN İLİNDE YAŞANAN DEPREM NEDENİYLE
Kısa Çalışma Talebinde Bulunan Kısa Çalışma Talebi Kabul Edilen

Firma Sayısı Kişi Sayısı Firma Sayısı Kişi Sayısı 

640 6.133 329 3.477

KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ
Yıllar Hak Eden Kişi Sayısı Ödeme Miktarı

2005 21 10,57
2006 217 64,40
2007 40 22,05
2008 - -
2009 190.129 162.506,26
2010 27.157 39.144,36
2011 5.826 4.243,88

2012(*) 2.768 2.921,75
Toplam 225.743 208.913,27

Tablo 2. Küresel Kriz ve KÇÖ 
2009’da Kısa Çalışma Ödeneğinden
faydalanan firma sayısında artış yaşandı.

Tablo 3. 23.10.2011 ve 09.11.2011 
Van İlinde Yaşanan Deprem 
Nedeniyle 
Van’da 329 firma kısa çalışma ödeneğinden 
faydalandı.

Tablo 4. Kısa Çalışma
Ödemesi
2009’da 190.129 kişi Kısa Çalışma Ödeneği 
aldı

* 30.06.2012

304 

5,126 

396 
180 

3,181 

263 

2008 2009 2010 

KISA ÇALI MA TALEB NDE 
BULUNAN F RMA SAYISI  

KISA ÇALI MA TALEB  
KABUL ED LEN F RMA SAYISI 

KRİZ DÖNEMİNDE YAPILAN ÖDEMELER



GENİŞ AÇI

56 Sayı 6, Temmuz-Ağustos-Eylül 2012

Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yete-
nek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına kar-
şın, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın 
işinin kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları 
nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli 
süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tek-
niği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta 
işsizlik sigortası olarak tanımlanmaktadır1.

İşsizlik Sigortasının Amacı
İşsizlik sigortasının amacı ne işsizliği ön-
lemek ne de işsizliğin azalmasını sağla-
maktır. Amaç, işsizliğin ortaya çıkardığı 
olumsuzlukları bir ölçüde hafifletmektir. Bir 
başka ifadeyle, işsiz kalınan sürede sigor-
talının uğradığı gelir kaybını bir ölçüde 
telafi etmek ve yeni bir iş bulmasına yar-
dımcı olmaktır2. İşsiz kalan sigortalının belli 
süreliğine gelir kayıplarını kısmen de olsa 
gidermeye çalışan işsizlik sigortası uygula-
ması bu amacını gerçekleştirebilmek için 
işsizlik ödeneğine hak edişi belli birtakım 
ön koşullara bağlamıştır. Bunu yaparken 
de bireyleri çalışmamaya teşvik etmek 
ve işsizliği arttırmamak amacıyla işsizlik 
ödeneğinin miktarı ve ödeneğin alınaca-
ğı süre açısından bazı sınırların getirilmesi 
de göz ardı edilmemiştir. Ödeneğin mik-
tarına konulan sınırlama ile işsiz kalan si-
gortalıya asgari düzeyde bir yaşam stan-
dardı verilmesi hedeflenirken, ödeneğin 
belli bir süre için verilmesi ile de bu süre 
zarfında sigortalı yeni bir iş bulmak için fır-
sat elde etmiş olmaktadır. Süre kısıtlılığı ile 
birlikte sigortalının hem yeni iş bulmaktan 
hem de bulduğu işte çalışmaktan kaçın-
masının önüne geçilmektedir3.

İşsizlik Sigortasının Koşulları
Ülkemizdeki mevcut uygulamaya göre 
işsizlik sigortasından faydalanabilmek için; 
sigortalının hizmet akdinin sona ermesin-
den önceki son 120 gün prim ödeyerek 
çalışmış olması ve son 3 yılda 600 gün işsizlik 
sigortası primi ödemesi gerekmektedir. Bu 

şartların yanı sıra işçinin çalıştığı işyerinden 
kendi kusuru ve isteğinin dışında hizmet 
akdinin sona ermesi gerekmektedir. Bütün 
bu şartları taşıyan sigortalı, işsizlik sigortasın-
dan faydalanabilmek için iş sözleşmesinin 
sona ermesinden itibaren 30 gün içinde 
İŞKUR’a müracaat etmesi gerekmektedir4. 

Sigortalının yukarıdaki şartları taşıması ha-
linde, 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik 
sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 
180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp iş-
sizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı iş-
sizlere 240 gün ve 1080 gün sigortalı olarak 
çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan si-
gortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik öde-
neğinin verileceği hükme bağlanmıştır5.

Ayrıca, İŞKUR tarafından sigortalı işsize 
verilecek işsizlik ödeneği hizmetinin yanı 
sıra, işe yerleştirme, meslek geliştirme, 
edindirme ve yetiştirrme eğitimi ile hasta-
lık ve analık sigortası primlerinin ödenme-
si ile ilgili hizmetler de verilmektedir6.

İşsizlik yardımı
Primsiz rejim olarak adlandırılan kamu 
sosyal güvenlik harcamaları, ilgili kişinin 
finansmanına katılmadığı, finansman 
ihtiyacının ise merkezi ve mahalli idare-
ler bütçesinden karşılandığı bir tür sosyal 
güvenlik uygulamalarıdır. Uygulamada 
kamu sosyal güvenlik harcamaları sağla-
nan sosyal güvenlik garantisinin niteliğine 
bağlı olarak hizmet, yardım/aylık yahut 
gelir şeklinde kendini göstermektedir7. İş-
sizliğin meydana getirebileceği olumsuz-
luları gidermeyi amaçlayan işsizlik yardımı-
nın finansmanı bu şekilde sağlanmaktadır.

İşsizlik yardımı, işsiz kalan sigortalının ça-
lıştığı dönem boyunca herhangi bir 
oranda prim ödeyerek işsiz kaldığında 
faydalanacağı bir uygulama olmayıp, 
finansmanının devlet tarafından karşılan-
dığı, işsiz kalan sigortalının mağdur olma-

  ŞSİZLİK SİGORTASI ve   
  ŞSİZLİK YARDIMI

İşsizlik sigortası ile işsizlik yardımı arasındaki fark, işsizlik 
sigortasının finansmanının işsiz kalan sigortalının çalışıyorken 
ödediği primlerden sağlanması, işsizlik yardımının finansmanının 
ise devlet tarafından sağlanmasıdır.

Adem KORKMAZ 
Doç.Dr., SDÜ, İİBF, ÇEEİ Bölümü Öğretim Üyesi

Mustafa ÖZTÜRK 
Yrd. Doç.Dr., SDÜ, İİBF, ÇEEİ Bölümü Öğretim Üyesi

Gülsüm KORKUT 
Araştırma Görevlisi, SDÜ, İİBF, ÇEEİ Bölümü
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ması için belli süreliğine elde edebileceği 
bir yardım türüdür. 

İşsizliğin neden olduğu gelir kayıplarına 
karşı koruma sağlayan işsizlik ödemeleri 
sistemi işsizlik sigortası ve işsizlik yardımla-
rından oluşmaktadır. İşsizliğin bütün ülke-
lerde yaygınlaşması ve uzun süreli olması 
işsizlik programlarına yönelik beklentileri 
de yükseltmektedir. Devletlerin mali ve 
bütçe politikaları işsizlik programlarının 
yeniden düzenlenmesinde ve söz konusu 
programların temelinde bulunan değer-
lerin değişmesinde belirleyici olmaktadır. 
İşsizlerin aktif hale getirilerek iş aramala-
rının sağlanması sadece aktif istihdam 
politikaları vasıtasıyla değil işsizlik ödeme-
leri vasıtasıyla da gerçekleştirilmektedir. 
Mesela söz konusu bu ödemelerden fay-
dalanılabilmesi için işsizin düzenli olarak iş 
araması gerekmekte ve işsizin kendisine 
önerilen uygun işi kabul etmesi gerek-
mektedir. İşsizi aktif hale getiren durum-
lardan birisi de işsizlik sigortası ödemeleri-
nin işsizin çalıştığı dönemde aldığı ücretin 
altında olmasıdır. İşsizlik yardımlarında 
ise, yardım miktarı çoğunlukla asgari üc-
retten yüksek olmamaktadır. Eğer ki işsiz 
kendisine önerilen işi kabul etmezse işsizlik 
ödemelerinin düşüklüğü sebebiyle gelir 
kaybına uğrayacaktır8.

Fransa’da İşsizlik Sigortası ve İşsiz-
lik Yardımı Sistemi
Bazı ülkelerde sadece işsizlik sigortası, ba-
zılarında ise hem işsizlik sigortası hem de 
işsizlik yardımları şeklinde işsiz kalan kişinin 
kısa vadede de olsa hayatını idame et-
tirebilmesi için uygulamaların mevcut ol-
duğu görülmektedir. Örneğin Fransa’da 
işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı uygula-
ması bulunurken Danimarka’da sadece 
işsizlik sigortası uygulaması bulunmaktadır.

Fransa’da işsizlik sigortası 1967 yılında zorun-
lu hale getirilmiş, 1972’de 60 yaş üzerindeki 
işsizleri, 1974’de tarım çalışanlarını kapsamı-
na almıştır. 1984 yılında da ikili sisteme bir 
diğer ifadeyle işçi ve işverenin finansmana 
zorunlu katılmalarını sağlayan sosyal sigor-
ta ve sosyal yardım sistemine geçmiştir9.

Buna göre, 60 yaşının altında iken son 22 
ay içerisinde en az 6 ay süre ile ücretli bir 
işte çalışmış, iş bulma kurumuna kayıtlı, 
çalışmaya yetenekli ve hazır ve uygun iş 
teklifini reddetmemiş kişiler işsizlik sigorta-
sından yararlanabilmektedir. İşsizlik öde-
neği önceki 12 aylık ortalama günlük ge-
lirinin % 57.4’ü ile % 75’i arasında farklılık 
göstermektedir. Ödenek süresi, sigortalı 
eğer son 22 ay içerisinde en az 6 aylık, 

son 23 ay içerisinde 12 aylık, son 26 ay 
içerisinde 16 aylık prim ödenmiş ise 7 ay 
olmakla birlikte 50 yaş ve üzeri olan işsiz, 
eğer son 36 ayın içerisinde en az 27 aylık 
prim ödemişse 36 aya kadar kendisini söz 
konusu ödenek verilmektedir10.

Fransa’da işsizlik yardımları da işsizlik yar-
dım kuruluşları tarafından Yardım Prog-
ramı kapsamı içinde sağlanmaktadır. Bu 
yardımdan işsiz olup da işsizlik sigortası 
yardımlarından yararlanamayanlar ile 
yararlanma süresini doldurmuş ve aynı 
zamanda muhtaç durumda olanlar fay-
dalanabilmektedir11. Böyle bir uygula-
mayla işsizlik ödeneğinden hiç faydala-
namayan ya da faydalanma süresi sona 
ermiş kişilerin işsizlik sonucu oluşacak eko-
nomik anlamdaki mağduriyetlerinin gi-
derilmesi sağlanmaktadır. 

İşsizlik sigortasını ilk uygulayan ülkelerden 
biri olan Danimarka’da, 1907 yılında bu 
sistem uygulamaya konulmuştur. Sübvan-
se edilen gönüllü işsizlik sigortası sisteminin 
mevcut olduğu bu ülkede, 18-65 yaş ara-
lığındaki çalışanlar, en az 18 aylık mesleki 
eğitimi tamamlamış olanlar ile yerel veya 
merkezi yönetimde çalışanlar işsizlik sigor-
tasından faydalanabilmektedir12.

İşsizlik sigortası ile işsizlik yardımı arasın-
daki fark yukarıdaki açıklamalardan da 
anlaşılacağı üzere, işsizlik sigortasının fi-
nansmanının işsiz kalan sigortalının çalı-
şıyorken ödediği primlerden sağlandığı, 
işsizlik yardımının finansmanının ise devlet 
tarafından sağlandığıdır. 

İşsizlik psikolojisinin ortaya çıkaracağı so-
runları ortadan kaldırmayı amaçlayan iş-
sizlik sigortası ve işsizlik yardımı uygulama-
ları yukarıda verilen ülke örneklerinin yanı 
sıra daha pek çok ülkede de söz konu-
sudur. Bazı ülkelerde hem işsizlik sigortası 
hem de işsizlik yardımları uygulamaları 
söz konusu iken bazı ülkelerde sadece 
işsizlik sigortası uygulaması mevcuttur. 
Ülkemizde ise sadece işsizlik sigortası uy-
gulaması bulunmaktadır. İşsizlik sigortası 
ve işsizlik yardımı uygulamalarının aynı 
anda uygulanmaları, insanların çalış-
mama yönünde karar verecekleri endi-
şesine neden olmaktadır. Fakat işsizliğin 
olumsuz sonuçlarını hem bireysel hem de 
toplumsal anlamda ortadan kaldırmayı 
hedefleyen bu uygulamalar, insanların 
çalışmama kararı verecek kadar yüksek 
ve kişinin işsiz kaldığı süreçte bir fayda-
sını göremeyeceği kadar da düşük bir 
miktarda olmadığı sürece etkin sonuçlar 
elde edilebilecektir.  
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Sosyal hukuk devleti olma gereği 1911 yı-
lında İngiltere’de uygulanmaya başlanan 
işsizlik sigortası, zamanla tüm dünyada 
yaygınlaşmıştır. Ancak Türkiye bu konuda 
1999 yılında yasal düzenlemeyi yapmış ve 
ilk uygulamasını 2002 yılında hayata geçir-
miştir. Ülkemizde uygulanan işsizlik sigortası 
sisteminin, işsizliğin yol açtığı olumsuzlukları 
gidermek ve yaşanabilecek sorunları en 
aza indirmek adına yaptığı etkileri incele-
mek önem arz etmektedir.

İşsizlik Sigortasından Yararlananla-
rın Yeniden İşe Giriş Süreci Üzerine 
Bir Anket Çalışması
Yapılan araştırmada işsizlik sigortasından 
faydalananların işe giriş süreçleri incele-
nirken, işsizlik sigortasının etkileri ölçülmeye 
çalışılmıştır. İşsizlik sigortasından yararlanan 
60 katılımcıyla yüz yüze yapılan anket uy-
gulamasında, kişilerin işe yerleşme moti-
vasyonları incelenmeye gayret edilmiştir5. 
Araştırma bulguları ve sonuçları özet halin-
de aşağıda açıklanmıştır.

TABLO 1. İŞİNİZDEN AYRILMA NEDENİNİZ 
NEDİR?

Dağılım Kişi Oran %
İşveren Tarafından 
Çıkarıldım

29 48,3

İş Bitimi Nedeniyle 12 20
Sözleşmem Bitti 4 6,7
Sağlık Sorunlarım Nedeniyle 5 8,3
Anlaşarak Ayrıldım 8 13,3
Askerlik 1 1,7
Diğer (Belirtiniz) 1 1,7
Toplam 60 100

Tablo 1’de işsizlik sigortası ödeneğinden 
faydalananların işten ayrılma nedenle-
ri açıklanmıştır. Bu tabloya göre % 48,3 
oranında işten ayrılma nedeni olarak “İş-
veren Tarafından Çıkarıldım” seçeneği 

Günümüz toplumlarının en önemli sosyal 
sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. 
En gelişmiş ülkelerde dahi, alınan tüm 
ekonomik önlemlere rağmen işsizliğin 
ortadan kaldırılması mümkün olmamak-
tadır. Ülkemizde ise işsizlik ne yazık ki kro-
nikleşmiş bir sosyal sorun olarak hükmünü 
sürdürmektedir. İşsizliğin bütünüyle önlen-
mesi mümkün olmadığına göre, en azın-
dan bunun yarattığı maddi zararların bir 
ölçüde giderilmesi gereği, sosyal hukuk 
devletinin önemli bir görevi olarak ortaya 
çıkmaktadır1. İşsizlik sigortası uygulaması 
ise bu görevin en önemli ayaklarından 
birisidir.

İşsizlik sigortası, genellikle katılma zorun-
luluğu olan ve sigortacılık tekniğiyle ça-
lışan, sosyal güvenlik sisteminin en son 
halkasını oluşturan bir sigorta dalıdır. İşsiz-
lik sigortasının, toplumsal bir kurum olarak 
sosyal güvenlik sistemleri içindeki yerini 
almasında, kitlesel işsizliğe yol açan dev-
revi ekonomik bunalımların etkisi büyük 
olmuştur2.

İşsizlik sigortasının temel amacı, gelecek-
te ortaya çıkması muhtemel işsizlik riskine 
karşı çalışanı güvence altına almaktır. 
Böylece işsizlik riskine maruz kalması muh-
temel bir işte çalışan şahıs, düzenli ola-
rak istihdam döneminde prim ödemek 
suretiyle, işsizlik halinde ücret kayıplarını 
karşılayacak bir gelire kavuşmaktadır3. 
İşsizlikle mücadelede önemli bir vasıta 
olan işsizlik sigortası, sefaleti ve ücretlerin 
düşmesini önlemekte, verimliliği artırmak-
ta, işgücü piyasasını organize etmekte, 
işsizleri işe girmeye zorlamakta, tam reka-
betin hâkim olduğu ekonomilerde, sosyal 
ve ekonomik hayat arasında yumuşatıcı 
ve uyumlaştırıcı bir rol oynamaktadır4.

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANANLARIN 
İŞ ARAMA EĞİLİMLERİ

Genel olarak yapılan araştırma ve literatür taramasından elde edilen veriler ışığında, işsizlik 
sigortası uygulamasının, ülkemizde işsizliği teşvik eden bir görünüm sergilemediği görülmüştür. 
İşsizlik sigortasını elde etme koşullarının zor oluşu ve ödenek miktarının düşük kalması, işsizliği 
artırıcı nitelik taşımasını engellemiştir. İşsizlik sigortasının, işini yeni kaybetmiş insanlar için maddi 
anlamda bir nebze olsun hareket imkânı sağlarken, faydalanıcılarının yeniden iş bulmasını 
tetikleyici konumda olduğu ifade edilebilir.

* Yalova Çalışma ve İş Kurumu

 İl Müdürlüğü, VHKİ

Yasin ERTUĞRUL *
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işaretlenmiştir. İş bitimi nedeniyle çıkarı-
lanların oranı % 20 olurken % 13,3 oranın-
da “Anlaşarak Ayrıldım” ifadesine yer ve-
rilmiştir. İşyerinden anlaşarak ayrılanların 
oranının yüksek olması dikkat çekicidir. 
Bu kişiler aslında istifa etmelerine rağmen 
işsizlik sigortasından yararlanmak için iş-
ten çıkış nedeni, işveren tarafından farklı 
bildirilmektedir. Bu tarz yaşanan sıkıntıla-
rın önüne geçebilmek için etkin denetim 
mekanizmasının kurulması gerekmekte-
dir.

TABLO 2. İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİZ GEÇİMİNİZİ 
SAĞLAMAYA YETERLİ MİDİR?

Dağılım Kişi Oran %
Evet 14 23,3
Hayır 46 76,7

Toplam 60 100

Tablo 2’de yer alan, İşsizlik Sigortası öde-
neğinin kişilerin geçimlerini sağlayıp sağ-
lamadığını analiz eden soruda, % 76,6 
oranında Hayır cevabına karşılık  % 23,3 
oranında Evet cevabı verilmiştir. 

İŞKUR tarafından 2012 yılı Temmuz - Ara-
lık döneminde yaklaşık 354 TL ile 747 TL 
arasında değişen miktarlarda ödeme 
yapılmıştır. Buna göre katılımcılar, öde-
neğin miktarının geçimlerini karşılamaya 
yetmediğini/yetmeyeceğini net olarak 
ifade etmişlerdir. Ankete katılan yaklaşık 
her 4 kişiden 3’ü almış olduğu ödeneğin 
geçimlerini sağlayamayacağını belirt-
mişlerdir.

TABLO 3. AKTİF OLARAK İŞ ARAMA
KANALLARINI KULLANIYOR MUSUNUZ?

Dağılım Kişi Oran %
Evet 52 86,7
Hayır 8 13,3

Toplam 60 100

Katılımcılar, işsiz kaldıktan sonraki dönem-
lerde aktif olarak iş arayıp aramadıklarını 
irdeleyen soruya, tablo 3’te de görüle-
ceği üzere % 87 oranında Evet cevabını 
vererek aktif olarak iş aradıklarını beyan 
etmiş, % 13 oranında ise iş aramadıkları 
seçeneğini işaretlemişlerdir.

Aktif olarak iş aramayan % 13 oranındaki 
kişilerin, çeşitli nedenlerden ötürü iş ara-
madıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenlerin 
başında sağlık sorunları, eğitim ve askerlik 
görevi gelmektedir. Yukarıda sayılan ne-
denlerin ortadan kalkması halinde işgü-
cü piyasasında yeniden rol almak istedik-
leri anlaşılmaktadır.

TABLO 4. İŞKUR DIŞINDA HANGİ İŞ ARAMA 
KANALLARINI KULLANIYORSUNUZ? 

(BİRDEN FAZLA ŞIK İŞARETLEYEBİLİRSİNZ)
Dağılım Kişi Oran  %

Eş - Dost Aracılığıyla 48  52,7
İnternet 14  15,4
İşyeri Ziyaretleri 19  20,9
Gazete ve Dergi İlanları 5 5,5 
Meslek Odaları 1  1,1
Radyo - TV 1  1,1
Kişisel Çabam 3 3,3 
Toplam 91 100 

Tablo 4’de aktif olarak iş arayan 52 kişiye 
İŞKUR dışında hangi iş arama kanallarıyla 
iş aradıkları sorulmuştur. Verilen cevap-
larda % 52,7 oranında eş – dost aracılı-
ğıyla, % 20,9 oranında işyeri ziyaretleriyle, 
% 15,4 oranında internet yardımıyla iş 
aradıklarını beyan etmişlerdir.

Ülkemizde genel kanı olarak bilinen ve 
en fazla iş arama kanalı olarak kullanı-
lan “Eş – Dost Aracılığı”yla iş bulunması, 
yapılan ankette de doğrulamıştır. Anket-
te yer alan bu sorunun İŞKUR’u dışarıda 
bırakarak sorulmasının nedeni ise işsizlik 
sigortasından faydalananların zorunlu 
olarak İŞKUR’a kayıtlı olmaları ve ödenek 
aldığı sürece iş aramaya devam edecek 
olmalarından kaynaklanmaktadır.

TABLO 5. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIRKEN İŞ 
BAŞVURUSUNDA BULUNDUNUZ MU?

Dağılım Kişi Oran %
Evet 44 73,3
Hayır 16 26,7

Toplam 60 100

Tablo 5’te yer alan, işsizlik sigortası öde-
neğinden yararlanırken iş başvurusunda 
bulunup bulunmadıkları sorusuna katılım-
cılar, % 73,3 oranında Evet cevabı ver-
mişlerdir. % 26,6 oranında ise iş başvuru-
sunda bulunmadıklarını ifade etmişlerdir. 
İşsizlik sigortasından yararlananların yeni 
bir iş aramalarının; işsizlik sigortasının ge-
çici bir gelir politikası niteliğinde olmasın-
dan, daha iyi şartlarda geçimlerini sağ-
lamak ve ileriye dönük hayata güvenle 
bakmak istemelerinden kaynaklandığı 
söylenebilir. 

Genel olarak yapılan araştırma ve lite-
ratür taramasından elde edilen veriler 
ışığında, işsizlik sigortası uygulamasının, 
ülkemizde işsizliği teşvik eden bir görü-
nüm sergilemediği görülmüştür. Kişilerin 
geçimlerini sağlayabilmek ve daha iyi 
yaşam koşullarına erişebilmek için yeni 
bir işe ihtiyaçlarının olduğu görülmekte-
dir. İşsizlik sigortasını elde etme koşulları-

nın zor oluşu ve ödenek miktarının düşük 
kalması, işsizliği artırıcı nitelik taşımasını 
engellemiştir. İşsizlik sigortasının, işini yeni 
kaybetmiş insanlar için maddi anlamda 
bir nebze olsun hareket imkânı sağlar-
ken, faydalanıcılarının yeniden iş bul-
masını tetikleyici konumda olduğu ifa-
de edilebilir. Çalışanların büyük kısmının, 
işsizlik sigortasından yararlanmak adına 
muvazaalı olarak işlerinden ayrılmaya 
teşebbüs etmedikleri anlaşılmaktadır. 
Bununla beraber ülkemizde uygulanan 
işsizlik sigortasının ödeme süresi ve miktarı 
konusunda yararlanıcılar lehine düzen-
lemeler yapılarak, sigortanın işlevi daha 
da arttırılabilir. Ayrıca işsizlik sigortasından 
yararlananlara etkin danışmanlık hizmeti 
sunumu sayesinde bu kişilerin işe giriş sü-
reci kolaylaştırılabilir. 
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Sosyal güvenlik sisteminin en önemli un-
surlarından biri olan işsizlik sigortası hiz-
metleri, ülkemiz çalışma hayatında, 1999 
yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanunu ile yer bulmuştur. İlk 
ödemenin yapıldığı Mart 2002 tarihinden 
2008 yılının ilk ayına kadar işsizlik sigortası 
sadece İŞKUR tarafından uygulanmakta 
olan bir hizmet iken, bu tarihten itibaren 
bankalar tarafından da işsizlik sigortası 
ürünleri sunulmaya başlanmıştır. 

ABD’de başlayan ve tüm dünyayı etki-
leyen küresel krizin etkisiyle birlikte, özel 
işsizlik sigortası hizmetlerinin tercih edilirliği 
artmıştır. Bu yeni ürünlerin; sigortalının işsiz 
kalması halinde mevcut hayat standar-
dını sürdürebilmesi ve sigortalının kredi 
riskinin azaltılması suretiyle işsizlik durumu-
nun yaşanması sonucunda ödenmeyen 
kredi oranının azaltılması, olarak sayılabi-
lecek iki temel hedefi bulunmaktadır. 

Bordrolu çalışan kişilerin yararlanabilece-
ği özel işsizlik sigortası hizmetleri, ilgililerin 
kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmaları 
durumunda uygulanmakta olup, “Birey-
sel Kredi Borcunun Ödenmesine Yönelik 
Ürünler”, “Kredi Kartı Borcunun Ödenme-
sine Yönelik Ürünler” ve “Gelir Güvencesi 
Sağlamaya Yönelik Ürünler”olarak 3 ana 
başlık altında sayılabilmektedir. Aşağıda 
bu üç başlık hakkında bilgi verildikten 
sonra, özel işsizlik sigortası hizmetleri ile 
4447 sayılı Kanun doğrultusunda uygula-
nan işsizlik sigortası hizmetleri karşılaştırıla-
caktır.

Bireysel Kredi Borcunun              
Ödenmesine Yönelik Ürünler

Bir işyerinde çalışırken, herhangi bir kasıt 
veya kusuru bulunmaksızın işsiz kalan ki-
şilerin kredi borç ödemelerinin güvence 
altına alınmasına yönelik bir üründür. 
Konut, taşıt ve tüketici kredileri ile birlikte 
satılmaktadır. Bu hizmetten yararlanabil-
mek için ilgililerin;

•	 Aynı işyerinde belirli sürelerde aralıksız 
çalışması,

•	 Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 
30 ile 180 gün arasında değişen mua-
fiyet sürelerini tamamlamış olması,

•	 İşsizlik durumunun 30 veya 60 gün de-
vam etmesi,

gerekmektedir. Sigorta şirketlerinin çoğu 
tarafından zorunlu tutulan şartlardan bi-
risi de, poliçe sahibinin İŞKUR’da aktif iş 
arayan olarak kayıtlı olması ve 4447 sa-
yılı Kanun kapsamında işsizlik ödeneğine 
hak kazanmış olmasıdır. Bazı firmalar ise 
sadece aktif iş arayan olarak İŞKUR’da 
kayıtlı olmayı yeterli görmektedir.

Kredi vadesinin kısa veya uzun süreli ol-
masına göre, istemdışı işsizlik durumunda 
poliçe sahiplerinin 6 ila 24 ay arasında de-
ğişen sürelerde kredi taksitleri karşılanmak-
tadır. Yatırılması gereken prim miktarı ise 
kredi taksit tutarına göre belirlenmektedir.

Kredi Kartı Borcunun Ödenmesine 
Yönelik Ürünler
Kredi Kartı sahiplerinin istemdışı işsiz kal-
maları durumunda, işsiz kalınan tarihten 
bir önceki hesap kesim tarihindeki borç 
bakiyesi ve borç faizi ile birlikte ileri vadeli 
taksitleri güvence altına alınmaktadır. Bu 
hizmetten yararlanabilmek için ilgililerin;

•	 3 ile 6 ay arasında değişen sürelerde 
aynı işyerinde kesintisiz çalışması, 

•	 Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 
90 ile 120 gün arasında değişen muafi-
yet sürelerini tamamlamış olması,

•	 İşsizlik durumunun 30 gün devam etmesi,

•	 İŞKUR’da aktif iş arayan olarak kayıtlı ol-
ması ve/veya 4447 sayılı Kanun kapsa-
mında işsizlik ödeneğine hak kazanmış 
olması, gerekmektedir.

Borç ödemeleri, 3 ila 6 ay arasında de-
ğişen sürelerde ve aylık veya sigortalı 
başına olarak 5.000 ile 10.000 TL arasında 
değişen üst limitlere göre gerçekleştiri-
lir. Ödenen prim miktarı, aylık kredi kartı 
borç bakiyesinin binde 8’i ile yüzde 1’i 
arasında değişmektedir. 

ÖZEL İŞSİZLİK SİGORTALARI İLE

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
2008 yılında ortaya çıkan özel işsizlik sigortası ürünleri, 10. yılını dolduran işsizlik ödeneğinin muadili 
değil, tamamlayıcısıdırlar. Bu ürünlerin yararlanma koşulları arasında çoğunlukla 4447 sayılı 
Kanun kapsamında işsizlik ödeneği alma koşulunun bulunması da bunun en önemli göstergesidir. 
Özel işsizlik sigortası ürünlerinin zamanla gelişmesi ve çeşitliliğinin arttırılması, işsizlikle mücadele 
etmek zorunda kalan kişilerin daha fazla koruma altına alınmasına katkıda bulunacaktır.

* İŞKUR,

 İstihdam Uzman Yardımcısı

Ekmel Onur AYDIN *
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1. Gelir Güvencesi Sağlamaya   
Yönelik Ürünler

İstemdışı işsizlik durumunun meydana 
gelmesi halinde, poliçe sahiplerinin ha-
yat standartlarını korumaya yönelik ürün 
çeşididir. Bu hizmetten yararlanabilmek 
için ilgililerin;

•	 6 veya 12 ay süreyle aynı işyerinde ke-
sintisiz çalışıyor olması,

•	 Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 
90 ile 180 gün arasında değişen muafi-
yet sürelerini tamamlamış olması,

•	 İşsizlik durumunun 30 ile 60 gün arasın-
da değişen sürelerde devam etmesi,

•	 İŞKUR’da aktif iş arayan olarak kayıtlı 
olması ve/veya 4447 sayılı Kanun kap-
samında işsizlik ödeneğine hak kazan-
mış olması, gerekmektedir.

İlgililere 4 ile 6 ay arasında değişen sü-
relerde ödemeler gerçekleştirilmektedir. 
Yapılan ödeme miktarı 331 TL ile 2.500 TL 
arasında farklılık göstermektedir. Öden-
mesi gereken prim miktarı da teminat al-
tına alınan tutara göre belirlenmektedir.

İşsizlik Ödeneği ile Özel İşsizlik 
Sigortası Ürünlerinin Karşılaştırılması
Yukarıda sayılan özel işsizlik sigortası ürün-
leri ile 4447 sayılı Kanun kapsamında öde-
nen işsizlik ödeneği karşılaştırıldığında en 
önemli farklılık, sigortaya dâhil olma yö-
nündeki iradilik koşuludur. İşsizlik Sigortası 
Kanununda sayılan sigorta kollarında ça-
lışan herkes işsizlik sigortası primi ödemeye 
zorunlu iken, özel işsizlik sigortası sistemine 
dâhil olmak kişinin iradesine bağlıdır.

İşsizlik ödeneğinde ödenecek olan prim 
tutarlarının belirlenmesinde kişinin brüt üc-
reti belirleyici iken, özel sigorta ürünlerinde 
prim miktarı; borcun türü ve vadesiyle, kişi-
nin talebine göre değişmektedir. Ayrıca İş-
sizlik Sigortası Fonu’na işçi, işveren ve dev-
let tarafından katkı yapılırken, özel işsizlik 
ürünlerinde prim ödemeleri sadece poliçe 
sahibi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

İşsizlik ödeneğinde ödeme miktarı, kişinin 
son dört aylık prime esas kazancı üzerin-
den hesaplanırken, ödeme süreleri ise 
son üç yıl içerisinde yatırılan prim gün sa-
yısına göre altı, sekiz veya on ay olarak 
belirlenmiştir. Özel sigorta ürünlerinde  

teminat altına alınan miktarlar, borcun 
türü ve vadesiyle, kişinin talebine göre 
belirlenmekte, ödeme süreleri ise gelir 
güvencesi sağlayan ürünlerde en fazla 
4 veya 6 ay olmaktadır. Diğer ürünlerde 
ödeme süreleri değişmektedir.

Hak etme koşulları değerlendirildiğinde 
her iki sigorta türünde de sigortalının ken-
di istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş 
olması koşulu bulunmaktadır. Genel ola-
rak özel sigorta ürünlerinde, aynı işyerin-
de belirli bir süre kesintisiz çalışmış olma 
koşulu, muafiyet sürelerinin tamamlanmış 
olması koşulu, işsizliğin belirli bir süre de-
vam etmesi koşulu, İŞKUR’da aktif olarak 
kayıtlı işsiz olma ve/veya 4447 sayılı Kanun 
kapsamında işsizlik ödeneği alma koşulu 
aranmaktadır. İşsizlik ödeneği alabilmek 
için ise, hizmet akdinin feshinden önceki 
son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli 
çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde 
en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi 

ödemiş olma ve işsiz kalınan tarihten iti-
baren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurarak 
iş almaya hazır olduğunu bildirme koşul-
ları aranmaktadır.

4447 sayılı Kanun kapsamında işverenler-
ce ödenen işsizlik sigortası primleri gider 
olarak gösterilirken, sigortalılarca ödenen 
primler de gerçek ücretin hesaplanma-
sında gelir vergisi matrahından indirilmek-
tedir. Özel sigorta ürünleri için ödenen 
primler ise vergi matrahından düşülerek 
vergi avantajı sağlanabilmektedir.

Özel sigorta ürünleri, teminat altına al-
dıkları miktarları ödeyerek yükümlülük-
lerini yerine getirirken, İŞKUR’dan işsizlik 
ödeneği alan kişiler ayrıca, yeni iş bul-
ma hizmetlerinden ve meslek geliştirme, 
edindirme ve yetiştirme eğitimlerinden 
faydalanabilmekte, Genel Sağlık Sigor-
tası Primlerinin yatırılması sebebiyle de 
sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sür-
dürebilmektedirler. 

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, 
2008 yılı itibariyle ortaya çıkan özel işsizlik 
sigortası ürünlerinin mevcut yapılarının, 10. 
yılını dolduran işsizlik ödeneğinin muadili 
değil, tamamlayıcısı rolünde oldukları so-
nucuna varılmaktadır. Bu ürünlerin yarar-
lanma koşulları arasında çoğunlukla 4447 
sayılı Kanun kapsamında işsizlik ödeneği 
alma koşulunun bulunması da bunun en 
önemli göstergesidir. Özel işsizlik sigortası 
ürünlerinin zamanla gelişmesi ve çeşitlili-
ğinin arttırılması, işsizlikle mücadele etmek 
zorunda kalan kişilerin daha fazla koruma 
altına alınmasına katkıda bulunacaktır. 
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Giriş
İşsizlik sigortası uygulaması, belli kriterlerin varlığına göre dizayn edilmiş; toplumsal ve 
ekonomik açıdan önemli bir risk olan işsizliğin tazmininde işsizlik yardımı ile birlikte kulla-
nılan bir yöntemdir. Sigorta tekniği ile kurulan ve işletilen işsizlik sigortası, özellikle gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak uygulanmaktadır. Primsiz ödemeler sistemi 
içerisinde yer alan ve işsizlik sigortasını tamamlayıcı nitelik taşımakla birlikte uygulama-
da işsizlik sigortası kadar yaygın olmayan işsizlik yardımı ise, işsizliğin ortaya çıkardığı sos-
yo-ekonomik risklerin önlenmesi ve bireylere işsiz kaldıkları süre içerisinde sınırlı da olsa 
bir gelir desteği sağlamak adına, genellikle işsizlik sigortasından yararlanma imkânı bu-
lamayan veya işsizlik sigortasının yararlanma sürelerini tüketmiş kişiler için kurgulanmıştır.

İşgücü piyasasını çok farklı yönden etkileme kapasitesine sahip işsizlik sigortası uygula-
masının dünya uygulamalarını incelemek Türkiye’deki uygulamanın değerlendirilmesi 
açısından önemlidir. Ayrıca işsizlik sigortası uygulamasına ek olarak işsizlik yardımları da 
incelenerek işsizlik riskinin tazmininde kullanılan tüm enstrümanlar değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki, işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı uygulamaları 
ülkelerin refah modelleri doğrultusunda şekillenen ve işgücü piyasasının dinamikleri ile 
yakından ilgili uygulamalardır. Bu anlamda karşılaştırma sadece işsizlik riskinin tazmini 
noktasındaki bir uygulamanın değerlendirmesini ifade edecektir. 

Dünyada İşsizlik Sigortası Uygulamaları
İşsizlik sigortası uygulamalarını karşılaştırabilmek adına Tablo 1’de OECD ülkelerinde 
işsizlik sigortası uygulamalarının detaylarına yer verilmiştir. İşsizlik sigortasının dünyadaki 
uygulamalarının değerlendirilmesi için bu ülkelerdeki uygulamaların farklılıkları ve ge-
nel anlamda işsizlik sigortasının temel kurgulanma tekniği incelenecektir.

DÜNYADA İŞSİZLİK SİGORTASI ve
İŞSİZLİK YARDIMI UYGULAMALARI

İşsizlik sigortası uygulaması, belli kriterlerin varlığına göre 
dizayn edilmiş; toplumsal ve ekonomik açıdan önemli bir risk 
olan işsizliğin tazmininde işsizlik yardımı ile birlikte kullanılan 
bir yöntemdir. İşsizlik sigortası ve işsizlik yardımı uygulamaları 
ülkelerin refah modelleri doğrultusunda şekillenen ve işgücü 
piyasasının dinamikleri ile yakından ilgili uygulamalardır.
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TABLO 1. İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI ÜLKE ÖRNEKLERİ

Ülkeler İstihdam ve Katılım Zorunluluğu G/Z*
Bekleme 
Süresi
(Gün)

En Fazla 
Yararlanma
(Ay)

Ödeme Oranları (%)

Başlangıç Bitiş

Avustralya İşsizlik Sigortası Uygulanmıyor

Avusturya 24 Ayda 365 Gün Z 0 9 55

Belçika 27 Ayda 468 Gün Z 0 Sınır Yok 60 53,8 (Bir yıl sonra)

Kanada 12 Ayda 596 Saat Z 14 11 55

Çek Cumhuriyeti 36 Ayda 365 Gün Z 0 5 65 50 – 45 (2 ve 4 ay sonra)

Danimarka 36 Ayda 365 Gün İstihdam Edilme 
ve ayrıca prim ödemiş olma şartı G 0 24 90

Estonya 36 Ayda 365 Gün Z 7 12 50 40 (101 Gün sonra)

Finlandiya 28 Ayda 238 Gün İstihdam edil-
me 10 ay prim ödemiş olma şartı G 7 23

Temel ödeme ortalama ücretin %17’di. Buna ek olarak 
ortalama ücretin %81’ine kadar ki ücretlerde bu ücretin %45’i, 
ortalama ücretin %81’ini aşan ücretlerde bu ücretin %20’si ek 
olarak ödeniyor. 

Fransa 28 Ayda 120 Gün Z 7 24 57 75

Almanya 12 Ay İstihdam Edilme ve 24 Ayda 
365 Gün Prim Ödemiş Olma Şartı Z 0 12 60

Yunanistan 14 Ayda 125 Gün Veya 24 Ayda 
200 Gün Z 6 12 Ortalama ücretin %27’si

Macaristan 48 Ayda 365 Gün Z 0 9 60 Asgari Ücretin %60’ı

İzlanda Son 12 Ayda 90 Gün Z 0 36
Ortalama ücretin %34’ü 10 gün için ödeniyor. Daha sonra 
son kazanılan ücretin %70’i 65 gün ödeniyor ve sonra tekrar 
ortalama ücretin %34’üne dönülüyor. 

İrlanda
12 Ayda 273 Gün ve

İşe başladıktan sonra728 gün
Z 3 12 Ortalama ücretin %32’si

İsrail 18 Ayda 365 Gün Z 5 6 32 80

İtalya 24 Ayda 365 Gün Z 7 8 60 50 (6 Aydan sonra)

Japonya 12 Ayda 180 Gün Z 7 9 50 80

Güney Kore 18 Ayda 180 Gün Z 7 7 50

Lüksemburg 12 Ayda 180 Gün Z 0 12 80

Hollanda 36 Haftada 26 Hafta Bununla 
Beraber 5 Yılın Dördünde 52 Gün Z 0 38 75 70 (2 Ay sonra)

Yeni Zelanda İşsizlik Sigortası Uygulanmıyor

Norveç
En düşük 
seviyenin altında gelir elde eden-
ler için geçerli

Z 0 24 62

Polonya 18 Ayda 365 Gün ve Asgari ücre-
tin üstündeki gelirler için geçerli Z 7 12

Ortalama 
ücretin 
%30’u

Ortalama ücretin %23’ü 3 ay sonra 

Portekiz 24 Ayda 450 Gün Z 0 24 65

Slovakya 48 Ayda 36 Ay Z 0 6 50

Slovenya 18 Ayda 365 Gün Z 0 9 70 60 (3 Ay sonra)

İspanya 72 Ayda 360 Gün Z 0 24 70 60 (6 Ay sonra)

İsveç
Son 12 Ayda 6 Ay İstihdam
Edilme ve 12 aydır fona kayıtlı 
olma şartı

G 7 35 80 70 (9 Ay sonra)
65 (İş ve gelişim garantisi ile birlikte 14 ay sonra)

İsviçre 24 Ayda 365 Gün Z 5 18 70

İngiltere 24 Ayda 365 Gün Z 0 6 Ortalama ücretin %10’u

Amerika 20 Hafta (En alt gelir sınırını 
karşılıyor olmak) Z 0 23 53

Kaynak: OECD Directorate for Employment, Labor and Social Affairs, Benefits and Wages: Policies, Unemployment Benefits, http://www.oecd.org/ 

document/47/0,3746,en_2649_33933_50404591_1_1_1_1,00.html. 

* G= Gönüllü Z= Zorunlu
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uygulamasının bonkör olduğu ve geniş 
bir kapsama alanının bulunduğu söyle-
nebilir. Refah rejimlerindeki farklılığın bir 
yansıması olarak işsizlik riskine karşı alınan 
önlemlerin niteliği, ülkelerin sosyal risklere 
ve sosyal haklara karşı yaklaşımı ve işsizlik 
riskine karşı takındığı tutumun farklılaştığı 
bir kez daha görülmektedir.

İşsizlik sigortasından yararlanma kriterleri-
ne bakıldığında genellikle 24 ayda 12 ay 
gibi bir istihdam ve işsizlik sigortası fonu 
iştirak süresi gözükmektedir. Bu kriterden 
daha katı kriterlere sahip ülkeler arasın-
da ise İrlanda, İsrail, Hollanda, Polonya, 
Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Türkiye 
sayılabilir. Bu kriterin oldukça uzağında 
yer alarak işsizlik sigortasından yararlan-
manın görece en kolay olduğu ülke ise 
Kanada ve Amerika olarak gözükmekte-
dir. Görece işsizlik sigortasından yararlan-
manın kolay olduğu bu iki ülkede, işsizlik 
sigortasından elde edilecek ödeneğin 
miktarının düşük olduğu görülmektedir. 
Kanada’da işsizlik sigortasından sağla-
nan ödenek son elde edilen ücretin % 
55’i iken, Amerika’da bu oran % 53’dür. 

İşsizlik sigortası ödeneğinin en düşük ol-
duğu ülke ise ortalama ücretin % 10’u 
ile İngiltere’dir. İngiltere bir dereceye 
kadar liberal, bir dereceye kadar sosyal 
demokrat refah rejimi içerisinde değer-
lendirildiği için1 bu yönüyle liberal bir uy-
gulamayı benimsemiş ve oldukça düşük 

OECD ülkelerinde işsizlik sigortası uygu-
lamalarının detaylarına baktığımızda, 
uygulamaların genişliği, bonkörlüğü ve 
yararlanma kriterlerinin katılığı ile ülkelerin 
refah rejimleri arasında güçlü bir bağ ol-
duğu görülmektedir. Bu anlamda Esping-
Andersen’in üçlü refah rejimleri sınıflandır-
masında liberal refah rejimleri içerisinde 
yer alan Avustralya ve Yeni Zelanda’da 
işsizlik sigortasının uygulanmadığını görü-
yoruz. Bu durum; ülkelerin refah rejimleri 
arasındaki farklılığın işsizlik riskinin tazmini-
ne yansımasını ifade etmektedir.

İşsizlik sigortasının genel kurgulanma di-
namiğine baktığımızda zorunlu katılımın 
öngörüldüğü, devlet tarafından kurulmuş 
bir yapı ön plana çıkmaktadır. Ancak yine 
refah rejimleri sosyal demokrat nitelik ta-
şıyan İsveç, Finlandiya ve Danimarka’da 
işsizlik sigortası zorunlu değildir. İsveç’te 
sendikal örgütlerle koordinasyon halinde 
yürütülen bir yapı söz konusu iken Da-
nimarka ve Finlandiya’da yine gönüllü 
katılım prensibi ile işleyen bir işsizlik sigor-
tası uygulaması söz konusudur. Sosyal 
demokrat refah rejimlerine sahip bu ülke-
lerde yüksek ödenek miktarları belirlene-
rek işsizlik süresince bireyin gelirini önemli 
ölçüde koruması hedeflenmiştir. Ayrıca 
İsveç, Danimarka ve Finlandiya’da eğer 
işsiz birey iş sözleşmesini kendisi feshetmiş-
se belirli bir bekleme süresi sonunda iş-
sizlik ödeneğine hak kazanabilmektedir. 
Bu anlamda bu üç ülkede işsizlik sigortası 

bir miktar belirleyerek işsizlik süresinin bir 
an önce sonlandırılmasını hedeflemiştir. 
İşsizlik sigortasından sağlanan ödeneğin 
düşük olduğu diğer ülkeler ise ortalama 
ücretin % 27’si ile Yunanistan ve % 32’si 
ile İrlanda’dır. Ödenek miktarlarının ge-
nellikle işsizlik ödeneğinden yararlanma 
süresi uzadıkça azaldığı görülmektedir. 
Bu durum işsizlik sigortasının istihdamı 
olumsuz yönde etkilemesinin önüne geç-
mek amacıyla ortaya çıkmaktadır. Bu 
durumun tersi olarak ise İsrail, Fransa ve 
Japonya gösterilebilir. Bu ülkelerde işsizlik 
sigortasından ödenek alma süresi uzadık-
ça ödenek miktarı yükselmektedir.

İşsizlik sigortası için önemli bir diğer değiş-
ken de, işsizlik sigortası ödeneğinden ya-
rarlanma süreleridir. Hollanda, 38 ay ile 
işsizlik sigortasından yararlanma süresinin 
OECD ülkeleri içerisinde en uzun olduğu 
ülkedir. İzlanda, İsveç, Norveç, Portekiz, 
Fransa, Danimarka, İspanya ise işsizlik 
sigortasından yararlanmanın 24 ay ve 
daha uzun olduğu diğer ülkelerdir.

Dünyada İşsizlik Yardımı Uygulamaları
İşsizlik yardımı mekanizması; OECD üyesi 
bazı ülkelerde işsizlik sigortası kadar yay-
gın olmasa da uygulanmaktadır. Tablo 
2’de 2010 yılı verilerine göre OECD üyesi 
ülkelere ait işsizlik yardımına hak kazan-
ma koşulları ile bu yardımların miktar ve 
süreleri yer almaktadır.
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Tablo 2. İşsizlik Yardımı
Uygulaması Ülke Örnekleri 
OECD üyesi ülkelerde işsizlik yardımı ve 
koşulları

KAYNAK: OECD, Directorate for Employ-

ment, Labor and Social Affairs, Benefits 

and 

WEGES: Policies, Unemployment Benefits, 

http://www.oecd.org/document/47/0,37

46,en_2649_33933_50404591_1_1_1_1,00.

html

İŞSİZLİK YARDIMI UYGULAMASI ÜLKE ÖRNEKLERİ

Ülkeler Yararlanma Koşulları ve Ay içindeki 
İstihdam Verileri

Bekleme 
Süresi 
(Gün)

Yardım Süresi 
(Ay)

Maksimum 
Yararlanma 
Miktarı Ortalama 
Ücretin %

Avustralya -- 7 Sınırsız 18

Avusturya İşsizlik sigortası yardımlarını tüketmiş 
olmak -- Sınırsız 39

Estonya 12 ayda 180 gün çalışmış olmak 7

270 gün
(işsizlik sigortası 
yardımı süresini 
kapsayan)

8

Finlandiya -- 5 Sınırsız 17

Fransa
İşsizlik sigortası yardımlarını tüketmiş 
olmak + son 120 günde 60 gün
çalışmış olmak

-- 6 ay 
(uzatılabilir) 16

Almanya -- -- Sınırsız 10

Yunanistan
İşsizlik sigortası yardımlarını tüketmiş 
olmak ya da son 1 yılda 60 gün 
çalışmış olmak

-- Her 3 ayda 3 
taksitte 15

Macaristan İşsizlik sigortası yardımlarını tüketmiş 
olmak -- 3 ya da 6 ay 14

İrlanda -- 3 Sınırsız 32

Y.Zelanda -- 0-14 Sınırsız 24

Portekiz
İşsizlik sigortası yardımlarını tüketmiş 
olmak ya da son 12 ayda 6 ay
çalışmış olmak

--

İşsizlik sigortası 
yardımından 
sonra 12 ay
ya da 24 ay

23

İsveç 6 ay çalışmış ya da yeni mezun olmak 7 14 ay 23

İngiltere -- 3 Sınırsız 10

İşsizlik yardımı; OECD ülkeleri genelinde, işsizlik sigortasından yararlanılamadığı veya 
yararlanma hakkı kaybedildiği, bir diğer ifadeyle işsizlik sigortası yardımlarının tüketil-
miş olduğu durumda devreye girmektedir. İşsizlik sigortası uygulamasının bulunmadığı 
Avustralya ve Yeni Zelanda’da ise, işsiz kalmakla veya prim ile ilgili hiçbir önkoşul ol-
maksızın, işsiz kalanlara işsizlik yardımı yapılmaktadır. Bu iki ülkede işsizlik sigortası bulun-
madığı için işsizlik yardımlarından yararlanma kolaylaştırılmış, yararlanma süreleri için 
ise herhangi bir sınır belirlenmemiştir. İşsizlik yardımından yararlanmanın herhangi bir 
koşula bağlanmadığı diğer ülkeler ise; Finlandiya, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık 
olarak sıralanabilir.

Fransa’da ise Allocation de Solidarite Specifique, Allocation d’Insertation, Revenu Mi-
nimum d’ Insertation gibi işsizlik yardım kuruluşları tarafından sağlanan2 işsizlik yardımı 
için işsizlik sigortası yardımlarını tüketmiş olma koşuluna ek olarak son 120 gün içerisinde 
60 gün istihdam edilmiş olma şartı da aranmaktadır. Bu koşul diğer ülkelere kıyasla en 
düşük yararlanma sürelerinden biri olan 6 aylık süre ve ülkedeki ortalama ücretin % 
16’sına denk gelen ödeme oranıyla birlikte düşünüldüğünde; Fransa’yı işsizlik yardımı 
konusunda en katı ülkelerden biri yapmaktadır.

İşsizlik yardımından yararlanma konusunda Fransa’ya göre daha esnek olan iki ülke ise 
işsizlik sigortası yardımlarını tüketmiş olma koşulunun alternatifi olarak; işsiz kalmadan 
önceki belirli sürelerde istihdam edilmiş olma koşulu getiren Portekiz ve Yunanistan 
olarak gösterilebilir. Buna göre örneğin Portekiz’de; birey eğer işsizlik sigortası yardım-
larını henüz tüketmemiş ise ancak işsiz kalmadan önceki son 12 ayda 6 ay istihdam 
edilmişse işsizlik yardımından yararlanabilecektir.

İşsizlik yardımlarından yararlanma koşulları konusunda dikkat çeken bir diğer ülke ise; 
eğitimini henüz tamamlayarak işgücü piyasasına yeni girenler için de işsizlik yardımın-
da bulunan İsveç’tir. 6 ay çalışmış olmak ya da yeni mezun olmak işsizlik yardımından 
yararlanmak için yeterlidir. Sosyal demokrat refah rejimi içerisinde değerlendirilen ve 
sosyal güvenlik sistemine yönelik yüksek harcamaların yapıldığı ülkede, işsizlik yardı-
mından yararlanan kişilere 14 ay boyunca 83.200 Kron’luk sabit tutar üzerinden öde-
me yapılmaktadır. Ülkedeki ortalama ücretin % 23’üne denk gelen bu yardım, günlük 
çalışma için ödenmemekle birlikte part-time çalışma durumunda ise kesilmeyip oran-
tılı olarak azaltılmaktadır. Part-time çalışma durumunda dahi işsizlik yardımının öden-
meye devam ediliyor olması, ülkenin sosyal refah hizmetlerinin sunumu noktasındaki 
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son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartı-
nın kaldırılması, işsizlik sigortasından ya-
rarlanma kriterlerinin görece esnekleşti-
rilmesi ve OECD ortalamasına çekilmesi 
olacaktır. İşsizlik ödeneği alınan süreçte 
bireyleri mesleki ve coğrafi hareketliliğe 
teşvik ederek bölgesel gelişmişlik farkları 
bulunan ve göç ile oldukça olumsuz et-
kilenen Türkiye işgücü piyasasının dizay-
nında aktif rol oynayan bir yapının oluş-
turulması ise bir diğer düzenleme olarak 
gösterilebilir. Türkiye’de her ne kadar 
işsizlik yardımları gerek Bakanlık, gerek 
İŞKUR, gerekse de Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı gibi çeşitli kurumlar 
aracılığı ile yürütülmekte ise de OECD ül-
kelerine benzer şekilde modern anlamda 
bir yapılanmanın oluşturulamadığı görül-
mektedir. Bu anlamda işsizlik yardımla-
rının merkezileştirilmesi ve net kriterlere 
kavuşturulmasının da işsizlik riskinin tazmi-
ninde daha düzenli, daha çok kişiyi kap-
sayan ve daha faydalı bir yapının oluş-
masını sağlayacağı söylenebilir. 
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4 Danielle Venn, OECD Social, Employment and 
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Sayfa:15
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- OECD (2010); Directorate for Employment, 
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cömertliğinin göstergesidir3. İsveç’tekiyle 
benzer şekilde İrlanda’da da işsizlik yardı-
mı alan bireyin kısmi süreli bir işte çalışıyor 
olması veya çalışmaya başlaması, işsizlik 
yardımı almasına bir engel teşkil etme-
mekte sadece yardımın miktarı azaltıl-
maktadır. Buna göre; eğer birey haftada 
3 günden az çalışıyorsa işsizlik yardımı 
haftalık ortalama net kazancının % 60’ı 
oranında azaltılmaktadır.

İşsizlik yardımı adı altında yapılan öde-
melere ilişkin azami sınırlar belirlenmiştir. 
Örneğin Estonya’da maksimum 12.239 
Euro olarak gerçekleşen işsizlik yardımı 
miktarı aynı zamanda ülkedeki ortalama 
ücretin % 8’ine denk gelmektedir. Yapı-
lan bu ödemelerin ülkelerdeki ortalama 
ücret içerisindeki payları karşılaştırıldığın-
da ise; yardım miktarı açısından en bon-
kör ülkenin ortalama ücretin % 39’uyla 
Avusturya olduğu görülmektedir. Bu ül-
keyi ise sırasıyla % 32 ile İrlanda ve % 23 ile 
Portekiz ve İsveç takip etmektedir.

Sonuç
OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türki-
ye’deki işsizlik sigortası uygulamasından 
yararlanma kriterlerinin ağır olduğu gö-
rülmektedir. OECD’nin 2012 yılında hazır-
ladığı “İşsizlik Ödeneği Uygunluk” rapo-
runda da bu yorumumuzu destekleyici 
veriler bulunmaktadır. Rapora göre işsizlik 
ödeneğine erişimde en katı ülkeler İtal-
ya, Portekiz ve Türkiye’dir4. Bu üç ülkede 
de işsizlik sigortasından yararlanabilmek 
için diğer ülkelere oranla daha fazla is-
tihdam edilme şartı mevcuttur ve ayrıca 
gönüllü işten ayrılma durumunda işsizlik 
sigortasından ödenek almak mümkün 
değildir ya da katı sınırlar söz konusudur. 
Türkiye’deki işsizlik sigortası uygulaması 
yararlanma koşulları açısından oldukça 
katıyken, işsizlik sigortasından ödenek 
alındığı süre içerisinde alınacak mesleki 
eğitimler ve hem coğrafi, hem de mes-
leki mobilite kriterleri açısından esnek bir 
görüntüdedir. Görece daha yüksek mik-
tarlarda ve daha uzun süre işsizlik sigor-
tası ödeneği öngören Norveç, Almanya, 
İsveç ve Danimarka gibi ülkeler ise işsiz-
lik sigortasından ödenek almakta olan 
bireylere aktif istihdam politikalarından 
yararlanma, coğrafi ve mesleki mobilite, 
kendisine ve son aldığı ücretine uygun 
işleri kabul etmek anlamında katı şartlar 
getirmektedir. İş aramanın kanıtlanması 
ve aktif olarak iş aramanın gerçekleştiril-
mesi kriterinde Türkiye orta katılıktadır. Bu 
kriter açısından en katı ülkeler ise İngiltere 
ve Slovakya’dır. İngiltere’de işsizlik sigor-

tasından ödenek alan birey, 15 günlük 
sürelerle iş arama gözden geçirme sü-
recine tabi tutulmaktadır. İstihdam ofisi 
bireye uygun işler önererek bireyin aktif 
olarak iş aradığını tasdik etmek durumun-
dadır. Aksi takdirde işsizlik ödeneğinin 
kesilmesi durumu söz konusu olacaktır. 
Türkiye’deki işsizlik sigortasının katı olduğu 
bir başka boyut ise işsizlik ödeneğinden 
yararlanan bireyin kendisine önerilen işi 
kabul etme zorunluluğudur. Birey kendi-
sine önerilen işi kabul etmediği taktirde 
işsizlik ödeneğinin tamamı kesilmektedir. 

Türkiye’deki işsizlik yardımı uygulamaları-
na bakıldığında ise, OECD ülkelerindeki-
ne benzer şekilde doğrudan işsizlik yardı-
mı adı altında herhangi bir uygulamanın 
bulunmadığı görülecektir. Bununla birlik-
te ülkemizde işsizlik yardımı kapsamında 
değerlendirilebilecek yardımlar, önce-
den Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 
bulunan “Primsiz Ödemeler Genel Mü-
dürlüğü” tarafından yürütülmekte iken 
günümüzde ise Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilmek-
tedir. Ayrıca; Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, Belediyeler gibi çeşitli 
kamu kuruluşları tarafından da işsizlere 
ve yoksullara sosyal yardım adı altında 
ayni ve/veya nakdi yardımlar yapılmak-
ta olup, işsizlik yardımı konusunda işgücü 
ve işsizlerle ilgili hizmetleri bünyesinde bu-
lunduran İŞKUR’un da; istihdam garantili 
işgücü eğitim kursları, özürlülere, hüküm-
lülere/eski hükümlülere ve işsizlik ödeneği 
alanlara yönelik düzenlediği işgücü eği-
tim kursları ve toplum yararına çalışma 
programları ile sürece aktif olarak dâhil 
olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak işsizlik riskinin tazmini nokta-
sında Türkiye uygulaması için önerilecek 
düzenleme; ilk etapta Türkiye işgücü pi-
yasasının dinamikleri ile bağdaşmayan 
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Bilindiği gibi, ülkemizde işsizlik sigortası 1999 yılı 
Ekim ayında yasalaştı. Bu kanunda iki kuruma, 
SGK ve İŞKUR’a, görevler verildi ve yürürlük ta-
rihi olarak da 2000 yılı Haziran ayı belirlendi. 
Kanun yayımlanır yayımlanmaz hazırlıkların 
yapılabilmesi için İŞKUR’da bir çalışma grubu 
oluşturuldu. Bu grup, işsizlik sigortası primlerinin 
Fon’a aktarılması, Fon kaynaklarının değer-
lendirilmesi, işsizlik sigortası uygulamalarına 
ilişkin hazırlıkların yapılması, mesleki eğitim 

tedbirlerinin belirlenmesi gibi çalışmaları yü-
rütmekle görevlendirildi. Grup, Haziran 2000 
tarihine kadar çalışmalarını sürdürdü, bu ta-
rihten sonra çalışmalara İşsizlik Sigortası Daire 
Başkanlığı bünyesinde devam edildi.

İşsizlik sigortası prim kesintileri 2000 yılı Hazi-
ran ayında başladı. SGK tarafından ilk işsizlik 
sigortası prim aktarımı da 2000 yılı Temmuz 
ayında gerçekleşti, bu tarihten itibaren Fon 
kaynaklarının değerlendirilmesi çalışmaları 
yürütülmeye başlandı. Bu süreç, Fon Yöne-
tim Kurulu üyelerinin de desteği ile başlan-
gıç aşamasında bir danışman ve fon yöne-
timi konusunda hiçbir tecrübesi olmayan bir 
grup Kurum personeli tarafından, tamamen 
özveriye dayalı bir çalışma şeklinde yürütül-
dü. Bu süreçte çalıştığımız banka şubelerin-
deki arkadaşlarımızdan da çok destek aldık.

İlk işsizlik sigortası ödemeleri, prim kesintile-
rinin başlamasından yaklaşık iki yıl sonra, 
2002 yılı Mart ayında gerçekleşti. Bu süreç, 
çok zor bir süreçti. İşsizlik sigortası uygulama-
larının tablo, kart, form ve dosyalarla yerine 
getirilmesi, personel sayısı da gözetildiğin-
de neredeyse imkânsızdı. Öncelikle işsizlik 
sigortası uygulamaları elektronik ortamda 
tasarlandı, ancak yazılım sisteminde son 
anda yapılan bir değişiklik nedeniyle kullanı-
cı bilgilendirme ve eğitimler tam anlamıyla 

İlk işsizlik ödeneğini 2002 yılında aldım, yanlış 
hatırlamıyorsam 100 TL civarındaydı. O za-
manlar, bir serbest bir muhasebe bürosun-
da çalışıyordum. Eleman fazlalığı ve birta-
kım sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda 
kalmıştım. Daha sonra ise kurumlar arasında 
biraz uğraşmam ve gidip gelmelerden son-
ra işsizlik ödeneğini aldım. İŞKUR 1. katta şu 
anda ismini hatırlayamadığım bir beyefen-
di vardı. Bana çok yardımı dokundu. Ona 
tekrar çok teşekkür ediyorum.

Ödeneği aldığım zamanlarda yeni nişan-

lanmıştım. Asgari ücretin malum düşük ol-
duğu zamanlardı. Çok iyi bir cep harçlığı 
olmuştu bana.

İşsizlik ödeneğini alırken iş bulamadım. Daha 
sonra ise halen çalışmakta olduğum yere 
başladım, EN-EZ İnşaat şirketinde mesleğim 
olan muhasebe alanında çalışıyorum. Biraz 
yorucu ama mesleğimi seviyorum.

Daha sonra da hiç işsizlik sigortası almadım, 
dilerim bir kez daha da almak zorunda kal-
mam.

gerçekleşemedi. Bazı birimlerimizde görev 
yapan Kurum personelinin özelleştirme ne-
deniyle işten çıkanlar için uygulanan İş Kay-
bı Tazminatı ödemeleri nedeniyle bir tecrü-
besi vardı ve bu nedenle uygulamada bu 
birimlerde çok fazla sorun yaşanmadı. İşsizlik 
sigortası ile görevlendirilen arkadaşlarımızla, 
e-posta, faks ya da telefonla çok iyi ve hızlı 
bir iletişim sağladık. Özellikle yerel birimleri-
mizde çalışan arkadaşlarımızın özverili ve 
mesai mevhumu gözetmeden hafta son-
ları ve gece yarılarına kadar çalışmalarına 
çok şahit oldum. İşsizlik sigortası sistemi bu-
gün sağlıklı bir şekilde uygulanıyorsa bun-
da o dönem görev yapan arkadaşlarımın 
fedakârlığının ve özverisinin payı büyüktür. 
Bütün arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. 

İşsizlik sigortası ödemeleri başlamadan he-
men önce ve ilk dönemlerinde tanıtım ama-
cıyla çok sayıda radyo ve televizyon prog-
ramlarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca çeşitli 
toplantı, seminer ve panellerde işçi ve işve-
renlerin bilgilendirilmesine çalışılmıştır. Bu sü-
reç işsizlik sigortasının tanıtımı şeklinde gelişmiş 
olup, ilerleyen dönemde Kurumun bu süreci 
başarı ile yönetmesi ve ödemelerde kayda 
değer sorunlar yaşanmaması, Kurumun ka-
muoyundaki imajını iyileştirmiş, Kurumun ta-
nınırlığına ve güvenirliliğine önemli bir katkı 
sağlamış ve Kurumdan beklentileri artırmıştır.

  FATMA DEMİR: 
“İŞSİZLİK SİGORTASI BAŞARISINDA İŞKUR  
  PERSONELİNİN ROLÜ BÜYÜK”

Kuruluşundan bu yana İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı olarak görev yapan Fatma Demir ile işsizlik 
sigortasının Türkiye’deki uygulama sürecinin başlangıcında yaşananları, İŞKUR personelinin o 
süreçteki rolünü, işsizlik sigortasının İŞKUR’un ülke genelindeki tanınırlığı ve etkinliği anlamında ne 
tür etkileri olduğunu konuştuk.

Fatma DEMİR
İŞKUR, İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı

AYLİN AĞIRCAN
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kamuoyunda Kurumun bu işi hakkıyla ya-
pamayacağı inancı oluştu. Bu nedenle ilk 
olarak fon yönetimi konusuna yoğunlaştık. 
Dışardan uzman desteği de alarak Kurum 
personelinin fon yönetimini başarıyla yerine 
getirmesini sağladık. Öyle ki İşsizlik Sigorta-
sı Fonu,  piyasadaki diğer fonlar ve yatırım 
araçlarına göre en yüksek getiriyi sağladı. 
İŞKUR, finansal krizlerin (2001 finans krizi ve 
sonrası) ve yüksek risklerin yaşandığı piyasa-
da çok büyük bir kamu fonunu, çok büyük 
bir başarıyla yönetti. Bu süreçte özveriyle 
çalışan Fon Yönetim Kurulu’nun ve Fon çalı-
şanlarının hakkını teslim etmemiz lazım.

Fon yönetimine güvenin oluşması için şeffaf-
lığı esas alarak her ay Fon’un gelir, gider ve 
faaliyetlerini gösteren İşsizlik Sigortası Fonu Bül-
teni yayınladık ve başta TBMM üyeleri olmak 

İşsizlik Sigortası uygulamasının 
hayata geçtiği dönemde İŞKUR 
Genel Müdürlüğü görevini 
yürütüyordunuz. Türkiye’deki bu 
ilk uygulama sürecinde 
yaşadıklarınız hakkında kısaca 
bilgi verebilir misiniz?
Bilindiği gibi 1 Haziran 2000 tarihinde yü-
rürlüğe giren işsizlik sigortası ile o zamanki 
adı İş ve İşçi Bulma Kurumu olan İŞKUR’a 
iki yeni ve çok önemli görev verilmiştir: İş-
sizlik Fonu’nun yönetimi ve işsizlik sigortası 
hizmetlerinin yürütülmesi. Fon yönetimi fi-
nans konusunda uzmanlığı gerektiriyordu 
ve Kurumun bu konuda daha önce hiç-
bir deneyimi yoktu. Bir de buna kamunun 
daha önceki yıllarda emeklilik ve tasarruf 
fonları yönetimindeki kötü şöhreti eklenince 

İşsizlik ödeneğini ilk defa 31 Aralık 2002 
tarihinde aldım. O zamanlar Yapı Kredi 
Bankası’nda güvenlik görevlisi olarak ça-
lışıyordum. İşyerimde üstlerimle çıkan bazı 
problemlerden dolayı ayrılmak zorunda kal-
dım. Evrakları oradan aldıktan sonra BAĞ-
KUR ve İŞKUR’a verdim. Bir ay sonra maaş 
bağlandı.

İşsizlik ödeneği aldığımız 6 aylık müddet 
zarfında sağlık imkânlarından faydalan-
dık. Gene bu süre boyunca aldığımız işsizlik 
maaşıyla faturalarımızı ödedik ve mutfak 
masraflarımızın bir kısmını karşıladık. Üstelik 

 NECDET KENAR:
“İŞSİZLİK SİGORTASI BAŞARISI İŞKUR’UN  
 SAYGINLIĞINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI

İŞKUR Eski Genel Müdürü ve MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü Dr. Necdet Kenar ile işsizlik 
sigortası uygulamasının hayata geçirildiği dönemde yaşananları, o dönem yaşanan sıkıntıları, 
karşılaşılan problemlerin nasıl çözüldüğünü ve bu uygulamanın ülkemizde işsizlikle mücadele 
anlamında ne tür etkileri olduğunu konuştuk.

o dönem eşim hamileydi, doktor kontrolü-
ne gitmiştik. Ondan sonra da iyi kötü bir iş 
buldum.

Daha sonra işsizlik ödeneğini ikinci sefer de 
aldım. Bu kez 8 ay boyunca, tutarı da 530 TL 
idi. Şimdiki çalıştığım yerde (İnşaat Mühen-
disleri Odası) 4 sene 8 ay kadar çalışmıştım. 
İşten çıkarıldım. Sonra tekrar işe alındım.

İşsizlik maaşı alırken İŞKUR tarafından işe yer-
leştirilme olmadı. Şu anki işimde çalışırken 
beni Meslek Edindirme kursu için çağırmış-
lardı. Ona da ben gidememiştim.

Dr. Necdet KENAR
MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü

ÖZCAN ÇAĞMAN
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üzere ilgili kurumlara gönderdik; web’de ya-
yınladık. Fon yönetimindeki başarı ve şeffaflık, 
kamuoyunun Kuruma ve Kurumun kendine 
güveni açısından önemli rol oynadı.  

İşsizlik sigortası hizmetlerine gelince… İşsizlik si-
gortası, sigorta kolları içinde uygulaması en zor 
ve karmaşık olanıdır. İşgücü piyasasını doğru-
dan etkiler. Bu nedenle ülkemize, tartışılmaya 
başladıktan 50 yıl sonra gelmiştir. Açıkça söy-
lemem gerekirse Türkiye için bir ilk olan dev-
rim niteliğindeki bu uygulama konusunda da 
Kuruma şüphe ile bakılmakta idi. (Bu şüphe 
Cumhurbaşkanımızca da paylaşılmakta idi 
ve Kurumun uygulama kapasitesi konusunda 
araştırma için Devlet Denetleme Kurulu’nu 
görevlendirdi). Esasında bu şüphelerin haklılığı 
konusunda birçok neden vardı. Personel sa-
yısı yetersizdi (o tarihte 2 binin altında). Kurum 
hizmetlerinde otomasyon yoktu, bilgisayar kul-
lanılmıyordu. Birçok ilde Kurum hizmet binaları 
kötü koşullarda ve çok yetersizdi. Kurum imaj 
ve kimlik problemi yaşıyordu. En önemlisi, yu-
kardaki olumsuzluklar ve özlük hakları gibi di-
ğer başka nedenler,  Kurum personelinin moti-
vasyonunu çok düşürmüştü. Kısaca olabilecek 
tüm olumsuz koşullara sahiptik. 

Bir yandan bu koşulları iyileştirmeye, diğer 
yandan işsizlik sigortası uygulaması hizmetle-
rinin mevzuatı ve alt yapısının oluşturulması 
için yoğun bir faaliyete girdik. Kurumun yeni-
den yapılandırılması konusunda 4 Ekim 2000 
tarihinde 617 sayılı KHK yayınlandı. İŞKUR ku-

ruldu, teşkilat yapısı değişti. Ancak, bu karar-
name Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi 
ve Kurumun yasal dayanağı ortadan kalktı. 
Ağustos 2001 ila Temmuz 2003 arasında iki 
yıl Kurum yok hükmünde idi ve bu dönemde 
yeni personel alımı gibi Kurumu iyileştirme ve 
güçlendirme taleplerimiz, bu gerekçeyle 
karşılanmadı. O dönemde yaşadığımız sı-
kıntıları anlatabilmek için bir örnek vermek 
istiyorum. İşsizlik sigortası uygulama esasları-
nı belirleyen tebliği hazırladık ve yayımı için 
Başbakanlığa gönderdik; ancak Başbakan-
lık yasal olarak yok hükmünde olduğumuz 
gerekçesiyle tebliği yayınlamıyordu. Tebliğin 
yayınının gecikmesi uygulamayı yapacak iş-
letmeler ve Kurum teşkilatı üzerinde stres ya-
ratıyordu. Taslak tebliği web sayfamıza koy-
duk. Büyük illerde toplantılar yaparak taslak 
tebliği işletmelere, uygulayıcılara anlattık. 
Uygulamanın başlamasına 10 gün kala teb-
liğ Resmi Gazete’de yayınlanabildi. Keza 
yanılmıyorsam otomasyon projesi, işsizlik 
uygulamasının başlamasına 1 hafta kala ta-
mamlandı. Personelin eğitimi ve muhtemel 
sorunların giderilmesi için zamanımız yoktu. 
Tüm bu olumsuzluklara ve bunun yarattığı 
strese rağmen devrim niteliğindeki işsizlik si-
gortası başarıyla uygulamaya kondu. İşsizlik 
Sigortası Dairesi, başta başkanı olmak üzere 
olağanüstü bir çaba ile bu süreci başarıyla 
yürüttü. Taşradaki Kurum personeli büyük 
özveriyle bu zor görevin üzerinden geldi. İş-
sizlik sigortası başarısı İŞKUR’un saygınlığına 
önemli katkı sağladı. 

İşsizlik Sigortası uygulamasının 
ülkemizde gerek işsizlikle 
mücadele açısından gerekse de 
işsizliğin psikolojik ve sosyolojik 
anlamda olumsuz sonuçlarının 
azaltılması açısından ne tür etkileri/
faydaları olmuştur?
Bilindiği gibi, işsizlik sigortası kapsamında işsiz-
lere yönelik verilen hizmetler; işsizlik ödemesi, 
işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetleridir. 
Bu hizmetlerden işsizlik ödemesi, pasif işgücü 
politikası olarak bir yandan gelir yoksunluğu-
nu ve işsizliğin olumsuz sonuçlarını azaltırken 
diğer yandan işsiz kalmayı teşvik eder. Diğer 
iki hizmet ise aktif politikalar olarak işsizleri 
tekrar istihdama kazandırmayı hedefler. Bu 
nedenle işsizlik sigortası, işsizlikle mücadele-
de ve işsizliğin olumsuz sonuçlarının azaltıl-
masında önemli bir politika aracıdır. 

Ülkemizde de işsizlik sigortasının her iki açı-
dan olumlu etkileri olmuştur. Ancak bu et-
kilerin sınırlı kaldığını düşünüyorum. Bunun 
en önemli nedeni, yararlanma koşullarının 
zor olmasından kaynaklanan sistemden ya-
rarlanan işsiz sayısının sınırlı kalması. Sistem 
mevcut işsizlerin sadece % 5’ine ödeme 
yapmaktadır. Keza, işsizlik sigortası kapsa-
mında verilen işe yerleştirme ve mesleki 
eğitim hizmetleri de yetersiz kalmıştır. Yarar-
lanma koşullarında yapılacak iyileştirmeler 
ve İŞKUR’un kapasitesinin güçlendirilmesi ile 
işsizlik sigortasının işgücü piyasasına olumlu 
etkileri ve işsizlere faydaları daha fazla olabilir.

İşsizlik ödeneğini ilk defa Şubat 2002 tari-
hinde aldım. Ödeneği alan ilk 10 kişiden 
biriyim. Profilo Holding bünyesinde çalışıyor-
dum o zamanlar. Bir anlaşmazlık yüzünden 
ayrılmak zorunda kalmıştım.

İşten ayrıldıktan sonra tabiî ki hayat stan-
dardında bir düşme oluyor ister istemez. Al-
mış olduğum bu işsizlik ödeneği bana çok 
yardımcı oldu. Yapmış olduğumuz harca-
malarımıza ek bir katkı sağladı. 

İşsizlik maaşı almaya başladıktan kısa süre 
sonra bir işe yerleştim. O zaman da almış 

olduğum işsizlik maaşı otomatikman kesil-
mişti. İŞKUR tarafından herhangi bir işe yer-
leştirilme olmadı. Daha sonra tekrar Profilo 
Holding bünyesinde satış elemanı olarak işe 
başladım. Halen orada çalışıyorum.

İşsizlik ödeneğini almaya başladığım za-
manlarda doğal olarak bu ödenek ülke-
mizde daha yeni ve bilinmeyen bir şeydi. 
İŞKUR bünyesinde çalışanlar ve ben karşılıklı 
iyi niyetler ve ortaklaşa çalışma sonucunda 
ödeneği aldım. Bir daha ödeneği almayı 
Allah nasip etmesin diyorum. İŞKUR’a tekrar 
teşekkür ediyorum.

ALPER ORAL
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1954 yılında İstanbul’da dünyaya geldim. 
İlkokulu ve liseyi Ankara Yenimahalle’de 
Mustafa Kemal Lisesi’nde okudum. Üni-
versite öğrenimime Gazi Üniversitesi Ma-
kine Mühendisliği bölümünde devam 
ettim. Ticarete daha çocuk denebilecek 
yaşlarda başladım. Üniversite üçüncü 
sınıfta iş hayatına atıldım, bir barakada 
açık havada su, yakıt deposu ve kalorifer 
kazanı üreterek başladım işe. Küçük bir 
ekibim vardı: İki işçi, bir kaynak makinesi 
ve ben…

Hamdi Akın, iş dünyasına nasıl 
adım attığını ve risk alarak  
büyüme yolunu seçtiğinde  
kimlerle yol ayrımına geldiğini  
anlatıyor. 
İlk işim bana uğur getirdiğine inandığım 
Ankara Emek Camii’nin kalorifer kazanı 
imalatıydı. Daha sonra Rüzgârlı Sokak’ta 
inşaat malzemeleri ticareti üzerine bir 
mağaza açtım, aynı sokakta Rıfat Hisar-
cıklıoğlu ve Sinan Aygün’ün de mağaza-
ları vardı. Bir sonraki aşama olarak müte-
ahhitliğe başlamak istedim. Kendimden 
10 yaş büyük bir ortağım vardı. Müte-

“HER ZAMAN DOĞRU İŞLERE
ODAKLANMAYA ÇALIŞTIM”

Üniversite öğrenimi 
sırasında iş hayatına atılan, 
iki işçi ve bir kaynak makinesi 
ile kurduğu atölyeden mağaza 
sahipliğine, müteahhitliğe ve 
havaalanı inşaatlarına kadar 
yükselen, bugün havaalanları, 
enerji ve gayrimenkul 
sektöründeki yatırımlarıyla 
dünyaca ünlü bir iş adamı 
haline gelen Hamdi Akın’ın 
başarı hikâyesini, kendisinden 
dinliyoruz.
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ahhitliğin gereği olan teminat mektubu, 
banka kredileri gibi riskleri alma konusun-
da onunla anlaşamıyordum. Ben evimizi 
ipotek edip kredi alarak işimizi büyütme 
yoluna gitmek isterken ortağım bu riske 
giremedi ve o noktada yollarımızı ayır-
maya karar verdik. Ortağımda bulunan 
% 50›lik hisseyi satın almak istedim ancak 
bunun için param yoktu. Bu hisseleri 50 
milyon TL karşılığında, 10 tane senet im-
zalayarak satın aldım. 

Artık tek başımaydım. Bu arada şirketin 
adını Akfen olarak belirlemiştim. Bu isim, 
soyadımın ilk iki harfi ve fen kökenli eği-
timimden geliyordu. Akfen, 1980›li yıllar-
da Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak 
Dairesi›nden küçük çaplı işler almaya 
başladı. Aldığımız kamu ihalelerinin bo-
yutları giderek büyüdü ve yavaş yavaş 
Ankara›nın tanınmış müteahhitlerinden 
biri haline geldik. Genellikle altyapı, has-
tane ve okul işleri yapıyorduk. Bu işler de-
vam ederken bir yandan da müteahhit-
likte niş alan arayışlarımı sürdürüyordum. 
Türkiye değişim ve dönüşüm süreci yaşı-
yordu. Yeni hükümet kuruluyordu…

Havalimanı işine Antalya  
Havalimanı inşaatı ile başlayan 
Akın, dönemin Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın kendisine verdiği 
tavsiyeden ve sonraki süreçten 
bahsediyor:
Kamu altyapı yatırımları büyük iş imkânları 
demekti. Bu alandaki ilk işim Antalya 

Havalimanı inşaatı oldu. Bu da bu alan-
daki yolculuğumun başlangıcı oldu.  
Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’la 
ilk karşılaşmamızda Antalya Havalimanı›nı 
yapan iş adamı olarak tanıştırıldım ve ba-
na dedi ki “Antalya›ya yap-işlet-devret 
modeliyle büyük bir terminal binası yap. 
Devletin parası yok, bunun için de yurt 
dışından ortak ve kredi bul. Bankalar iş-
letme gelirini görünce buna kredi verir.».

Fakat Türkiye’deki mevzuat yap-işlet-
devret modeliyle havalimanı inşaatı 
yapmak için uygun değildi. Ama ben 
bu fikri kafama koymuştum. Mevzuatın 
değişmesi sürecinde boş durmadım tabii 
ki. Kayseri Erkilet Havaalanı, Çarşamba 
Havaalanı, Isparta Havaalanı derken 
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri›nin 
en önemli müteahhitlerinden biri haline 
geldim. Bu arada değişik altyapı işlerine 
de girdim, Bursa Doğalgaz işini üstlendim. 
1997 senesi geldiğinde İstanbul Atatürk 
Havalimanı yap-işlet-devret modeliyle 
ihaleye çıktı ve biz Tepe Grubu ve Avus-
turyalı Vie grubu ile TAV’ı kurarak bu iha-
leye girdik. Rakiplerimiz de çok kuvvetli 
gruplardı ama verdiğimiz teklifle ihale 
bizde kaldı. Atatürk Havalimanı ile başla-
yan bu yolculukta şimdi 12 havalimanına 
ulaştık. Akfen 1999 yılında bünyesindeki 
tüm şirketleri biraraya toplayarak Holding 
çatısı altında birleşti ve büyüdü. Haliha-
zırda havalimanı, inşaat, liman yapım, 
yatırım ve işletmeciliği başta olmak üzere 
enerji ve diğer altyapı yatırımları ile gay-
rimenkul yatırım projelerinin geliştirilmesi 

ve yapımı, deniz taşımacılığı, su ve atık 
su imtiyazları yatırım ve işletmeciliği konu-
larında faaliyet gösteren Akfen Holding 
oluştu. Halen Akfen Holding’in Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra, Ak-
fen Holding olarak hissedarı ve kurucusu 
olduğum TAV Havalimanları Holding’in 
de 2005 yılından itibaren Yönetim Kuru-
lu Başkanlığı’nı yürütmekteyim. Bunların 
yanında 2006 yılında Akfen Gayrimen-
kul Yatırım Ortaklığı A.Ş’yi kurarak, ulus-
lararası otel zinciri işletmecilerinden biri 
olan Accor S.A. ile üç  ve dört yıldızlı şehir 
otelleri yapmak üzere anlaştık. 2005 yılın-
da Akfen-PSA ortak grubu olarak Mersin 
Limanı’nın işletme hakkını 36 yıl süre ile 
kazanarak, 2007 yılında Mersin Internati-
onal Port (MIP)’u işletmeye aldık. Mersin 
Limanı Türkiye’deki en büyük ikinci kon-
teynar limanı oldu. MIP’in Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini de yürütmekteyim. 
Akfen 2005 yılında TUV Sud AG ve Do-
ğuş Otomotiv ile birlikte araç muayene 
istasyonlarının işletme hakkını 20 yıllığına 
kazandı, 2009 yılında ise hisselerimizi Av-
rupalı girişim sermayesi Bridge Point`e 
sattık.  2005 yılında Kardan N.V. ile kurdu-
ğumuz ortaklık ile Türkiye’de su sektörün-
de imtiyaz projeleri geliştirmek amacıyla 
Akfen Su A.Ş’yi kurduk. 2011’de de, Tepe 
İnşaat, Souter Investments LLP ve Sera 
Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. or-
taklığı ile İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. (“IDO”)’nun özelleştirme 
ihalesini kazandık. 

Aynı zamanda sosyal sorumluluk proje-
lerine de oldukça önem veriyorum. Bu 
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önce, Mart 2012’de dünyanın önde ge-
len havaalanı işletmecilerinden Fransız 
Aeroport De Paris (ADP) ile ortaklık anlaş-
ması imzaladık. TAV halen üç kıtada beş 
ülkede 12 havaalanına sahip durumda. 
Yıllık 811 milyon cirosu, 2,3 milyarlık piya-
sa değeri ile yalnızca Türkiye’nin değil, 
dünya otoritelerinin de dikkatini çekmeyi 
başaran bir şirket. 

Son yıllarda ekonominin seyrine paralel 
olarak Türk havacılık sektörü önemli bir 
büyüme kaydetti. TAV olarak, 10 yıl için-
de 100 milyon yolcu hedefimiz var. 

Türkiye genç nüfusu ve sürekli büyüyen 
ekonomisi nedeniyle her havayolu şirke-
ti için çok önemli bir pazar durumunda. 
Sektördeki rekabet ortamında hizmet ka-
litesi yükseldiği gibi fiyatlar daha uygun 
bir seviyeye geliyor. 2012 yılında bütün 
havacılık sektörü % 8-10 arası büyüme 
bekliyor.

Akın, HES projeleri alanında  
Holding olarak yürüttükleri  
faaliyetlerden bahsediyor ve bu 
noktada, ülkenin enerji ihtiyacının  
ne kadar stratejik bir konu  
olduğunun da altını çiziyor.
Doğal enerji kaynakları açısından çok 
zengin bir ülke değiliz. Dolayısıyla Türkiye, 
enerjide dışa bağımlı bir ülke. Ülke eko-
nomisinin en büyük ihtiyacı olarak ortaya 
çıkan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi 
için makro yatırım ve üretim planları ya-
pılmalı. Enerji fiyatlarının yükselmesi ülke 
ekonomisini son derece olumsuz etkiliyor. 
Türkiye’nin büyümesine paralel olarak ar-
tan enerji ithalatı ülkenin finansal kırılgan-
lığını artırıyor. 

Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılının 
kutlanacağı 2023 yılında, toplam 500 
milyar dolar ihracat hedefinden bahse-
diliyor. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin 2023 
yılında 500 milyar kwh elektrik tüketeceği 
tahmin ediliyor. Bugünkü altyapı sistemiy-
le bunun mümkün olduğunu söylemek 
çok zor. Kapasite artırımı konusunda bir-
çok alanda yeni altyapı projelerinin ha-
yata geçirilmesi gerekiyor. Özellikle enerji 
de bu alanların başında geliyor. 

Akfen Holding olarak, hidroelektrik sant-
rali (HES) yatırımlarında Ocak 2007 tari-
hinden bu yana iştiraklerimiz vasıtasıyla 
faaliyet gösteriyoruz. Enerji sektöründe-
ki portföyümüz AkfenHES Yatırımları ve 
Enerji Üretim AŞ (“HES-1”), Akfen Hidroe-
lektrik Santrali Yatırımları AŞ (“HES-2”) ve 
Akfen Enerji Kaynakları Üretim ve Tic AŞ 

(“HES-3”) çatısı altında geliştirilen proje-
lerden oluşuyor.  Akfen Enerji’nin yenile-
nebilir HES projelerinde, 125 MW kurulu 
güç ve 554 GWs üretim kapasiteli 9 adet 
üretime geçmiş HES’i bulunuyor. 3,5 MW 
kurulu güç ve yıllık 26,8 milyon kWh yıllık 
enerji üretim kapasitesine sahip Sekiyaka 
HES projesinde ise inşaat devam etmek-
tedir. HES-2 projeleri 118,81 MW kurulu 
güce ve 476,8 GWh/yıl üretim kapasite-
sine sahip 8  projeden  oluşmaktadır. 95,2 
MW kurulu güç ve 401,3 GWh yıllık üretim 
kapasitesine sahip 6 projede inşaat de-
vam etmektedir. HES-3 projeleri toplam-
da 109,5 MW Kurulu güce ve 274,9 GWh/
yıl üretim kapasitesine sahip iki projeden 
oluşmaktadır. 104,8 MW Kurulu güce 
sahip baraj tipi bir proje olan Laleli HES 
projesinde ÇED raporu tamamlanmış ve 
EPDK Lisansı alınmıştır. 4,7 MW kurulu gü-
ce ve yıllık 18,2 milyon kWs üretim kapa-
sitesine sahip Adadağ HES projesinde ise 
ÇED yasal süreci devam etmektedir.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
doğru değerlendirilmesi lazım”
Son 20 yılda hem sosyal, hem ekonomik, 
hem de çevresel açıdan önemli bir de-
ğişim geçiren Türkiye’nin enerji sistemi-
ni, büyük hidroelektrik santralleri, petrol 
ürünleri, doğal gaz ve kömür yakan ter-
mik santralleri oluşturuyor. Ayrıca, nüfus 
artışı ve ekonomik büyümenin doğal kay-
naklara olan talebi ve dolayısıyla doğal 
kaynaklar üzerindeki baskıyı arttırdığı gö-
rülüyor. Bu nedenle enerji ve doğal kay-
nakların verimli, etkin, güvenli ve çevreye 
duyarlı şekilde değerlendirilerek, ülkemi-
zin kalkınmasına en yüksek katkıyı sağla-
yacak şekilde kullanılması gerekiyor.

Temiz, sürdürülebilir üretim ve tüketim 
kavramları yıllardır dünya gündeminde 
olmasına rağmen Türkiye’de henüz hak 
ettiği ilgiye ulaşamadı. Türkiye’nin doğal 
dengesini bozacak yatırımlar yapmak 
doğru değil. Ama küçük sebepleri ba-
hane edip, çevresel etkileri öne sürerek 
yeni yapılacak yatırımları engellemeye 
çalışmak da doğru değil. Onun için iki-
sinin arasını mutlaka bulup, akıllı bir yol 
izlemek gerekiyor. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarınca zengin olan ülkemizde, 
bu kaynakların, ülke ekonomisine katma 
değer yaratılması için doğru değerlendi-
rilmesi lazım.

Dünyanın, özellikle de Avrupa’nın, 
büyük bir ekonomik krizle  
mücadele ettiği bugünlerde  
ülkemiz ise başta büyüme  
rakamları olmak üzere makro 

nedenle 1999 yılında Türkiye’ye iyi yetiş-
miş insan kaynağı sağlamak amacıyla 
Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı’nı (TİKAV) 
kurdum ve Vakfın Onursal Başkanıyım. 
Fırat Üniversitesi’nde okuyan gençlerden 
seçilen öğrencilerimize 4 yıllık üniversite 
eğitimleri süresince vakıf olarak bireysel 
gelişimlerinde gerekli sosyal alandaki eği-
timlerini sağlamaya çalışıyoruz.

Geçmiş dönemlerde, Fenerbahçe Spor 
Kulübü Asbaşkanlığı, Metal Sanayiciler 
Sendikasının Ankara Bölgesi Temsilciler 
Kurulu Başkanlığı, Türkiye Genç İşadam-
ları Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanlığı, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas-
yonu Yönetim Kurulu Üyeliği,  Türkiye Sa-
nayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknoloji-
ler Komisyonu Başkanlığı gibi birçok der-
nek, vakıf ve meslek odasının yanı sıra 
gönüllü kuruluşlarda kurucu ve yönetici 
olarak görevler üslendim. 

“10 yıl içinde 100 milyon yolcu  
hedefimiz var”
Havacılık sektöründeki yatırımlarımızı TAV 
çatısı altında sürdürüyoruz. TAV, kısa bir 
sürede dünya markası haline geldi. Bir ay 
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göstergeler ışığında parmakla 
gösterilir duruma geldi. Akın,  
yaşanan bu ekonomik krizi ve 
özelde Türkiye ekonomisini şu  
sözlerle değerlendiriyor:
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalan-
malara karşın, Türkiye genç ve dinamik 
bir nüfusa sahip olmanın cazibesini yaşı-
yor. Dünyanın önde gelen şirketleri büyü-
mek için Türkiye’yi tercih ediyor. Avrupa 
ülkelerinden, Ortadoğu ve Uzak Doğu 
gibi pazarlardan Türkiye’ye yatırım yapılı-
yor. Türkiye’nin sahip olduğu 74 milyonluk 
pazar,  Avrupa, Rusya, Körfez ve Afrika 
gibi pazarlarına yakın olması, gelişmişlik 
ve başarılı bir üretim ve hizmet anlayışı 
Türkiye’nin cazibesini arttırıyor.  

Kriz ortamında yakalanan büyüme ra-
kamları bunu doğruladığı gibi, Türkiye’nin 
gelecek birkaç yıl içinde dünyanın en 
önemli cazibe merkezlerinden biri olaca-
ğına işaret ediyor. Akfen Holding olarak, 
imtiyaz yaratma konusundaki deneyim-
lerimiz çerçevesinde; yeni yatırımlar ya-
parak, ülkemizin bu büyüme sürecinde 
aktif rol almak istiyoruz.

Akın, sosyal sorumluluk projeleri 
hakkında şunları söylüyor:
Akfen Holding çatısı altında üniversiteli 
gençlerin sosyal ve kültürel açıdan ba-
şarılı ve etkin bireyler olmalarını sağla-
mak amacıyla Türkiye İnsan Kaynakları 
Vakfı’nı kurduk. 

Bireysel Gelişim Programı adı altında 
üniversite öğrencilerine burs ve eğitim 
olanakları sağlayan TİKAV, 2001 yılında 
Uluslararası Gençlik Ödülü Programı’nın 
(International Award for Young People) 
Bağımsız Operatörü olarak, programı 
kendi bünyesindeki gençlere uygula-
ma yetkisini aldı. 2003 yılında Uluslararası 
Gençlik Ödülü Programı’nın Türkiye ça-
pında uygulanmasını temin etmek üzere 
Ulusal Otorite olarak kurulan ve yetkilen-
dirilen Gençlik Ödülü Derneği’nin kurulu-
şuna öncülük etti.

TİKAV, uyguladığı programlar kapsamında 
gerçekleştirdiği projelerde UNFPA, UNICEF 
ve Avrupa Birliği Gençlik Programı fonla-
rından yararlanıyor. Vakıf aynı zamanda 
çeşitli Birleşmiş Milletler konferanslarında 
Türkiye delegasyonunda yer alıyor. 

Ayrıca yurtdışında önde gelen üniversite-
lerde Türkiye kürsüleri kurulması, ülkemizin 
tanıtım politikasının önemli unsurlarından 
birini oluşturuyor. Bu çerçevede yakın 
zamanda dünyanın en prestijli akade-

mik kurumlarından “London School of 
Economics” bünyesinde, T.C. Dışişleri 
Bakanlığı’nın girişimiyle “Çağdaş Türkiye 
Araştırmaları Kürsüsü” oluşturuldu. Danışma 
Kurulunda Akfen’in daimi üyeliği vardır.

Türkiye’nin aydınlık geleceğine katkıda 
bulunmak amacıyla 1993-1994 eğitim 
öğretim yılında Ankara’da hizmete açı-
lan Ülkü Akın İlköğretim Okulu ve 2004-
2005 eğitim-öğretim yılında Düzce’de 
açılan Hikmet Akın İlköğretim Okulu ya-
pımını üstlendik. 

Ayrıca Akfen Holding, 2011 yılından iti-
baren Abdullah Gül Üniversitesi’nin viz-
yonuna uygun konumuna en kısa sürede 
ulaşması ve eğitim öğretim alanında ka-
munun yükümlülüklerini azaltmak ama-
cıyla kurulan Abdullah Gül Üniversitesi 
Destekleme Vakfı’nı destekliyor. Vakıf, 
başarılı öğrencileri destekleyip, ödüllen-
dirmesinin yanı sıra akademik ve idari 
personelinin ekonomik, sosyal ve kültü-
rel ihtiyaçlarını da karşılayacak her türlü 
desteği sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, 
üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapı-
sı desteklenerek, eğitim, araştırma ve 
uygulama imkânlarının da geliştirilmesi 
amaçlanıyor.

Sosyal Sorumluluk projelerimiz gerek Ak-
fen Holding gerekse diğer şirketlerimizin 
çatısı altında kültür-sanat, turizm ve spor 
gibi alanlarda devam ediyor. 

Geride bıraktığımız yıllar içerisinde bir-
çok kez yılın işadamı ödülüne layık gö-
rülen Akın, başarısının sırrını şöyle özet-
liyor:

Beni farklı kılan ve başarılı olmam-
daki en önemli unsur çevrem, 
ilişkilerim ve çalıştığım iş 
üzerinde iyi konsantre 
olmamdır. Yaptığım 
işe her zaman tam 
olarak odaklanı-
rım. İşimi asla ya-
rıda bırakmam. 
Üzerinde çalış-
tığım konu her 
neyse, onu so-
nuçlandırmaya 
çalışırım. 

Ayrıca başarılı 
olmak için kendi-
nizden fedakârlık 
yapmanız gere-
kiyor. Yine orta-
ya koyduğunuz 
fikir ve projeler ile 

fark yaratmalısınız. Bunun içinde çevreni-
zi en iyi şekilde gözlemlemeniz gerekir. 

Akın, iş hayatına atılmak isteyen genç 
girişimcilere tavsiyelerde bulunuyor:

Şahsen girişimcinin en büyük ihtiyacının 
bilgi olduğuna inanıyorum. Çünkü giri-
şimciliğin belli bir tecrübenin sonunda 
ortaya çıktığına inanıyorum. Genç gi-
rişimci olmak gerçekten zor bir iştir. Ben 
de iş hayatım boyunca hep doğru işlere 
odaklanmaya çalıştım. Hayata geçire-
ceğimiz projelerin daha önce başkaları 
tarafından yapılmamış olmasına dikkat 
ettim. Hep ilk olması için çaba sarf ettim. 
Faaliyet gösterdiğiniz alanlarda dene-
yim çok önemli. Bilgi ile cesareti bir ara-
ya getirebilmeniz gerekir. Ayrıca hayata 
geçirmek istediğiniz projeler için doğru 
ortak ile işbirliği yapmanız gerekir. Doğru 
iş, doğru ortak ve kendi doğruluğunuz bir 
girişimcinin başarısı için gereklidir. 



Ahşap oymacılığı, tahta levhaları istenilen şekilde kesip oymak, şeklinde tanımlana-
bilir. Fransızcada buna “de’copaqe” yani etrafını keserek boşaltmak denir. Türkçede 
ise oyma denildiği zaman ağaç üzerine kalemle oyularak yapılan kabartma ve mü-
şebbek işler anlaşılır. 

İSMEK usta öğreticisi İlkan Çelikkan, ahşabın yeni yaşam öyküsünü şöyle anlatır: “Or-
manda büyüyen bir ağacın kesildikten sonra bittiği düşünülen hayatı, yeniden başlar, 
ahşap oymacılığı sanatı ile...

Parçalara ayrılır, kesilip, biçilir, yeni hayatında... Yeni şeklinde yeni görevler üstlenir. 
İnsanlara beşik olur, kucaklayan koltuk olur, yatak, çerçeve, sandık olur. Son yolculu-
ğunda bile eşlik eder insanoğluna…

Ahşap süsleme ve oymacılığı işte bu aşamada ortaya çıkar, bazen iç içe desenler 
bazen çok sade desenler, bazen bir tokmak ve oyma kalemi ile bazen de bir çivi üze-
rinde iz bırakacak her şey ile yapılabilir.

Hayal gücümüzün, fiziki imkân ve kabiliyetlerimizin el verdiği ölçüde kendimizi ifade 
etmenin, duygularımızı anlatmanın bir yoludur ahşap oymacılığı…”

Biz de, oldukça ince bir işçilik gerektiren bu mesleğin duayenlerinden biri olan Haydar 
Okumuş ile ahşabı, ahşap oymacılığını, ahşabın yolculuğunu konuştuk. Haydar Usta, 
Ankara Kale İçi’nde Pilavoğlu İşhanı’nda yıllardır çalışan, çevresi tarafından da sevilen 
ve sayılan bir usta. Mesleğe yıllarını vermiş, kendi tabiriyle bir sanat elçisidir. Zor motifle-
rin desenlerini kolayca ahşap üzerine işleyebilen oymacılık ustasıdır...

Yıllardır bu meslekle uğraşan ve çevresi tarafından da sevilen Haydar 
Okumuş Usta kimdir tanıyabilir miyiz?
Baba mesleği olarak bu işe başladım, 1972 doğumluyum. İlkokulu bitirdikten hemen 
sonra bu mesleğe başladım. Bu meslekte 27 - 28 senedir çalışıyorum. Bilfiil hiç ara 
vermeden ahşapla uğraşıyorum ve bunun verdiği tecrübe sonucunda eski Osmanlı-
Selçuklu motiflerini, bizim kültürümüze ait motiflerimizi, istenirse yabancı kültürlere ait 
motifleri en iyi ve en güzel şekilde yaptığıma inanıyorum. Yapmış olduğumuz iş tam an-
lamıyla bu. Sadece resme, bir ölçüden bakarak oymayı yapabilmek beceri değildir. 
Aynı zamanda hangi ahşaba ne oyulur, hangi mobilyalarda ne tarz, ne tür oymalar 
kullanılır, bunları da bilmek gerekir. Bir sürü oyma teknikleri var, bunları yapmaya çalı-
şan, bu mesleği yaşatmayı hedefleyen birisiyim.

Ahşap oymacılığı zor bir meslek olarak gözüküyor. Bu mesleği seçme-
nizdeki etken nedir, öğrenebilir miyiz?
Baba mesleği olduğu için diyebilirim. İkincisi, seviyorum. Zorlukları var ama severek 
yapıyorum. Lisede okuyan oğlum var. O da aynı şekilde ahşap oymaları yapabiliyor, 
dört senedir yanımızda çıraklığımızı yapıyor. Yaptığımız oymaların bir kısmını o da ya-
pabiliyor. Çizimlerin bazılarını biz hazırlıyoruz, bazılarını kendi çizebiliyor. Kardeşim var, 
aynı şekilde ona da öğretiyoruz. Anlayacağınız ahşap oymacılığı bizim aile mesle-

OYMACILIĞI
Ormanda büyüyen bir ağacın kesildikten sonra bittiği düşünülen 
hayatı, yeniden başlar, ahşap oymacılığı sanatı ile... Parçalara 
ayrılır, kesilip, biçilir, yeni hayatında... Yeni şeklinde yeni görevler 
üstlenir. İnsanlara beşik olur, kucaklayan koltuk olur, yatak, 
çerçeve, sandık olur. Son yolculuğunda bile eşlik eder insanoğluna…
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ğimiz... Yeğenlerim, abim, babam, hepimiz ahşap işiyle uğraşıyoruz. Hatta şu anda 
bizim atölyede yapılan oymaların temel anlamı Çorum işi oymalar diye sınıflandırılır. 
Bizim köyümüz şu anda ahşap oymacılığı ile anılıyor. Benim burada yaptığım oymalar 
tamamen şahsa özel olarak tasarlanmaktadır.

Siz de bu mesleği gelecek nesillere aktarmak ve devamlılığını sağlamak 
istiyor musunuz? Bunun için neler yapıyorsunuz? “Bir usta bin usta” proje-
si hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu projeyi canı gönülden destekliyorum ve katılıyorum. Geçmiş zamanlarda öyle gü-
zel eserler yapılmış ki, bugün bakıp da imrenmemek elde değil. Bu noktada kendi-
mi sorumlu hissediyorum ve kendimi sanat elçisi gibi görüyorum. Sanatımızı gelecek 
nesillere aktarmak için büyük gayret gösteriyorum. Bundan 30 -  40 sene sonra bizim 
çocuklarımız benim bu düşüncemi paylaşır ve sanatlarını gelecek nesillere aktarırsa 
sorun kendiliğinden hallolur. İnsanoğlunun yeteneği, zekâsı ve yapabilme becerisi hep 
aynıdır. Hiç kimsenin bir başkasından bir üstünlüğü yoktur. Yalnız aynı şeyi 30 yıl yapar-
sanız bu meslekte ustalaşırsınız. Bu bir kural zaten, yapamıyorsanız bir sorun var de-
mektir. Projeyi canı gönülden destekliyorum, yapabileceğim bir şey varsa da elimden 
geleni yaparım. Ben de burada çok sayıda kişiye hiçbir ücret almadan kurs veriyorum. 
Bunun içerisinde her meslekten kişiler var. Bu arkadaşlar buraya gelip küçük bir hobi 
yeri kiralıyorlar. Biz onlara bazı teknikleri gösteriyoruz, kalan kısmını ise kendi yetenekleri 
ölçüsünde geliştiriyorlar. Bu kurslardan da oldukça iyi kişiler yetişti.

Her mesleğin zor bir tarafı vardır. Ahşap oymacılığında zor ve dikkat edil-
mesi gereken yerler neresidir, bize anlatır mısınız?
Bizim en çok sıkıntı çektiğimiz yerler uygulama alanlarımız. Havalandırmanın çok iyi 
olmadığı tozlu ortamlarda bulunuyoruz. Yani evden çok iş yerinde vakit geçiriyoruz. 
Sürekli o zımpara tozunu yutuyoruz. Bende de mesleğe dayalı birtakım cilt rahatsızlık-
ları hep oluyor. Bunun zorlukları bunlar ama şoförlükte de birtakım zorluklar var, çatıda 
çalışan ustanın da birtakım sıkıntıları vardır. Zor tarafı olmayan bir meslek yoktur. İşte 
biz seviyoruz, yapıyoruz bütün zorluklarına rağmen. Bugün gençlere tavsiyem, böyle 
mesleği ellerinden geldiği kadar yapmalılar, bu illa ki ahşap oymacılığı olmayabilir, 
ahşap bölümleri okuyarak bu mesleği geliştirebilirler. Eskiden yapılan sanatsal tablo 
gibi gördüğümüz birçok binaları çizebilecek, yapabilecek duruma gelebilirler.

Ahşap oymacılığı denince Ankara’da akla ilk gelen ustalardansınız. Bu 
saygınlığı nasıl kazandınız?
Öncelikle teşekkür ederim. Aşağı yukarı 15 yıldır kendi atölyemde çalışıyorum. Dürüst-
lük, işimizin en temel kuralıdır. Hiçbir zaman peşinen ücret düşünmeden yani bu işin 
ücreti şudur şöyle yapalım demeden, aslına ve orijinaline en uygun olan malzemeyi 
kullanırım. Benim çizgim budur.  Hiç kimseyi bilerek incitmem. Bu saygınlığı kazanmak 
kişinin kendi elindedir. Yaptığı işe saygısı olan her zaman mesleğinde başarılı olur. Bir 
söz vardır ben o sözü kendime ilke edinirim: “Vatanını en çok seven, görevini en iyi 
yapandır”. Bu söz Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. İşini iyi yapan bir kimse her zaman 
takdir alır. Her zaman kalıcı olur.

Dünyaca ünlü Coca Cola şişesinin ahşap şeklinde şişesini imal ettiniz. 
Bunun öyküsünü sizden alabilir miyiz?
2000 yılında 2 metre boylarında 60 cm eninde Coca Cola şişesini imal ettik. Tamamen 
el oyması, el yapımı şeklinde abim tarafından yapıldı. Memleketimizde (Çorum) yapıl-
dı ve sesimizin duyulmasında, tanınmasında yardımcı oldu.

Yaptığınız işler neticesinde herhangi bir devlet kurumu ya da bir kuruluş-
tan takdir veya ödül aldınız mı?
Yabancılar bizim kıymetimizi daha çok biliyor. Uluslararası üç ayrı kurumdan, Amerikan 
Büyükelçiği, NATO bir de şu anda ismini hatırlayamadığım bir diğer kurum, üçlü komite 
olarak bize bir takdirname getirdiler. Onun dışında Kültür Bakanlığı’ndan görevliler, 
misafirler getirip bizim atölyemizi gezdirirler. Kale Derneği’ni yönetenler ve çok sayıda 
bürokrat kardeşimiz bizi iyi bilir. Ancak bunca emeğimize karşın herhangi bir kurum 
veya kuruluştan bir takdir belgesi almadım.

Şu anda hangi iş üzerinde çalışıyorsunuz ve bu işle alakalı bilgi alabilir 
miyiz?
Şu anda üzerinde uğraştığım bir adet çeyiz sandığı var, eski bir sandık. İç Anadolu ev-
lerinde kullanılan ahşap sedir. Selçuklu tavanı’ndan alınma ahşap oyma dizayn edile-
rek kişiye göre imal ediliyor. Onun haricinde de ufak çapta işlerimiz var. 
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23 Temmuz 1939

Hatay’ın Anavatana

Katılması

TBMM ile Fransa Hükümeti arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzala-
nan Ankara Antlaşması ile Misak-ı Milli sınırları içinde olan İskenderun 
ve Antakya, Fransız mandası altındaki Suriye sınırları içinde kalmıştır. 
Daha sonra Fransa, Suriye’den çekilince İskenderun ve Antakya, 
Suriye yönetimine girmiştir. Bu yeni durum Türkiye’de kaygı 
uyandırmıştır. Türk hükümeti 6 Ekim 1936’da Milletler Cemiyetine, 9 
Ekim 1936’da da Fransa’ya birer nota vererek Suriye ve Lübnan’a 
verilen bağımsızlığın İskenderun ve Antakya’ya da tanınmasını 
istemiştir. Ancak Fransa Türkiye’nin bu isteğini kabul etmemiş ve 
meselenin Milletler Cemiyetine sevk edilmesini Türkiye’ye teklif 
etmiştir. Türkiye de bu teklifi kabul etmiştir. 

Bundan sonra Milletler Cemiyeti meseleye el koymuş ve Cemi-
yet aracılığı ile Fransa ve Türkiye arasında görüşmeler yapılmıştır. 
Türkiye ile Fransa 29 Mayıs 1937’de Cenevre’de anlaşmış ve 
aynı gün Milletler Cemiyeti, Hatay için hazırlanan anayasayı 
kabul etmiştir. Bu sırada Avrupa’da savaş tehlikesi gittikçe 
daha belirgin hale gelmiştir. Almanya’nın 1938 Mart’ında 
Avusturya’yı ilhakı karşısında Fransa; Almanya ve İtalya’ya 
karşı Ortadoğu’da kuvvetli bir Türkiye’ye ihtiyaç duymuştur. Bu 

nedenle Fransa Hatay meselesinde tutumunu değiştirmiş ve 
gelişmeler Türkiye’nin lehinde olmuştur.

Yapılan seçimler sonucunda oluşan Hatay Türk Devleti Meclisi 
2 Eylül 1938’de ilk toplantısını yapmış ve bağımsızlık ilan ederek 
Hatay Cumhuriyeti adını kabul etmiştir. Devlet Başkanlığına Tay-
fun Sökmen, Başbakanlığa Abdurrahman Melek seçilmiştir. 

1939 Mart’ından itibaren Avrupa’nın adım adım savaşa doğru 
giden bir siyasal gerilime sahne olması Fransa’yı Türkiye’ye iyice 
yaklaştırmıştır. 23 Haziran 1939’da iki devlet arasında yapılan 
bir antlaşma ile Fransa Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını kabul 
etmiştir. 29 Haziran 1939’da Hatay Türk Devleti Meclisinin oy 
birliği ile aldığı kararla Hatay, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarına 
katılmıştır. 23 Temmuz 1939’da ise anavatana katılma, son 
Fransız kıtasının kışladan çıkmasıyla ve Fransız kıtasının da yer 
aldığı törenle kışlaya Türk bayrağı çekilmesiyle tamamlanmıştır. 

Hatay’ın Türkiye’ye katılması Atatürk’ün dış politikada 
gerçekleştirdiği son büyük başarı olarak tarihe geçmiştir.

D. Naf iz İLHAN
İŞKUR, İstihdam Uzman Yardımcısı
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5 Eylül 1953

Üniversite G
iriş Sınavı

Uygulaması  Başladı

Üniversitelere girmek isteyenlerin sayıca üniversitelerin 
kontenjanlarından az olduğu yıllarda, üniversiteler herhangi bir 
seçim söz konusu olmaksızın, başvuran lise mezunlarını kaydet-
mek suretiyle öğrencilerini almışlardır. Başvuran aday sayısının 
kontenjandan fazla olduğu hallerde de müracaat sırasına göre 
öğrencileri kayıt etmişlerdir. Geçmiş yıllarda, bir seçme söz konu-
su olduğu zaman üniversiteler seçimde ölçüt olarak adayların 
lise bitirme derecelerini kullanmışlardır. Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı bir kuruluş olarak 1953 yılında “Test ve Araştırma Bürosu” 
faaliyete geçerek seçme sınavlarını objektif ölçme araçları 
ile yapmaya başlamış ve testlerin üniversite giriş sınavlarında 
kullanılmasına öncülük etmiştir. 

9 Ağustos 1951

Ücretli Hafta Tatili

Kanunu Kabul Edildi

9 Ağustos 1951 tarih ve 5837 sayılı İşçilere Hafta Tatili ve Genel 
Tatil Günlerinde Ücret Ödenmesi Hakkında Kanun ile, hafta ta-
tili günleri için de, bir iş karşılığı olmaksızın, ücret ödenmesi ilkesi 
benimsenmiştir.  Bu Kanunun 1. maddesinde; “İş Kanununun, 
uygulanmakta olduğu işyerlerinde haftanın tatilden evvelki 
günlerinde devamlı olarak çalışmış olan işçilere çalışılmayan 
hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın 
yarım gündelik ücret ödenir” ve 8. maddesinde de, “aylık ücret 
alan işçilere hafta tatili günü çalıştıkları takdirde tatil günlerine 
ait ücretleri ayrıca verilir” şeklindeki hükümlere yer verilmiştir. To-
plamda 15 maddeden oluşan kanunda; kanunun 1 Mart 1952 
tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

24 Temmuz 1908

Basında Sansürün Kaldırılışı 

ve Basın Bayramı

Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 
24 Temmuz’da “Gazeteciler ve Basın Bayramı” kutlanmaktadır. 
II. Meşrutiyetin yürürlüğe girmesinin ardından, ilk olarak 24 Tem-
muz tarihinde gazeteler sansür memurlarına verilmeden basılmış 
ve bu önemli gün sansürün kaldırılması olarak tarihe geçmiştir. 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1946 yılında kurulduğu zaman 
“gazeteciler için de bir gün belirleyelim” düşüncesi ortaya 
atılmıştır. Önceleri ilk gazetenin basıldığı gün “basın bayramı” 
olarak düşünülmüştür. Ama Fatih Rıfkı Atay, Akşam gazetesinde 
24 Temmuz tarihini ortaya atmış, bu fikrin genel kabul görmesi-
yle birlikte 24 Temmuz tarihi “Gazeteciler ve Basın Bayramı” 
olarak kutlanmaya başlamıştır.
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14 Eylül 1960

Petrol İhraç Eden Ülkeler 

Örgütü’nün (OPEC) Kuruluşu

14 Eylül 1960’ta kurulan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 
petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisi-
ni ellerinde bulunduran 13 ülkenin oluşturduğu bir konfedera-
syondur. İlk olarak ham petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak 
gayesiyle Venezuela’nın teklifiyle kurulan teşkilata Venezuela, 
İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt katıldı. Daha sonra sırasıyla 
Katar, Libya, Endonezya, Abudabi, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Cezayir, Nijerya, Ekvador ve Gabon da katıldılar. Başlangıçta 
Cenevre’de olan OPEC’in merkezi 1965’te Viyana’ya 
taşınmıştır. Dünya petrol üretiminin denetimini elinde tutan ve 
dünya petrol üretiminin yaklaşık yarısını sağlayan OPEC ülkeleri 
ham petrol rezervlerinin üçte ikisine ve doğal gaz rezervlerinin 
de üçte birine sahip bulunmaktadır. Bu sebeple dünya petrol 
piyasasında zaman zaman etkili olmaktadır.

OPEC



İŞKUR’DAN HABERLER

78 Sayı 6, Temmuz-Ağustos-Eylül 2012

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Alo 170, Londra’da 
düzenlenen, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en 
büyük organizasyonu olan “Contact Center World” Yarışma-
sında altın madalya kazandı.

Alo 170 Projesi, “En İyi Dış Kaynak İş Ortaklığı’’ kategorisinde, çö-
züm ortağı Turkcell Global Bilgi ile birlikte Almanya, İrlanda, Yu-
nanistan, Portekiz gibi ülkelerden katılan güçlü rakiplerini geride 
bırakarak EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) birincisi oldu. 

ÇSGB, İŞKUR ve SGK’nın yaklaşık 300 hizmetinin entegre bir 
şekilde 7/24 sunulduğu ALO 170, dünya devlerinin yarıştığı or-
ganizasyonda % 85’lik yüksek ilk temasta çözüm oranı ve % 
85’lik yüksek müşteri memnuniyeti ile örnek kamu projesi ola-
rak gösterildi.

Contact Center World tarafından her yıl, iki aşamalı bir yarış-
ma yapılıyor. Dünya, AMERICAS, APAC ve EMEA olmak üzere 
üç ayrı bölgeye ayrılıyor ve birinci aşama olan bölge finallerin-
de, bölgelerin en iyi çağrı merkezleri ve uygulamaları belirle-
niyor. Bölge finallerinden başarıyla çıkan uygulamalar, dünya 
finallerinde 25 ayrı kategoride “dünyanın en iyisi” olmak üzere 
mücadele ediyor. Her yıl 1000’in üzerinde firmanın katıldığı ya-
rışmanın ilk etabı tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Alo 170 ve Turk-
cell Global Bilgi “En İyi Dış Kaynak İş Ortaklığı” kategorisinde 
Kasım ayında “Dünyanın en iyisi” olmak için Dünya finalinde 
Las Vegas’ta birlikte yarışacaklar. ALO 170, % 50 engelli istih-
damı ile Türkiye’nin en büyük kamu sosyal sorumluluk projeleri 
arasında yer alıyor. Kasım 2010 tarihinde Karaman’da hizme-
te açılan merkez, ülke ekonomisine yılda 142 Milyon TL katkı 
sağlıyor. Bu başarı, aynı zamanda ÇSGB, İŞKUR ve SGK’nın 
vatandaş odaklı, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışının da 
önemli bir göstergesi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim
Merkezi ALO 170, kendi kategorisinde Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika (EMEA) birincisi oldu.

Başarısı Tescillendi
’in
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İŞKUR’un Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
ile birlikte uygulamaya koyduğu cam 
süsleme kursunda eğitim alarak cam 
ürünleri işleyen 15 kadın, eserlerini kent 
merkezindeki çeşitli noktalarda sergiliyor. 
Kursiyerler, oldukça beğeni toplayan 
bu hediyelik cam ürünlerinden aile 
bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Tekirdağ’a yaptığı ziyarette Başbakan 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da kadın 
kursiyerlerin ürettiği altın işlemeli bir vazo 
hediye edildi. 

Cam
Kadınların Elinde
Değerleniyor

Tarihi, antik çağlara dayanan 
cam süsleme sanatını şimdi de 
Tekirdağlı kadınlar öğreniyor.
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İŞKUR’dan Vatandaşa
Bire Bir Hizmet

İŞKUR, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, meydanlar gibi şehirlerin 
işlek noktalarında stantlar açarak vatandaşlara birebir hizmet
verdi. Tanıtım stantlarında iş arayanların yanı sıra işverenlerle de 
yüz yüze görüşülerek İŞKUR’un hizmetleri tanıtıldı.
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İŞKUR 25 ilde tanıtım stantları açarak vatandaşlarla buluştu. 
Kurum hizmetleri ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından alışveriş merkezleri, pa-
zar yerleri, meydanlar gibi şehirlerin işlek noktalarında açılan 
stantlarda iş ve meslek danışmanları vatandaşlara birebir hizmet 
verdi. Tanıtım stantlarında iş arayanların yanı sıra işverenlerle de 
yüz yüze görüşülerek İŞKUR’un hizmetleri tanıtıldı.

İŞKUR stantlarında, işgücü yetiştirme kursları, işbaşı eğitim 
programları, UMEM ve Toplum Yararına Çalışma Programları 
hakkında bilgiler verildi, mesleki eğitim programlarına katılmak 
isteyenlerin başvuruları alındı. İş arayan vatandaşlar açık iş ilanları 

hakkında bilgilendirilerek iş başvurusunda bulunmak isteyen 
vatandaşlarımızın başvuruları yapıldı. İş danışmanlığı ve meslek 
danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgi verilen vatandaşlara 
ayrıca iş danışmalığı kapsamında iş arama kanalları anlatıldı.

Toplam 25 ilde stantlar açarak vatandaşla buluşan İŞKUR, ilerle-
yen süreçte diğer illerde de stantlar açarak hizmetlerini vatan-
daşın ayağına götürecek. Şimdiye kadar tanıtım standı açılan 
iller sırayla şu şekilde: “Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balı-
kesir, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Erzurum, Isparta, İstanbul, İzmir, 
Kahramanmaraş, Karabük, Kilis, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğ-
de, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Ordu, Siirt”
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Almanya’dan 
Europcare İn-
san Kaynakları 
firması ile Antal-
ya Aspendos 
Hastanesi or-
taklığında sür-
dürülen proje 
kapsamında ilk 
etapta 4 genç 

Almanya’da hem Nürnberg Belediyesine ait huzurevinde işba-
şı yaptı hem de ileri eğitim imkânına kavuştu.

Almanya’nın yanı sıra yurtiçinde de istihdam olanağı sağlayan 
60 kişilik ilk kursun ardından 182 kişilik ikinci kurs başlatıldı. Kursu 
tamamlayanların en az yarısının da yine yurt içinde istihdam 
edilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında yaşlı ve hasta bakım eğitimi aldıktan son-
ra Almanya’da istihdam olanağına kavuşan gençler, orada 
çalışacakları 3 yıllık süre boyunca Almanca öğrenecekler ve 
yüksekokul düzeyinde yaşlı bakım teknikerliği eğitimi alarak, 
bakım teknikerlik eğitim diplomasını almaya hak kazanacak-
lar. Bu diploma onlara ayrıca Almanya’da sürekli çalışma hak-
kı kazandıracak.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği projenin, Ocak ayında tekrar-
laması planlanırken, proje ortakları istihdam olanaklarını daha 
da artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İŞKUR
Roman Ateşi Yaktı

Almanya’da
İstihdam Eden Kurs

Antalya’da İŞKUR, TESK ve MEKSA Vakfı tarafından imza-
lanan ve ülke genelinde 25 bin kişiye iş imkânı sağlaması 
planlanan “Yerelden Genele Dezavantajlı Gruplar için Mes-
lek Edindirme Projesi” kapsamında “Roman Dansları” kursu 
düzenlendi. 

Kurs boyunca halk oyunları, animasyona hazırlık, sahne ve 
oyun aktiviteleri, yüz ve vücut boyama, sahne makyajı, ya-
ratıcı drama, şan ve solfej gibi eğitimler alan yaşları 17 ile 
40 arasında değişen 40 Roman, Türkiye’nin dünyaca ünlü 
Anadolu Ateşi dans grubundan esinlenerek “Roman Ateşi” 
dans grubunu kurdu.

İlk gösterilerini Antalyalıların beğenisine sunan ve olumlu not 
alan 20 müzisyen ve 20 dansçıdan oluşan grup, birçok ilde 
gösteriler düzenlemeye hazırlanıyor.

İŞKUR’un Antalya’da hayata geçirdiği 
“Almanya’da İstihdam Projesi” ile lise mezunu 
gençler Almanya’da istihdam ediliyor.
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İlk kazılar sonrasında ortaya çıkarılan Roma figürlü hamamın 
cehennemlik denilen ateş kuyusu ve su tahliye sisteminin, 
eşine az rastlanır özellikte olduğunun altını çizen yetkililer, 
bulunan bu ilk yapının İç Anadolu Bölgesi’nde 2,40 metre 
yükseklikteki tek hamam olduğunu belirtiyorlar. 

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Akyol, 
gelen talep üzerine kazı çalışmalarına TYÇP çerçevesinde  
eleman takviyesi yaptıklarını, işçilerin ücretlerini ve sigortala-
rını ödediklerini belirtti.

Teflek Muhtarı Eyüp Baran da böyle bir tarihi eserin kendi 
köylerinden çıkmasını “talih kuşu” olarak gördüklerini söyle-
yerek, köyün turizm şehri olmasına öncülük eden İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğüne ve İŞKUR’a teşekkür etti. 

Dönemler halinde sürdürülen “Manisa Yöresel Bez Dokuma” 
kurslarında şimdiye dek 150 Manisalı kadın kursiyer sertifika aldı.

Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kaf-
kaslı, proje kapsamında şal, elbise, hac kıyafeti ve göm-
lek gibi Osmanlı saray kıyafetlerini günümüze uyarlayarak 
halka sunduklarını ve kursiyerlere, İŞKUR tarafından günlük 
20 TL harçlık verilerek ekonomik destek sağlandığını söyle-
di. Kafkaslı, Manisalı kadınların bir geleneğin yaşatılmasına 
katkı verirken, aynı zamanda bir meslek edindiklerini ve ev 
ekonomisine katkı vermeye başladıklarını dile getirdi. 

Kurslarda eğitim alan kadınlar, hem meslek edinmenin hem 
de para kazanmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Zerrin İşnel: “İŞKUR’un düzenlediği kurs sayesinde, üretimde 
bulunmak kendime olan güveni artırdı.” 

Gönül Korkmaz: “Kursa gelmeden önce bütün hayatım 
evde dört duvar arasında geçiyordu. Burada hayata ba-
kış açım değişti. İŞKUR’un verdiği kursiyer cep harçlığı ile de 
para kazanmanın keyfine vardım.” 

İŞKUR’dan
Tarihe Destek

Manisa’da 
Osmanlı Modası

Kırşehir’de Roma dönemine ait kayıp bir
antik kent bulundu. Kazı çalışmalarına,
Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) 
kapsamında 15 geçici işçi istihdamı ile
İŞKUR da destek veriyor.

Osmanlı döneminde saray mensuplarının 
kıyafetleri için tercih ettiği 600 yıllık Manisa 
bezi, şimdi İŞKUR’un, Halk Eğitimi Merkezi 
ve Manisa Türk Kadınlar Konseyi
ortaklığındaki projesi ile tekrar hayat buluyor.
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23 Ekim 2011 tarihinde Van’da yaşa-
nan depremin ardından işsiz kalan 
gençler için Bodrum’da meslek edin-
dirme kursu düzenlendi.

İŞKUR ve Bodrum Profesyonel Otelciler 
Derneğinin (BOYD) ortak çalışması ile 
Bodrum’a turizm sektöründe çalışmak 
için gelen depremzede 80 gence, ya-
tılı olarak, aşçı yardımcılığı, servis, kat 
hizmetleri ve ön büro konularında eği-
timler verildi.

Vanlı gençlerin turizm sektöründe is-
tihdam edilmelerinin amaçlandığı 5 
aylık kursun tamamlanması nedeniy-
le geniş katılımlı “Van’dan Muğla’ya, 
Muğla’dan Van’a Gönül Köprüsü Ser-
tifika Programı” organize edildi.

Törene Bam Teli programının yapım-
cısı ve sunucusu Tayfun Talipoğlu da 
katıldı.  Törende, “Van’dan Muğla’ya, 
Muğla’dan Van’a Gönül Köprüsü” 
çalışmasının başlangıç sürecinin Tay-
fun Talipoğlu’nun sesiyle anlatıldığı 
kısa filmin sunumu yapıldı.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürü İlyas Sarıyerli, “Bugün Van’dan 
Muğla’ya, Muğla’dan Van’a gönül 
köprüsünün, kardeşliğin kurulduğu 
gündür.”dedi.

Konuşmaların ardından eğitim alan 
depremzede kursiyerlere sertifikala-
rı verildi. Sertifikaların verilmesinden 
sonra ise kursun yapılmasında emeği 
geçen kurum ve kuruluşlara plaket 
takdim edildi.

İŞKUR, Kars’ın Sa-
rıkamış ilçesinde 
obsidyen taşı 
işleme kursu 
başlattı. 20 ka-
dın kursiyerin 
eğitim aldığı kursla birlikte, birkaç yıl ön-
cesine kadar Kars’ta asfalt yapımında 
kullanılan obsidyen taşı, şimdi usta eller-
de, takılara, süs eşyalarına dönüşüyor.

Dünyanın en eski şifa taşı olan ve ayna, 
silah, bıçak, süs eşyası ve takı yapımında 
kullanılan obdisyen taşı, volkanik mag-
ma tabakasının yeryüzüne çıkarak hızlı 
bir şekilde katılaşması sonucu oluşuyor. 
Ülkemizde de Doğu Anadolu, Güneydo-
ğu Anadolu ve Ege Bölgesindeki dağlık 
alanlarının yanında Sarıkamış’da yoğun 
olarak bulunuyor.

Kursiyerlerden Ayfer Alkan, “Taşa şekil 
verip bir sanat yaratabiliyoruz. Bu yüzden 
bu kursların devamını ve istihdam olana-
ğı verilmesini çok arzu ediyoruz. Çünkü 
bu bizim için hem eğitim oluyor hem de 
ekmeğimizi taştan çıkarmış oluyoruz. Aile 
bütçemize katkı sağladığımız için mutlu 
oluyoruz.” sözleriyle duygu ve düşünce-
lerini dile getirdi.

Burcu Karadağ isimli kursiyer de, ailesinin 
kendisini okutmadığını belirterek, kurs sa-
yesinde bir işi olduğunu ve sanat öğren-
diği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Van
Depremi’nin
Yaraları
Sarılmaya
Devam Ediliyor

İŞKUR
Çiftçilere de
Destek Oluyor

Obdisyen
Taşı Karslı 
Kadınlara
Geçim Kaynağı
Oldu

Denizli’de, Baklan Halk Eğitim Merkezi ve 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
ile işbirliğine giden İŞKUR, çiftçilere yönelik 
süt sığırcılığı, asma yetiştiriciliği ve arıcılık 
kursları düzenledi.

Kurs süresince, uzman kişiler tarafından 
eğitim verilen 44’ü kadın 73 çiftçiye İŞKUR 
tarafından günlük 20’şer TL de ödendi.

Kursun tamamlanmasının ardından 
Baklan’da bir sertifika töreni düzenlendi. 
Sertifika alan kursiyerler mutluluklarını dile 
getirirken, Denizli Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürü Ferudun Giresun da, mesleki 
eğitime büyük önem verdiklerini ifade 
ederek, çiftçilerin çocuklarını mesleki 
eğitime yönlendirmelerini tavsiye etti.
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Konferansta Bulgaristan ve Bosna-Hersek ile ikili işbirliği proto-
kollerine imza atıldı. “Bulgaristan Cumhuriyeti Çalışma ve Sos-
yal Politika Bakanlığı İstihdam Kurumu” ile imzalanan işbirliği 
protokolünde; ulusal istihdam mevzuatı, işsizlik, işgücü piyasa-
sındaki gelişmeler ile her iki kurum tarafından gerçekleştirilen 
temel faaliyetler gibi konularla ilgili dokümanların değişiminin 
sağlanması ile iki taraflı girişimler ve programlar üzerinde görüş-
melerde bulunulması ve her iki Kurum üst yöneticileri arasında 
yapılacak toplantıların sonucunda, karşılıklı bilgi paylaşımın-
dan sorumlu birimler belirlenmesi, yılda bir veya iki kez ortak 
toplantılar gerçekleştirilmesi, hususlarında tarafların işbirliği ya-
pacakları belirtilmektedir.

 “Bosna-Hersek Çalışma ve İstihdam Kurumu” ile imzalanan iki-
li işbirliği protokolünde ise; eğitim, yeniden eğitim ve işsizlerin 
becerilerinin geliştirilmesi alanlarında Mesleki Eğitim Merkezleri 
arasında deneyimlerin paylaşılmasında koordinasyon sağlan-
ması; işgücü piyasası, istihdam ve işsizlikle ilgili bilgi alışverişinde 
bulunulması ile Avrupa Birliği fonlarının kullanılması ve istihdam 
politikalarının geliştirilmesi hakkında deneyimlerin paylaşılması 
gibi hususlarda işbirliği yapılacağı belirtilmektedir. 

Almanya’dan sonra Bulgaristan ve Bosna Hersek’le imzalanan 
bu protokollerle birlikte İŞKUR, toplam 3 ülke ile İkili İşbirliği Pro-
tokolü imzalamış bulunmaktadır.

Filistin Heyeti
13 Haziran tarihinde Filistin heyeti İŞKUR ve hizmetleri hakkında 
bilgi almak için Genel Müdür Dr. Nusret Yazıcı’yı makamında 
ziyaret etti.

Filistin Ulusal Yönetimi Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Muhammed 
Abu Hmaid ve beraberindeki 15 kişilik Filistin heyetine İŞKUR’un 
yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. İŞKUR’un sunduğu hiz-
metlerin Filistin’de uygulayacakları sosyal politikalarda kendileri-
ne yol göstereceğini kaydeden Bakan Yardımcısı Hmaid, iki ülke 
arasında bu alanda işbirliği yapılmasının faydalı olacağını söyledi. 

Fas Heyeti
Fas Krallığı İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eği-
tim Departmanı Genel Müdürü Sn. Jamal Eddine El Alaqua 
ve İnsan Kaynakları Daire Başkanı Sn. Mohammed Salhi’den 
oluşan Fas Heyeti de, 26 Haziran tarihinde İŞKUR’u ziyaret etti. 
Türkiye’de mesleki eğitimin işleyişi, mesleki eğitim ve istihdam 
hakkında fikir sahibi olmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulun-
mak ve İŞKUR’un hizmetleri hakkında bilgi almak üzere İŞKUR’u 
ziyaret ettiklerini belirten heyet yetkilileri ile ziyaret sonrasında 
bir toplantı yapıldı.

İran Heyeti
İŞKUR son olarak 20 Temmuz tarihinde İran heyetini ağırladı. 
İran Sosyal Güvenlik Fonu Sağlık Koordinasyon ve Denetim İşle-
rinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahdi Sadrollahı baş-
kanlığındaki heyete, sosyal sigortalar, emeklilik sistemimiz, ak-
tüerya ve fon yönetimi, yabancıların çalışma izin mevzuatı ile 
işsizlik sigortası ve istihdam politikaları ile ilgili sunumlar yapıldı.

Bulgaristan ve Bosna-Hersek ile İmzalanan Protokoller
İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Asım Göker Keskin başkanlığın-
daki heyet, İŞKUR’un üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Ülkele-
ri İstihdam Hizmetleri Merkezi (CPESSEC) tarafından, 10 Mayıs 
tarihinde Makedonya Cumhuriyeti İstihdam Hizmetleri Ajansı 
işbirliğinde Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirilen 
“Eğitim ve İş Dünyası Arasında Köprü Kurma” konulu 9. Yönetim 
Konferansına katıldı.

İŞKUR’un
Bölgesel Temasları Sürüyor
İŞKUR, tüm dünya ülkeleriyle 

olduğu gibi Balkanlar,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika 

ülkeleriyle de temas kurmaya 
devam ediyor. Bu üç bölgenin 

önemli ülkelerinden İran, 
Filistin ve Fas heyetlerini 

ağırlayan İŞKUR, Bulgaristan 
ve Bosna-Hersek ile de işbirliği 

protokolleri imzaladı.
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İŞKUR’un taşra teşkilatı olan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin 2011 yılı çalışma-
larıyla ilgili performans ölçümleri, Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi kullanılarak yapıldı.

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) karmaşık kararları organize ve analiz etmek için yapılan-
dırılmış bir tekniktir. AHS’nin en önemli özelliği karar vericinin hem nesnel hem de öznel 
düşüncelerini karar sürecine dâhil edebilmesidir. Bu yöntem; kamudan özel sektöre 
dek geniş bir yelpazede, dünya çapında kullanılan bir karar verme sürecidir. AHS, 
karar vericilere kendi amaçlarına en uygun kapsamlı ve rasyonel bir çerçevede karar 
vermelerini sağlar. 

Kurumumuzda ise bu yöntem 2010 yılında itibaren İl Müdürlüklerimizin performanslarını 
hesaplanması ve İl Müdürlüklerimizin performanslarına göre sıralamalarının bulunması 
amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bu ölçümler yılda 4 defa Ocak-Mart, Ocak-Hazi-
ran, Ocak-Eylül ve Ocak-Aralık (yıllık) olarak hesaplanmaktadır. 2011 yılı için Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin performans durumu 4 ana gösterge altında 11 alt kriter 
ile ölçülmüştür. Bu ana göstergeler ve nihai performansa katkı oranları;

• İstihdam faaliyetleri (% 40)
• Kurs faaliyetleri (% 30)
• İşgücü Piyasası faaliyetleri (% 20)
• İşsizlik Sigortası faaliyetleri (% 10)

olarak belirlenmiştir. Bu ana göstergeler; İlgili Daire Başkanlıklarının ve Makamın ortak 
kararıyla ağırlıklandırılmış olup alt kriterler ise her Daire Başkanlığı kendileri tarafından 
belirledikleri alt kriterler ve bunların önem derecelerine göre oranlarda ağırlıklandırıl-
mıştır. Bu alt kriterler de aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Alt kriterler özellikle 2011 yılı başın-
da İl Müdürlüklerine verilen hedeflere ulaşma oranları üzerinden oluşturulmuştur.

İstihdam 
İşe Yerleştirmede Hedefe Ulaşma Oranı 50,00%

Açık İş Hedefe Ulaşma Oranı 30,00%

İş Danışmanlığı (Bireysel) Hedefe Ulaşma Oranı 20,00%

Kurslar 
Kurs Sayısı/Personel 10,00%

Kursiyer sayısı / Kayıtlı İşsiz 20,00%

Kurstan İşe Yerleştirme / Kursiyer Sayısı 40,00%

Kursiyer Sayısında Hedefe Ulaşma Oranı 30,00%

İşgücü Piyasası 
Kayıtlı İşsiz/Personel 30,00%

İşyeri Ziyareti Hedefe Ulaşma 70,00%

İşsizlik Sigortası 
Kesme Gün Sayısı / Kesme İşlem Sayısı 1,00%

Bağlama Gün Sayısı / Bağlama İşlem Sayısı 99,00%

İl Müdürlüklerimizin 4 ana gösterge ve bu ana göstergelere ait alt kriterler ile ağırlık-
landırılmış olan puanları neticesinde genel performans durumları ortaya konulmuştur. 
Böylelikle İl Müdürlüklerimiz hangi alanda performanslarının iyi, hangi alanda perfor-
manslarının kötü olduğunu görebilmektedirler. İl Müdürlüklerimizin performans ölçümü 
2012 yılı için de aynı yöntem ile devam etmektedir.

İŞKUR’un taşra teşkilatı olan 
Çalışma ve İş Kurumu İl

Müdürlüklerinin 2011 yılı
performansları, her bir İl

Müdürlüğü için ayrı ayrı
belirlenen hedeflere ulaşma 
verileri incelenerek, ölçüldü. 

Yapılan ölçümler sonucunda 
mesleki eğitim kursu

faaliyetlerinde Sakarya, işe 
yerleştirme hedeflerine

ulaşmada Kırşehir, işgücü 
piyasası alanında Karaman, 

işsizlik sigortasına ilişkin
işlemlerde ise Gaziantep
birinci sırayı aldı. Genel

ortalamada ise birinci, 
Sakarya  Çalışma ve İş

Kurumu İl Müdürlüğü oldu.

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU
İL MÜDÜRLÜKLERİNİN
2011 YILI PERFORMANSLARI
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İLLERİN ANA GÖSTERGELERİNE VE GENEL PERFORMANSLARINA GÖRE SIRA DEĞERLERİ
İller İşe Yerleştirme Kurs İşgücü Piyasası İşsizlik Sigortası Türkiye Geneli
Sakarya 8 1 34 22 1
Kırşehir 1 66 4 17 2
Bitlis 11 4 14 51 3
Muş 2 20 15 28 4
Bursa 7 5 43 50 5
Kırklareli 26 6 11 42 6
Adana 20 7 13 34 7
Kırıkkale 23 23 9 2 8
Balıkesir 6 18 20 14 9
Rize 4 31 17 41 10
Kayseri 27 10 36 18 11
Osmaniye 29 11 35 9 12
Karaman 50 16 1 46 13
Aksaray 47 8 16 60 14
Samsun 17 30 8 43 15
Sinop 60 27 3 3 16
Ordu 51 3 64 10 17
Düzce 52 2 59 36 18
Van 3 55 23 16 19
Mersin 57 17 6 37 20
Nevşehir 59 14 12 19 21
Gaziantep 19 54 27 1 22
Çanakkale 36 28 5 45 23
Isparta 10 44 38 7 24
Tekirdağ 37 12 53 29 25
Uşak 21 26 58 8 26
Amasya 22 37 33 12 27
Burdur 12 33 42 53 28
Kocaeli 58 9 54 30 29
Muğla 33 58 7 13 30
Bilecik 5 50 57 25 31
Tokat 61 15 24 32 32
Erzurum 32 13 74 40 33
Eskişehir 15 60 25 11 34
Giresun 48 21 44 20 35
Çorum 24 46 46 5 36
Trabzon 25 45 31 27 37
Edirne 35 19 67 33 38
Aydın 28 70 2 59 39
Kastamonu 44 25 30 57 40
Bartın 43 29 45 23 41
Türkiye
Çankiri 9 79 41 47 42
Afyonkarahisar 38 57 18 58 43
Artvin 40 47 22 74 44
Kütahya 34 35 52 76 45
Iğdır 14 75 29 78 46
Kilis 71 24 26 55 47
Antalya 13 68 69 38 48
Erzincan 66 34 19 79 49
Manisa 18 59 60 62 50
Yozgat 46 43 79 6 51
Şanliurfa 64 41 32 54 52
Bingöl 16 80 37 65 53
Zonguldak 54 51 48 21 54
Adıyaman 70 22 50 49 55
Sivas 42 74 28 31 56
Kahramanmaraş 39 67 56 15 57
İstanbul 53 39 61 68 58
İzmir 67 38 51 35 59
Malatya 65 40 73 26 60
Konya 55 63 40 67 61
Hatay 69 61 21 44 62
Yalova 68 32 63 61 63
Bolu 41 52 72 66 64
Ankara 30 73 62 48 65
Denizli 63 53 66 24 66
Elazığ 56 49 68 69 67
Tunceli 49 76 39 72 68
Gümüşhane 31 65 76 71 69
Kars 62 48 65 77 70
Niğde 72 42 49 70 71
Bayburt 76 69 10 56 72
Şirnak 77 36 55 63 73
Siirt 74 64 71 4 74
Karabük 45 78 78 75 75
Hakkari 75 62 70 73 76
Ağrı 73 77 47 81 77
Diyarbakır 80 56 77 64 78
Batman 78 71 81 39 79
Mardin 81 72 75 52 80
Ardahan 79 81 80 80 81
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2012 yılı Ocak- Ağustos döneminde 1 milyon 394 bin 777 kişi sunduğu hizmetlerden fay-
dalanmak için İŞKUR’a başvuruda bulunmuştur. 2011 yılı aynı dönemine göre 2012 yılın-
da Kuruma başvuruların yüzde 55 oranında arttığı görülmektedir. Başvuranların yüzde 
34’ü kadın, yüzde 66’sı erkektir. Geçen yılın aynı dönemine göre kadınlardaki artış oranı 
erkeklerden daha azdır. 

İŞKUR 2012 yılının ilk 8 ayında 548 bin 465 kişilik açık iş almış ve bir önceki yıla göre açık 
işlerini yüzde 17,9 oranında arttırmıştır. Yıl içerisinde alınan açık işlerin yüzde 83’ü özel 

İşe Yerleştirilen Kişi Sayısı
(2012 Yılı Ocak-Ağustos):  308.868 Kişi

Kayıtlı İşsiz Sayısı
(2012 Yılı Ocak-Ağustos):  2.009.964 Kişi

Kurslara Katılan Kişi Sayısı 
(2012 Yılı Ocak-Ağustos): 284.098 Kişi

İŞKUR, işsizlikle mücadele ve işgücünün niteliğinin geliştirilmesi 
kapsamında oldukça önemli faaliyetler yürütmektedir. İŞKUR’a 
kayıtlı işgücü ve işsizler ile açık iş ve işe yerleştirme sayılarını 
içeren Genel Verilerin yanı sıra İşgücü Yetiştirme Programları, İşe 
Yerleştirme ve Özürlü ve Eski Hükümlülere ilişkin ayrıntılı tablo-
lar, İŞKUR tarafından yürütülmekte olan faaliyetler hakkında bir 
projeksiyon sunmaktadır.

İŞKUR  GENEL VERİLERİ

 2011
 (Ocak-Ağustos) 

2012
 (Ocak-Ağustos)

Değişim 
(%)

Başvuru 900.875 1.394.777 55
 Erkek 556.362 922.383 66
 Kadın 344.513 472.394 37
Açık İş 433.751 548.465 26
 Kamu 30.351 91.594 202
 Özel 403.400 456.871 13
İşe Yerleştirme 239.225 308.868 29
 Erkek 176.562 222.016 26
 Kadın 62.663 86.852 39
 Normal 211.649 286.232 35
 Özürlü 27.398 22.424 -18
 Eski Hükümlü 178 212 19
Kayıtlı İşgücü 1.936.833 3.005.695 55
 Erkek 1.214.781 1.915.525 58
 Kadın 722.052 1.090.170 51
Kayıtlı İşsiz 1.672.196 2.009.964 20
 Erkek 1.025.127 1.225.372 20
 Kadın 647.069 784.592 21
Yurtdışı Başvuru 547 994 82
Yurtdışı Gönderme 31.179 33.734 8

Tablo 1. İŞKUR Genel Verileri
İŞKUR 2012 yılının ilk sekiz ayında 308 bin 
868 kişiyi işe yerleştirdi.

Kaynak: İŞKUR

Sinan OK
İŞKUR, İstihdam Uzmanı
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sektördendir. Geçen yılın aynı dönemine göre özel sektörden alınan açık işlerdeki artış 
oranı yüzde 13 olarak gerçekleşmiştir. 

2012 yılı içerisinde İŞKUR vasıtasıyla 308 bin 868 kişi işe yerleştirilmiştir. İşe yerleştirmeler 
geçen yıla göre yüzde 29 oranında artmıştır. Kadınlarda işe yerleştirme oransal olarak 
erkeklerden daha fazla artış göstermiştir. Yıl içerisinde 22 bin 424 özürlü kişi, 212 eski hü-
kümlü İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirilmiştir. 

2012 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla 3 milyon 5 bin 695 kişi işgücü, 2 milyon 9 bin 964 kişi 
işsiz olarak İŞKUR’a kayıtlı bulunmaktadır. Kayıtlı işsiz sayısında yüzde 20 artış olmuştur. 
İŞKUR’a başvuruların ve kayıtlı işsizlerin artması ülkemizdeki işsiz sayısının azalması veya 
artmasından ziyade İŞKUR’un hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin ve Kurumun işgü-
cü piyasasındaki etkisinin artması ile ilgilidir.

Aynı dönem içerisinde yurtdışı başvurular yüzde 82 oranında artarken, yurtdışına gön-
dermeler ise yüzde 8 oranında artmıştır. 2012 yılının ilk sekiz ayında 33 bin 734 kişi İŞKUR 
vasıtasıyla yurtdışına çalışmaya gitmiştir. Yıl içerisinde Orta Doğu ve Arap ülkelerinde 
yaşanan gelişmeler hem yurt dışına giden sayısını hem de yurt dışına gidilen ülkelerin 
dağılımını etkilemiştir. 2009 ve 2010 yıllarında yurt dışına çalışmak için en fazla Libya ve 
Rusya’ya gidilirken, 2011 ve 2012 yılında ise en fazla gidilen ülkeler Rusya ve Irak olmuştur.  

İşe Yerleştirilen Kişi Sayısı
(2012 Yılı Ocak-Ağustos):  308.868 Kişi

Kayıtlı İşsiz Sayısı
(2012 Yılı Ocak-Ağustos):  2.009.964 Kişi

Kurslara Katılan Kişi Sayısı 
(2012 Yılı Ocak-Ağustos): 284.098 Kişi

İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI

KURS TÜRÜ
2011 Yılı (Ocak - Ağustos)

Açılan 
Kurs 

Sayısı

Katılan Kursiyer Sayısı
Erkek Kadın Toplam

Çalışanların Mesleki Eğitimi 240 4.820 274 5.094
Eski Hükümlülere Yönelik Kurslar 9 119 1 120
GAP II 135 1.303 1.913 3.216
GAP II TYÇP 83 4.361 569 4.930
GAP II / Girişimcilik 18 263 179 442
GAP II / UMEM 56 725 250 975
GAP II / UMEM - İEP 50 401 204 605
Girişimcilik 520 7.183 6.776 13.959
Hükümlülere Yönelik Kurslar 220 2.868 92 2.960
İşgücü Yetiştirme Kursları / İstihdam Garantili 2.984 32.598 44.621 77.219
İşgücü Yetiştirme Kursları /Genel 1.124 6.430 17.860 24.290
İşgücü Yetiştirme Kursları /TYÇP 3.468 80.316 22.414 102.730
Özürlü Kursları 401 2.570 1.748 4.318
Staj 2.559 2.648 3.483 6.131
UMEM Projesi 1.664 18.454 9.877 28.331
UMEM Projesi / İEP 2.296 6.062 2.716 8.778
Toplam 15.827 171.121 112.977 284.098

Tablo 2: İşgücü Yetiştirme
Programları
2012 yılı ocak-Ağustos döneminde 284 bin 
98 kişi işgücü yetiştirme programlarından 
yararlanarak meslek sahibi olmuştur.

Kaynak: İŞKUR
*Geçici verilerdir.
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İşgücü Yetiştirme Programları
İŞKUR 2012 yılı içerisinde toplam 15 bin 827 program açmış olup bu programlara 112 
bin 977 kişisi kadın, 171 bin 121 kişisi erkek olmak üzere toplam 284 bin 98 kişi katılmıştır. 
Kurslara katılanlar içerisinde kadın oranı yaklaşık yüzde 40’tır. İstihdam Garantili İşgücü 
Yetiştirme Kursları ile Genel İşgücü Yetiştirme Kurslarına katılanların kadın ağırlıklı olması 
dikkat çeken bir husustur. 2012 yılında UMEM Projesinden yararlanan sayısı yaklaşık 38 
bin kişidir.  

İŞKUR 2011 yılında 101 bin 708 kişisi kadın, 216 bin 964 kişisi erkek olmak üzere toplam 
363 bin 672 kişiyi iş sahibi yapmıştır. 2000 yılların başında çoğunluğu Kamu sektörü-
ne olmak üzere yılda 200 bin civarında işe yerleştirme yapan İŞKUR, işsizlik sigortası 
işlemlerinin başlaması üzerine mesaisinin önemli bir kısmını bu alana ayırması ve Kamu 
sektöründeki alımların yavaşlaması üzerine 2003 yılında işe yerleştirmesi minimum se-
viyeye inmiştir. 2003 yılından sonra işe yerleştirme sayıları her yıl artarak devam etmiş 
2011 yılında işe yerleştirme sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ancak 2012 
yılının ilk sekiz ayında işe yerleştirme geçen yılın aynı dönemine göre daha da artmıştır. 
Bu dönem içerisinde 193 bin 743 erkek ve 74 bin 294 kadın işe yerleştirilmiştir. 

İşe yerleşenler içerisinde kadınların oranı 2000 yılında yüzde 23 iken 2002 yılında yüz-
de 10’a kadar düşmüştür. Kadınların oranı 2006 yılından itibaren artışa geçerek 2009 
yılında yüzde 25’e, 2011 yılında da yüzde 28’e ulaşmıştır. 2010 yılına göre 2011 yılın-
da İŞKUR vasıtasıyla işe yerleşen kadın sayısı yüzde yüzden fazla artmıştır. 2011 yılında 
2008-2010 yılları arasında işe yerleşen kadın kadar kadın işe yerleştirilmiştir. 2012 yılında 
işe yerleşenler içerisinde kadın oranı yaklaşık olarak yüzde 28’dir.  

İşsizlik Sigortası Fonu
(31 Ağustos 2012 itibariyle):  58 milyar 472 milyon TL

İşsizlik Sigortası Fonundan Yararlanan Kişi
(Ağustos 2012): 188.959 Kişi

Şekil 1: Kayıtlı İşsizlerin Eğitim 
Durumlarına Göre Dağılımı

2012 yılında İŞKUR vasıtasıyla 86 bin 852 
kadın işe yerleştirilmiştir. İşe yerleşenleri 
yüzde 28’i kadındır.

Kaynak: İŞKUR

* Ocak - Ağustos dönemi verileridir.
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ARALIK 2011 İTİBARİYLE

Kamu Özel Toplam
ÖZÜRLÜLER 998 24.565 25.563
ESKİ HÜKÜMLÜLER 1.678 - 1.678

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde Kamu ve Özel sektörde 25 bin 563 kişilik özürlü açık 
kontenjanı bulunmaktadır. Ağustos ayı sonu itibariyle İŞKUR’a kayıtlı 94 bin 597 kişi er-
kek, 33 bin 261 kişi kadın olmak üzere toplam 127 bin 858 özürlü bulunmaktadır. 14 
bin 312 kişisi erkek, 252 kişisi kadın olmak üzere toplam 14 bin 564 eski hükümlü bulun-
maktadır. 2012 yılının ilk sekiz ayı içerisinde İŞKUR vasıtasıyla 22 bin 424 özürlü, 212 eski 
hükümlü işe yerleştirilmiştir. 

İşsizlik Sigortası Fonu ve Ödemeleri
31 Ağustos 2012 itibariyle  İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı 58 milyar 472 milyon 
962 bin TL’dir. 2012 yılının Ağustos ayında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 188.959 kişiye 82 
milyon 655 bin TL işsizlik ödeneği; 29 kişiye 18 bin TL kısa çalışma ödeneği ve 157 kişiye 
334 bin TL ücret garanti fonu kapsamında ödeme yapılmıştır.

Ayrıca Ağustos ayı içerisinde  220  kişiye 220 kişiye 291.070,28 TL iş kaybı tazminatı öde-
mesi gerçekleştirilmiştir. 

İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı istatistiklere  
http://www.iskur.gov.tr/KurumsalBilgi.aspx adresi üzerinden erişilebilir. 

İşsizlik Sigortası Fonu
(31 Ağustos 2012 itibariyle):  58 milyar 472 milyon TL

İşsizlik Sigortası Fonundan Yararlanan Kişi
(Ağustos 2012): 188.959 Kişi
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Dünyamız hızla değişiyor ve ne yazık ki biz yetişkinler, gençlere daha iyi bir dünya oluş-
turabilmiş değiliz! Üstelik kendi yetiştiğimiz dönemlerde geçerli olan paradigmalarla 
gençleri yönlendirmeye çalışıyoruz. Oysa küreselleşmenin yarattığı yeni eğilimler ve 
sonuçları; iş yaşamında meslek yapılarını olduğu kadar, bireylerin meslek sahibi olma 
anlayışlarını da değiştirmiştir. 

İsterseniz bu değişimi çarpıcı bir şekilde gösteren gerçek bir örnekle başlayalım1:

Örnek: Anne Kadriye Hanım, 12 yaşında babasının kararı ile devam ettiği Köy Enstitü-
sünü bitirerek 18 yaşında ilkokul öğretmeni olarak göreve başlamış ve bu mesleği 34 yıl 
sürdürdükten sonra emekli olmuştu. Kadriye Hanım’ın torunu Gözde ise İletişim Fakülte-
si, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 2001 yılında mezun olduktan sonra; farklı şirket-
lerde “müşteri temsilcisi” (7 ay), “halkla ilişkiler yetkilisi” (8 ay), “marka yöneticisi” (12 ay) 
,“muhabir” (24 ay), “haber müdürü” (12 ay), “kurumsal iletişim analisti” (7ay),”müşteri 
süpervizörü” (20 ay) gibi farklı pozisyonlarda/değişik sıfatlarla çalıştı. Bu arada ek iş 
olarak zaman zaman “kitap editörlüğü” ve “serbest yazarlık” yaptı. Kendini geliştirmek 
için stajyerlik ve seminer programlarına dâhil oldu. Mezuniyetinin onuncu yılında kendi 
şirketini kurarak kariyerini sürdürüyor. Elbette bu hızlı değişimden başı dönen Kadriye 
Hanıma torununun ne iş yaptığı sorulduğunda, yanıtlamakta güçlük çekiyor!

Bu örnek, geçen yüzyıldan günümüze dek oluşan değişimi olanca açıklığı ile betimli-
yor. Ne yazık ki istatistikler de pek iç açıcı değil.

Günümüzde artan işgücü fazlalığı daha çok, eğitilmiş/nitelikli işgücünde ve gençlerde 
ortaya çıkmaktadır. TÜİK - Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre genç işsizlik 
oranı % 21,2 dir. Yani 15-24 yaş arası her dört gençten biri işsizdir. Okur-yazar olmayan-
lar arasında işsizlik yalnızca % 5 iken, yüksek öğretim mezunları arasında % 11,4’dür2. 
Bu oranlar kadınlar aleyhine artmaktadır, genç nüfus arasında kadınlarda işsizlik oranı 
erkeklerin iki katıdır. O halde günümüzde genç olmak, üniversite mezunu olmak ve 
kadın olmak iş bulma şansı açısından pek istenen bir durum olarak görünmemektedir3.

O halde sevgili gençler, iş/meslek yapısı ve meslek sahibi olma alanında oluşan pa-
radigma değişimini doğru algılamak ve iyi değerlendirmek ve kendinizi bu değişime 
uyum sağlayacak beceriler ile donatmak, günümüz iş yaşamında var olabilmek için ka-
çınılmazdır. Şöyle bir düşünüp değerlendirmeye çalışın kendi algılarınızı ve beklentileri-
nizi; aşağıdaki tabloda sağdaki inançlara mı sahipsiniz daha çok, yoksa soldakilere mi?

İş/Meslek Yapısı ve Meslek Sahibi Olma Anlayışındaki Değişimler4

Eski Paradigmalar Yeni Paradigmalar
Bir meslekte bir ömür Yaşam süresince 3-7 iş/alan/meslek değiştirme

Tek bir işe odaklanma Aynı anda birkaç işi yürütme

Adanmışlık ve özdeşleşme Daha uygun seçenekler araştırma

Dikey hiyerarşiye dayalı ilerleme, statükoculuk Performansa dayalı ilerleme

Sınırlı bir alanda/derinliğine uzmanlaşma           Pekçok alana aktarılabilir beceriler ve meta 
yeterlikler

Belirlenmiş rol ve görev tanımları                                           Dinamik, değişen rol ve görevler

İyi bir eğitim-iyi bir meslek-iyi bir şirket garantisi                  Doğrusal olmama, yordanamazlık, pozitif 
belirsizlik

Diploma-unvan-statü dengesi                                                    Yaşamboyu eğitim,sürekli 
gelişim,değişim,uyum

“Devlet Kapısı” güvencesi                                                           Güvencenin az olduğu bir iş ortamına uyum 
sağlama

Varolanı sürdürme, belli kalıplara dayalı 
tutarlılık                  

Girişimci,yenilikçi,yaratıcı olma,belirsizlik,kaos

Sabit iş yeri                                                                                     “Bulunduğum yer, iş yeri yerimdir” anlayışı

Düzenli çalışma saatleri                                                                İş’in gerektirdiği esnek zamanlama

İş’i bütünsel ve statik bir yapı içinde ele alma                          Proje bazında/modüler iş yapısı

Nitelikli tek bireye odaklanma                                                    Uyumlu ekip çalışmasına odaklanma

YÜZYILDA
KARİYERİNİZ VE SİZ

İş ya da meslek yapısı ve meslek 
sahibi olma alanında oluşan 
paradigma değişimini doğru 

algılamak ve iyi değerlendirmek 
ve kendinizi bu değişime 

uyum sağlayacak beceriler 
ile donatmak, günümüz iş 
yaşamında var olabilmek 

için kaçınılmazdır. Bu 
nedenle kariyer konusundaki 

algılarımızı revize etmek 
ve paradigma ayarları 

yapmak zorundayız. Çünkü 
önce anlayışımızı sonra 
da davranışlarımızı bu 

yeni paradigmalara göre 
düzenleyebilir ve kendimizi 

geliştirerek 21. yüzyılın 
iş yaşamında kendimize, 

isteğimize uygun bir kariyer 
oluşturabiliriz.

* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi

Binnur YEŞİLYAPRAK *
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Evet, siz belki hala eski değerlere bağlısı-
nız ama ne yazık ki günümüz gerçekleri 
sağ sütunda yer alan paradigmalara 
uygun. Bu nedenle kariyer konusundaki 
algılarımızı revize etmek ve paradigma 
ayarları yapmak zorundayız. Çünkü önce 
anlayışımızı sonra da davranışlarımızı bu 
yeni paradigmalara göre düzenleyebi-
lir ve kendimizi geliştirerek 21. yüzyılın iş 
yaşamında kendimize, isteğimize uygun 
bir kariyer oluşturabiliriz. Peki, o halde al-
dığınız eğitim süresince ve mezuniyetten 
sonra neler yapabileceğinize ve kariye-
rinizi nasıl yapılandırabileceğinize ilişkin 
önerilerimi, bir kariyer danışmanı olarak, 
sıralayayım. Umarım bu önerileri düşün-
meye ve uygulamaya değer bulursunuz:

1.Kendinizi keşfedin: Değişim gibi gelişim 
de süreklidir .”Değişmekte ve gelişmekte 
olan kendinizi keşfetme süreci” de sürek-
lidir. Hiçbir zaman kendimizi tam olarak 
tanıdığımızı söyleyemeyiz! Kendini keşif, 
bitmeyen ve sürprizlerle dolu bir yolcu-
luktur. Kendinizi tanımak için çevrenizden 
aldığınız dönütleri, elde ettiğiniz sonuç-
ları, olumlu ve olumsuz yaşantılarınızı iyi 
değerlendirmeye çalışınız. Yetenekleriniz, 
ilgileriniz, güçlü olan ya da olmayan yön-
leriniz neler? Kimlerle daha iyi anlaşıyorsu-
nuz? Hangi ortamlarda rahatsınız? Hangi 
ortamlarda rahatsızlık duyuyorsunuz ve 
neden? Kendinize buna benzer yüzlerce 
soru sorabilir ve kendinizi keşfetme yolun-
da bilinçli bir çaba ile ilerleyebilirsiniz5. İlgili 
ölçme araçlarından, uygulamalardan, 
başkalarının değerlendirmelerinden ya-
rarlanabilirsiniz. Bütün bu bilgiler kariyerini-
zi nasıl yapılandırabileceğiniz, beklentileri-
nize göre geliştirmeniz gereken yönleriniz 
hakkında size zengin veriler sağlayacaktır.

2.Yaşam boyu öğrenen kişiler olun: Ders-
ler sıkıcı gelebilir. Ödevler angarya olabilir. 
Ancak öğrenmek kaçınılmazdır ve daha 
yeterli, daha güçlü, daha başarılı olma-
nın en sağlıklı yolu öğrenmedir. Öğren-
meyi sevmenin, yeni şeyler öğrenmekten 
zevk almanın yollarını araştırın. Öğrenmek 
ile yaşamdaki beklentileriniz arasındaki 
ilişkiyi görmeye, öğrenmenin size sağla-
yacağı ‘kendine güven’ ve ‘doyum’a 
odaklanın. Kariyerinizde ilerlemenin baş-
ka bir yolu yok çünkü. Bilgi ve becerilerin 
hızla eskidiği, değiştiği dünyamıza uyum 
sağlamanın tek yolu sürekli öğrenmektir. 
Eğitiminiz süresince çevrenizdeki öğren-
me fırsatlarını iyi değerlendirin. 

3.Aktarılabilir beceriler/meta yeterlikler 
kazanın: Evet, sürekli öğrenme önemli 
ancak yeni öğrenmeleriniz belli hedef-
lere yönelik ve bilinçli olmalı. Günümüz 
iş yaşamında yüksek performans için6; 
“Kendini Yönetme Becerileri (öz-disiplin, 
motivasyon, zamanı yönetme vb.)” ile “İş-
levsel/aktarılabilir Beceriler (iletişim, prob-

lem çözme, organize etme, yönetme, 
araştırma yapma, teknolojiyi kullanma, 
yabancı dil vb. beceriler)” , özel bir alan-
daki uzmanlık becerilerinden çok daha 
önemlidir. Bu nedenle hangi alanda eği-
tim görmekte iseniz, yukarıda ifade edilen 
becerilerinizi geliştirmeye önem veriniz.

Günümüzde kariyer gelişimi için 3 meta 
yeterlik tanımlanır. Bunlar; “Öğrenmeyi 
Öğrenme”, ”Yaşam Yönetimi” ve “İleti-
şim Becerileri”dir. Bu alanlardaki dona-
nımlarınızı geliştirin ve yeni beceriler ka-
zanmaya çalışın.

4.Bilgi-iletişim teknolojilerinden yararla-
nın: Teknolojinin sunduğu sınırsız olanak-
lar ile nerede ve ne zaman olursa olsun 
kişisel erişim (self-servis) hizmetlerini kulla-
narak yeni şeyler öğrenme, gelişme ve 
kariyer fırsatlarını araştırma ve bunlardan 
yararlanmak mümkündür. Bu olanağı bi-
linçli ve amaçlı olarak kullanın. Eskiden 
“Ekmek aslanın ağzında” diye bir deyim 
vardı. Ne komiktir ki, bu yüzyılda ekme-
ği aslanın ağzından fare (mouse) kaptı! 
Artık bilgisayarın ‘mouse’ ile pek çok işe 
ulaşmak ve yürütmek olası. Her “tık” size 
yeni fırsatlar sağlayabilir.

5.Kendinize ait portföy sistemi geliştirin: 
Hangi alanda yetişiyor olursanız olun, ge-
rek kendi uzmanlık alanınızda, gerekse 
yukarıda vurgulanan aktarılabilir bece-
riler kazanmak için katılacağınız kısa sü-
reli eğitimler, sertifikalar, iş deneyimlerine 
dayalı referans mektupları vb., belgelerle 
desteklenen bir portföy oluşturmaya çalı-
şın. İş başvurularınızda öz geçmişinizi des-
tekleyip zenginleştiren bu tip belgeler kar-
şınızdakini etkilemenin önemli bir yoludur.

6.İş yaşamını araştırın: Eğitiminiz süresince 
iş fuarlarına katılmaya, kısa süreli iş de-
neyimleri edinmeye, iş yaşamını araştırıp 
tanımaya çalışınız. Farklı iş alanlarında 
çalışanlar ile kendi niteliklerinizi kıyaslayın. 
Böylece gerçekçi hedefler belirlemeniz ve 
kendinizi hangi yönlerden geliştirmeniz ge-
rektiğini değerlendirmeniz mümkün olabi-
lir. Öğrenci kulüplerinin faaliyetleri, gönüllü 
hizmetler, staj olanakları gibi değişik fırsat-
lar bu açıdan sizi destekleyebilir. Tüm bun-
ları öğrenme ve deneme fırsatları olarak 
kariyerinize bir yatırım diye düşünün. 

7.Umudunuzu yitirmeyin: Günümüz iş ya-
şamı hızlı değişimin yarattığı belirsizlik ve 
kaos özelliği taşımaktadır. Geleceği ko-
layca kestirmek güç! Peki, o zaman ne 
yapmalıyız? Uzmanlar şöyle yanıtlıyor: 
Kaosa yatırım yapmak! Diğer bir ifade ile 
değişimi tolere edebilecek esnekliğe sa-
hip olmak, ortaya çıkan duruma çabuk 
uyum sağlamak, yeni fırsatları değer-
lendirmek, alternatifli düşünme sistemi 
geliştirmek, sahip olduğumuz beceri ve 
deneyimleri yeni durumlara transfer ede-
bilmek. Tüm bunlar için de umudumuzu 
yitirmeden çabalarımızı sürdürmek…

Kısacası, sevgili gençler,  kestirilemeyen 
hızlı değişmelerin yarattığı iş yaşamına 
hazır olmak için kişisel gelişiminizi yapılan-
dıracak, kendi bireysel kariyer gelişiminizi 
yönetecek anlayış ve tutumları kazanma-
nız kaçınılmaz görünüyor. Kariyer yolculu-
ğunuzda umudunuzun, coşkunuzun hep 
sürmesi, bu süreçte bilinçle ve bilgelikle 
ilerleyerek engelleri aşmanız  dileği ile…
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Kadınların işgücü piyasasındaki ikincil konumunun ne-
denlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan ve Türkiye’de 

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Teknik 
Desteği kapsamında gerçekleştirilen “İşgücü Piyasasına 

Girişte Kadınlar İçin Engeller ve Fırsatlar” başlıklı araştırma 
tamamlandı. ÇSGB ve İŞKUR’un yararlanıcı olduğu ve AB 

tarafından sağlanan finansal katkı ile yürütülen Kadın İstihda-
mının Desteklenmesi Hibe Bileşeni kapsamında kadınların istih-

damına dönük projelerin gerçekleştirildiği ve 12 NUTS II bölgesinde 
yer alan 43 ili temsilen Gaziantep, Trabzon, Çorum, Erzurum ve Van ille-

rinde, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bir yaklaşımla gerçekleştirilen araştırma kap-
samında hem işgücü piyasasına daha aktif katılması hedeflenen kadınların, hem de 
işverenlerin görüşlerine başvuruldu. Bu çerçevede, her ilde 384 olmak üzere toplam 
1920 hanede 2176 kadın ile anket yapıldı. Araştırmanın işverenlerin görüşlerini içeren 
kısmı için ise Gaziantep’de 378, Trabzon’da 374, Çorum’da 370, Erzurum’da 366 ve 
Van’da 357 olmak üzere toplam 1845 işverenin görüşüne başvuruldu. Ayrıca, kadın 
ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere odak grup görüşmeleri, ayrıca kadınlarla, kanaat 
önderleriyle ve işverenlerle yüz yüze derinlemesine görüşmeler yapıldı. 

5 İlde Çalışan Kadın Sayısı Türkiye Ortalamasından Az
Araştırmanın önemli sonuçlarından biri, Türkiye’de kadın işgücüne yönelik bölgeler 
arası farklılıkları ortaya koyması oldu. 5 ilde çalışma çağındaki toplam 2176 kadının % 
78’i inaktif, % 7,8’i işsiz ve sadece % 14,2’si çalışandır. Çalışan kadın oranı Türkiye orta-
laması olan % 25,6’nın neredeyse yarısı kadardır. Buna karşılık eğitimle kadın istihdamı 
arasındaki olumlu ilişki bu araştırmada da ortaya çıkmıştır. Hiç eğitimi olmayanlar için-
de inaktif olan kadınların oranı % 95,8’ken, bu oran eğitim seviyesi yükseldikçe genel 
olarak düşmekte ve üniversite düzeyine gelindiğinde % 13,8’e inmektedir. 

Geleneksel Bakış, Kadının Önündeki En Büyük Engel
Araştırma, geleneksel anlayışın hâkim olduğu toplumsal ortamlarda, özellikle evlen-
dikten sonra kadının ev dışında çalışmasının tercih edilmediğini bir kez daha ortaya 
koymuştur. Kadının ev dışında çalışmamasını öngören anlayış araştırma kapsamındaki 
bütün illerde yaygın olmasına rağmen, bu sıralamada başı Van ve Erzurum çekmek-
tedir. Ayrıca, bekâr kadınlar iş yaşamında, evlilere göre daha aktif bir konumdadır.

Kadınlar Öncelikle Çocuklarının Geleceği İçin Çalışmak İstiyor
Özellikle yüz yüze görüşmelerde, genel olarak kadınlar, tüm toplumsal baskılara ve 
evdeki ağır sorumluluklarına karşın çalışmak istediklerini ortaya koymaktadır. Kadın-
lar, gerek aile içinde gerekse toplumda saygınlık ve kendi özgüvenlerini kazanmak, 
aile ekonomisine katkıda bulunmak, kendilerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmek, kendi ayakları üzerinde durabilmek, sosyal çevre edinmek, erkeğe daha 
az bağımlı olmak gibi nedenlerle çalışmak istediklerini ve kadının çalışması görüşünü 
desteklediklerini ifade etmektedir. 

Araştırmaya katılan kadınlara çalışma yaşamına katılma konusunda toplumda yaygın 
olarak benimsenen yargılara katılıp katılmadıkları da sorulmuştur. Bu konuda elde edi-

Kadın İstihdamının 
Desteklenmesi Operasyonu 

kapsamında gerçekleştirilen 
“İşgücü Piyasasına Girişte 

Kadınlar İçin Engeller ve 
Fırsatlar” başlıklı araştırma 

tamamlandı.  Kadınlar, 
erkekler, işverenler ve kanaat 

önderleriyle yüz yüze yapılan 
anketler sonucunda genel 

olarak kadınların, tüm 
toplumsal baskılara ve evdeki 
ağır sorumluluklarına karşın 

çalışmak istedikleri ortaya çıktı.
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len verilerden çıkan net sonuç, tablo 1’de de görüldüğü gibi, kadınların kendilerinin 
çalışmasını engelleyen toplumsal yaklaşımları benimsemediğini ortaya koymaktadır. 

KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMI İÇİNDEKİ YERİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLERİN
KADINLAR TARAFINDAN DESTEKLENME ORANLARI

Kadınların çalışma yaşamı içindeki yerine ilişkin görüşler Kadınlarca 
destek oranı

Çalışmak kadının kendine olan güvenini arttırır, bir güvencesi ve kendine ait parası olur. % 94.2

Kadınlar iş yaşamında genel olarak erkeklere kıyasla daha çok engelle karşılaşmaktadır. % 86.7

Kadınlar bazı istisnalar dışında erkeklerin yaptığı pek çok işi yapıp bu işlerde çalışabilirler. % 87

Kadınlar iş yaşamında daha düşük ücrete razı olabiliyorlar. % 83.1

Çalışan kadınlar erkeklere daha az bağımlı olurlar. % 71.9

Kadınlar yasal ve sosyal hakları konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. % 78.1

İş yaşamına girmede kadınlar erkeklerle eşit fırsatlara sahip değildir. % 66.9

Erkekler kadınlara göre daha iyi eğitim alma olanaklarına sahiptirler. % 57.1

Kadınlar çocuk sahibi olduktan sonra çalışmayı bırakmalıdır. % 47.2

Ailenin geçimini erkek sağlar, kadının yeri evidir. % 33.6

Kadınlar evlendikten sonra çalışmayı bırakmalıdır. % 30

 

Kadınlar, “kadınca” iş ve işyeri koşulları istiyor
Araştırma, inaktif kadınların önem sırasına göre; dikiş-nakışçı, aşçı, çocuk bakıcısı, kon-
feksiyon işçisi, öğretmen, temizlik elemanı, sekreter, büro memuru, terzi, satış elemanı, 
muhasebe, kuaför, kendi işletmesinde çalışma, büro işçisi, diğer satış işleri, kasiyer, bu-
laşıkçı, tekstil çalışanı, halı dokuyucu, takı tasarımcısı, garson, el sanatları ustası, çaycı, 
perakende satış elemanı, avukat, işletmeci, hasta bakıcı, hemşire gibi iş ve meslekler-
de çalışmayı tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. Bulgular, toplumsal cinsiyet rolleri 
nedeniyle meslekler arasında kadın işi ve erkek işi ayrımının yapıldığını ve özellikle dü-
şük eğitimli işsiz ve inaktif kadınların toplumsal cinsiyet rollerini içselleştirmiş olmalarının 
sonucu olarak evdeki işlerinin devamı niteliğindeki çocuk bakıcılığı, temizlik işleri, biçki-
dikiş gibi işleri tercih ettiklerini göstermektedir. 

İşverenler: “Kadın evlenince işten ayrılır”
Araştırmanın yapıldığı illerde kadın işgücüne olan talep, iller arasında farklılık gösterse 
de genel olarak düşüktür. Çalışma yapılan illerde hali hazırda çalışan kadınların top-
lam istihdam içindeki payı  %16,4 ‘tür. Mevcut koşullarda işgücü piyasasında yeterli iş 
imkânı bulunmaması önemli bir gerekçe olmakla birlikte kadınların işgücü piyasasına 
girmesini sınırlayan etkenlerin önemli bir kısmı da talep tarafının, yani işverenlerin kadın 
çalışanlara karşı tutum ve yargılarından kaynaklanmaktadır.  

Tüm illerde işverenlerin % 80’e yakın bölümü, “Değer yargılarıma göre kadın çalışma-
malıdır” görüşünü reddetmiş olsa da, araştırma sırasında derlenen veriler, bölgede 
neredeyse tamamına yakını erkek olan işverenlerin işyerlerinde kadın çalıştırmak husu-
sunda önemli çekincelere sahip olduğunu göstermektedir.  

Araştırma kapsamında işverenlere, kadın işgücünü niçin tercih ettikleri/edebilecekleri 
sorulduğunda ortaya çıkan tablo kadınların işgücü piyasasındaki avantajlarını da be-
lirlemesi açısından önem taşımaktadır. İşverenlerin % 57,8’i kadınların işlerinde daha 
dikkatli ve tertipli olduğunu, % 9,7’si iletişim becerilerinin daha iyi olduğunu, % 9,5’i 
işlerinin ofis işi olması nedeniyle kadınlar için uygun bir olduğunu, bu nedenle kadın 
çalışanları istihdam ettiklerini, % 7,1’i yapılan işin, kadınlar için öngörülmüş toplumsal 
cinsiyet rolleriyle ilişkili işlerden olması nedeniyle, bazı işlerde kadınların istihdamının uy-
gun olduğunu düşünmektedir.

İşverenler de “eğitim ve ücretsiz kreş” diyor
İşverenlerin % 93,4’ü kadın istihdamının artırılması ve kadınların daha uzun süre istih-
damda kalması için kadınlara ihtiyaç duydukları konularda ücretsiz mesleki eğitim, 
beceri eğitimi ya da işbaşında eğitim verilmesini “çok önemli” ya da “önemli” bulduk-
larını belirtmişlerdir. Ücretsiz kreş, gündüz yaşlı bakım evi gibi yerlerin sayı ve kalitesinin 
artırılması, işverenlerin % 91,8’i tarafından çok önemli ya da önemli bulunmuştur. 

Tablo 1: Kadınların çalışma 
yaşamı içindeki yerine ilişkin 
çeşitli görüşlerin kadınlar
tarafından desteklenme 
oranları

Kadınların % 94.2’si çalışmanın kendilerine 
olan güveni artıracağını düşünmektedir.



Otomobil, makine, uçak v.b. endüstri dallarında boya ve boyama 
yüzeylerini hazırlayan ve elektrostatik boyama işlerini yapan kişidir.

• Boyama yüzeyini hazırlamak, 
• Boyayı test etmek, 
• Boyama sürecinde kullanacağı alet ve donanımı ve katkı 

maddelerinin miktarını ayarlamak, 
• Elektrostatik boyama yapmak,
• Boyanmış iş parçasını fırınlamak, elektrostatik boya elemanı-

nın görevlerinden bazılarıdır. 

Elektrostatik boya elemanı bu görevleri yerine getirirken bazı 
araç, gereç ve ekipmanlar kullanır. Bunlardan bazıları; boya 
robotu, boya tabancası, boya test cihazları, hava hazırlama-
kurutma cihazı, hava şartlandırıcısı, kontrol paneli, pH metre, 
pompa, fosfatlama malzemeleri, indikatörler, kataforez boya 

ve solventleri, macun çeşitleri, iskeleme kağıdı, pasivasyon mal-
zemeleri, sıcak boya sökücüler, toz boya, yaş boya… vb.dir.

Elektrostatik boya operatörü olmak isteyenlerin; çevre koruma-
ya karşı duyarlı, ayrıntılara özen gösteren, renk algısı iyi, dikkatli, 
sabırlı, temiz ve titiz, el becerisi gelişmiş, kimyasal maddelere 
karşı alerjisi olmayan kimseler olması gerekir.

Elektrostatik boya operatörleri, otomobil, makine, uçak vb. en-
düstri dallarında boyama öncesi yüzey ön hazırlık ve boyama 
işlemlerinin yapıldığı işletmelerde çalışabilirler. Hızla gelişmekte 
olan otomobil, makine ve uçak üretim sektörlerinde elektrosta-
tik boya operatörlüğünün önemi gittikçe öne çıkmakta ve bu 
alanda çok sayıda iyi eğitilmiş ve tecrübeli elemana ihtiyaç du-
yulacağı öngörülmektedir. Ayrıca, meslekte gelişmiş makinelerin 
kullanılması birçok tehlike ve iş kazası riskini ortadan kaldırmıştır. 

ELEKTROSTATİK BOYA 
ELEMANI

Ferhat ATAR
İŞKUR, İstihdam Uzman Yardımcısı

MESLEK BANKASI
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Dondurma ustası; süt, şeker, salep, yumurta ve çeşitlerine göre 
vanilya, kakao, meyve gibi malzemeler kullanarak, satışa sunu-
lacak dondurmanın imal edilmesini ve satışa hazır hale getiril-
mesini sağlayan kişidir.

Dondurma ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultu-
sunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, 
işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve 
mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

• Malzemeyi tartıp karıştırarak, zararlı bakterileri gidermek için 
karışımı pastörize etmek,

• Malzemeyi bir homojenizör içinden pompalamak suretiyle te-
reyağı habbeciklerini eritmek,

• Karışımı dondurma makinesine dökerek, makineyi çalıştırmak, 
• Malzemeyi mekanik olarak karıştırarak doldurup ve dondur-

ma istenilen kıvamı bulunca makineyi boşaltmak,
• Dondurmaya özel şekiller vermek,
   vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dondurma ustası olmak isteyenlerin; el ve parmak becerisine 
sahip, tat ve koku duyumları gelişmiş, dikkatli, temiz, titiz ve dü-
zenli kimseler olmaları gerekir.

DONDURMA USTASI
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Talep edilen senaryo doğrultusunda sanal ve gerçek nesnele-
rin, grafik animasyon ve çizim programlarını kullanarak bilgisa-
yar ortamında iki veya üç boyutlu tasarımını yapan, hikâyeyi 
izlenebilir gösteri olarak hazırlayan kişidir.

Grafik Animasyoncu; teknolojik ilerleme ve değişimleri göz 
önünde tutarak modern biçim, renk, kompozisyon vb. konular-
daki bilgilerini tasarımlarına aktarır. Bir proje veya iş dâhilinde 
tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle 
görüşmeler yapar. Tasarım için gerekli materyali toplayarak 
şablonlardan da faydalanıp resimli senaryo hazırlarlar. Grafik 
animasyoncu bu görevleri yerine getirirken bilgisayar, özellikle 
masa üstü yayıncılık, grafik programları, scanner-resim tarayıcı, 
printer-yazıcı gibi bilgisayarla ilgili donanımlar, her türlü kağıt ve 

benzeri malzeme, her türlü resim malzemesi, baskı alet ve araç-
ları, fotokopi ve diğer büro aletleri, her türlü iletişim ve bilgi iletim 
araçlarını kullanırlar.

Bu mesleği icra etmek isteyenlerin; şekil ve uzay ilişkilerini göre-
bilen, renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen, hayal 
gücü zengin, yaratıcı, genel kültürü olan, tasarımlarını çizgilerle 
ifade edebilen, planlama ve koordine etme yeteneği olan, es-
tetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili ve bu alanda başarılı 
kimseler olmaları gerekir.

Grafik animasyoncu, büroda ya da kapalı bir mekânda genel-
likle çizim masası ve bilgisayarlarla sakin bir ortamda çalışır.

GRAFİK ANİMASYONCU

MESLEK BANKASI
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Makine teknikeri; makine mühendislerinin yönetimi ve denetimi 
altında makinelerin ve motorlu araçların üretimi, bakımı, onarı-
mı konularında çalışan kişidir.

Makine teknikerleri; 
• Makine mühendisi tarafından tasarlanan her türlü makine ve-

ya motorun teknik resmini çizerler, 
• Makine/motorun üretimi için planlanan işlemlerin, talaşlı ve 

talaşsız üretim yöntemleri ile yapılmasını sağlarlar, 
• Makine veya motorların yerlerine yerleştirilmesi, bakım ve 

onarımı ile ilgili işleri yürütürler. 

Bu görevleri yerine getirirken; makine ve parçalarının üretimin-
de gerekli olan makine imalat resmini ve projesini, çizim için ge-
rekli olan araç ve malzemeleri, bilgisayar ve bilgisayarla çizim 
programlarını, imalatta kullanılan çeşitli tezgâhları, ölçme ve 

kontrol avadanlıklarını, bakım ve onarım iş ve işlemlerinde kulla-
nılan el takımları, test cihazları, ölçme elemanları ve gereçlerini 
kullanırlar. 

Makine teknikeri olmak isteyenlerin; fen bilimlerine, özellikle fiziğe 
ilgili ve bu alanda başarılı, şekil ve uzay ilişkilerini, makine parça-
ları arasındaki ilişkileri görebilen, el ve gözü eşgüdümle kullana-
bilen, yönergeleri anlayabilen ve bunları başkalarına aktarabi-
len, ayrıntıya dikkat eden, tedbirli kimseler olmaları gerekir.

Makine teknikerleri fabrikalarda, tamir atölyelerinde çalışırlar. 
Çalışma ortamı kirli ve biraz gürültülüdür, makine teknikeri gö-
revini ayakta, bazen eğilerek veya oturarak yürütür. Çalışırken 
mühendisler, teknisyenler, işçiler ve müşterilerle iletişim halinde 
olabilirler. Ancak birinci derecede nesnelerle (makine ve alet-
lerle) ilgilidirler.

MAKİNE TEKNİKERİ
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Didier Pasamonik, Berrak Hadımlı ve Jean-Marie Derscheid ta-
rafından 2010 yılında kurulan ve İstanbul’un ilk uluslararası çizgi 
roman festivali olan Istanbulles, bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor.

Bu seneki festivalin merkezinde  “Red Kit (Lucky Luke)  
İstanbul’da” sergisi yer almakla birlikte farklı ülkelerden (Belçi-
ka, Fransa, Makedonya, Bosna-Hersek, İtalya, Sırbistan, İspan-
ya, ABD) gelen sanatçıların çalışmalarından oluşan altı sergi 
daha ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Bu sergilerden biri de 
Fransız-Belçikalı ve Türk Çizgi Romanlarına Çapraz Bakış Sergisi. 

“Fransız-Belçikalı ve Türk Çizgi 
Romanlarına Çapraz Bakış Sergisi”
İstanbul’da bulunan Fransız Kültür Merkezi, 2. Uluslararası İstan-
bul Çizgi Roman Festivali-İstanbulles kapsamında Fransa ve Bel-
çika çizgi romanında Türk imgesi üzerine odaklanan “Fransız-
Belçikalı ve Türk Çizgi Romanlarına Çapraz Bakış” başlıklı sergiye 
ev sahipliği yapıyor.

Sabine Buchmann’ın küratörlüğündeki sergi, İstanbul ya da 
daha genel itibariyle Türkiye ve Türkleri resimleyen ya da konu 
alan Fransızca çizgi romanlardan alınmış kırk kadar çizime yer 
veriyor.

Sergide gösterilecek çizimler, Fransa ve Belçika çizgi romanı-
nın Türkiye’ye bakışının gelişimine de ayna tutuyor. Kostümlerin 
göz alıcı renklerine bağlanan Bécassine, Prétexte’in çağdaş 
kahramanı (Sylvain Limousi), Türkiye’de çekilen Tenten ve Altın 
Post filmi ve padişahın generali olarak bilinen 15. Louis’nin es-
ki askeri Bonneval Pacha’nın maceraları sergiye ayrı bir hava 
katıyor.

Öte yandan ziyaretçiler sergide Türk çizgi romanının en önemli 
yazarlarının desenleri aracılığı ile Frankofon dünyasına yönelik 
bakışı ve çizgiyi yakından görme fırsatını da buluyor.

Sergi çerçevesinde İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde bir dizi 
söyleşi de gerçekleştirilecek.

FRANSIZCA
ÇİZGİ ROMANLARDA 
TÜRK İMGESİ

İstanbul’da bulunan Fransız Kültür Merkezi, 2. Uluslararası 
İstanbul Çizgi Roman Festivali-İstanbulles kapsamında Fransa 
ve Belçika çizgi romanında Türk imgesi üzerine odaklanan
“Fransız-Belçikalı ve Türk Çizgi Romanlarına Çapraz Bakış” 
başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

KÜLTÜR-SANAT
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Sunay Akın 6 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul’daki Arkeoloji 
Müzesi’ni ziyaret eder. Bu geziden o kadar etkilenir ki müzeciliği 
oyunlarına katar ve bu, en çok sevdiği oyun haline gelir. 

Oyuncak müzesi fikrinin temelleri; şairin 15 yıl önce Almanya’nın 
Nürnberg kentine yapmış olduğu seyahatine kadar uzanıyor. 
İlk defa o zaman böyle bir müzeyle karşılaşan Sunay Akın, ken-
dini oyuncaklardan saatlerce alamadığını belirtiyor. Akın, da-
ha sonra gittiği tüm ülkelerde oyuncak müzesi aramaya başlar 
ve bu gezilerin sonunda gelişmiş her ülkenin mutlaka bir oyun-
cak müzesi olduğunu fark eder. Akın, teknolojik açıdan 
kendini geliştiren ülkelerin oyuncak sanayisinde lider olmayı 
başardıklarını ve oyuncak sektörünün ekonomiye katkısının 
yadsınamayacak kadar fazla olduğunu söylüyor. Şair o müze-
leri gezerken şunları düşünür: “Hayal etmenin ve düş kur-
manın tarihi var. Bu tarih o müzelerde yaşatılıyor. Türkiye’de de 
böyle bir müze olmalı ve hayaller korunmalıydı.” 

İstanbul Oyuncak Müzesi
23 Nisan 2005 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını 

açan İstanbul Oyuncak Müzesinde şu 
anda 4 binden fazla oyun-

cak sergileniyor.

Evcilik oynadığınız bebeğiniz, kurşun askerleriniz, metal araba-
larınız, çocukluğunuz, anılarınız sizleri bekliyor… Müze 5 kattan 
oluşmaktadır. Konferans salonunun bulunduğu en alt katta 
kendinizi bir denizaltının içinde bulacaksınız, çayınızı kahvenizi 
yudumlayacağınız cafede ise kendinizi bir oyuncağın içinde 
hissedeceksiniz. Girdiğiniz her odada farklı bir macera yaşaya-
cak ve çocukluk dostlarınızla karşılaşacaksınız.

Hazırlanan etkinlikler müzeye gelen ziyaretçileri oyuncakların 
dünyasına götürerek geçmiş ile günümüz arasında 
bir bağ kurmakta ve dünya tarihini oyuncakların dilinden an-
latmaktadır. Müzenin dekoru da bu düşünceyle sahne tasarım 
sanatçısı Ayhan Doğan tarafından tasarlanmıştır. 

Antalya Oyuncak Müzesi  
İstanbul Oyuncak Müzesi o kadar çok beğenildi ve o kadar 
çok ilgi gördü ki, başka şehirlerde de oyuncak müzesi kurulma 
çalışmaları başlandı. İstanbul dışında ilk olarak Antalya’da, Şa-
ir-Yazar Sunay Akın öncülüğünde ve danışmanlığında Antalya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan oyuncak müzesi, 23 Ni-
san 2011 tarihinde ziyaretçilere açıldı.

Müzede 1860’lı yıllardan 1990’lı yıllara kadar uzanan döneme 
ait 3 bin tane antika değerinde oyuncak yer alıyor.

BİR KEZ DAHA YAŞAMAK İÇİN…

OYUNCAK MÜZESİ
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Isparta Sütçüler ilçesine 10 km. uzaklıkta bulunan Yazılı Kanyon 
Tabiat Parkı, 600 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Milli parka 
ismini veren kanyon 100–400 m. derinliğindedir. Kanyon, 
Sütçüler ilçesinin güneybatısında bulunur. Değirmendere Çayı, 
vadi içinden geçerek Karacaören Baraj Gölü’ne dökülür. Kan-
yonun oluşmasına jeolojik olarak Kretase yaşlı kalın kireçtaşla-
rında oluşan kırıklar boyunca gelişen karstlaşma (erime) neden 
olmuştur. Yıl boyunca akan Değirmendere Çayı, kanyon içinde 
irili ufaklı birçok cepler (kazanlar) oluşturmuştur.  Kanyonun yan 
duvarlarında oluşan karstik boşluklarda (inlerde) ibadet yapı-
lan bölümler ve yazılar vardır. Bu yazıtlardan dolayı kanyona 
“Yazılı Kanyon” adı verilmiştir. Söz konusu tarihi kalıntıla-
rın Bizans dönemine ait olduğu bilinmektedir. Yazılı kanyon ta-
rihi ve doğal güzellikleri nedeniyle Türkiye’nin ve yörenin eşsiz 
manzaraya sahip köşelerinden birisidir. Kanyon, Türkiye Dağcı-
lık Federasyonu’nun da kamp ve eğitim alanlarından birisidir. 
 
Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Yazılı Kanyon Tabiat 
Parkı’nda; kızılçam, kızılağaç, çınar, ardıç, ceviz, pırnal me-
şesi, keçiboynuzu, defne, zeytin, sandal, sakız, tesbih, mersin, 
alıç, karaçalı, laden, katırtırnağı, zakkum, yaban gülü, sarmaşık, 
eğrelti gibi bitki türleri bulunmaktadır. Ayrıca bu parkta; domuz, 
yaban keçisi, tilki, porsuk, su samuru, tavşan, sincap, kartal, kızıl 
akbaba, doğan, güvercin, üveyik, keklik gibi yabani hayvanlar 
barınmaktadır.

Tarihi kral yolu da kanyonun içinden geçmektedir. Kanyona 
adını veren tarihi tapınak ve kaya yazıtları köprünün he-
men yanındadır ve yazıtların tam karşısındaki panoda Türkçe 
tercümesinin bulunmaktadır.

(Hür insan üzerine şiir) 
Ey yolcu, yol hazırlığını yap ve koyul yola; şunu bilerek: 
Hür kişi sadece karakterinde hür olan kişidir 
Kişi hürriyetinin ölçüsü bizzat kendi doğasında bulunur 
Ve kararında içtenlikliyse hür kişi, 
Yüreğinde ise dürüstlüğü, işte bunlar asil yapar kişiyi 
Ve bununla yücelir hür kişi hatalarla değil. 
Ana-babadan gelen uydurma bir asaletten tad almaz o: 
Zira ana-baba değildir hür insanı doğuran 
Zeus’tur herkese ata olan ve de tek kök insanoğluna 
Herkesin tek şansı vardır. O alır kader icabı beden güzelliğini 
Budur soy güzelliği ve hür olma hali gerçek anlamda. 
Ruhen köle olan ise sakınmaz kötü sözden, katmerli köle de olsa 
Aşırılıktır şiarı bu kişinin, yüreğinde soysuzluk vardır 
Ey yolcu, Epiktetos köle bir anadan doğmuştu, ama 
Yüceydi herkesten, bir kartal gibi: bilgelikte ise takdire şayandı ruhu 
Söylemem gerekirse, tanrısal bir varlık doğurdu onu. Keşke şimdi 
de (bu mümkün olsa) 
Böylesine yararlı ve sevinç kaynağı bir insan 
Tüm ünlü kişiler arasında köle bir anadan dünyaya geldi.

  ISPARTA SÜTÇÜLER
 YAZILI KANYON

Eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi ile Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı,  her 
sene binlerce kişiyi misafir etmektedir. Rafting yapmak isteyenlerin uğrak 
noktalarından birisi olan Kanyon ayrıca Türkiye Dağcılık Federasyonu’na 
da eğitim konusunda ev sahipliği yapmaktadır.
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Kendini fikir işçisi olarak tanıtır Cemil Me-
riç. Gerçekten de fikir işçisidir; Batı kültü-
rünü de Doğu kültürünü de kaynakların-
dan okur. Bilgiye ulaşmak için ömrünü 
tüketir; yine kendisinin dediği gibi onun 
tek hedefi vardır: “Aydınlanmak 
ve aydınlatmak!” Dikkatli okur için 
Cemil Meriç’in eserleri okuyucuyu sarsa-
cak, onu yeni ufuklara yelken açtıracak 
yaratmanın ürünü, emeğin ürünü bilgi 
manzumesiyle doludur. Gerçek anlam-
da tüm münevverler gibi öldükten sonra 
kıymeti anlaşılmıştır. Yaşadığı çağda tüm 
iyi niyetine rağmen anlaşılamamıştır; bu-
nun nedenini biraz da etrafındaki “aydın 
zümresinin” Cemil Meriç gibi bilgiye âşık 
olmamasında, onun gibi hakikat âşığı 
olmamasında aramak gerekir. O, diğer 
“aydınlar” gibi kendini bir ideolojiye 
mahkûm etmemiştir. Bağnazlık her ne ka-
dar dini bir alana hasredilmiş bir mefhum 
olsa da Meriç, bunun sadece bu alanla 
sınırlı olmadığını Bu Ülke adlı eserinde bize 
şöyle anlatır:  “Yazarın tek düşmanı var-
dır: Bağnazlık…”

Onun için uçsuz bucaksız bir deniz-
dir düşünce dünyası. Bu dünyaya dalmış 
ve ömrünün son demine kadar bu uğur-
da mücadele vermiştir. Bu Ülke’sinde 
medeniyetlerin birbirlerini tanımamasın-
dan rahatsızdır: “Düşünce bir köprü, kıl-
dan ince, kılıçtan keskin… Kalabalıklar 
geçemez üzerinden. Ülkeler asırlarca 

habersiz yaşamış birbirinden.” Sadece 
medeniyetler mi birbirini tanımıyor? Ay-
nı medeniyete mensup insanların bile 
birbirini tanımadığını, anlamadığını salık 
verir Cemil Meriç. Düşünce adamının 
kaderidir belki de anlaşılmamak ve bu-
nun arkasından gelen yalnızlık: “Ne Asya 
Avrupa’yı tanımış, ne Avrupa Asya’yı. El 
Biruni boşuna anlatmış Hint’i çağdaşları-
na. Kıt’alar kapalı birbirine. Yalnız Kıt’alar 
mı? Aynı mahalledeki insanlar birbirlerine 
yabancı. Her ev meçhule giden bir kom-
partıman. Kompartımandakiler tesadü-
fün bir araya topladığı üç beş yolcu. Ne 
Marx’ın annesi oğlunu anlayabilmiş; ne 
Cromwell, Milton’u. Saint-Simon, ‘Ebe-
diyete giden yol tımarhane-
den geçer’ diyor. Tehlikeli bir durak, 
tımarhane. Birçok yolcular cinnette karar 
kıldı: Nietzsche, Hölderlin. Comte, ömrü 
boyunca huysuz bir âşık gibi dalaştı cin-
netle. Ayrılan birleşen, tekrar ayrılan bir 
çifttiler.”

Kelimelere, kelimelere yüklenen anlam-
lara büyük önem verir Cemil Meriç, ki bu 
da çok yerinde bir davranıştır; çünkü ay-
dın insanın kelimelerden başka sermayesi 
yoktur. Düşünceye yön veren insan-
ları kaynaştıran ya da ayıran kelimelerdir. 
Bu Ülke’de Yazar, ele aldığı kavramları ve 
kelimeleri adeta otopsi masasına yatırır. 
Birçok kelimeyle hesaplaşır kitapta. Me-
sela; az gelişmiş: “Kıt’aları ipek bir kumaş 

gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılı-
cımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de 
küffar… Zafer sabahlarını kovalayan boz-
gun akşamları. İhtiyar dev, mazideki ihti-
şamından utanır oldu. Sonra utanç, unut-
kanlığa bıraktı yerini, “Ben Avrupalıyım” 
demeğe başladı, ‘Asya bir cüzzamlılar di-
yarıdır.’ Avrupalı dostları, acıyarak baktı-
lar ihtiyara, ve kulağına: “Hayır delikanlı”, 
diye fısıldadılar, “sen bir az–gelişmişsin.” 
Ve Hıristiyan Batı’nın göğsümüze iliştirdiği 
bu idam yaftasını, bir “nisân-i zîşân” gibi 
gururla benimsedi aydınlarımız.”

Cemil Meriç’in Bu Ülke’de ortaya koydu-
ğu meseleler bugün bile ülkemizde ve 
dünyada varlığını sürdüren meseleler. 
Her kelimesi titiz bir nakkaş ciddiyetiyle 
örülmüş bu eser ciddi ve duyarlı oku-
yucuları bekliyor ve dünya var oldukça 
da bekleyecek. Cemil Meriç’in amacı 
namuslu her düşünce adamı gibi 
hakikate ulaşmak ve bu hakikati kendi 
ülkesinin ve tüm dünya insanlarının dima-
ğına haykırmaktı. Kitabına aldığı Daniel 
de Foe’nin şu sözü Cemil Meriç’in Bu Ülke 
adlı kitabında yapmak istediklerinin bir 
özetidir “Hakikati bulan başkaları 
farklı düşünüyorlar diye, onu haykırmak-
tan çekiniyorsa, hem budala hem de al-
çaktır. Bir adamın benden başka herkes 
aldanıyor demesi güç şüphesiz; 
ama sahiden herkes aldanıyorsa o ne 
yapsın?”

ÖLÜMÜNÜN 25. YILINDA “BU ÜLKE”NİN YAZARI

Cemil Meriç, 12 Aralık 1916’da Hatay-Reyhanlı’da, Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu ola-
rak doğdu. Antakya Lisesi’nde eğitimini sürdürdükten sonra İstanbul’a geldi ve Pertevniyal 
Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Öğrenimini ta-
mamlayamadan Hatay’a döndü. Bir süre ilkokul öğretmenliği, Nahiye Müdürlüğü ve Tercüme 
Kalemi’nde reis muâvinliği yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili 
ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Elâzığ Lisesi’nde Fransızca öğretmenliği yaptı (1942-1945). İstan-
bul Üniversitesi yabancı diller okulunda okutman olarak çalıştı (1946). 1955’te görme yeteneğini 
kaybetti. Fakat öğrencilerinin yardımıyla çalışmalarını ölümüne kadar sürdürdü. 1974 senesinde 
İstanbul Üniversitesi’nden emekli oldu. 13 Haziran 1987 günü İstanbul’da vefat etti.

ÖZGEÇMİŞ

CEMİL MERİÇ
Cemil Meriç’in Bu Ülke’de ortaya koyduğu meseleler bugün 
bile ülkemizde ve dünyada varlığını sürdüren meseleler. Her 
kelimesi titiz bir nakkaş ciddiyetiyle örülmüş bu eser ciddi 
ve duyarlı okuyucuları bekliyor ve dünya var oldukça da 
bekleyecek.
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Yukarıdaki sözler ve buna benzer birçok samimi ifade ile bezenmiş “Bir Çay Daha Lüt-
fen” adlı kitabıyla Türk kültürü üzerine eşsiz bir esere imza atan sanat tarihçisi ve 
kütüphaneci Katharine Branning, bizden biri gibi bizi bize anlatıyor…

Otuz yılı aşan bir zaman diliminde ülkemizde yaşamış olan Branning, Anadolu’yu karış 
karış gezmiş bir modern dönem gezgini ve aynı zamanda çok iyi bir araştırmacı olarak, 
“Bir Çay Daha Lütfen” kitabı ile “Tavşankanı” olarak nitelendirilen Türk Çayı’na da 
dünya çapında bir reklâm yapmış oluyor.

Yazar, kitabının önsözüne “Tarihte iki dönemi her zaman diğerlerine göre daha çok be-
ğendim. İlki pek çok alanda aydın kadın yazarlara sahip Aydınlanma Çağı Avrupa’sı, 
ikincisi de sanatta zarafet ve inceliğin peşinden gidilen Osmanlı Türkleri Dönemi’dir.” 

diyerek başlıyor. Önsözün devamında da ülkemize âşık olmasına vesile olan 
halkımıza teşekkürlerini iletiyor.

18. yüzyılda ülkemizde yaşamış İngiliz sefirinin eşi Lady Montagu’ya adeta 
nispet yaparcasına, Kayserili yazar ve tarihçi dostu Muhsin İlyas Subaşı’nın 
tavsiyeleri ile bu kitabın temelleri atılıyor. Lady Montagu’nün ailesine ve 
dostlarına yazdığı ve o dönem Türkiye’sini resmeden yirmi beş mektubuna 
mukabil Branning, günümüz Türkiye’sine dair enfes gözlemlerin yer 

aldığı yirmi sekiz mektubuyla Lady Montagu’yle üç asır sonrasında hasbi-
hal ediyor.

Aralıklarla gidip geldiği 30 senelik Türkiye macerası, Fransa’da 
gördüğü bir Gök Medrese slaytıyla başlayan ve Türkiye’de darbe 
gibi demokrasiye vurulmuş ağır darbelere de şahit olan Branning, 
Türk insanının birçok ilginç ve nevi şahsına münhasır özelliğini akı-
cı bir kurgu ve berrak bir üslupla anlatmayı başarıyor.

Kitap ayrıca Anadolu’nun birçok şehrinden de manzara-
lar sunuyor. Sivas’taki Gök Medrese’den başlayan bu geçit 
töreni, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçerek 1200’lü 

yıllarda Yeşilırmak Nehri üzerinde inşa edilen Hıdırlık Köprüsü’ne 
(Tokat) kadar uzanıyor. 

Çay ile Türk kültürünü bu denli birbiriyle harmanlayan, müthiş bir 
gözlem gücünün her kelimesinde billurlaştığı bir anlatıma sahip 

olan ve son dönemlerin moda tabiriyle “yalnız ve güzel ül-
kemizi” bu denli şefkatle anlatan bu kitabı bugüne kadar okuma-

dıysanız çok şey kaçırmışsınız demektir.

Bir Çay Daha
LÜTFEN
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“Ayrılırken arkamdan seslenen insanlar, yolculuğumun su gibi 
akıp gitmesi için bir dua olmak üzere arkamdan su döken 
kadınlar oldu. Otobüslere bindiğimde çiçekler, hediyeler 
sunuldu. Benim kendi ailem bana bu şekilde bir sevgi ve ilgi 
göstermedi, ya seninki Lady Mary?”
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