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GİRİŞ

“Yeni Bin Yıl” ile birlikte Dünya hızlı bir değişimin içine girmiş, bu değişimin
öncüleri sayılabilecek olan küreselleşmenin ve modernleşmenin etkileriyle birlikte insan
hayatı yeni bir şekle bürünmeye başlamıştır. Teknolojik gelişmeler, sanayileşme, göç,
nüfus, kentleşme, ekonomi, uluslararası ilişkiler, kültürlerarası etkileşim ve toplumsal
dönüşüm gibi kavramlar Dünya gündeminin üst sıralarına taşınırken, “Geride Kalan Bin
Yıl”a dair bazı gerçekler ve doğrular zaman içerisinde şekil değiştirmeye başlamıştır.
Çalışma kapsamında temel olarak, yaşanan kümülâtif değişimin önemli bir
parçası olan demografik yapıdaki değişikliklere bağlı olarak, kısa ve uzun dönemde
işgücü piyasalarının ne yönde etkilendiği, bu doğrultuda işgücü piyasalarında ne gibi
yeni ihtiyaçların ortaya çıktığı ve söz konusu ihtiyaçların Kamu İstihdam Kurumları
tarafından aktif istihdam tedbirleri kapsamında ne şekilde karşılandığı/karşılanabileceği
üzerinde durulmaktadır.
Çalışmanın birinci bölümünde, yaşanan değişimin daha iyi anlaşılabilmesi ve
çalışma kapsamında sunulan çeşitli verilerin işlevselliğinin öneminin vurgulanması için,
genel hatlarıyla Demografi nedir, neleri kapsar, diğer bilim dallarıyla arasındaki ilişkiler
hangi ölçüdedir ve işgücü piyasaları ile neden bu derece çok özdeşleştirilmektedir gibi
sorulara cevap verilmektedir.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise, Dünyada yaşanan demografik değişime ilişkin
genel bir bakışın ardından, yaşanan değişimin işgücü piyasalarını özellikle hangi
alanlarda ve ne şekillerde etkilediği üzerinde durulmaktadır. Dünyadaki mevcut
durumun resmedildiği bu bölümde ayrıca, geleceğe yönelik çeşitli bilimsel öngörüler
aracılığıyla Dünyanın gelecek doksan yılına ilişkin ilgi çekici demografik veriler
sunulmaktadır.
Üçüncü bölümde, yaşanan demografik değişimin en belirgin hissedildiği
bölgelerden biri olan Avrupa ele alınmaktadır. Avrupa’da yaşanan demografik
değişimin derinliği, gelecekte Avrupa’yı bekleyen yapısal sorunlar ve çeşitli nüfus
tahminleri üzerine detaylı bilgilerin ele alındığı bu bölümde, söz konusu değişimin
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işgücü piyasalarını hangi yönde etkilediği ve Avrupa’nın bu konuda ne gibi aktif
tedbirler aldığı yönünde detaylı bilgiler sunulmaktadır. Bu çerçevede, aktif tedbirlerin
kapsamına ve uygulanan işgücü piyasası programlarının detaylı verilerine ayrıca yer
verilmektedir. Demografik yapıdaki değişimlerin etkileriyle mücadelede uygulanan
aktif tedbirlerin ve uygulanan çeşitli politikaların ülkeler temelinde ne şekilde hayat
bulduğu hususu, çalışma kapsamında seçilmiş ülkeler olan, Almanya, İngiltere, Fransa
ve Norveç özelinde irdelenmektedir.
Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde, Dünya genelindeki ve Avrupa’daki söz
konusu gelişmeler ışığında, Türkiye’de yaşanan ve yaşanması muhtemel demografik
değişikliklerin önemli bir parçası olan nüfusun yaşlanmasının işgücü piyasalarını ne
şekilde etkileyeceğine dair öngörülerde bulunulmakta ve aslında çok da uzak olmayan
bir gelecek için öngörülen yeni işgücü piyasası koşullarına yönelik olarak gözden
geçirilmesi gereken istihdam politikaları, aktif istihdam tedbirleri özelinde, bugünden
tartışmaya açılmaktadır. Bu tartışmaların odağında ise, bugün olduğu gibi gelecekte de,
istihdam politikalarının belirlenmesinde, aktif ve pasif istihdam tedbirlerinin
uygulanmasında ve işe yerleştirmede son derece önemli roller üstlenecek olan
Türkiye’nin Kamu İstihdam Kurumu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bulunmaktadır.
Sonuç ve Değerlendirmeler bölümünde ise, Dünyada ve Avrupa’da yaşanan
değişimlere ilişkin temel gelişmelere ve tespitlere yer verilmesinin ardından,
Türkiye’nin demografik yapısındaki değişikliklerin işgücü piyasasındaki mevcut ve
muhtemel etkileri göz önünde bulundurularak, bu etkiler karşısında dalgalanan işgücü
piyasası arz ve talebinin yeniden uyumlu hale getirilmesine yönelik çeşitli politika ve
uygulamalar değerlendirilmekte, bu doğrultuda İŞKUR ve Türkiye için politika ve
eylem önerileri sunulmaktadır.
Çalışmanın araştırma yöntemi belirlenirken kapsayıcı ve tutarlı bir sistematik
oluşturulmasına

özellikle

dikkat

edilmiş,

bununla

birlikte

çalışmanın

olgunlaştırılmasında ve tamamlanmasında bir takım güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu
kapsamda karşılaşılan ilk güçlük, yeterli, kapsamlı ve güncel yerli kaynak olmayışı ile
tutarlı ve güncel verilerin konu bütünlüğü içerisinde sunulabilmesi sorunsalıdır. Bu
sebeple, çalışmanın omurgasını oluşturması açısından, bölümler temelinde en kapsamlı
ve destekleyici verilerin sağlanması gerekliliği, bu verilerin güncelliği ve çeşitli veri
setlerinin kendi içerisinde anlamlı, tutarlı ve karşılaştırılabilir olması hususu üzerinde
önemle durulmuştur. Bu sorunu aşabilmek için Dünyadaki en güncel gelişmelerin,
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kurumsal verilerin ve akademik değerlendirmelerin her bir bölüm için detaylı bir şekilde
sunulmasına ayrıca özen gösterilmiştir. Bu kapsamda, çalışma dönemi içerisinde,
özellikle son çıkan uluslararası yayınlar ve birincil derecedeki yabancı çalışma ve
kaynaklar yoğunlukla göz önünde bulundurulmuştur. Bu kaynaklardan yararlanma
sürecinde salt çeviriden özellikle uzak durulmuş, çoğunlukla bu kıymetli kaynakların
çözümlenmesi ve değerlendirilmesi yoluna başvurulmuştur. Bu şekilde söz konusu
yabancı kaynaklara ilişkin verilerin, bilgilerin ve güncel durumun çalışma kapsamındaki
değerlendirmelerle

birlikte

okuyucu

ile

buluşturulması

sağlanmıştır.

Mevcut

gelişmelerin Türkiye açısından en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için ise yukarıda
bahsedilen güçlüklere rağmen çalışmanın kapsamı oldukça geniş tutularak Dünya
genelindeki gelişmelere ve değerlendirmelere detaylı bir şekilde yer verilmiştir. Avrupa
Birliği’ndeki durumun daha net anlaşılabilmesi için ise demografik yapıdaki
değişimlerle birlikte, istihdam politikalarının gelişim süreci, işgücü piyasasının mevcut
durumu ve aktif tedbirler üzerinde durularak ülke örnekleri ile kapsam daha da
zenginleştirilmiştir.
Tüm bu güçlüklere rağmen, demografik yapıdaki değişikliklerin işgücü
piyasasına etkilerini Türkiye açısından kapsamlı bir şekilde değerlendiren, uluslararası
gündemi ve en güncel gelişmeleri sistematik bir şekilde sunan, bölgesel ve ülke
temelindeki örneklere detaylı bir şekilde yer veren söz konusu çalışmanın, Türkiye’nin
istihdam politikalarına olumlu katkılar sunması beklenmektedir.
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1 BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HATLARIYLA DEMOGRAFİ

1.1

TANIMI
Demografik yapıdaki değişiklikler ve bu değişikliklerin işgücü piyasasına olan

etkileri üzerine konuşabilmek için öncelikle “Demografi”nin içerisinde hangi kavramsal
nicelikleri barındırdığını hatırlamakta fayda vardır. İçeriğe yönelik kavramsal genişliği
görebilmek için bu bölümde Demografi ile ilgili farklı tartışmalara yer verilmektedir.
Bu kapsamdaki tartışmaların bir tanesi de Demografinin bir bilim dalı veya bir disiplin
olup olmadığı, bu kapsamda bir teorinin varlığının/yokluğunun ihtimali üzerinedir.
Ancak, bu tartışmalarla ilgili bir yargıya varmadan önce Demografinin tanımı, kökeni
ve içeriği ile başlamak gerekmektedir. Söz konusu temel bilgilere değinilen takip eden
bölümlerde, Demografiden bir “bilim/disiplin” olarak bahsetmek ilk aşamada
tartışmalardan bağımsız olarak konuya yoğunlaşma imkânı sunacaktır.
Demografi bilimi/disiplini 17. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır ve kurucusu
İngiliz İstatistikçi John Graunt olarak bilinmektedir. Rus Nüfus Bilimci Boris
Tzezarovich Urlanis’e göre, Demografinin bir bilim/disiplin olarak ortaya çıkışı, diğer
bütün bilimsel disiplinlerden farklı olarak net bir tarihe dayanmaktadır. Bu tarih,
Graunt’un, Ölüm Kayıtları Üzerine Doğal ve Siyasi Gözlemler’inin ilk kez basıldığı ve
yayınlandığı 1662 yılı Şubat ayıdır. Bu çalışmasıyla Graunt, daha önce yapılan genel
nüfus sayımlarına ve toplanan çeşitli bilgilere ilk kez bütünsel ve istatistiksel bir
yaklaşım getirmiştir. John Graunt’un ilk yaklaşımlarından bu yana 351 yıl geçmiş
olmasına karşılık bugün yalnızca birkaç nüfus bilimci, “Demografi nedir?”, “Hangi
konular Demografinin alanına girer?”, “Diğer disiplinler arasında Demografinin yeri
nedir?” gibi sorulara ortak yanıtlar verebilmektedir. 1 Mevcut durum göz önünde
bulundurulduğunda, bu aşamada Demografiyi genel hatlarıyla tanımlayan kısa bir
anlatım yeterli olacaktır.
1

Pavlik, Zdenek; “What is Demography”, Position of Demography among Other Disciplines, Charles
University in Prague, Faculty of Science, Czech Republic, Prague 2000, s.3.
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Türkçe’de Nüfus Bilimi olarak kullanılan Demografi, köken olarak Yunanca
demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden gelmektedir. Kısaca Demografi,
doğum, ölüm, göç gibi temel süreçlerin ve olguların kendi aralarındaki etkileşimini, bu
etkileşimin nüfusun dağılımı ve dinamikleri üzerindeki biyolojik, çevresel ve sosyoekonomik etki ve sonuçlarını istatistikî olarak inceleyen çalışmalar bütünüdür.2 Ya da
bir başka ifadesi ile Demografi, büyüklük, coğrafi dağılım, nüfusun kompozisyonu,
nüfusun geçirdiği değişiklikler, bu değişikliklerin bileşenleri, doğum ve ölüm oranları,
bölgesel (göç) ve sosyal yer değiştirme (statüler arasında) üzerine bir alan çalışmasıdır.3
1.2

KÖKENLERİ
Demografi ve demografik süreçler insanlık için özel bir ilgi alanı olmuştur.

Çünkü bu süreçler esasında insanların yaşamı ile bizzat içi içe ve aynı doğrultudadır.
Zira en temelde, doğum ve ölüm gibi olaylar, toplumların varlığı için hayati derecede
önem taşımaktadır. Bu sebeple insan(lık), eski çağlardan beri çevresinde neler olup
bittiğini gözlemlemektedir. Önceleri, bilginin ve bilimin parçalı, dağınık ve zayıf
olduğu zamanlarda, bu konudaki gelişmeler, insanlar tarafından toplumların temel
ihtiyaçları doğrultusunda ve büyük oranda tanrısal açıklamaların ve inanışların ışığında
takip edilmiştir.
Modern bilime doğru uzanan uzun yolda matematikçiler, zamanla çalışmalarını,
basitçe, insanları, çocukları, askerleri, hasadı veya parayı saymanın çok daha ötesine
taşımışlardır. Onları, çalışmalarını daha fazla geliştirmeye iten entelektüel nedenlerle
birlikte, bu çalışmaların, devletlerin yönetimsel ihtiyaçlarına dayandığı sinyalleri açıkça
algılanmaktadır. Örneğin, yöneticiler, gerek askeri gerek üretim ve beslenme gibi
yaşamsal nedenlerden dolayı nüfusun net büyüklüğünü öğrenmek istemişler ve böylece
eski Çin’de ve Mısır’da ilk nüfus sayımları ortaya çıkmıştır. Elbette, “Nüfus sayımları
Demografinin temelidir.” şeklinde bir çıkarım sağlıklı olmayacaktır. Ancak, kapsamına
ve sunduğu bilgilerin son derece kısıtlı olmasına rağmen söz konusu nüfus sayımları,
Demografinin yükselişindeki temel dayanaklardan biri olarak değerlendirilebilir.

2

Coleman, David; “Demography in an Intellectual Context: A Subject In Search of a Home”, Position of
Demography among Other Disciplines, Charles University in Prague, Faculty of Science, Czech Republic,
Prague 2000, s.27.
3
Volkov, Andrei; “Demography and Statistics”, Position of Demography among Other Disciplines,
Charles University in Prague, Faculty of Science, Czech Republic, Prague 2000, s.56.
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Demografinin temellerini oluşturan bir diğer husus da daha önce bahsedildiği
üzere tanrısal ve tanrısal olmayan inanış sistemlerinin insanların hayatları üzerindeki
doğrudan ve dolaylı olan etkileridir. Bu etkiler, temelde “demografik üreme” kavramı
çerçevesinde değerlendirilmekle birlikte, Demografinin ortaya çıkışının çok öncesine,
hatta insanlık tarihinin ilk zamanlarına dayanmaktadır. Tanrısal olsun veya olmasın bu
inanış sistemlerinin içerisindeki tabular, yasaklar, emirler, öğütler, öğretiler, ibadetler,
ayinler ve çeşitli törenler, insanların yaşam biçimlerini çepeçevre sararak birçok
yaşamsal kararda belirleyici rol oynamışlardır. Örneğin, tarih içerisinde, çok farklı
yaşam ve inanış tarzlarıyla birlikte, Demografiyi doğrudan etkileyen kadın ve erkek
cinsi arasındaki ilişkiye dair çok farklı formlar ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, evliliğin
gerekli olup olmaması, evliliğin tek eşli veya çok eşli olması, eşlerin aile içerisinde
birbirlerine olan sadakatleri, boşanmaya imkân veren/vermeyen durumlar, çocuklara ve
yaşlılara bakış açısı, kişilerin demografik ilişkilerini doğrudan etkilemiştir. Dolayısı ile
toplumların demografik yapıları farklı biçimlerde kendisini göstermiştir. Bu durum
kendisini kişisel ilişkilerle birlikte eski zamanlarda toplumların genelinde çok büyük
etkisi olan örf ve adet hukuku ile de göstermektedir. Bebek, çocuk ya da insan kurban
etmek, hasta veya yaşlı insanların bir şekilde toplumdan/nüfustan dışlanması benzeri
durumlar demografinin temelleri üzerinde belirleyici olmuştur. 4
Bahsi geçen bu temel ve benzeri etkenler farklı demografik yapıların oluşmasını
sağlamış, bu farklılaşma Demografinin bir kavram olarak algılanmasını, ortaya
çıkmasını ve dikkate alınmasını sağlamıştır. Yukarıda bahsi geçen temeller ve etkenler
üzerinde yükselen Demografi, günümüz devletlerinde ve toplumlarında etkilerini ve
insanlık için yaşamsal önemini yitirmeden modern bir forma bürünmüş, bu doğal süreç
içerisinde Yeni Dünyanın değerleri üzerinden yeniden ve yeniden kurgulanarak
günümüzde önemli bir politik bir disiplin olarak kabul görme aşamasına gelmiştir.
1.3

KAPSAMI
Demografi, niteliği açısından biyolojik disiplinlerle sosyolojik disiplinler

arasında bir yerde bulunmaktadır. Bu açıdan Demografi için, henüz bir bilim olup
olmadığı tartışmasına girmeden, bio-sosyal bir disiplindir denilebilir. Diğer bütün
disiplinlerde olduğu gibi kapsam açısından Demografi de kendi içerisinde farklı
bölümlere ayrılmaktadır. Genel olarak dört temel bölümden söz etmek mümkündür.
4

Pavlik; a.g.m., ss.9-10.
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Bütünlük (sentez) ve Bölümleme (analizler, örneğin bebek ölümleri analizi)
bunlardan ilkidir. İkinci bölüm Kuramsal Evren’dir (Demografik Teori). Kuramsal
Evren, neyin daha az, neyin daha çok önemli olduğunu tartışan ve belirleyen, gerçekler
üzerine genellemelerin yoğunlukta olduğu bölümdür. Bir diğer bölüm olan Somut Evren
ise belirgin olana yoğunlaşır (belirli bir ülkedeki doğum oranları veya belirli bir zaman
dilimindeki bebek ölümleri gibi). Soyut ve Somut Evrenin birbirini kestiği noktada ise
Demografik Metodoloji ortaya çıkmaktadır. Demografik Metodoloji içerisinde
Demografik Modeller ve çeşitli Kavramsal Altyapılar birlikte bulunmaktadır. 5 Tüm bu
soyutlaştırmaların, genellemelerin ve pratiğin bir arada oluşunun ortaya çıkardığı
karmaşıklık, Demografik Metodoloji ve Demografik Teori arasında net bir ayrım
yapılmasına engel olsa da Demografik Teori, Demografik Metodolojiyi kapsamaktadır.
Demografinin diğer disiplinlerle olan ilişkisi bu dört temel bölüm üzerinden
şekillenmektedir.
1.4

DİĞER DİSİPLİNLER ARASINDAKİ YERİ
Demografiyi bir disiplin veya bir bilim olarak tanımlayabilmek için

Demografinin diğer disiplinlerle olan ilişkisini kısaca gözden geçirmekte fayda vardır.
Demografinin diğer disiplinler arasındaki yerine ve diğer disiplinlerle olan ilişkisine
dair bir değerlendirme yapıldığında ilk göze çarpan husus, Demografinin, Matematik ve
İstatistik ile olan yakınlığıdır. Bu yakınlık ilk görünen husus olmakla birlikte,
Demografinin, Sosyal Bilimlerle (Sosyoloji, İktisat, Coğrafya, Tarih ve Kültürel
Antropoloji dâhil) olan bağı gözden kaçmamaktadır. Elde edilen tüm matematiksel ve
istatistikî veriler, uygun metotlarla yorumlandıklarında, sosyal, siyasi ve ekonomik
alanda politika yapıcılara çok önemli öngörüler sunmaktadır. Politika yapıcılar,
Demografinin

sunduğu

bu

öngörüler

sayesinde

doğru

ve

etkin

kararlar

alabilmektedirler. Ayrıca Demografi, konusu itibari ile Biyoloji (Salgın Hastalık Bilimi,
Çevre Bilimi, Genetik ve Biyolojik Antropoloji dâhil) ile de yakından ilişkilidir.
Doğum, ölüm, yaşam süreleri gibi konular doğrudan insanla ve insanın doğası
(biyolojisi) ile alakalı olduğu için Demografi, Biyoloji’den çok da uzak olmayan bir
mesafede durmaktadır.
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Pavlik; a.g.m., s.16.

7

Nüfus Bilimciler Hans-Peter Kohler ve James W. Vaupel Demografinin diğer
disiplinler arasındaki yerini ve diğer disiplinlere olan ilişkisini Şekil 1’de yer aldığı
biçimiyle tanımlamayı tercih etmektedirler.

Şekil 1: Demografinin Diğer Disiplinlerle İlişkisi

Kaynak: Kohler, Hans-Peter; James W. Vaupel; “Demography and Its Relation to Other
Disciplines”, Position of Demography among Other Disciplines, Charles University
in Prague, Faculty of Science, Czech Republic, Prague 2000, s.20.

Bu açıdan bakıldığında Demografi, teori bazında merkezde durmakta, pratik
uygulamaları ve alan çözümlemeleriyle diğer bilim dalları ile önemli bağlar kurmuş
bulunmaktadır. Dolayısıyla bilim olarak kabul gören birçok alanla (Matematik,
Biyoloji… gibi) kuvvetli ilişkileri olan bu disiplinin, konunun ve tartışmaların derinine
yeterince detaylı bir şekilde girmeden, bir bilim olup olmadığına, özellikle bir bilim
olmadığına, ilişkin bir yargıya varmak doğru olmayacaktır. Ancak, şu ana kadar sunulan
bilgiler ışığında dahi ve Şekil 1’den de hareketle, Demografinin bir bilim olmasa dahi
kesinlikle bir disiplinden daha fazlası olduğu yargısına varılabilmektedir.
8

Demografinin, Ekonomi, Matematik, Sosyal Bilimler, Bio-bilimler ve benzeri
bilim dallarıyla ilişkisi ayrı ayrı irdelendiği zaman, her bir bilim dalına yakınlığı ve
ürettiği teoriler açısından Demografi, bazen sadece bir disiplin olarak tanımlanmakta,
kimi zaman disiplinler üstü bir konumda yer almakta, kimi zaman ise bir bilim dalı
olarak kabul görmektedir.
Örneğin, Resmi Demografi ve İstatistiksel Demografi, nüfusla ilgili verileri
büyük oranda Matematiğin ve İstatistiğin etki alanı içerisinde sunmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında, Demografinin bir bilim dalı olarak sorgulanması mümkündür ve daha
anlaşılır karşılanmaktadır. Öte yandan Demografi, Sosyal Bilimler ve Kamu
Politikalarına yakınlığı ölçüsünde, toplumsal ve matematiksel olgular arasında bir neden
sonuç ilişkisi kurarak toplumsal etkileşimlere ve değişimlere dair kapsamlı bir analiz ve
veri bütünü üretmektedir. Sosyolog ve Nüfus Bilimci Prof. Dr. Ferhunde Özbay,
Demografinin bir bilim olarak kuvvetlendiği bu ilişkiyi “Nüfus Sosyolojisi” 6 olarak
tanımlamaktadır. Diğer bir ifadesi ise bazı kaynaklarda “Sosyal Demografi” olarak
geçen bu olgu, Demografinin bir bilim olarak kabulünü kuvvetlendirmektedir.
Bu kapsamdaki ilişkiler ağının ve tartışmaların daha derinine inildiğinde ve
literatürde yer alan diğer bazı kaynaklar tarandığında, söz konusu tartışmaların
yoğunluğu ve detayı, bir bilim olarak Demografinin varlığını daha da güçlendirmekle
birlikte, Demografinin diğer bilimler ve insanlık için önemini ve işlevselliği açıkça
ortaya koymaktadır. Ancak, bu çalışmanın amacı, Demografiyi bir disiplin veya bir
bilim olarak nitelendirmek olmadığı için tüm bu tartışmaların ve Demografi hakkındaki
net yargıların sosyologlara ve nüfus bilimcilere bırakılması daha doğru olacaktır.
Bir bilim olsun ya da olmasın, günümüz dünyasında Demografi, politika
yapıcılar tarafından her defasında dikkate alınması gereken çok önemli veriler ve
çıkarımlar üretmektedir. Bu çalışmada, Demografik bilginin ve Demografinin çeşitli
pratiklerinin toplumsal politikaları yönlendirmedeki açık yol göstericiliğinden
faydalanılacaktır.
1.5

İŞGÜCÜ PİYASALARI İLE İLİŞKİSİ
Demografinin işgücü piyasaları ile olan ilişkisi, Demografinin Kamu Politikaları

ve Sosyal Bilimlere olan yakınlığı ile doğru orantılıdır. Bu açıdan Demografi, içerisinde
6

Özbay, Ferhunde; “Türkiye’de Ulus-Devlet, Gözetim ve Nüfus Bilgisi”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı:
118, 2010, ss.165-178.
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barındırdığı farklı unsurlar ile Kamu Politikasının, Sosyal Bilimlerin ve Ekonominin
konusu olan İşgücü Piyasaları ile sürekli etkileşim halindedir. Bu unsurların birçok alt
kırılımı olmakla birlikte, “nüfus” ve “göç” bu unsurların başında gelmektedir. Nüfusun
yaşlanması veya gençleşmesi gibi durumlarla birlikte nüfusun coğrafi hareketleri,
işgücü piyasalarını, alınan tedbirler nispetinde, olumlu veya olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, işgücü piyasalarının temel girdisi olan
insana yönelik, nüfus, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, kültürel altyapı ve coğrafi
hareketlilik gibi bilimsel veriler ve bu verilerin tarihsel ve durumsal analizini konu alan
Demografi, diğer birçok alanla olduğu gibi işgücü piyasaları ile de yakından ilişkilidir.
Demografinin konusu olan, günümüz dünyasındaki ve yakın gelecekteki
demografik değişikliklerin işgücü piyasalarına olan etkileri, ilerleyen bölümlerde detaylı
ve çeşitli verilere dayanılarak ele alınacak olmakla birlikte, bu yakın ilişki, çalışmanın
bu

aşamasında

basit

bir

örnekle

daha

anlaşılır

bir

hale

getirilebileceği

değerlendirilmektedir. Örneğin, özel durumlar ve çeşitli değişkenler göz ardı
edildiğinde, doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle genç nüfusun toplam nüfus içindeki
oranının azalmakta olduğu bir ülkede genellikle yaşlı nüfusta artış görünmektedir. Bu
sebeple, çalışma çağındaki nüfus gerilerken, emekli sayısında önemli artışlar
yaşanmaktadır. Nüfusun yaş dağılımındaki bu değişiklik, istihdam kaybı, nitelikli
işgücü açığı, sosyal güvenlik yükleri gibi etkileri beraberinde getirmektedir.
Demografi sayesinde yukarıdaki etkilerle belirli oranlarda başa çıkmak mümkün
olabilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Demografi, işgücü piyasaları için, söz
konusu potansiyel durumları önceden tespit edebilen bir ön uyarı mekanizması
niteliğindedir. Önemli olan husus, önceden tahmin edilmesi muhtemel benzeri durumlar
için Demografinin sunduğu bu nimetlerden işgücü piyasalarının etkin bir şekilde
faydalanmasıdır. Demografi ve işgücü piyasaları arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve
etkinleştirilmesi, işgücü piyasasındaki olumsuzlukları azaltmaya yardımcı olurken, aynı
zamanda, işgücü piyasası aktörlerine ve politika yapıcılara potansiyel fırsatlardan
yararlanmak için çeşitli imkânlar sunabilecektir.
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2 İKİNCİ BÖLÜM
DÜNYADA YAŞANAN DEMOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLERİN İŞGÜCÜ
PİYASALARINA ETKİLERİ

2.1

DÜNYADA YAŞANAN DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLER
Dünyada yaşanan demografik değişimi, nüfus artışı, yaşlanma, eğitim

düzeyindeki değişim, kültürel ve kitlesel benzeşme, nüfusun iç ve dış hareketleri
(göçler) gibi farklı alanlarda ve farklı konular özelinde takip etmek ve incelemek
mümkündür. Ancak, Dünya genelinde göze çarpan en büyük demografik değişiklik hiç
şüphesiz nüfusun yaşlanmasıdır. Yaşlanmayı takiben ikinci sırayı yüksek refaha doğru
yönelen göçler almaktadır. Bu çalışma kapsamında, işgücü piyasaları ile doğrudan
ilişkileri ve önemli etkileri sebebiyle, Dünya genelinde de önemli bir gündem maddesi
olan “Nüfusun Yaşlanması” kapsamlı bir şekilde ele alınmakta olup, başka bir
çalışmanın kapsamlı odak noktası olabilecek nitelikteki “Göç” olgusuna yaşlanma ile
ilişkili olduğu durumlarda kısaca değinilmektedir.
2.1.1 Dünya Nüfusuna Genel Bir Bakış
İkinci Dünya Savaşı sonrası toparlanma dönemi ile birlikte yeniden artmaya
başlamış olan Dünya nüfusu, bugün 7 milyar sınırını geçmiştir. Tablo 1’den de
görüleceği üzere Dünya nüfusu 40 yıl gibi kısa bir sürede iki katına çıkmıştır.
Tablo 1: Yıllar İtibariyle Dünya Nüfusu
YILLAR
1970
1980
1990
2000
2010

TOPLAM DÜNYA
NÜFUSU
3.691.172.616
4.449.048.798
5.320.816.667
6.127.700.428
6.916.183.482

Kaynak: United Nations7
7

United Nations; World Population Prospects: The 2012 Revision, Estimates, CD-ROM Edition,
Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York 2013a.
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Ancak, Dünya nüfusundaki değişim yalnızca sayısal artış ile sınırlı kalmamıştır.
Bu artışla birlikte, Dünya nüfusunun yapısı önemli bir dönüşüm içerisine girerek
Dünyanın farklı bölgelerindeki yaş grupları arasındaki dengeler önemli ölçüde
değişmiştir. 1970-2010 yıları arasındaki bu değişim, Şekil 2 ve Şekil 3’de görüldüğü
üzere, Dünyanın hem daha fazla gelişmiş hem de daha az gelişmiş bölgelerinde
kendisini, genç nüfus tabanının daralması, erişkin nüfusun ve yaşlı nüfusun genel nüfus
içerisindeki oranının artması şeklinde göstermektedir.
Yapılan nüfus öngörülerine göre, 2050 yılı itibariyle daha fazla gelişmiş
bölgelerde ve daha az gelişmiş bölgelerdeki nüfusun içerisinde bulunan yaş gruplarının
arasındaki fark daha fazla kapanarak nüfus piramitleri yerlerini daha çok dikdörtgeni
andıran yapılara bırakacaktır. Şekil 2’de görüldüğü üzere, 15 yaş altı nüfus 2050 yılı
itibariyle daha fazla ve daha az gelişmiş bölgeler için bir miktar daha daralmakta,
günümüz erişkin nüfusu ise 2050 yılı itibari ile yaşlı nüfusa dâhil olmaktadır.
Nüfusun geçirdiği bu dönüşümün içerisinde çok farklı dinamikler yer almakla
birlikte bu dönüşüm temelinde doğum oranlarının azalması ve yaşam sürelerinin
uzaması yer almaktadır. Dünya nüfusu artarken bir yandan nüfusun toplamda yaşlanıyor
olması ve daha fazla gelişmiş ülkelerde yaşlanmanın hızının daha az gelişmiş ülkelere
göre çok daha yüksek olması bu dönüşümü son derece dikkat çekici kılmaktadır.
Yüksek refah düzeyine sahip bölgelerin nüfusunun görece azalması ve yaşlanması fakat
yoksul bölgelerdeki nüfusun artmaya devam etmesi ve yaşlanmanın nispeten yavaş
oluşunun, birçok büyük sorunu ve çatışmayı beraberinde getireceği tahmin
edilmektedir. Bu sebeple, Dünya nüfusunun içinden geçtiği bu başkalaşım
doğrultusunda ülkelerin birlikte hareket etmesi ve Dünya nüfusu üzerine ortak
politikalar üretmesi, sürdürülebilir kalkınma temelinde ortaya koyulacak bu politikalar
ile özellikle ülkeler arası refah aktarımı ve ekonomik yatırımlar önem kazanmaktadır.
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Şekil 2: Daha Fazla Gelişmiş Bölgelerin 1970 ve 2010 Yılları İtibariyle
Nüfus Yapıları

Kaynak: United Nations; The Wall Chart on Population, Ageing and Development,
Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York 2012.
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Şekil 3: Daha Az Gelişmiş Bölgelerin 1970 ve 2010 Yılları İtibariyle
Nüfus Yapıları

Kaynak: United Nations; 2012.
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Dünya nüfusundaki çarpıcı artışın ve beraberinde getirdiği yapısal değişimlerin,
yukarıda da bahsi geçtiği üzere, çok da uzak olmayan bir gelecekte hayati sonuçlar
doğurması beklenmektedir. Ancak, söz konusu artış ve yapısal değişimler, ekonomik,
sosyal ve politik açıdan etkilerini birçok alanda bugünden hissettirmektedir. Bu etkiyi
en çok hisseden ve gelecekte de hissedecek olan alan işgücü piyasalarıdır. Günümüzde
yaşanan değişimler, işgücü piyasalarını, ülkelerin kendilerine özgü durumlarına göre
farklı şekillerde fakat derinden etkilemeye başlamıştır. Yaşanan değişimin işgücü
piyasalarını neden etkilediğini daha iyi görebilmek için, Dünya nüfusuna genel bir
bakışın ardından, Dünya nüfusuna ve yaşanan değişimlere dair çeşitli verileri ve bazı
temel bulguları daha detaylı bir şekilde gözden geçirmek yol gösterici olacaktır.
2.1.2 Dünya Nüfusuna İlişkin Temel Bulgular ve Geleceğe Yönelik
Öngörüler
Dünya nüfusundaki değişimleri gözlemlemek ve bu doğrultuda uzun dönemli
öngörüler yapmak için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından
yapılmış olan çalışmalar sonucu ortaya çıkan güncel veriler ışığında, Dünya nüfusunun
yapısı ve nüfusta meydana gelen değişimler ile bu değişimlerin nedenleri daha net
görülebilmektedir. Birleşmiş Milletler’in Dünya nüfusuna ilişkin olarak yayınladığı en
güncel çalışmasından8 derlenmiş ve yorumlanmış olan bazı temel bulgulara aşağıda yer
verilmektedir. Verilerin, güncel, kapsamlı, tutarlı ve karşılaştırılabilir olması amacıyla
birinci el kaynak niteliğindeki bu çalışma üzerine özellikle yoğunlaşılmıştır.
1. 2013 Temmuz ayında Dünya nüfusunun 7,2 milyara ulaştığı tahmin
edilmektedir. Bu da 2005’ten bu yana her yıl yaklaşık 81 milyon insanın Dünya
nüfusuna dâhil olduğu anlamına gelmektedir. Söz konusu artışla birlikte doğum
oranlarının düşmeye devam edeceği varsayıldığında, orta vadeli bilimsel öngörülere
göre, Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,6 milyara, 2100 yılında ise 10,9 milyara
ulaşacağı öngörülmektedir. Doğum oranlarındaki düşüşün gerçekleşmediği ve ortalama
olarak bugünkü seviyelerinde seyredeceği varsayılırsa, Dünya nüfusu, 2050 yılında 10,9
milyara, 2100 yılında ise 16,6 milyara ulaşacaktır.
2. Dünya nüfus artışının yarısı 8 ülkenin (Nijerya, Hindistan, Tanzanya, Kongo,
Nijer, Uganda, Etiyopya, Amerika Birleşik Devletleri) katkısı ile gerçekleşecektir.
8

United Nations; World Population Prospects: The 2012 Revision, Key Findings and Advance Tables,
Department of Economic and Social Affairs, Population Division, ESA/PWP.227, New York 2013b, ss.3-7.
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3. Dünya nüfus artışının bir diğer önemli kaynağı en az gelişmiş ülkelerde
yaşanan nüfus artışlarıdır. Bu ülkelerin yıllık nüfus büyümesi %2,3’tür. Bu büyüme ile
birlikte, 2050 yılı itibari ile bu ülkelerin toplam nüfusunun 898 milyondan 1,8 milyara,
2100 yılı itibari ile 2,9 milyara çıkması beklenmektedir.
4. 2100 yılına gelindiğinde, en az gelişmiş 49 ülkenin 35’inde nüfus bugünkü
durumunun en az üç katına çıkmış olacaktır. Bu grupta yer alan diğer bazı ülkelerin ise
nüfusunu en az beşe katlayacağı öngörülmektedir.
5. En az gelişmiş ülkelerin aksine, daha fazla gelişmiş bölgeler içerisinde yer
alan 43 ülkenin 40’ında 2100 yılına kadar nüfus kaybının devam edeceği tahmin
edilmektedir. Bazı ülkeler için söz konusu kayıp 2050 yılında %15 civarında
gerçekleşecektir.
6. Tüm ülkelere bakıldığında Dünya genelinde nüfus artışının devam edeceği
tahmin edilebilir bir durumdur, ancak, yalnızca doğurganlığın hala yüksek olduğu
ülkelerde nüfus genç kalmaya devam edebilecektir.
7. 2005-2010 yılları arasında Dünya genelinde kadınların çocuk sahibi olma
oranı 2,53 iken, bu oranın 2045-2050 yılları arasında 2,24’e düşmesi, 2095-2100 yılları
arasında ise 1,99’a kadar gerilemesi beklenmektedir.
8. Daha fazla gelişmiş ülkelerde kadınların çocuk sahibi olma oranı 2005-2010
yılları için ortalama 1,66’dır.
9. En gelişmiş ülkelerde, son 20-30 yıldır, nüfusun sürdürülebilmesine eşit
doğurganlık oranının (her bir kadının ortalama 2,1 çocuk sahibi olması) altında doğum
oranları gerçekleşmektedir. Güney ve Doğu Avrupa’da ve diğer bazı gelişmiş ülkelerde
kadınların çocuk sahibi olma oranı 1,5’in altındadır.
10. 5 yaş altı ölümleri (doğum anında veya 5 yaşına gelene kadar meydana
gelen ölümler) oranı nüfus artışlarının seyri açısından belirleyici bir diğer etkendir.
Ayrıca, gelişmişliğin ve çocuk refahının önemli bir göstergesidir. 1950-1955 yılları
arasında dünyaya gelen tüm çocukların %21’i 5 yaşına ulaşamamıştır. 2005-2010
yıllarına gelindiğinde bu oran %5,9’a düşmüş olmakla birlikte, en az gelişmiş
bölgelerde 1950-1955 yılları arasında %17,2 olan bu oran hala %11,2’dir. Yani bu
bölgelerde doğan her 1000 bebekten 112’si 5. yaş gününe erişememektedir.
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11. Doğum oranındaki azalmaların 5 yaş altı bebek ölümlerinin sebep olduğu
düşük nüfus artışları, yaşlı nüfusun arttığı, genç nüfusun azaldığı nüfus yapıları
meydana getirmektedir. Daha fazla gelişmiş bölgelerde nüfusun %23’ü şimdiden 60 yaş
ve üzeri grupta yer almaktadır. Bu oranın 2050 yılında 34’e, 2100 yılında ise %34’e
çıkması beklenmektedir. Gelişmiş ülkeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde,
günümüzde yaşlı nüfusu 15 yaş altı nüfusu geçmiş bulunmaktadır. 2050 yılı itibariyle
yaşlı nüfusunun 15 yaş altı nüfusun neredeyse iki katı olacağı, 2100 yılında ise bu
oranın 2,2’ye yaklaşacağı öngörülmektedir.
12. Gelişmekte olan ülkelerde yaşlanmanın etkisi henüz çok daha düşük
görülmektedir. Bununla birlikte bu ülkeler, hızlı yaşlanmanın yaşanacağı bir dönemin
başlangıcına doğru yaklaşmaktadırlar. Gelişmekte olan ülkeler bir bütün olarak
değerlendirildiğinde, 60 yaş ve üzeri yaş grubu bugün henüz nüfusun %9’unu
oluşturuyor olsa dahi, 2050 yılında bu oranın %19’a, 2100 yılında ise üçe katlanarak
%27’ye ulaşacağı öngörülmektedir.
13. Daha az gelişmiş bölgelerin ise nüfusu henüz genç kalmaya devam
etmektedir. Bu bölgelerde 15 yaşın altındaki çocukların oranı %28 iken, 15-24 yaş arası
grubun oranı %18’dir (1,7 milyar çocuk ve 1,1 milyar genç). Bu oranlar en az gelişmiş
ülkelerde çok daha yüksektir. En az gelişmiş ülkelerde 15 yaş altı nüfusun oranı %40
iken, 15-24 yaş arası grubun oranı %20’dir.
14. Daha fazla gelişmiş bölgelerde 15 yaşın altındaki çocukların oranı %16
olmakla birlikte, 15-24 yaş arası grubun oranı %12’dir. Bu bölgelerde, 2013 yılında 206
milyon olan çocuk sayısının, 2050 yılında 210 milyona yükselmesi, 2100 yılında ise
202 milyona düşmesi beklenmektedir. Gençlerde ise durum biraz daha farklıdır. 2013
yılında 152 milyon olan genç nüfusunun, 2050 yılında 142 milyona, 2100 yılında ise
142 milyona düşmesi beklenmektedir.
15. Daha fazla gelişmiş ve daha az gelişmiş bölgeler değerlendirildiğinde, temel
çalışma çağı 25-59 yaş arası nüfusun her iki bölge için de tüm zamanların en üst
seviyesine ulaştığı görülmektedir. 2013 yılı itibari ile daha fazla gelişmiş bölgelerdeki
25-59 yaş arası nüfus 608 milyon iken daha az gelişmiş bölgelerdeki 25-59 yaş arası
nüfus 2,6 milyardır. Ancak, 2013 yılından sonra daha fazla gelişmiş bölgeler ile daha az
gelişmiş bölgelerdeki 25-59 yaş arası nüfusun gelişme eğilimi farklılık gösterecektir.
Daha az gelişmiş bölgelerdeki 25-59 yaş arası nüfus artışı devam ederek, 2050 yılında
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3,7 milyara, 2100 yılında 4,1 milyara ulaşacaktır. Ancak, 2013 yılı daha fazla gelişmiş
bölgeler için dönüm noktasıdır. Daha fazla gelişmiş bölgelerde, 25-59 yaş arası nüfus,
2050 yılında 533 milyona, 2100 yılında ise 504 milyona düşecektir.
16. Yaşlanmanın etkisinin kendisini tüm Dünyada göstermesi ile birlikte, 2013
yılında 841 milyon civarında olan toplam yaşlı nüfusunun, 2050 yılında 2 milyara, 2100
yılında ise 3 milyara yükseleceği öngörülmektedir. Mevcut durumda, Dünya yaşlılarının
%66’sı en az gelişmiş bölgelerde yaşamaktadır. Bu oranın 2050 yılında %79’a, 2100
yılında ise %85’e çıkacağı tahmin edilmektedir.
17. 80 yaş ve üzeri toplam Dünya nüfusunun %50’den fazlası gelişmekte olan
ülkelerde yaşamaktadır. Bu oranın 2050 yılı itibariyle %68 olması beklenmektedir.
18. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bir diğer önemli gösterge de nüfusu sayısal
olarak ikiye iki eşit parçaya bölen ortanca yaştır. Ortanca yaşın altında kalan genç nüfus
grubu ve üstünde kalan yaşlı nüfus grubu içerisinde eşit sayıda kişi yer almaktadır. 2013
yılı itibariyle 29 olan küresel orta yaş, 2050 yılı itibariyle 36’ya, 2100 yılında ise 41’e
yükselecektir. Uzun süre doğum oranının düşük seviyelerde seyredeceği ülkelerde orta
yaş daha da yüksek olacaktır. 2013 yılı itibariyle ortanca yaşın 41 olduğu Avrupa, en
yaşlı nüfusa sahip olan bölgedir. Avrupa’da ortanca yaşın 2050 yılında 46’ya, 2100
yılında ise 47’ye yükseleceği tahmin edilmektedir.
19. Doğum oranının hala yüksek olduğu ve doğum oranlarındaki düşüşün az
olduğu ülkelerde nüfusun yaşlanması çok daha yavaş gerçekleşecektir. 2013 yılı itibari
ile en az gelişmiş ülkelerde ortanca yaş 20’nin altındadır. Bu ülkelerde ortanca yaşın
2050 yılı itibari ile 26’ya, 2100 yılı itibari ile 36’ya yükselmesi beklenmektedir.
20. Yaşlanmanın önemli sebeplerinden birisi de daha uzun yaşam süreleridir.
Dünyada, 2005-2010 yılları arasında 69 yıl olan doğumda yaşam beklentisinin, 20452050 yıllarında 76 yıla, 2095-2100 yıllarında ise 82 yıla çıkacağı öngörülmektedir.
Daha fazla gelişmiş bölgelerde, 2005-2010 yılları arasında 77 yıl olan doğumda yaşam
beklentisinin, 2045-2050 yıllarında 83 yıla, 2095-2100 yıllarında ise 89 yıla çıkacağı
tahmin edilirken, daha az gelişmiş bölgelerde, 2005-2010 yılları arasında 67 yıl olan
doğumda yaşam beklentisinin, 2045-2050 yıllarında 75 yıla, 2095-2100 yıllarında ise 81
yıla çıkması beklenmektedir. Diğer gelişmekte olan bölgelerde ise, 2013 yılında 69 yıl
olan doğumda yaşam beklentisinin, 2050 yılında 76 yıla, 2100 yılında ise 82 yıla
çıkacağı tahmin edilmektedir.
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21. Daha fazla gelişmiş bölgeler arasında, Doğu Avrupa en düşük doğumda
yaşam beklentisine sahip bölgedir. Bu bölgedeki yaşam beklentisi 1975’te 69,2 yıl iken
geçen zaman içerisinde küçük bir artışla 2005-2010 yıllarında 69,5 yıla çıkmıştır.
22. Güney Afrika’da ise doğumda yaşam beklentisi, özellikle bölgeyi etkileyen
salgın hastalıklar nedeniyle, 1990-1995 yıllarında 62 yıl iken 2005-2010 yıllarında
52’ye düşmüştür. Yaşanan küçük çaplı toparlanma süreçlerinin olumlu seyrini
sürdürmesiyle doğumda yaşam beklentisinin 2030 yılında 1990’lardaki seviyesine
yeniden çıkabileceği öngörülmektedir.
Yaşanan değişime ilişkin olarak Birleşmiş Milletler’in bu kapsamlı çalışmasının
yanı sıra bu kapsamda literatürde bulunan çeşitli araştırma ve kaynaklardan da9 önemli
bilgiler edinilebilmektedir. Ancak, verilerin karşılaştırılabilir, tutarlı ve güncel olmasını
sağlamak amacıyla çalışmanın içeriğinde bu bilgilere doğrudan yer verilmemiştir. Söz
konusu bulgulardan ve literatürdeki diğer kaynaklardan da anlaşılabileceği üzere,
Dünya nüfusu iki farklı yönde değişmektedir. Bir yandan toplamda kalabalıklaşan
Dünya nüfusu özellikle gelişmiş bölgelerde tam tersi yönde bir eğilim izleyerek azalma
ve yaşlanma eğilimi göstermektedir. Özellikle, doğum oranlarının bölgeler arasında
değişiklik göstermesi ile farklılaşan nüfus yapıları farklı sorun alanları ortaya
çıkarmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan bölgeler açısından değerlendirildiğinde,
yaşlanan nüfusa ilişkin sorunları daha net görebilmek için yaşlanmanın nüfusu ne
şekilde etkilediğine ve özellikle 60 yaş ve üzerindeki nüfusa dair gelişmelere ve
öngörülere daha yakından bakmak faydalı olmaktadır.
2.1.3 60 Yaş ve Üzeri Nüfusun Mevcut Durumu ve Geleceğe Yönelik
Öngörüler
Yukarıda bahsi geçen temel bulgulardan da görüldüğü üzere, Dünya nüfusu
artıyor olmakla birlikte aynı zamanda önemli bir oranda yaşlanmaktadır. Tüm Dünya
nüfusu içerisindeki oranı giderek artan ve yaşlı nüfus grubu olarak kabul edilen 60 yaş
9
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ve üzeri nüfusun yapısı, bazı temel özellikleri, genel nüfusa göre durumu, işgücüne
katılımları ve emeklilik durumları gibi temel birtakım bilgilere bu bölümde yer
verilmektedir. Böylece, yaşlı nüfusa ve yaşlanmaya dair olguların anlaşılması,
yaşlanmanın işgücü piyasalarına olan etkileri ve bu kapsamda önerilen, planlanan ve
uygulanan politikaların arkasındaki nedenlerin anlaşılmasına ilişkin verilerin detayına
daha fazla inilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, çalışma dönemi içerisindeki 60
yaş ve üzeri nüfusa ilişkin en güncel ve en güvenilir verileri sunan Birleşmiş Milletler
araştırmasından 10 derlenen ve yorumlanan veriler, 60 yaş ve üzeri grubun durumuna
ilişkin oldukça kritik bilgiler sunmaktadır.
2.1.3.1 60 Yaş ve Üzeri Nüfusun Büyüklüğü
2012 yılında Dünyada, 60 yaş ve üzeri yaklaşık 810 milyon insan bulunmaktadır
ve bu rakamın 2050 yılında 2 milyarın üzerine çıkması beklenmektedir. Bu noktada,
insanlık tarihinde ilk defa yaşlı nüfusu çocuk (0-14) nüfusunu geçmiş olacaktır. 2012
yılı verilerine göre, Asya toplam yaşlı nüfusun %55’ine, Avrupa ise %21’ine sahiptir.11
Daha fazla gelişmiş bölgelerde 60 yaş ve üzeri nüfus, 2050 yılına kadar her yıl
%1 oranında artış gösterecektir. 2050 yılından 2100 yılına kadar ise bu artışın yıllık
%0,11 olması beklenmektedir. Bu durumda, daha fazla gelişmiş bölgelerdeki 60 yaş ve
üzeri nüfustaki toplam artış %45 civarında gerçekleşmiş olacaktır. Böylece, 2013 yılı
itibari ile 287 milyon olan bu bölgelerdeki 60 yaş ve üzeri toplam nüfus, 2050 yılında
417 milyona, 2100 yılında ise 440 milyona ulaşacaktır. Daha az gelişmiş ülkelerde
şimdiye kadar 60 yaş ve üzeri nüfusta daha yavaş bir artış gerçekleşmiş olmasına
rağmen, artık bu bölgelerde de hızlı bir yaşlanma dönemine girilmektedir. 2010-2015
döneminde 60 yaş ve üzeri nüfustaki artışın yıllık %3,7 olacağı, bu oranın 2050 yılına
kadar 6,6’ya yükseleceği ve 2100 yılına gelinene kadar yıllık %7,5’lik artışların
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Daha az gelişmiş bölgelerde 2013 yılında 554
milyon olan 60 yaş ve üzeri nüfusun, 2050 yılında 1,6 milyon, 2050 yılında 2,5 milyon
olması beklenmektedir.12
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2.1.3.2 60 Yaş ve Üzeri Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı
2012 verilerine göre, Dünyadaki her dokuz kişiden biri 60 yaş ve üzeri grupta
yer almaktadır. Projeksiyonlar, 2050 yılında her beş kişiden birinin bu gruba dâhil
olacağı yönündedir. Fazla gelişmiş bölgelerde 60 yaş ve üzeri gruba dâhil olanların
oranı az gelişmiş olan bölgelere göre oldukça fazladır. Bu oran, Avrupa’da her beş
kişiden biri; Asya, Latin Amerika ve Karayip’te her dokuz kişiden biri; Afrika’da her 16
kişiden biri şeklindedir. Yaşlanma fazla gelişmiş bölgelerde kendini hızlı bir şekilde
göstermiş/gösteriyor olmasına karşın, az gelişmiş ülkelerde yaşlanma çok daha uzun bir
süre içerisinde tecrübe edilecektir.13
2.1.3.3 80 Yaş ve Üzeri Nüfusun Toplam Nüfus İçerisindeki Payı
Yaşlı nüfus da kendi içerisinde yaşlanmaktadır. Yaşlı nüfusun en yaşlısı olarak
nitelendirilen 80 yaş ve üzeri grup, 60 yaş ve üzeri grubun %14’ünü oluşturmaktadır.
Yaşlıların en yaşlısı olan bu grup yaşlı nüfus içerisinde en hızlı büyüyen yaş dilimidir.
2050 yılı itibari ile yaşlı nüfusun %20’si 80 yaş ve üzeri olacaktır. “Asırlıklar” olarak
anılan ve 100 yaşını geçmiş kişilerin sayısının ise on kat kadar artarak 343 binden 3
milyon 200 bine çıkması beklenmektedir.14
2.1.3.4 60 ve Üzeri Yaş Nüfusun Cinsiyet Oranı
Yaşlıların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Yaşlılar arasındaki
cinsiyet oranına (100 kadına karşılık gelen erkek sayısı) bakıldığı zaman Dünyada her
100 yaşlı kadına karşılık 84 yaşlı erkek bulunduğu görülmektedir. Bu oran, yaşlıların
yaşlısı olan 80 ve üzeri grupta her 100 kadına karşılık 61 erkektir.15
2.1.3.5 60 Yaşında Yaşam Beklentisi
Dünya, uzun ömürlü olma konusunda önemli gelişmeler kaydetmiştir.1950-1955
yılları arasında, daha fazla gelişmiş bölgelerde doğumda yaşam beklentisi 66 yıl iken,
daha az gelişmiş bölgelerde doğumda yaşam beklentisi sadece 42 yıl olarak tespit
edilmekteydi. Bununla birlikte, 2010-2015 yılları itibariyle beklentinin daha fazla

13

United Nations; 2012.
United Nations; 2012.
15
United Nations; 2012.
14

21

gelişmiş bölgelerde 78 yıla, daha az gelişmiş bölgelerde 67 yıla yükselmesi
beklenmektedir.16
2.1.3.6 2012 Yılı İtibariyle Evli Yaşlıların Oranı
Yaşlı erkeklerin yaşlı kadınlara göre evli olma durumu daha fazladır. Dünyada
yaşlı erkeklerin %81’i, yaşlı kadınların ise yalnızca %50’si evlidir. Aradaki fark %85’e
karşılık %38 ile az gelişmiş ülkelerde en fazladır. Evli olmayan yaşlı grubun büyük bir
oranını dul kalmış kişiler oluşturmaktadır. Yaşlıların evlilik oranının erkekler açısından
az gelişmiş ülkelerde yüksek olmasının nedeni, erkeklerin eşlerinin ölümünden sonra
yeniden evlenmeyi tercih etmesinden kaynaklanmaktadır. Kadınlar ise kocalarına oranla
daha genç oldukları ve daha uzun yaşam sürelerine sahip oldukları için yeniden
evlenme kararı verme oranları düşüktür.17
2.1.3.7 Bağımsız Yaşayan Yaşlıların Oranı
Tahmini olarak Dünya yaşlı nüfusunun %40’ı bağımsız yaşamaktadır ancak bu
noktada net bir cinsiyet ayrımı yapmak mümkün değildir. Yaşlıların yalnız yaşaması,
gelişmekte olan bölgelerde sık görülen bir durum olmamakla birlikte, gelişmiş
bölgelerde bu durum tersine baskın bir eğilimdir. Daha fazla gelişmiş bölgelerde, yaşlı
nüfusun neredeyse dörtte üçü bağımsız yaşamaktayken, daha az gelişmiş bölgelerde bu
oran dörtte bir civarındadır. Dünya nüfusu yaşlanmaya devam ettikçe bağımsız yaşayan
yaşlıların oranının yükseleceği tahmin edilmektedir.18
2.1.3.8 Yaşlı Destek Oranı
Yaşlı destek oranı, 15-64 yaş arası kişilerin 65 ve üzeri yaştaki kişilere oranıdır
ve bu oran demografik yaşlanmanın önemli göstergelerinden birisidir. Bu oran, yaşlı
nüfusun potansiyel çalışanlara olan bağımlığını göstermektedir. 1950 yılından bu yana
bu oran Dünya genelinde giderek düşüş gösteren bir grafik çizmektedir. Bu düşüşün
anlamı, 65 yaş ve üzeri nüfusu desteklemek için çalışan nüfusun her geçen gün azalıyor
olduğudur. 1950 ile 2012 yılları arasında meydana gelen bu azalış sonucu Dünya
genelinde yaşlı birey başına düşen çalışan sayısı 12’den 8’e gerilemiştir. 2012 yılı
verileri itibariyle, daha az gelişmiş bölgelerde yaşlı birey başına düşen çalışan sayısı 11
16

United Nations; 2012.
United Nations; 2012.
18
United Nations; 2012.
17

22

iken, daha fazla gelişmiş bölgelerde yaşlı birey başına düşen çalışan sayısı 4 olarak
tespit edilmektedir. Yapılan projeksiyonlara göre, 2050 yıllı itibari ile Dünya genelinde
her bir yaşlı birey başına düşen çalışan sayısının yalnızca 4 olması beklenmektedir. Bu
düşüşün sosyal güvenlik sistemlerine önemli etkileri olmakla birlikte, toplumsal olarak
kişilerin çalışma yaşamından ayrılmaları yönündeki kişisel kararlarının önünde zorlayıcı
engeller oluşturmaktadır.19
2.1.3.9 Yaşlı Nüfusun İşgücündeki Oranı
Yaşlı nüfusun işgücüne katılımı bölgelere ve cinsiyete göre farklılık
göstermektedir. 2012 yılı itibariyle, ekonomik açıdan aktif olan ve işgücüne katılan
yaşlı nüfusun oranı daha az gelişmiş bölgelerde daha yüksektir. Bu bölgelerde, yaşlı
nüfusun işgücüne katılma oranı, erkeklerde %50, kadınlarda %22’dir. Daha fazla
gelişmiş bölgelerde ise yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı, erkeklerde %26,
kadınlarda ise %15’tir. Daha az gelişmiş bölgelerdeki yaşlı nüfusun işgücüne daha fazla
katılıyor olmasının başlıca nedenleri arasında sosyal güvenlik şemsiyesinin kapsamının
dar olması ve çoğunlukla alınan emekli aylıklarının çalışırken alınan ücretlerin çok
aşağısında olması yer almaktadır.20
2.1.3.10 Yasal Emeklilik Yaşı
Yasal emeklilik yaşı, kişilerin emekli ödemelerinden ve diğer hizmetlerden
faydalanmaya başlayabilecekleri minimum yaşı ifade etmektedir. Bu yaş sınırı gelişmiş
ülkelerde, gelişmekte olan ülkelere nazaran çok daha yüksektir. Kadınların emeklilik
yaşı sınırı tüm Dünyada erkeklerle aynı veya genellikle erkeklerin yaş sınırından 5 yıl
daha azdır. Emeklilik yaşı, en gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üzeri iken, gelişmekte olan
ülkelerde genellikle 55 yaş ile 60 yaş arasındadır. Gelişmekte olan veya az gelişmiş olan
ülkelerde emeklilik yaşının daha düşük oluşunun nedeni henüz başlangıç aşamasında
olan ve nispeten güçlü görünen sosyal güvenlik sistemleridir. Bu ülkelerde ve sosyal
güvenlik sistemlerinde yaşlı destek oranı yeterince yüksektir. Bununla birlikte, yaşam
beklentisi düşük olduğu için sosyal güvenlik şemsiyesi altına giren yaşlılar sistemde çok
uzun kalmamaktadırlar. 21
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2.2

NÜFUSUN YAŞLANMASININ İŞGÜCÜ PİYASALARINA ETKİLERİ
Nüfusun yaşlanması, yani toplam nüfus içerisinde yaşlı bireylerin oranının

giderek artması, 20. yüzyıl boyunca ön plana çıkan temel nüfus eğiliminin bir
sonucudur ve bu durum kesin olarak 21. yüzyıl boyunca nüfus üzerindeki baskın
etkisini sürdürecektir. İlk önce en gelişmiş ülkelerde görülmüş olan yaşlanma,
günümüzde Dünyanın gelişmekte olan önemli bir bölümünde görülmektedir. Bu durum,
orta vadede, doğrudan ya da dolaylı olarak, farklı yoğunluklarda olsa da tüm ülkeleri bir
şekilde etkileyecektir. Bu sebeple, yaşlanmanın işgücü piyasalarına olan etkilerinin daha
net anlaşılabilmesi için, çalışmanın bu bölümünde, öncelikle yaşlanmaya ve nüfusun
yapısındaki diğer değişimlere bağlı olarak küresel işgücü dinamikleri üzerine genel
değerlendirmelerde bulunulmakta, sonrasında işgücü piyasalarının etkilendiği iki temel
nokta olan sosyal güvenlik sistemleri ve işgücü olanakları ele alınmaktadır.
2.2.1 Küresel İşgücü Dinamikleri Üzerine Genel Değerlendirmeler
2.2.1.1 Toplam İşgücü Artış – Azalış Eğilimleri
Küresel işgücü eğilimleri incelendiğinde yukarı doğru bir artışın olduğu
gözlemlenmektedir. Bu artışın temel nedeni Dünya genelinde nüfusun artmaya devam
ediyor oluşudur. 2020 yılına gelindiğinde işgücü içerisinde 2010 yılına göre 420 milyon
daha fazla işçi bulunması beklenmektedir. İşgücü artışında bölgesel olarak bazı
dengesizlikler olmakla birlikte, daha az gelişmiş bölgelerde 2020 yılına kadar çok güçlü
bir artışın yaşanacağı öngörülmektedir. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde daha fazla
gelişmiş bölgelerde işgücü artışının yaşanacağı fakat bu artışın çok cılız olacağı tahmin
edilmektedir. Bölgeler arasındaki bu artışın detayına bakılacak olursa, işgücündeki en
büyük artışların, 1985-2020 yılları arasında Asya’da, özellikle Çin nüfusunun ve
işgücünün genişlemesiyle birlikte Asya’nın doğusunda yaşanacağı göze çarpmaktadır.
2020 yılında Çin’in başlı başına ekonomik olarak aktif olacak olan 820 milyon nüfusa
sahip olması beklenmektedir. İşgücündeki artış bakımından ikinci sırayı ise Asya’nın
ardından Afrika almaktadır. Afrika’nın batısında bu artışın daha fazla olması
beklenirken, Afrika’nın güneyinde ise çeşitli salgın hastalıklar ve ekonomik
imkânsızlıklar nedeniyle bu artışın daha sınırlı gerçekleşeceği öngörülmektedir. Latin
Amerika, Karayipler ve Kuzey Amerika’da ise artışın devam edeceği, fakat bu artışın
daha yavaş gerçekleşeceği bilinmektedir. Avrupa’da ise işgücünün büyümesi önemli
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ölçüde yavaşlayacak, erkek çalışanların sayısında ise çok net bir düşüş yaşanacaktır. Bu
düşüşün nedeni, gelişmişlik düzeyleri artmaya başlayan Doğu Avrupa ülkelerindeki ve
bir parça da Rusya’daki nüfusun yaşlanmasıyla yakından ilişkilidir.22
2.2.1.2 İşgücüne Katılım
Erkeklerin işgücüne katılma oranı, kadınların işgücüne katılma oranından, yaş
grupları fark etmeksizin, Dünya genelinde ve her bölgede daha yüksektir. Kadınlar için
işgücüne katılma oranı, gençlerde ve yaşlılarda daha düşükken, orta yaş grubunda,
erkeklere daha fazla yaklaşmaktadır. Dünyada kadınların işgücüne katılımı son 20 yılda
ortalama %52 civarında sabitlenmiş bulunmaktadır. Bu durumun genel nedeni, sosyal
ve kültürel engellerin yanı sıra kadınların iş ve aile yaşamını bütünleştirecek fırsatlara
Dünya genelinde sahip olmamasıdır. Son yıllarda Latin Amerika’da bu durumdan bazı
sapmalar yaşanmaya başlanmıştır. Kadınlar için ortaya çıkan daha geniş fırsatlar, daha
az kültürel baskı ve daha iyi çocuk bakımı hizmetleri, kadınların işgücüne katılımını
artırmaya başlamıştır. Bu durum, bölgenin ekonomisine de katkılarda bulunmakta,
özellikle istihdam olumlu yönde etkilenmektedir. Yaşlı kadınlar açısından bu durum ele
alındığında, işgücüne katılma oranları yükselmekte olup, bu yükselişin gelecekte de
sürmesi beklenmektedir. Yaşlı erkeklerde ise işgücüne katılma oranı nüfusun yapısına
bağlı olarak son 20 yılda önemli bir düşüş yaşamıştır. Yaşlı erkeklerdeki işgücüne
katılımın azalmasının ardındaki nedenlerden bir tanesi de bazı gelişmiş ülkelerde
emeklilik ile ulaşılan sosyal güvencelerin kapsamının yeterince güçlü ve işgücü
piyasasından çekilmeyi teşvik edici özelliklerde olmasından kaynaklanmaktadır.
Yaşlıların ve aynı zamanda yaşlı kadınların işgücüne katılım oranı, daha fazla gelişmiş
bölgelerde ve özellikle Avrupa’da, Dünyanın en düşük seviyesindedir. Elbette bu durum
1990 ve 2005 yılları arasında özellikle yaşlı kadınların işgücüne katılım oranının arttığı
ve erkeklerin işgücüne katılım oranının azaldığı 55-64 yaş arasında kadınlar için bu
artışın devam edeceği gerçeğini değiştirmemektedir. Bu eğilimin Dünyada en güçlü
görüldüğü yerler ise Avustralya ve Yeni Zelanda’dır. Gençlerin işgücüne katılım oranı
ise, son 10 yılda, tüm bölgelerde gözle görülür bir şekilde düşmüştür ve bu düşüşün
özellikle genç erkekler için devam etmesi beklenmektedir. Bu durumun birçok nedeni
olmakla birlikte, gençlerin eğitim sürelerinin artması temel sebepler arasında yer
22
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almaktadır. Bir diğer temel sebep ise bazı ülkelerde ekonomik durumun ciddi manada
kötü olması ve gençler için yeni fırsatların oluşmamasıdır. Orta Doğu, Merkez ve
Güneydoğu Avrupa (Avrupa Birliği üyesi olmayanlar) ve Kuzey Afrika bu durumla
yüzleşen bölgelerdir. 23 İşgücüne katılım oranlarına ilişkin güncel veriler ise ülkeler
detayında farklı bir kaynak olan Dünya Bankası verilerinden

24

ayrıca takip

edilebilmektedir.
2.2.1.3 İşsizlik
İşgücüne katılım ile işsizlik oranları arasında doğrudan bir bağ olmamakla
birlikte, kısa sürede işsizlik oranlarının arttığı ülkelerde işgücüne katılım oranlarının
düşüş eğilimde olduğu gözlemlenmektedir. Bu durumun temel nedeni, iş olanaklarının
azalması ve bu sebeple kişilerin işgücü piyasasından kopmasıdır. Bu şekilde yaşanan
kopuşlar sadece yaşlı nüfusun karşılaştığı bir durum değildir. En az yaşlılar kadar
gençler de işgücü piyasasında kendileri için uygun birer pozisyon bulmakta
zorlanmaktadır. İşgücü piyasasına girmiş ve deneyim kazanmış gençler ise yaşlılara
göre biraz daha avantajlıdır. Çünkü, işgücü piyasası koşulları kötüye gitmeye
başladığında genelde yaşlı grup işten çıkarılmakta veya emekliliğe zorlanmaktadır. Her
ne kadar yaşlıların işsizlik oranı diğer yaş grupların göre daha düşük tespit ediliyor olsa
da, bu yaş grubunda yer alan nüfus, önce uzun dönemli işsizler kategorisinde yer
almakta, sonrasında işgücü piyasasına dair umudu kırılmış kişiler olarak işgücü
piyasasının dışına çıkmaktadır. Dünyada yaşlı nüfustaki işsizlik oranının belirgin olarak
arttığı bölgelerden birisi de Latin Amerika’dır. Arjantin’de yaşlı işçilerin işsizlik
oranında 1990-2003 yılları arasında %10 civarında bir artış yaşanmıştır ve bu artış
yavaşça devam etmektedir. Yaşlı nüfustaki artan işsizlik oranı kayıt dışı çalışmayı
beraberinde getirmekte, Şili, Panama ve Brezilya dışındaki bütün Latin Amerika
ülkelerinde yaşlılar kayıt dışı çalışmaya yönelmek mecburiyetinde kalmaktadır.25
2.2.1.4 Eğitim ve Beceriler
Eğitim ve öğretim üzerine daha fazla vakit harcamış olan yetişkinlerin ekonomik
olarak daha aktif ve iş bulma olasılıklarının daha yüksek olduğu bilinmektedir.
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Hırvatistan’da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 45-64 yaş aralığındaki orta
öğretim mezunu işçilerin ancak %62’si bir iş bularak çalışabilmektedir. Bu oran aynı
yaş grubundaki yüksek öğretim mezunları için %75’tir. Aynı şekilde, Çek
Cumhuriyeti’nde de benzer farklılıklar tespit edilmektedir. Dünyanın bir diğer
köşesinde, Hindistan’da, okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfusun çalışma oranı yalnızca
%25’tir. Herhangi bir teknik diploması olan yaşlı nüfusta bu oran %50’lere çıkmaktadır.
Avrupa Birliği’nde ise eğitimin ve becerilerin yaşlı nüfus için kritik bir önemi
bulunmaktadır. Avrupa’da yaşlı kadınların iş bulabilmesi için yaşlı erkeklere oranla
daha fazla çabalaması ve daha fazla niteliklere sahip olması gerekmektedir. Erkeklerde
karşılaşılan durum ise yaşın ilerlemesi ile birlikte iş bulmanın daha da zorlaşmasıdır.
Örneğin, 55-59 yaş grubunda bulunan erkekler ile 60-64 yaş grubunda bulunan yaşlı
erkekler arasında %20 civarında bir olasılık farkı bulunmaktadır.26 Eğitim ve becerilere
ilişkin çeşitli çalışmalar Dünya gündeminde önemli bir yer tutmakla birlikte bu
konudaki diğer kapsamlı bilgilere Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan çalışmalar27 aracılığıyla ulaşılabilmektedir.
2.2.1.5 Gelirin Korunması ve Yaşlıların İşgücü Piyasasına Katılımı
Daha önce de bahsedildiği üzere, işgücüne katılım ile sosyal güvenliğin kapsamı
arasında açık bir ilişki bulunmaktadır. Dünya genelindeki ülkeler incelendiğinde, sağlık
harcamaları dışında kalan ve özellikle emeklilik aylığı ve benzeri harcamaların ağırlıklı
olarak yer aldığı “sağlık dışı sosyal güvenlik harcamaları”nın yüksek olduğu ülkelerde,
işgücüne katılımın harcamalar arttıkça düştüğü gözlemlenmektedir. Erkeklerin işgücüne
katılımı, harcamalardaki değişimlere daha fazla duyarlıdır. Bu durum, sosyal koruma
çerçevesindeki kazançlar veya kayıplar açısından erkeklerin kadınlara kıyasla daha
avantajlı olduğu sonucunu düşündürmektedir. Dünya genelindeki ülkeler ekonomik
açıdan incelendiğinde, daha fazla Gayri Safi Milli Hâsılaya sahip ülkelerde yaşayan
nüfusun 65 yaşından sonra çalışmaya ihtiyaç duymadığı görülmektedir. Bu açık ilişki
göstermektedir ki Gayri Safi Milli Hâsıla arttıkça emeklilik sonrası gelir kaybı
azalmakta, bu sebeple insanlar daha fazla çalışmaya ihtiyaç duymamaktadırlar. Bu
açıdan değerlendirildiğinde, gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusun işgücüne katılımı
en yüksektir. Yaşlı nüfusun işgücüne katılımının en yüksek olduğu bölge ise Afrika’dır.
Bu gibi bölgelerde, yaşam süreleri eskiye oranla zamanla uzamakta fakat çeşitli
26
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ekonomik nedenlerle kişi başına gelir aynı hızla artış göstermemektedir. Buna bağlı
olarak, emeklilikle birlikte geniş sosyal güvenlik hizmetleri sunulamamaktadır. Bu
sebeple, insanlar büyük gelir ve hak kayıplarına uğramamak için çalışmaya devam
etmektedir. Yasal tabanda çalışmaya devam edemeyen çalışanlar emeklilik sonrası
mecburi olarak kayıt dışı ekonomiye doğru yönelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde
genel olarak yaşlı nüfusun işgücüne katılımı yüksek olmakla birlikte, işgücüne katılan
bu yaşlı nüfus içerisinde kadınların oranı da oldukça yüksektir. Elbette, Orta Doğu ve
Kuzey Afrika bölgeleri bu durum için istisna oluşturmaktadır. Güney Doğu Asya
bölgesinde ise işgücüne katılan 65 yaş ve üzeri nüfus içerisinde kadınların oranı %20 ve
üzeridir. Latin Amerika’da 55-64 yaş arası nüfusun işgücüne katılımındaki artışlar da
oldukça dikkat çekicidir. 1990-2005 yılları arasında 55-64 yaş aralığındaki kadınların
işgücüne katılımı %16,5 üzerinde bir artış göstermiştir ve bu artışın önümüzdeki
dönemde de artması beklenmektedir. Afrika’nın en fakir bölgelerinde ise yaşlı
kadınların işgücüne katılımının çok daha yüksek olduğu bilinmektedir. 55-64 yaş
grubundaki kadınların %70’inden fazlası işgücüne katılmaktadır. Yaşlı kadınların
karşılaştığı fakirlik veya dulluk gibi nedenler bu gibi bölgelerde kadınları ileri
yaşlarında dahi çalışmaya mecbur bırakmaktadır. Bu kadınlar, temel olarak kayıt dışı
ekonomide kendilerine yer edinebilmektedirler. 28 Yaşlanmaya ilişkin olarak yaşanan
değişim, gelir, işgücüne katılım ve sosyal güvenlik konularında literatürde bulunan bazı
kaynaklar da 29 yukarıda çizilen tabloyu desteklemekte bu konuda detaylı bilgiler
sunmaktadır. Sonuç olarak, yaşlanmanın etkileri hem yaşlanan nüfusa bağlı olarak
ülkeler için hem de yaşlı olsun veya olmasın bireyler için çözülmesi gereken temel
sorun alanları arasında yerini almaktadır.
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2.2.2 Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Yaşlanma
2.2.2.1 Sosyal Güvenlik Sistemleri Açısından Yaşlanma
Nüfusun yaş dağılımındaki değişiklikler, Dünya için, ekonomik, politik ve
sosyal süreçleri içine alan kapsamlı bir etkileşimi ve değişimi beraberinde
getirmektedir. Bu etkileşim ve değişim kendini en belirgin olarak sosyal güvenlikte
göstermektedir. Günümüzde sosyal güvenlik sistemlerinde meydana gelen sorunların iki
temel boyutu vardır. Bu durum, Dünyanın daha az gelişmiş ve daha fazla gelişmiş
bölgelerindeki farklı nüfus eğilimleri ve ekonomik durum ile yakından ilişkilidir. Daha
az gelişmiş bölgelerde, hızlı nüfus artışı ve düşük ekonomik refah düzeyi (sosyal ve
politik istikrarsızlık, salgın hastalıklar vb. nedenlerle) sosyal güvenlik yapılarının zayıf
ve yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Çünkü, daha az mali girdi ile daha fazla çocuk
ve genç sosyal güvenlik sistemlerinden hizmet almayı beklemektedir. Daha fazla
gelişmiş bölgelerde ise, sosyal güvenlik sistemlerine ilişkin sorunlar, daha az mali girdi
ile daha fazla yaşlıya daha geniş olanaklarla sosyal güvenlik hizmeti sunulması
ihtiyacından ortaya çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin
ise, aşırı nüfus artışı sebebiyle ortaya çıkan sorunlardan ziyade, nüfusun yaşlanması ve
işgücü

olanaklarının

daralması

temelinde

bir

takım

zorluklar

yaşayacağı

öngörülmektedir. Bu sebeple, çalışmanın devamında, nüfus artışı nedeniyle ortaya çıkan
temel sorunlarla birlikte, sosyal güvenlik sistemlerinin yaşlanma ile birlikte karşılaştığı
temel durumlar üzerine daha fazla yoğunlaşılacaktır.
Nüfus artışının devam ettiği, yani doğum oranlarının hala yüksek seyrettiği daha
az gelişmiş bölgelerde, bakım ve sağlıkla ilgili sosyal güvenlik kuruluşları, yaşanan
artışa cevap verememekte ve kapasiteleri açısından zayıf kalmaktadır. Doğacak olan her
yeni bebekle birlikte ortaya yeni harcamalar çıkmaktadır. Hamile kadınların takibi,
sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirilmesine yönelik tedaviler, doğumlar, doğum sonrası
ilk bakım, bebek sağlığı, bebeklerin aşılarının takibi, bebeklerin ve çocukların
karşılaştığı hastalıklarla mücadele ve bu hastalıkların tedavileri gibi doğal sağlık
harcamalarına ekonomik anlamda ve mevcut kapasiteleri itibariyle yetişemeyen sosyal
güvenlik sistemleri daha az gelişmiş bölge ülkeleri için önemli bir sorun olmaya devam
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etmektedir. Çünkü buradaki artışı karşılamaya yönelik önlemler, çalışma ve emeklilik
dönemi sosyal güvenlik imkânlarının kısıtlanması anlamına gelmektedir.30
Nüfusun çok daha yavaş bir şekilde arttığı daha fazla gelişmiş ülkelerde ise
nüfusun yaşlanmasının bir sonucu olarak, yaşlıların ve gençlerin refah düzeylerini aynı
anda etkileyen kuşaklar arası sosyal destek sistemlerinin, yani sosyal güvenliğin, uzun
dönemde sağlıklı bir şekilde işleyip işleyemeyeceği üzerine endişeler artmaktadır.
İnsanların yaşam süreleri arttıkça, emekli aylıkları, kişisel sağlık giderleri, yaşlılık
aylıkları ve benzeri harcamalar daha uzun yaşlılık süreleri boyunca sosyal güvenlik
sistemleri tarafından karşılanmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için Dünyada sosyal
güvenlik sistemleri üzerine bir değişim algısı ortaya çıkmıştır. Bu değişim sadece sistem
içerisindeki aktif ve pasif üyeler arasındaki mali yükleri dengelemeye yönelik değil,
aynı zamanda nüfus içerisindeki tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine olan talebini
etkin bir şekilde karşılamaya yöneliktir.31
2.2.2.2 Yaşlanan Nüfus ile Sosyal Güvenliğin Uyum Kapasitesi ve Toplumsal
Engeller
Nüfusun yaşlanıyor oluşu sosyal güvenliği her alanda etkilemekte olup, bu
durumdaki büyük engellerden bir diğeri de nüfusun yaşlanmasına karşı toplumların
uyum kapasiteleridir. Öncelikle, hane halkının hayatlarındaki gerekli uyarlamalar,
tasarruflar, işgücü arzı ve insana yapılan yatırım önem kazanmaktadır. Hane halkının bu
konulardaki uyum kapasiteleri sosyal güvenlik sistemlerinin dönüşümüne destek
unsurlar arasındadır. Elbette, hane halkı tek başına tüm bu dönüşümle başa
çıkamayacaktır. Bireylerin yukarıda bahsi geçen temel konulardaki uyumlarının
sağlamasına destek olacak olan kurumsal yapıların kapasiteleri de son derece önemlidir.
Bireylerin ve kurumların uyum kapasiteleriyle birlikte toplumlar, nüfusun yaşlanmasına
başarılı bir şekilde uyum sağlayabilmek için yaptıkları tüm girişimlerde temel bir kamu
politikası sorunuyla karşı karşıya gelmektedirler. Mevcut ulusal hedefler, bu sosyal
dönüşümü ve uyumu ne şekilde etkileyecektir. Bir başka ifadesi ile bu dönüşümün
mevcut sosyal amaçlarla uyumu veya mevcut sosyal amaçlar tarafından ne derece
kısıtlanıyor oluşu önem kazanmaktadır. Bu noktada, üç temel toplumsal amaçla uyum
30
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için farklı durumlarla ve uygulamalarla karşılaşılabilmektedir. 32 Söz konusu temel
amaçlara aşağıda kısaca değinilmektedir.
i. Genel Refahın Yükseltilmesi
Hemen hemen her ülke vatandaşlarının genel refah seviyesini yükseltmeyi
amaçlamaktadır. Refah seviyesi yükseldikçe fakirlik azalmakta ve yaşam standartları ile
sağlık hizmetleri iyileşmektedir. Bazı politika yapıcılar, ekonomik gelişmenin önündeki
bir engel olarak düşündükleri nüfusun yaşlanmasından korktuğu için yaşlanmanın
etkilerinin en aza indirilmesini hedeflemektedir. Bu noktada ilk akla gelen uygulama,
gençlerin işgücü piyasalarına daha erken girmesinin sağlanması ve kadın istihdamının
desteklenmesidir. Fakat, “yüksek doğurganlık hızlarının olduğu geçmiş dönemlerde
doğan kuşakların doğumlarından sonraki 15-20 yıllık dönem içinde çalışma çağına
girmesinin ardından başlayan ve aynı kuşakların çalışma çağı yaş grubundan
çıkmasına kadar devam eden ve Demografik Fırsat Penceresi olarak adlandırılmakta
olan süreç” 33 sona ermeden önce genç ve kadın nüfusundan olabildiğince çok
faydalanmayı amaçlayan bu gibi politikalar yaşlıları süreç içerisinde işgücü arzının
dışına itmektedir.
ii. Kuşak İçi ve Kuşaklar Arası Adaletin Sağlanması
Özellikle emeklilik politikaları düşünüldüğü zaman, kuşaklar arası adil bir
sistemin tesisi, ülkelerin önemli görevleri arasında yer almaktadır. Çünkü, emeklilik
sistemleri kendi içerisinde nesiller arası transferleri içeren sistemlerdir. Çalışanların
gelirleri ile emeklilerin gelirleri ve bu gelirlerin karşılanmamaları arasında hassas
oranlar ve dengeler bulunmaktadır. Bu sebeple, bu sistemlerdeki adalet, nesiller arası
barış ve uyum için oldukça önemlidir. Buradaki dengeler, toplumsal politikalara
doğrudan etki etmekte, genç ve yaşlı kuşaklara yönelik politikaların ve toplam refahtan
kuşaklara düşecek payların belirlenmesinde temel roller üstlenmektedir. Dolayısı ile
nüfusun yaşlanmasının getireceği etkilerin ve dönüşümün tüm bu hassas dengelerle
uyumu adalet duygusunu zedelemeyecek şekilde sağlanmaya çalışılmalıdır. Elbette,
yaşlanan bir nüfusta bu adil dengenin sağlanıp sağlanamayacağı veya ne şekilde
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sağlanacağı önemli bir soru ve sorundur. Çünkü artık daha küçük bir yetişkin kuşak çok
daha büyük bir yaşlı kuşağa sistem içerisinde katkı sağlamak zorunda kalmaktadır. Bu
noktada, genellikle karşılaşılan seçenek emeklilik yaşının artırılması olmakla birlikte bu
uygulamanın adaletli olduğu veya adaletsiz olduğu farklı bakış açılarına göre farklı
şekillerde kabul edilebilir. Emeklilik yaşının yükseltilmesi adaletlidir, çünkü eskiye
oranla emeklilikte kalınan süreler ve alınan hizmetlerin kalitesi ve çeşitliliği artmıştır.
Öte yandan, emeklilik yaşının yükseltilmesi adaletsizdir, çünkü önceki kuşaklar daha az
çalışarak daha erken emekli olmuşlardır ve daha düşük kesintilerle daha çok çalışan
emeklilik sistemini desteklemiştir.
iii. Sosyal Uyumun Sürdürülmesi
Gelecekte ülkeler, yaşlanan nüfusun etkilerini azaltmak için, İkinci Dünya
Savaşı sonrasında Almanya’nın başvurduğu gibi, göç politikalarına başvuracaklardır.
Göçün bir politika aracı olarak kullanılması ile birlikte ülkelerdeki çeşitlenen kültürel
altyapı ve yetişkin nüfusundaki artış, çeşitli talepleri, farklılıkları ve uyum sorunlarını
beraberinde getirecektir. Bu durumda makul olan taleplerin sağlanması ve sosyal
uyumun sürdürülmesi gerekmektedir. Sosyal uyum ise farklı ülkelerde ve farklı
kültürlerde değişik şekillerde algılanmaktadır. Örneğin, İngiltere34 ve Amerika Birleşik
Devletleri tarihleri boyunca göçü teşvik eden politikalar üretmişler ve yaşlanan nüfusun
yerini bu şekilde doldurmuşlardır. Politikalar ve uygulamalar da yeni gelenlerin mevcut
sistemlerle ve toplumla uyumunu sağlayacak şekilde zaman içerisinde bu doğrultuda
düzenlenmiştir. Ancak, tarihinde göçle ilgili çok fazla deneyimi olmayan Japonya ve
Güney Kore, göçün olası sosyal etkilerini yeni yeni gündeme almıştır. Yaşlanan nüfusa
sahip olan ülkeler bir çözüm önerisi olarak göçü gündeme getirdiklerinde sosyal
uyumun sürdürülmesini göz önünde bulundurmalıdırlar.
2.2.2.3 Sosyal Güvenliğin Finansmanının Karşılanması
Nüfusun yaşlanması ile birlikte sosyal güvenlik sistemlerindeki en büyük
sorunlardan birisi de finansman sorunudur. Finansman sorunu ise çeşitli politika
uygulamaları ile aşılmaya çalışılmaktadır. Genel ifadesi ile politikalar, bireysel ve
kurumsal kararlar doğrultusunda uyulması gereken kuralların ve sistem içerisinde yer
alacak olan teşviklerin çerçevesini belirlemelidir. Ancak, son yıllarda, özellikle sosyal
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güvenlik sistemlerine yönelik bazı politika uygulamaları, yaşlanan nüfus ile ortaya
çıkan engellerden ötürü birer gereklilik olarak hayat bulmuştur. Özellikle, çalışan aktif
nüfusun, emekli nüfusunun giderlerini ve sistemin devamlılığını büyük oranda
yüklendiği emeklilik sistemlerinde bu gibi durumlar yaşanmakta, nüfusun yaşlanması
ile sisteme finansal girişler azalırken sistemden çıkışlarda yaşanan artışlar finansal
sürdürülebilirlik açısından bir takım sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlara ilişkin
olarak literatürdeki çeşitli kaynaklarda35 farklı tespitler ve çözüm önerileri sunulmakla
birlikte, nüfusun yaşlanması ışığında ortaya çıkan en temel bulgular sosyal güvenliğe
ilişkin kapsamlı bir araştırmada36 özetle aşağıda yer aldığı şekliyle sıralanmaktadır:
i. Kamu ve Özel Transferlerinin Gelecekteki Sistemler ile Bütünlüğünün
Sağlanması
Kamu sektöründeki ve özel sektördeki kuşaklararası finansal transferler, hem
yatay hem de dikey olarak, birbirlerini tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir ve kendi içinde
bazı

dengeler

bulunmaktadır.

2007

yılında

Oxford

Üniversitesi

tarafından

gerçekleştirilen bir araştırmaya göre kamu transferleri, yetişkin çocuklardan yaşlı
ebeveynlere doğru olan yukarı yönlü özel transferleri önemli ölçüde azaltıyorken, yaşlı
ebeveynlerden yetişkin çocuklara ve torunlara doğru olan aşağı yönlü özel transferleri
çok daha az etkilemektedir. Söz konusu araştırmanın sonucundan da anlaşılacağı üzere,
kamu ve özel transferlerdeki artışlar ve azalışlar ile yatay ve dikey kuşaklararası
hareketler, sosyal güvenlik sistemlerinin finansal yapısına doğrudan veya dolaylı olarak
etki etmektedir. Bu sebeple, yaşlanan nüfus neticesinde yeniden şekillenme sürecinde
olan sosyal güvenlik sistemleri ile kamu ve özel transferler arasındaki bütünlük bu etki
nispetinde önem kazanmaktadır.
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ii. Kuşaklararası Adaletin Sağlanması
Çalışanlar ve emekliler arasında ekonomik adaletin sağlanması, daha önce de
belirtildiği üzere, önemli bir husustur ve yaşlanan nüfusa sahip ülkelerde ortaya çıkan
başlıca sorunlar arasında yer almaktadır. Finansal açıdan bakıldığında, emeklilerin elde
ettiği gelirin ve hizmetin aktif çalışılan süre içerisindeki üstlenilen yüklere oranla kabul
edilebilir ve adil bir seviyede olması önem kazanmaktadır. Emekli maaşlarının,
enflasyon ve diğer gelir kaybına yol açıcı etkilerden arındırıcı uygulamaların
desteklenmesi gerekmektedir.
iii. Bireysel Sorumluluğu Desteklemek ve Teşvik Etmek için Çerçevelerin
Belirlenmesi
Nüfusun yaşlanması, hem devlete hem de bireye ayrı ayrı sorumluluklar
yüklemektedir. Devlet, yaşlanma karşısında vatandaşın refahını korumak ve artırmak
gibi bir sorumluluk yüklenirken, vatandaş da aynı doğrultuda devlete ve sosyal güvenlik
sistemine karşı bireysel sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu sorumlulukların
devlet tarafından farklı politikalarla desteklenmesi ile sosyal güvenlikte karşılaşılan
finansal sorunların çözümü noktasında, sistemlerin önemli bir parçası olan birey
aktifleştirilmiş olmaktadır.
iv. Kapsamlı, Tutarlı ve Bütünleştirici Bir Sosyal Güvenlik Anlayışının
Geliştirilmesi
Sosyal güvenlik anlayışının daha kapsamlı, tutarlı ve sisteme katılan tüm
unsurları bütünleştirici bir yapıya dönüşmeye başlaması ile sistemde finansal olarak
herkesin sorumluluğu ve görevi artmaktadır. Dolayısı ile özellikle bireylere yeni ödevler
getiren bu sistemde, bireylerin sistemi daha fazla destekliyor olması gerekmektedir.
Örneğin, yaşlıların aktif çalışanlar grubunda daha fazla kalması ve sosyal güvenlik
sistemine katkılarının sunulması bekleniyorsa, kişilerin nitelikleri güncel tutulmalı, iş
aramaya yönelik destekler daha da güçlendirilmeli, çalışma ortamları yaşlılara uygun
hale getirilmelidir. Bu durumda, işgücü mümkün olduğunca geniş bir şekilde
kapsanıyorken, bireylerden beklentiler ile bireyin kazançları arasında belirli bir oranda
tutarlılık sağlanmış olacaktır.
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2.2.2.4 Sağlık Hizmetlerinin ve Sosyal Bakım Hizmetlerinin Karşılanması
Sorunu
Sosyal güvenlik sistemlerindeki önemli sorunlardan bir diğeri sağlık ve sosyal
bakım hizmetlerinin tüm bireylere etkin bir şekilde ulaştırılabilmesidir. Bu noktada
temel soru ve sorun, sağlık hizmetlerindeki iyileşme ve yaygınlaşmanın, özellikle yaşlı
nüfusa ve nüfusun yaşlanma oranına yetişip yetişemeyeceğidir. Çünkü nüfusun
yaşlanması ile birlikte üç temel sorun alanı daha belirgin hale gelmektedir.
Sorun alanlarından bir tanesi, yaşlanma ile birlikte nüfus içerisinde ihtiyaç
duyulan hasta bakımının ve yaşlılıkla birlikte nüfus içerisindeki engelli oranının artış
gösteriyor oluşudur. Bu durum, hem finansal açıdan hem de hizmet kapasitesi açısından
sosyal güvenlik sistemlerini zorlamaktadır.
Bir diğer sorun alanı ise, yine bir önceki durumla bağlantılı olarak sistemden
daha önce ihtiyaç duyulan hizmetlerin daha farklı alanlara kayıyor oluşudur. Bireyler,
farklı hastalık alanlarında hizmet talep etmeye başladıklarında, mevcut kaynakların ve
uzmanlık alanlarının yeniden dağılımı ve yeni kapasitelerin oluşması için zamana
ihtiyaç duyulmaktadır.
Sonuncu temel sorun alanı ise, daha önce de bahsedildiği üzere, çalışan oranının
emekli oranına göre yetersizliğidir. Sağlık ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyulacak
olan kapasite artışları ve dönüşüm ihtiyaçlarının vergilerden karşılanması durumunu
beraberinde getiren bu sorun, bireylerin devletten aldığı toplam hizmetin yeniden
sorgulanması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum, gelişmiş ülkelerde daha kolay
aşılmaktadır. Bu ülkelerde sosyal güvenlikte daha az devlet katkısına ihtiyaç
duyulmakta, sosyal güvenlikte sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin daha iyi
karşılanabiliyor oluşunun arkasında ise iyi tasarlanmış sistemler bulunmakta, bu
sistemlerde destekler genellikle sağlıklıdan hastaya, gençten yaşlıya ve zenginden fakire
doğru gerçekleşmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde ise, demografik yapıda meydana gelecek olan
değişimler, iyi tasarlanmış sosyal güvenlik sistemlerinin bulunduğu ülkelerde dahi, aile
içi bakım hizmetlerinin ve yukarıda bahsi geçen sorun alanlarından ötürü resmi bakım
hizmetlerinin yetersiz kalmasına neden olacaktır. Almanya örneğinde olduğu gibi,
sağlık ve bakım hizmetleri sektörlerinde duyulan işgücü ihtiyacının daha az gelişmiş
ülkelerden karşılanmasının ancak geçici çözümler üreteceği düşünülmektedir. Çünkü
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göç veren ülkelerin de yaşlanmaya başlaması ile birlikte bu gibi ülkeler için işgücü
arzında önemli düşüşler yaşanması olasıdır.37
2.2.2.5 Sosyal Güvenlik Sistemleri Üzerindeki Diğer Yükler
Elbette daha fazla gelişmiş bölgelerdeki sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki
yükün yegâne kaynağı nüfusun yaşlanması değildir. Ekonomik krizler ve toparlanma
süreçlerinde alınan önlemler, sosyal güvenliği ve sosyal güvenliğin çatısı altında olan
insanları doğrudan etkilemektedir. Ancak, ekonomideki kötü gidişatın temelinde küresel
sebeplerin olduğu gerçeğinin yanı sıra, işgücüne katılacak ve katma değer yaratacak
kişilerin azalıyor olduğu ve bu sebeple ekonomilerin daha kırılgan hale geldiği gerçeği
de göz ardı edilmemelidir. Yaşlanmanın beraberinde getirdiği sonuçların ne kadar ciddi
sonuçlar doğurabileceğini daha iyi anlayabilmek için, sosyal güvenlik sistemlerinin
üzerinde durduğu kaygan zemin hakkında daha fazla fikir sahibi olmak gerekmektedir.
Ekonomik krizlerin sosyal güvenlik sistemlerine ve vatandaşlara olan etkileri
incelendiğinde, güncel küresel krizin, sosyal güvenlik sistemleri açısından en önemli
sonucunun tüm Dünyadaki emeklilik koşulları üzerindeki olumsuz etkileri olduğu
görülmektedir. Krizden en çok etkilenen bölgelerde, örneğin Avrupa’da, özellikle
Yunanistan, İspanya, İrlanda, Portekiz ve İtalya’da, krizden en hızlı etkilenenler
emekliler olmuştur. Gerileyen bazı haklar, ücretlerin geç ve kesintili ödenmesi,
emeklilik yaşının yükselmesi gibi, hem emeklileri hem de çalışan nüfusu önemli
derecede endişelendirmiştir. Ekonomik kriz ve beraberinde getirdiği ağır ekonomik
politikalar işsizliğin daha da derinleşmesine neden olmuştur. Dolayısı ile sosyal
güvenlik sistemlerinin mali kaynağı olan çalışan nüfus azalmış ve bugünün ve yarının
emeklilik koşullarının iyileştirilmesi daha da zorlaşmıştır. Bununla birlikte, sosyal
güvenlik sistemlerinin üzerindeki mali yüklerle baş edebilmek için uluslararası
finansmana başvurulması ve buna karşılık finansal aktörlerin daha sıkı politikalar
uygulanması yönündeki baskısı, emeklilik ve sosyal güvenlik hakları açısından
vatandaşları zor durumda bırakmıştır. Emekliler açısından çalıştıkları dönemde
ödedikleri yüksek kesintilerin geri dönüşü olmaması, çalışanlar ve işsizler açısından ise
emeklerinin karşılığını gelecekte alamayacak olmaları toplumsal ve politik gerginlikleri
beraberinde getirmiştir. Sosyal güvenlik sistemlerinin krizlerden bu derece yoğun
etkilenmesinin bir diğer nedeni de yatırımlarının krizlere karşı bağışıklığının
37
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olmayışıdır.
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etkilemektedir.38
2.2.2.6 Sosyal Güvenlik Sistemlerindeki Değişim Üzerine Genel
Değerlendirmeler
Yukarıda bahsedildiği üzere sosyal güvenlik sistemleri, çok farklı girdilerle
beslenen, hassas dengeler üzerine kurulu, içerisinde insan unsurunu barındıran,
ekonomik, siyasi ve demografik değişimlere karşı kırılgan bir yapıya sahiptir ve birçok
politika alanı ile iç içedir. Bu derece hassas bir denge üzerine kurulu sosyal güvenliğin,
günümüzde, özellikle gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde karşılaştığı sorunun başlıca
kaynağı demografik yapıdaki değişikliklerdir ve bu durum temel bir politika sorunsalını
beraberinde getirmektedir. Farklı ülkeler farklı demografik profillerine göre bu durumla
başa çıkmak için değişik uygulamaları hayata geçirmek için yola çıkarken, refah
seviyeleri, adalet, finansman, kurumsal yapılar, sosyal dengeler ve kültürel altyapılar
gibi birçok hususu göz önünde bulundurmak zorundadır. Sosyal güvenlik sistemleri
açısından tüm bu hususları ve demografik yapıdaki değişiklikleri göz ardı etmemek
gerekir. Çünkü, nüfus ve demografik profil açısından Dünyanın geleceğine yönelik
birçok senaryoda, yaşlıların aktif nüfusa olan bağımlılığı artmakta, kronik hastalıklarda
ve bu hastalıkların genel hastalıklar içerisindeki oranında önemli artışlar beklenmekte
ve ekonomi açısından aşılması gereken çok önemli güçlükler ortaya çıkmaktadır. Bu
durumda, demografik yapıdaki değişikliklerin etkileri ile başa çıkabilen ülkelerin
başarısı temelde, toplumların ve sosyal güvenlik sistemlerinin yaşlanan nüfusa göre
yeniden şekillenebilmesine ve uyumuna bağlı olacaktır.39
2.2.3 İşgücü Olanaklarının Daralması ve Nitelik Eksiklikleri
Sosyal güvenlik sistemlerinin yukarıda bahsi geçen hassas dengeleri arasındaki
en önemli unsurlardan birisi de işgücüdür. Dolayısıyla, işgücü arzını en üst seviyede
tutabilmek ve nitelikli işgücüne sahip olabilmek, bu dengeleri koruyabilmek için
oldukça önemlidir. Yaşlıların işgücüne katılma oranının artırılması, mevcut işgücü arzı
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açığının karşılanması, işgücünde ihtiyaç duyulacak olan niteliklerin belirlenmesi ve bu
yönde aktif tedbirlerin alınması gerekmektedir.40
2.2.3.1 Yaşlı Nüfusun İşgücüne Katılma Oranı
Nüfusun yaşlanması ile birlikte, gerek ulusal sosyal güvenlik sistemlerinin gerek
küresel ekonominin çarklarının işlemeye devam edebilmesi için, yaşlı nüfusun işgücüne
katılımı, Dünyanın gelişmiş ülkelerinde önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir.
Yaşlı nüfusun işgücüne katılım oranı, gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre
çok daha düşüktür. Bunun temel nedeni, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda yeterli
emeklilik sistemlerinin olmayışıdır. Bu oranın, gelişmekte olan ülkelerde yüksek
olmasının bir diğer nedeni de bu ülkelerde çalışan yaşlı işçilerin önemli bir bölümünün
sosyal güvenlik sisteminin daha çok dışında kalan tarım sektöründe ve kayıt dışı diğer
sektörlerde çalışıyor olmasıdır. Gelişmiş ülkelerdeki sosyal güvenlik sistemlerinin
kapsamının genişliği yaşlı nüfusun işgücüne katılımını düşürmekle birlikte, hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için geçerli olan bir durum söz konusudur.
Dünya genelinde yaşlı işgücüne olan ihtiyacın artışına rağmen, yaşlıları emekliliğe iten
sebepler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde henüz aşılamamıştır. Yaşlılar
için istihdam olanaklarının kısıtlı oluşu, kazanılan beceri ve niteliklerin güncelliğini
yitirmesi, yeni gelişmeleri takip edebilecek eğitim imkânlarının olmaması, zorunlu
emeklilik yaşı, işverenlerin yaşlı çalışanlara karşı olumsuz bakış açısı ve esnek olmayan
çalışma kuralları gibi temel sebepler yaşlı işgücünün istihdama ve işgücüne katılımını
kısıtlamaktadır.41
2.2.3.2 İşgücü Açığı
Dünya genelinde yaşanan mevcut demografik eğilimlerden ve yaşlıların işgücü
piyasasında karşılaştığı çeşitli engellerden ötürü yakın bir gelecekte meydana gelmesi
beklenen işgücü açığı, özellikle sanayileşmiş ülkelerde, aşılması gereken önemli bir
sorundur. Avrupa ekonomilerinin, özellikle 2018 yılı sonrası, 20-59 yaş arası işgücü
arzında önemli sıkıntılar yaşayacağı hesaplanmaktadır. Bununla birlikte, gelecek 20 yıl
içerisinde 60-69 yaş grubunun büyümeye devam edeceği bilinmektedir. Avrupa
Komisyonu’nun hesaplamalarına göre, 2025 yılına gelindiğinde yaşlı çalışanların oranı
40
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%59’a yükselecektir. Belirli bir aşamadan sonra ise kadınların ve yaşlı nüfusun işgücü
piyasasına dâhil olmasının ihtiyaç duyulacak olan işgücünün karşılanmasında yeterli
olmayacağı düşünülmektedir. Demografik yapıdaki değişikliklere bağlı olarak işgücü
piyasasında meydana gelen ve meydana gelmesi muhtemel olan bu değişiklikler,
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde farklı şekillerde algılanmaktadır. İşsizliğin düşük olduğu
bölgelerde bu durum daha net görülmektedir. Örneğin, Hollanda’da talep, 2015 yılı
itibari ile 600.000 yeni iş ortaya çıkarma kapasitesine sahipken, demografik duruma
bağlı olarak işgücü piyasası ancak 225.000 yeni iş için çalışan bulabilecektir. Bu
sebeple, potansiyelin değerlendirilebilmesi için yaşlı nüfusa olan ihtiyaç çok daha net
anlaşılmaktadır. Küresel ekonomik ve finansal krizlerin meydana getirdiği yüksek
işsizliğin yaşandığı ülkelerde ise işgücü açığı büyük bir ikilem olarak algılanmaktadır.
Potansiyel iyileşmelerde ve ekonomik büyümelerde, işgücü açığı, çoğu orta yaş
gruplarına dâhil olan mevcut işsizler arasından karşılanacağından, yaşlı işgücünü tercih
etmek ve aktifleştirmek politik gündemde kendine yeterince yer bulamamaktadır.42
2.2.3.3 Nitelik Eksiklikleri
Demografik yapıda meydana gelen değişikliklerle birlikte, İşgücü açığının
kendini bazı sektörlerde daha yoğun ve belirgin olarak hissettirmesi beklenmektedir.
Sağlık ve bakım hizmetleri, eğitim ve ulaşım sektörleri şimdiden bu konuda önemli
sinyaller vermektedir. Örneğin, beceri açığı nedeniyle Almanya’da 1 milyon civarında
açık iş için çalışacak uygun işçiler bulunamamaktadır. Her iki Alman şirketinden birisi,
çoğunluğu imalat ve hizmet sektöründe olmak üzere, nitelikli işgücü aramaktadır.
Almanya’nın hızla yaşlanan nüfusu, yakın gelecek için yeni sektörlerde benzer
sıkıntıların yaşanacağının habercisidir. İsveç’te ise inşaat sektörü ve mühendislik
endüstrileri benzer sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu durum birçok şirket için kâr kaybı
anlamına gelmekte, aynı zamanda bu şirketlerin rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya’da inşaat ve imalat
sektöründe nitelikli işgücü açığı olduğu ve bu açığın söz konusu sektörlerdeki ekonomik
büyümenin önündeki en büyük engel olduğu ayrıca bilinmektedir. Amerika Birleşik
Devletleri için, nitelikli işgücü açığının bazı özel mesleklerde 2030 yılı itibari ile net bir
şekilde ortaya çıkması beklenmektedir. Amerika’da, 1946 ve 1964 yılları arasında
doğan nüfusun emekli olmaya başlaması ile bu ihtiyaç kendisini şimdiden önemli
42
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ölçüde hissettirmeye başlamıştır. 2018 yılı itibari ile 3 milyondan fazla ön lisans
mezununa ihtiyaç duyulacağı hesaplanmaktadır. Çin’de ise durum çok daha ciddi
boyutlara ulaşmak üzeredir. Eğitim alanındaki yoğun yatırımlarına rağmen, Çin’in 2020
yılında 22 milyon nitelikli işgücüne ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir.43
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin nitelik eksikliği açısından en fazla
zorlanacağı alan şüphesiz sağlık sektörü olacaktır. Bugün dahi sağlık sektöründe
yaşanan büyük nitelikli işgücü açığı bunun en önemli göstergesidir. Gelişmekte olan
düşük gelirli ülkelerdeki nitelikli işgücü açığı gün geçtikçe büyümektedir. Dünya Sağlık
Örgütü, 2006 yılında Dünya genelinde sağlık sektöründe çalışacak 4,3 milyon kişiye
ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştır ve bu ihtiyacın en kritik düzeyde yaşandığı 57 ülkenin
37’si Sahraaltı Afrika ülkeleridir. Bu durumun en büyük nedeni ise süreğen
hastalıklardan dolayı tüm yaş gruplarından daha fazla kişinin profesyonel sağlık
hizmetlerine ihtiyaç duymasıdır. Gelişmiş ülkelerdeki artan ihtiyacın temel nedeni ise
hastaneler ve uzun dönemli yaşlı bakım tesisleri için artan uzmanlaşmış personel
talebidir. Bu talebin karşılanması için daha fazla eğitime veya daha fazla işgücü göçüne
ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerinin
geçmiş 10 yılına bakıldığında, sağlık sektörü açısından, OECD ülkelerine doğru önemli
işgücü hareketliliklerin gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bazı ülkelerde bir sabitlenme veya
düşüş yaşanıyor olsa dahi, OECD ülkeleri genelinde bu artış ve hareketliliğin devam
edeceği öngörülmektedir. Sağlık sektöründeki bu açığın kapatılması için işgücü göçü bir
çözümdür ancak bu durum sadece kısa dönemli faydalar meydana getirmektedir. Bu
sebeple, gerek OECD ülkelerinin gerek Dünyanın diğer ülkelerinin sağlık alanında daha
fazla eğitime yoğunlaşması uzun dönemli sorunlarla başa çıkabilmek için hayati bir
önem taşımaktadır. Ayrıca, nitelik eksikliklerinin, sağlık, imalat veya endüstri gibi
sektörlerdeki yüksek nitelik ihtiyaçları ile sınırlı kalmayacağı tahmin edilmektedir. Yeni
ortaya çıkacak piyasalar ve işler, tecrübe edilmemiş yeni niteliklere olan ihtiyacı
tetikleyecektir. Ayrıca, bu durum yalnızca ortaya çıkması muhtemel yeni işlerle de
sınırlı değildir. Her eğitim ve nitelik seviyesinden emekli olan insanların yerine onların
işlerini yapacak yeni çalışanların da nitelik kazanması gerekmektedir. Ne yazık ki bu
durum çoğu zaman göz ardı edilmektedir. 44
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3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AVRUPA’DA YAŞANAN DEMOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLERİN İŞGÜCÜ
PİYASALARINA ETKİLERİ VE İSTİHDAM POLİTİKALARI

3.1

AVRUPA NÜFUSUNA İLİŞKİN DEMOGRAFİK TAHMİNLER
Dünya genelinde olduğu gibi demografik değişim Avrupa’nın da nüfus yapısını

hızla dönüştürmektedir. Avrupa’da nüfusun

yaşlanması

temel

olarak

yaşam

sürelerindeki artışlara, doğum oranlarındaki düşüşlere ve göçteki değişen eğilimlere
bağlıdır. Demografik yapıdaki değişimler, kısa vadede değerlendirildiğinde, hızlı
ekonomik değişimlere göre daha az göz önünde bulundurulmaktadır ve etkileri daha az
görünürdür. Ancak, 25 yıl sonrası gibi bir süre için uzun vadede bakıldığında
anlaşılmaktadır ki Avrupa’daki demografik yapı durağan değil önemli bir dönüşüm
halindedir. Avrupa Komisyonu, demografik yapıdaki bu değişimi, yayınlamış olduğu en
güncel raporunda altı ana başlık altında yapılan değerlendirmelerle ve öngörülerle ele
almaktadır. 45 Bu konuda literatürde farklı kaynaklar ve çalışmalar olmakla birlikte
mevcut durumda en yetkili otorite tarafından hazırlanmış olan en güncel çalışma göz
önünde bulundurulmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmanın devamında, söz konusu
temel rapor kapsamında, Avrupa demografisine ilişkin verilerden yola çıkılarak
derlenen bilgilere ve bu bilgilerden yola çıkılarak geliştirilen yorumlara, Doğum
Oranları, Yaşam Süreleri, Göç, Nüfusun Büyüklüğündeki Değişimler, Nüfusun
Yapısındaki Değişimler ve Yaşlı Destek Oranı başlıkları altında detaylı olarak yer
verilmektedir. Kapsamı daha dar ikincil çalışmalar ve mevcut diğer sabit ve değişken
kaynaklar da karşılaştırma açısından ayrıca sunulmaktadır.
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3.1.1 Doğum Oranı
İlerleyen yıllar için Avrupa’da doğum oranlarında çok sınırlı toparlanmaların
olacağı tahmin edilmektedir. Avrupa için daha önce 2010 yılında 1,59 olarak
gerçekleşmiş olan toplam doğum oranının, 2030 yılında 1,64, 2060 yılında ise 1,71
olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Burada görece bir artış yaşanacağı tahmin
ediliyor olsa dahi bu oranlar doğal sürdürülebilirlik oranı olan 2,1 seviyesinin oldukça
altında kalmaktadır. Söz konusu rakamlar ortalama rakamlar olduğu için farklı ülkelerde
farklı durumlar gözlemlenmektedir. Örneğin, mevcut doğum oranları itibariyle ile
ortalamanın üzerinde olan Fransa, İsveç ve İngiltere’de doğum oranında düşüşlerin
gerçekleşmesi, Belçika, Danimarka ve Finlandiya’da doğum oranlarının sabit kalması,
Latviya, Macaristan ve Portekiz’de ise doğum oranlarının mevcut duruma göre önemli
ölçüde artacağı öngörülmektedir. 46 Avrupa’da gerçekleşen doğum oranlarına ilişkin
güncel verilere ise EUROSTAT47 üzerinden ayrıca ulaşılabilmektedir.
3.1.2 Yaşam Süreleri
Yaşam sürelerinin artması toplumsal refah ve kalkınma ile doğrudan ilişkilidir.
Daha iyi yaşam şartları, gelişen sosyal güvenlik sistemleri, hastalıklarla mücadelede
alınan mesafeler, bireylerin yaşam sürelerini ve doğumda yaşam beklentisini
etkilemektedir. Avrupa Birliği’nde erkeklerin doğumda yaşam beklentileri 2010 yılında
76,7 iken 2060 yılında beklentinin 84,6’ya çıkacağı öngörülmektedir. Kadınlarda ise
beklentinin 82,5’ten 89,1’e çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu noktada, ilginç olan husus
şudur ki hem erkekler hem de kadınlar için doğumda yaşam beklentisinin en fazla
yükseleceği ülkelerin, daha önce yaşam beklentisinin en düşük olduğu Bulgaristan,
Estonya,

Latviya,

Litvanya,

Macaristan

ve

Romanya

olarak

gerçekleşeceği

öngörülmektedir. Bu durum, refah seviyesinde beklenen artış ile doğumda yaşam süresi
beklentisi arasındaki ilişkiye dair iyi bir örnek teşkil etmektedir.
Yaşam süreleri ile ilgili bir diğer husus ise insanların 65 yaşına geldikleri zaman
kaç yıl daha yaşayacaklarına yönelik beklentileridir. Avrupa Birliği’nde 65 yaşındaki
yaşam beklentisinin 2060 yılında erkeklerde 5,2 yıl artarak 22,4’e çıkacağı, kadınlarda
ise 4,9 yıl artarak 25,6’ya çıkacağı öngörülmektedir. Dolayısı ile 2060 yılında, 65
46
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yaşındaki bir erkek ortalama olarak 87,4 yaşına kadar yaşamayı, 65 yaşındaki bir kadın
ise 90,6 yaşına kadar yaşamayı beklemektedir. Tahminlere göre, 2060 yılında
beklentinin en yüksek olacağı ülke Fransa (65 yaşındaki erkekler 88, kadınlar 91,6
yaşına kadar yaşamayı beklemektedir), en düşük olacağı ülke Bulgaristan (65 yaşındaki
erkekler 85,6, kadınlar 88,6 yaşına kadar yaşamayı beklemektedir) olacaktır.48
3.1.3 Göç
Nüfusun yapısını değiştiren olgulardan birisi de nüfusun içine ve dışına doğru
gerçekleşen göçlerdir. Avrupa Birliği’ne doğru olan göçün 2020 yılına kadar artış
göstererek devam edeceği fakat 2060 yılına kadar göçte önemli ölçüde düşüşlerin
yaşanacağı hesaplanmaktadır. Bu doğrultudaki hesaplamalara göre 2010 yılında
1.043.000 olan yıllık göç rakamı, 2020 yılında 1.332.500 olarak gerçekleşecek, 2060
yılında ise 945,000 kişiye düşecektir. Kümülâtif olarak değerlendirildiğinde ise 2060
yılına kadar Avrupa Birliği’ne toplam 60,7 milyon kişinin göç edeceği öngörülmektedir.
Fakat bu göç, çoğunlukla Avro bölgesinde bulunan İtalya (15,9 milyon kişi), İspanya
(11,2 milyon kişi), İngiltere (8,6 milyon kişi) gibi belirli ülkelere doğru gerçekleşeceği
için, demografik yapıdaki değişikliklerin olumsuz etkilerini azaltmada ancak söz
konusu ülkeler için etkili olabilecektir. Avrupa Birliği’nde mevcut durumda nüfusun
dışına göç veren ülkelerdeki (Bulgaristan, Estonya, Latviya, Litvanya, Malta, İrlanda ve
Romanya) durumun ise ilerleyen on yıllarda tersine döneceği öngörülmektedir. 49
Mevcut duruma ilişkin gerek ülke bazındaki gerek Avrupa Birliği temelindeki göç
istatistiklerine ek olarak, Birleşmiş Milletler verileri de söz konusu öngörüleri destekler
niteliktedir.50
3.1.4 Nüfusun Büyüklüğündeki Değişimler
Doğum oranlarında, yaşam beklentilerinde ve göçte yaşanması öngörülen
eğilimler, Avrupa Birliği nüfusunun yapısını uzun vadede önemli ölçüde değiştirecektir.
2010 yılında 502 milyon olan toplam nüfusun, 2040 yılında 526 milyona yükseleceği,
fakat sonrasında 2060 yılı itibari ile 517 milyona düşeceği tahmin edilmektedir.
Dolayısı ile toplam nüfus, 2060 yılına gelindiğinde bugünkü seviyesinin üzerine
48
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çıkacaktır. Toplam nüfus değişimlerinin bazı ülkelerde ve bölgelerde keskin artışlar ve
keskin azalışlar şeklinde görüleceği hesaplanmaktadır. Nüfus artışlarının en fazla
görüleceği ülkeler ve bölgeler, İrlanda (%46), Lüksemburg (%45), Güney Kıbrıs (%41),
İngiltere (%27), Belçika (%24) ve İsveç (%23) olurken, nüfustaki azalışın en keskin
yaşanacağı ülkeler, Bulgaristan (%27), Latviya (%26), Litvanya (%20), Romanya
(%19) ve Almanya (%19) olacaktır. Nüfus artış ve azalışlarında meydana gelecek olan
bu değişimlerle birlikte, mevcut durumda Avrupa Birliği içerisinde en büyük nüfusa
sahip olan ülkeler, Almanya (82 milyon), Fransa (65 milyon), İngiltere (62 milyon),
İtalya (60 milyon) ve İspanya (79 milyon) iken bu durumun 2060 yılında değişeceği
öngörülmektedir. 2060 yılında nüfusun büyükleri açısından ilk beş ülkenin, İngiltere (79
milyon), Fransa (74 milyon), Almanya (66 milyon), İtalya (65 milyon) ve İspanya (52
milyon) olacağı hesaplanmaktadır. 51 Daha önceki yıllarda yayınlanmış olan ve uzun
vadeli öngörülerde bulunan bir çalışmada, 52 nüfus artış eğilimleri benzer şekildeki
eğilimler doğrultusunda ele alınmaktadır.
3.1.5 Nüfusun Yapısındaki Değişimler
Nüfusun büyümesinin veya küçülmesinin yanı sıra nüfusun kendi doğal yapısı
içerisinde de bir takım önemli değişiklikler gerçekleşebilmektedir. Bu kapsamda,
Avrupa Birliği nüfus yapısının 2060 yılına kadar önemli bir dönüşüm geçireceği
öngörülmektedir. Bu dönüşümün temelini ise yaşlı nüfusunun artması oluşturmaktadır.
Bu duruma paralel olarak orta yaş grubu nüfusun daha da küçüleceği öngörülmektedir.
2060 yılında, 0-14 yaş grubu nüfusun bugüne oranla sabit kalacağı öngörülmekle
birlikte toplam nüfusun %14’ünü oluşturacağı hesaplanmaktadır. 15-65 yaş grubu
nüfusun

ise

toplam

nüfus

içerisindeki

payının

%67’den

%56’ya

düşmesi

beklenmektedir. Bir diğer ifadesiyle 2060 yılında, 15-65 yaş grubunda, bugüne kıyasla
45 milyon kişi civarında bir azalma gerçekleşecektir. 65 ve üzeri yaş grubunun toplam
nüfus içerisindeki oranının ise %17’den %30’a çıkacağı hesaplanmaktadır. Neredeyse
iki katına çıkacak olan bu grubun toplam nüfusunun 87,5 milyondan 152,6 milyona
çıkması beklenmektedir. Bu artıştaki büyüklük 80 ve üzeri yaş grubu için de
geçerliliğini korumaktadır. 2060 yılında bu yaş grubunun toplam nüfus içerindeki
oranının %5’ten %12’ye çıkması beklenmektedir. Dolayısıyla, 23,7 milyon civarında
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olan 80 ve üzeri yaş grubu nüfusu, neredeyse üç katlık bir artış ile 2060 yılında 62,4
milyona ulaşacaktır.53
3.1.6 Yaşlı Destek Oranı
Yaş gruplarındaki değişim eğilimi, 15-64 yaş arası kişilerin 65 ve üzeri yaştaki
kişilere oranı olan ve yaşlı nüfusun potansiyel çalışanlara olan bağımlığını gösteren
“yaşlı destek oranı”nda bazı değişimlere neden olmaktadır. 2060 yılına gelindiğinde
Avrupa Birliği’nde bu oranın %26’dan %52,5’e yükselmesi beklenmektedir. Bu
durumda, 2010 yılı itibariyle 65 yaş ve üzeri nüfusta bulunan her bir bireye karşılık dört
aktif çalışan bulunuyorken, 2060 yılına gelindiğinde bu oranın, 65 yaş ve üzeri her bir
bireye karşılık iki aktif çalışan şeklinde değişmesi beklenmektedir. 54 OECD’nin bir
çalışmasında55 ise Avrupa için yaşlı destek oranın mevcut durumu, gelecek eğilimleri ve
bu durumun sosyal güvenliğe yansıması ayrıca ele alınmaktadır.
3.2

İŞGÜCÜ TAHMİNLERİ
Demografik değişimin ortaya çıkardığı sonuçlar, Dünya genelinde olduğu gibi

Avrupa Birliği işgücü piyasalarını da önemli ölçüde etkilemişlerdir. Yani, nüfusun
yapısı değişiyorken bu değişimle doğrudan ilişkili olarak işgücü arzının ve işgücü
piyasalarının da yapısında bir takım değişimler gözlenmekte ve bu değişimin ilerleyen
yıllarda daha fazla gözle görülür bir halde olacağı öngörülmektedir. Avrupa Birliği
işgücü piyasasındaki bu değişimi altı ana başlıkta yapılabilecek değerlendirmelerle
gözlemlemek mümkündür.56
3.2.1 İşgücüne Katılma Oranı
İşgücüne katılma oranı yaş grupları itibariyle farklılık göstermekle birlikte, 2064 yaş grubunun toplam işgücüne katılma oranı göz önünde bulundurulduğunda bu
oranın 2060 yılı itibariyle %75,6’dan %78,8’e çıkacağı tahmin edilmektedir. Tahmin
edilen bu artıştaki en büyük payın 55-64 yaş grubuna ait olması beklenmektedir.
Buradaki artışın önemli bir nedenini ise emeklilik sistemlerindeki yeni düzenlemelerin
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oluşturması beklenmektedir.57 Emeklilik sistemlerindeki mevcut düzenlemelere ilişkin
geçmişten elde edilen deneyimlerden yola çıkarak ortaya koyulan akademik bir
çalışmada58 bu durumun nedenleri detaylı olarak ele alınmakla birlikte geleceğe yönelik
benzer görüşler de ayrıca desteklenmektedir.
3.2.2 İşgücü Arzı
İşgücüne katılım oranlarındaki değişimlerle birlikte aynı zamanda işgücü arzında
da bazı önemli değişiklikler gerçekleşmesi öngörülmektedir. 20-64 yaş grubunun işgücü
arzı, 2020 itibari ile %1,5 artış göstererek işgücü arzının 3,7 milyon artmasını
sağlayacaktır. Bu artışın temel nedeninin ise daha fazla kadının işgücü piyasasına
girecek olmasından kaynaklanacağı hesaplanmaktadır. Çünkü, belirtilen dönem
içerisinde erkek işgücü arzı değişmemekte veya çok az değişmektedir. Ancak 2020
sonrası dönemde, yani 2060 yılına kadar, bu pozitif eğilimin tersine dönmesi
beklenmektedir. 2020 ve 2060 yılları arasında toplam işgücü arzı %12’ye yaklaşan bir
oranda daralma gösterecektir. Bu durum 27,7 milyon kişinin işgücü piyasasından
çıkması

anlamına

gelmektedir.

2060

yılındaki

işgücü

arzı,

2010

yılı

ile

karşılaştırıldığında ve toplam artışlar ile azalışlar hesaplandığında, 2060 yılında işgücü
arzı 2010 yılına göre 24 milyon kişi azalmış olacaktır.59
3.2.3 İşsizlik, İstihdam ve İşçi Sayıları
Avrupa Birliği işsizlik oranlarının 2060 yılına kadar önemli ölçüde düşeceği
öngörülmektedir. Günümüzde ortalama %9-10 bandında seyreden işsizlik oranının 2060
yılında 6,5’e düşeceği hesaplanmaktadır. Bu durumun temel nedenleri arasında,
sanayinin yeni işler ortaya çıkarma kapasitesine rağmen çalışacak yeterli işgücünün
bulunamayacak olması yer almaktadır. Dolayısı ile çalışmak isteyen ve gerekli şartları
sağlayabilen her bir işçi daha kolay iş bulma imkânına kavuşacaktır. Bu durum işçiler
açısından olumlu olarak değerlendiriliyor olsa dahi ekonominin sürdürülebilirliği
açısından oldukça risklidir.
İşsizlik oranlarının düşüşü ile birlikte, yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü ve
ayrıca çalışanların daha uzun sürelerle istihdamda kalmasına yönelik reformlarla
57
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istihdam oranlarında görece bir iyileşme sağlanmış olacaktır. Bu doğrultuda, 2060 yılı
itibari ile %68,5 olan istihdam oranının 2020 itibar ile %71’e, 2060 itibari ile %74’e
yükselmesi beklenmektedir.
İşsizlik oranlarındaki düşüşler ve istihdam oranlarındaki artışlar oransal olmakla
birlikte, bu oranların reel çalışan işgücü sayılarına yansımasının daha farklı olması
beklenmektedir. İstihdam edilenlerin sayısında, 2020 yılına kadar, yıllık %0,25’lik bir
artışın gerçekleşmesi beklenmektedir. İstihdam edilenlerdeki bu artış, 2000-2009 yılları
arasındaki yıllık %1 artış ile kıyaslandığında durumun şimdiden olumsuz bir seyir
izlediği anlaşılmaktadır. 2020 yılından sonra bu oranın eksi değerler kazandığı ve
işgücünün kademeli olarak azaldığı bir senaryo öngörülmektedir. Bu durumda, 2022
yılına gelindiğinde istihdam edilenlerin sayısının 217,6 milyon ile zirve yapması,
ardından 2060 yılına kadar bu sayının 195,6 milyona gerilemesi beklenmektedir. Bu
tabloya 2010 ve 2060 yılları arası dönem için kümülâtif olarak bakıldığında toplam 15,7
milyonluk bir işgücü kaybı beklendiği görülmektedir.60
3.2.4 İşgücü Piyasalarının Gelişimi
Demografik yapıdaki değişiklikler, işgücü piyasalarının gelişimini önemli
ölçüde değiştirmekte ve yönlendirmektedir. Avrupa Birliği işgücü piyasaları göz
önünde bulundurulduğunda bu etkilerin üç farklı zaman diliminde değerlendirilmesi
mümkün olmaktadır.
Bu zaman dilimlerinden ilki 2007-2012 dönemidir. Bu dönem içerisindeki
demografik değişimler ekonomik gelişmeyi destekler nitelikte gerçekleşmiştir ancak
son zamanlarda bu değişimin içerisinde nüfusun yaşlanması daha ağır basmaya
başlamıştır.
2013-2021 döneminde ise istihdam oranlarındaki artışın çalışma çağındaki
nüfusta yer alanların sayısının azalmasını bir süre dengeleyeceği öngörülmektedir.
Bununla birlikte, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde 1960 yılına kadar doğmuş olan
kişilerin61 emekli olmaya başlaması ile birlikte, kadınlar ve yaşlılar işgücü piyasalarına
daha çok dâhil olacaklardır. Böylece, işsizlik oranlarındaki düşüş ve istihdam
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oranlarındaki artış yavaş bir şekilde gerçekleşiyor olsa dahi bu dönem boyunca devam
edecektir.
2022 yılı ve sonrası dönemde nüfusun yaşlanmasının kendini çok daha fazla
hissettireceği ve işgücü piyasaları açısından baskın bir etken olarak ortaya çıkacağı
öngörülmektedir. Bu dönemde, ihtiyaçlar ve reformlar doğrultusunda kadınların
işgücüne katılımı kendi doğal seyri içerisinde düşük bir hızla olsa da artmaya devam
edecektir. Yaşlı nüfusun işgücü piyasasına katılımının sağlanması için ise bir süre sonra
ek reformlara ihtiyaç duyulacaktır. Aksi takdirde, bu ek reformların yokluğunda yaşlı
nüfusun işgücü piyasalarına dâhil olması bir noktada sabitlenecektir. Dolayısı ile uzun
vadede bakıldığında yaşlanmanın etkilerinin işgücü piyasaları açısından tamamıyla
dengelenmesi söz konusu değildir, ancak bazı reformlarla ve özel çalışmalarla bu
etkilerin bir kısmı bertaraf edilebilmekte veya bir süre geciktirilebilmektedir.62
3.2.5 Çalışma Saatleri
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Dünya genelindeki çalışma saatlerini ele alan
çalışması

63

incelendiğinde çalışma saatlerinin bölgelere ve ülkelere farklılıklar

gösterdiği görülmektedir. Söz konusu çalışma saatleri Avrupa açısından ele alındığında,
yaşlanma ile birlikte ortaya çıkacak olan istihdam eğilimlerinin yarı zamanlı çalışmayı
artıracağı, ayrıca orta ve uzun vadede toplam çalışma sürelerini azaltacağı
öngörülmektedir. Çalışma süreleri 2020 yılına kadar %0,3’lük bir yıllık artış
göstermekle birlikte, bu oran 2020-2040 yılları arasında tersine dönerek yıllık %0,1’lik
bir düşüş gerçekleşecektir. 2040-2060 yılları arasında ise bu düşüş bir miktar daha
artacak ve yıllık %0,3’lük düşüşler kaydedilecektir. Toplam olarak bakıldığı zaman,
2010-2060 dönemi için toplam çalışma sürelerinde ortalama %0,1’lik bir düşüş olacağı
hesaplanmaktadır.64
3.2.6 İşgücünün Üretkenliği ve Potansiyel Gelişme Oranları
İşgücünün üretkenliği her bir çalışanın ekonomiye ve kalkınmaya olan katkısı
olarak tanımlanabilmektedir. Ancak, 2010-2060 dönemi için işgücü maliyetleri,
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demografik yapıdaki değişikliklerin meydana getirdiği istihdam eğilimlerinden ötürü,
ekonominin ve gelişmenin önündeki engellerden birisi olarak görülmektedir. Çalışma
çağındaki nüfusun azalmasıyla birlikte yıllık kalkınma oranlarında işgücünün maliyeti
negatif yönlü bir etki yapmaktadır. Bu etkiden kurtulmak ve kalkınmaya pozitif yönlü
katkı sunabilmek için işgücünün üretkenliğindeki artışa ihtiyaç duyulmaktadır.
Dolayısıyla nitelikli işgücüne sahip olmak ve bu nitelikli işgücünü etkin ve üretkenliği
en üst seviyede kullanıyor olmak oldukça önem kazanmaktadır.
3.3

SOSYAL GÜVENLİK VE EĞİTİM HARCAMALARINA İLİŞKİN BÜTÇE
TAHMİNLERİ
3.3.1 Sosyal Güvenlik Bütçeleri
Demografik yapıda meydana gelen değişimlerin bütçe ile doğrudan ilişkisi

bulunmaktadır. Bu durum gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kendisini daha fazla
hissettirmektedir.

65

Nüfus yapısındaki değişimler, sosyal güvenlik harcamalarını

değiştirmekte ayrıca işgücü arzı noktasında önemli etkilerde bulunmaktadır. Dolayısıyla
Avrupa Birliği, yaşlanmanın finansmanı noktasında bazı engellerle ve reform ihtiyaçları
ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada karşılaşılan bir diğer husus, kamu
harcamalarına

yönelik

değişimlerin

ne

yönde

gerçekleşeceğinin

tam

olarak

hesaplanamaması sorunudur. Örneğin, 2009 yılında bir sonraki sene için tahmin edilen
yaşlanmaya bağlı harcama miktarı 2010 yılı gerçekleşmesinin altında kalmıştır. Daha
önce belirtildiği üzere bu durum, kamu harcamalarının, özellikle sağlık ve uzun süreli
bakım hizmetlerine harcanacak tutarların yeterince belirgin olmamasından ve farklı
belirsiz değişkenlerin (politika, ekonomi, demografi) denklemde yer almasından
kaynaklanmaktadır. Ancak, bu değişkenlerden bazıları sabit tutulduğunda ve bazı ön
kabuller yapıldığında, bu doğrultuda geliştirilen modeller ve senaryolar kapsamında
2010-2060 dönemi için kamu harcamalarında önemli artışların yaşanacağı ve bu
durumun

kamu

harcamalarının

finansmanı

sorununu

gündeme

getireceği

öngörülebilmektedir.66
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3.3.2 Eğitim Harcamaları
Nüfus yapısının değişimi ile eğitim harcamalarında değişiklikler meydana
gelmesi ve söz konusu değişikliklerin Avrupa ülkelerinin yapısal durumlarına göre
farklılık göstermesi muhtemeldir. 67 Ancak, 2010-2060 dönemi içerisinde Avrupa
Birliği’ndeki nüfus yapısının değişimi, çalışma çağındaki nüfusta azalış ve yaşlı
nüfusunda artış şeklinde gerçekleşecektir. Bu grupta yaşanan nüfus azalışının bir
benzerinin okul çağındaki nüfusa yansıması beklenmemektedir. Bu sebeple, Avrupa
Birliği içerisinde eğitim harcamalarının Gayri Safi Milli Hâsıladaki payının çok fazla
değişmeyeceği, bu oranın %4,6’dan yalnızca %4,5’e düşeceği hesaplanmaktadır.
Ancak, bu hesaplama modelinde değişkenler, özellikle eğitim politikaları sabit olarak
göz önünde bulundurulmaktadır. Elbette, “okulu erken bırakanların ve okul sonrası
eğitimlerin oranı %10’u geçmemelidir” benzeri politika kararlarının alınması veya
eğitimle ilgili özel eylem planlarının uygulamaya konulması durumlarında eğitim
harcamalarının payı yükselecektir. Daha fazla işgücünün aktifleştirilmesi için mesleki
eğitim ve hayat boyu öğrenme programları önem kazanacağı için yaşlanan nüfusa sahip
ülkelerde

finansman

imkânları

nispetinde

eğitim

harcamalarının

yükselmesi

beklenmektedir.68
3.4

AVRUPA BİRLİĞİ İSTİHDAM POLİTİKALARI
3.4.1 Avrupa İstihdam Stratejisinin Temel Öğeleri, Tarihsel Gelişimi ve
Yaşlanma
Avrupa Birliği’nin uyguladığı genel istihdam politikaları ve istihdam stratejisi,

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ekonomik Sosyal Komitesi ve
Bölgesel Komitesinin dâhil olduğu, diğer sosyal ortakların süreçlerin içerisine önemli
ölçüde dâhil edildiği bir işbirliğinin ve diyalogun toplam ürünü olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu işbirliği ve diyalog, temel kurallara, önerilere ve yıllık istihdam
raporlarına yansıtılarak resmiyet kazandırılmaktadır. Avrupa İstihdam Stratejisi’ni
belirleyen belirli resmi belgeler ve süreçler Avrupa Birliği’nin değişen ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirilmiş ve uygulamaya çalışılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde
67
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Avrupa Birliği İstihdam Stratejisi’ni oluşturan temel yapı taşları ve süreçler kısaca ele
alınmaktadır.
3.4.1.1 Beyaz Kitap ve Essen Stratejisi
Avrupa Birliği’nin uygulayacağı sosyal politikaların temel amaçlarını ve eylem
önceliklerini belirleyen belgeler Beyaz Kitap olarak anılmaktadır. Bu belgeler yıllık
olarak yayınlanmakta ve Avrupa Komisyonu’nun internet sitesinde69 toplu olarak yer
almaktadır. İstihdam stratejileri ile ilgili Beyaz Kitap’ta mesleki eğitimin istihdam
üzerindeki olumlu etkileri üzerine durulmakta, mesleki eğitimin niteliğini artıracak
politika önceliklerine yer verilmesi ve bu doğrultuda yatırımların yapılması gerektiği
üzerine

yorumlar

bulunmaktadır.

İşsizliğin

azaltılmasına

yönelik

politikalar

kapsamında, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenebilmesi, yarı zamanlı ve kısa süreli
çalışma modellerinin desteklenmesi, istihdam olanaklarının artırılması ve esnek
çalışmanın geliştirilmesi üzerine çeşitli gereklilikler ayrıca vurgulanmaktadır.
Beyaz Kitap’tan yola çıkılarak, 1994 yılında Essen’de gerçekleştirilen Avrupa
Konseyi toplantısında beş önemli öncelik gündeme gelmiştir. Bu öncelikler, istihdamın
artırılmasına ve sorunların bertarafına yönelik ulusal düzeyde dikkate alınması gereken
eylemleri içeren ilk eylem planı niteliğindedir. 70 Eylem Planının temel çerçevesini
oluşturan bu eylemlerden ilki mesleki ve teknik eğitime öncelik verilmesi üzerinedir.
İkinci eylem ekseninde ekonomik büyümenin istihdam ağırlıklı olması gerekliliği
üzerine vurgu yapılmaktadır. Üçüncü eylem olarak, Avrupa Birliği’nde dolaylı işgücü
maliyetlerinin azaltılması hedefi belirlenmiştir. Dördüncü eylem çerçevesinde, işgücü
piyasası politikalarının verimliliğinin artırılması ele alınırken, beşinci eylem ekseninde,
işgücü piyasasına uzak kalma ihtimali olan gruplara yönelik önlemlerin alınmasına
yönelik öncelikler yer almaktadır. 71 Bu beş temel öncelik altında çeşitli eylemleri ve
eylem önceliklerini belirleyen Essen Stratejisi, istihdam konusunda politik diyalogu ve
ön kabulleri içermesine rağmen, Avrupa Konseyi’nin kararlarının bağlayıcı olmaması
nedeniyle istenen etkinliğe ve kalıcılığa ulaşamamıştır.
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3.4.1.2 Amsterdam Anlaşması
Amsterdam Anlaşması Avrupa Birliği istihdam politikaları açısından son derece
önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının
ardından, 1997 yılında onaylanan ve 1999 yılında yürürlüğe giren Amsterdam
Anlaşması ile Avrupa tarihinde ilk defa istihdam politikasının ortak bir görev olduğu
üye ülkeler tarafından ilan edilmiştir.72 İstihdam politikalarını Avrupa Birliği içerisinde
geçerli kıldığı için bu Anlaşma istihdam politikaları açısından önemli bir köşe taşı
olarak anılmaktadır. Anlaşmaya göre, her üye ülke kendi istihdam politikasını kendisi
belirleme noktasındaki serbestîsini sürdürmeye devam edecektir. Buradaki temel husus
ise üye ülkelerin kendileri için uyguladıkları istihdam politikalarını ekonomik ve sosyal
alanlarla birlikte değerlendirmeleri ve istihdam politikalarını Avrupa Stratejisi ile
eşgüdümlü bir şekilde belirleyerek uygulamaya koymalarıdır. 73 Bir başka ifadesi ile
Avrupa Birliği olarak belirlenen ortak kararlar istihdam politikalarına genel bir çerçeve
çizmekte, ülkeler ise bu kapsam içerisinde kendi özel koşullarına ve önceliklerine göre
istihdama yön vermektedirler.
3.4.1.3 Lüksemburg Zirvesi
Amsterdam Anlaşması üzerine mutabakatın sağlandığı Amsterdam Zirvesi’nin
ardından Avrupa Konseyi, ekonomik büyümeyi güçlendirmek ve işsizlikle mücadele
için kurulacak olan mekanizmaların etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla,
olağanüstü bir zirve gerçekleştirilmesini önermiştir. 1997 yılı sonunda gerçekleşen
Lüksemburg İstihdam Zirvesi, istihdamın Avrupa Birliği’nin ortak meselesi ve çıkarı
olduğuna vurgu yapan önemli bir olaydır ve Amsterdam Anlaşması’nı güçlendiren ve
etkinleştiren bir fikir birliğidir. 74 Bu Zirve’de üye ülkeler, Avrupa Birliği tarafından
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ulusal istihdam politikalarının ne şekilde uygulandığının ve sonuçlarının ne şekilde
gerçekleştiğinin yıllık olarak izlenmesini karara bağlamışlardır.75
3.4.1.4 Avrupa Sosyal Fonu
Belirlenmiş olan istihdam politikalarının uygulanması ve Avrupa Birliği
genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Avrupa Sosyal Fonu devreye sokulmuştur. Fonun
oldukça büyük bir bölümü, mesleki eğitim ve öğretim için kullanılmaktadır. Üye
ülkelerin işsizlik oranları nispetinde mali olanaklar Fon kapsamında serbest
bırakılmakta, özellikle gelişmekte olan ülkeler için ek kaynaklar tahsis edilebilmektedir.
Dolayısıyla, Avrupa Birliği bu Fon aracılığıyla insan kaynakları açısından belirli bir
standart oluşturmak için tüm ülkelere büyüklükleri doğrultusunda farklı ödevler
yüklemektedir. Böylece, işgücü niteliğinin iyileştirilmesi, daha fazla iş olanağı
sunulması ve istihdama ilişkin yeni faaliyet alanlarının ortaya çıkarılması sağlanırken,
Avrupa Birliği içerisindeki istihdam dengeleri de korunmuş olmaktadır.76
3.4.1.5 Lizbon Stratejisi
2000 yılında Lizbon’da Avrupa Birliği Zirvesi gerçekleştirilerek, küreselleşme
ve nüfusun yaşlanması karşısında 2010 yılına kadar Avrupa Birliği tarafından yapılması
gerekenler tanımlanmış ve Lizbon Stratejisi ortaya konmuştur. Strateji’nin temel amacı,
Avrupa Birliği’nin bilgiye dayalı bir ekonomi geliştirerek Dünyanın en rekabetçi, en
dinamik ve bununla birlikte sürdürülebilir ekonomisine sahip olmasıdır. Böyle bir
ekonomide daha iyi ve yeni iş imkânlarının sağlanması temel hedefler arasında yer
almaktadır.77 2000 yılı itibariyle bakıldığında, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve
yeni bir ekonomik güç olmaya aday olan Çin’e karşı rekabet edebilirlik gücünü ve
kapasitesini artırmak isteyen Avrupa Birliği, istihdam alanında uyguladığı politikaların
başarısını değerlendirirken bu ülkelerle çeşitli karşılaştırmalar yaparak bazı sonuçlara
ulaşmaya çalışmıştır. Bu sonuçlar kapsamında ortaya konan Lizbon Raporu’nda,
Avrupa Birliği’nin istihdam politikalarının yetersiz olduğu veya uygulama aşamasında
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etkisiz kaldığı sonucuna varılmıştır. Yapılan kıyaslamalara göre Amerika Birleşik
Devletleri’nin büyüme hızı genellikle Avrupa Birliği’nin ilerisindedir. Yine aynı
Rapor’da yer alan sonuçlara göre Avrupa Birliği içerisinde işsizlik rakamları kabul
edilebilir seviyelerin oldukça üzerindedir. Bu durum, işsizlikle yüzleşen ve uzun süreler
işsiz kalmak zorunda olan Avrupa Birliği vatandaşlarının kendilerini toplumdan
dışlanmış hissetmelerine neden olmakla birlikte önemli bir sosyal sorunun giderek
büyümesine neden olmaktadır. Bu durumun önemli ölçüde nedeni ise Avrupa Birliği
ekonomisinin rakip ülkeler kadar hızlı gelişen ve büyüyen bir ekonomiye sahip
olmayışıdır. Ayrıca, mevcut ekonomik düzen içerisinde Avrupa Birliği’nin yeni ve daha
iyi işler ortaya çıkarma kapasitesi oldukça sınırlı kalmaktadır. Bu tespitlerle birlikte, söz
konusu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve daha önce yukarıda bahsedilen temel
amaçları gerçekleştirmek üzere çeşitli sayısal hedeflerin yer aldığı Lizbon Stratejisi
kabul edilmiştir. Strateji içerisindeki en önemli hedefler arasında, Avrupa Birliği için
ortalama büyümenin %3 olarak gerçekleşmesi bu büyüme ile birlikte, istihdam oranının
%70’e, kadın istihdam oranının %60’a, yaşlı işçilerin istihdam oranının ise %50’ye
yükseltilmesi yer almaktadır. Bununla birlikte araştırma ve geliştirmeye harcanacak
olan bütçenin Gayri Safi Hâsılanın %3’ü kadar olması kararlaştırılmıştır.78
Avrupa Birliği, Lizbon Stratejisi ile nüfusun yaşlanmasının işgücü piyasalarına
ve sosyal hayata etkileri ile mücadelede makro politika öncelikleri belirlemiş
bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, daralan işgücü arzını genişletmek ve sosyal
uyumu sağlamak için daha fazla kadının işgücü piyasasına dâhil edilmesi temel
öncelikler arasında tanımlanmıştır.
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3.4.1.6 Yeni Avrupa İstihdam Stratejisi (2003-2010)
i. Tarihsel Süreç ve Genel Çerçeve
90’lı yıllarda önemini artıran ortak istihdam politikaları üretilmesi ihtiyacı ile
ortaya konulmuş olan Amsterdam Anlaşması, Lüksemburg Zirvesi ve Lizbon Stratejisi,
Avrupa İstihdam Stratejisi’nin bugünü 80 için önemli adımların atılmasını sağlamıştır.
Bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için 2002 yılında Avrupa
Komisyonu, Strateji’nin ilk beş yılına yönelik bir değerlendirme yapmıştır.
Değerlendirmeye göre, 1997 yılından 2002 yılına kadar geçen beş yıllık süre zarfında
10 milyondan fazla yeni iş ortaya çıkmıştır. Bu yeni işler ve diğer işsizlikle mücadele
politikaları sonucu toplam işsiz sayısı 4 milyon azalmıştır. Dolayısıyla, ilk bakışta
Avrupa Birliği işgücü piyasalarının önemli bir toparlanma yaşadığı görülmektedir.
Ancak, yapılan etki değerlendirmeleri ve elde edilen sayısal izleme verileri, ilk beş
yıllık süreçteki gelişmelerin, hedefleri yerine getirmede Avrupa Birliği’nin ve işgücü
piyasalarının henüz istenen seviyede olmadığını da göstermiştir. Bu sebeple, hedeflerin
detaylandırılmasına, aksaklıklara karşı tedbir alınmasına ve yeni ihtiyaçların
tanımlanmasına imkân verebilmek için Avrupa İstihdam Stratejisi’nin yenilenmesi
gündeme gelmiş ve Strateji 2003-2006 için yeniden yapılandırılmıştır.81
ii. Yeni Avrupa İstihdam Stratejisi’nin Temel Amaçları
Yeni İstihdam Stratejisi, Lizbon Stratejisi ile uyumlu bir şekilde üç temel amaca
hizmet etmek üzere bir çerçeve belirlemektedir. Belirlenen birinci temel amaç
çerçevesinde, 2010 yılında tam istihdama ulaşılması hedeflenmiştir. Dolayısı ile bu
hedefin başarılı olabilmesi için, 7-8 yıllık süre içerisinde, çalışma çağındaki nüfusun
%70’inden fazlasının istihdama katılması gerekmektedir. Başka bir ifadesiyle, Avrupa
Birliği genelinde 15 milyonluk bir istihdam artışı hatta daha fazlası bu hedefin yerine
getirilebilmesi için kilit öneme sahiptir. Çerçeveyi belirleyen ikinci temel amaç,
istihdamda ve istihdam edilenlerde niteliğin ve etkinliğin artırılarak işgücü piyasasının
verimliliğinin artırılmasıdır. Çünkü tek başına yeni işlerin ortaya çıkması ve istihdam
artışı yeterli görülmemekte, daha iyi ve üretim kapasitesi yüksek işlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Üçüncü olarak, işgücü piyasasındaki ekonomik ve sosyal uyumu
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güçlendirmek için genel bir çerçeve çizilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, işgücü
piyasasının kapsayıcılığının artırılması öngörülmüş olup, iki yönlü bir bakış açısı
hedeflenmiştir. Bir taraftan sosyal eşitsizliğe, dışlanmaya ve uzun süreli işsizliğe karşı
mücadele edilecek, diğer taraftan da bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi için çalışmalar
sürdürülecektir. 82
iii. Yeni Avrupa İstihdam Stratejisi Eylem Öncelikleri
Yeni İstihdam Stratejisi, Avrupa Birliği için bu genel çerçeveyi çizmiş
bulunmaktayken, üye ülkelerin bu genel çerçevede sonuca ulaşmalarına yönelik eylem
önceliklerini

ayrıca

belirtmiştir.

Bu

öncelikler

kapsamında,

işgücü

piyasası

potansiyelinin mümkün olduğunca geniş kullanılabilmesi için, üye ülkeler tarafından,
işsizlerin ve işgücü piyasasında aktif olmayan diğer potansiyel işgücünün piyasaya
katılmasını sağlayacak aktif ve önleyici tedbirlerin alınması beklenmektedir. Piyasaya
daha fazla yeni iş imkânı sunulabilmesi için girişimciliğin ve yeni iş ortaya çıkarma
potansiyeli olan modellerin teşvik edilmesi gerekmektedir. İşgücü piyasasının hem
kendi içerisinde hem de bireyler açısından dinamizm kazanması için sosyal ve teknik
uyum kapasitesini geliştirecek çalışmaların yapılması ve hareketliliğin (mobilite)
sağlanması önemli bir politika önceliği olarak görülmektedir. Avrupa İstihdam Stratejisi
kapsamında daha önce belirlenen hedefler gibi, insan kaynaklarına yatırım yapılması,
beşeri sermayenin artırılması ve hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesi gündemdeki
yerini korumaktadır. İşgücü arzını artıracak bu ve benzeri dolaylı çalışmalarla birlikte
aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi ve bu doğrultuda modeller geliştirilmesi
oldukça önemlidir. Strateji kapsamında ayrıca, cinsiyet eşitliğinin tesisi, dezavantajlı
grupların işgücü piyasası ile bütünleşmelerinin sağlanması, işgücü piyasasındaki her
türlü ayrımcılıkla mücadele, işlerin gelir unsurunda iyileştirmelerin sağlanması, kayıt
dışı istihdamın azaltılarak kayıtlı istihdamın teşviki gibi öncelikler de tanımlanmıştır.
Tanımlanan bu önceliklerin tümü, işgücü piyasasına sunulacak olan işgücü arzının
muhtemel en üst seviyeye çıkarılmasına ve ortaya çıkan bu potansiyelden hem
çalışanların hem de üye devletlerin etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasına
yöneliktir. Yeni İstihdam Stratejisi’nde tanımlanan eylem öncelikleri arasında bölgesel
farklılıklarının giderilmesine ayrıca dikkat çekilmektedir. Bölgeden bölgeye değişen
işsizlik oranları, yatırımların dengesiz dağılımı, nüfusun yapısındaki bölgesel
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farklılıklar gibi etkilerin olumsuzluklarının giderilmesi adına üye ülkelerle işbirliği
içerisinde birtakım çalışmalar yapılması beklenmektedir. Bu işbirliği içerisinde, ortak ve
tutarlı göç politikalarının belirlenmesi, Avrupa Birliği’ne dışarıdan göç etmiş veya
Avrupa Birliği içerisinde yer değiştirmiş kişilerin toplumla ve işgücü piyasası ile
bütünleşmelerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ayrıca önem kazanmaktadır.83
3.4.1.7 Avrupa 2020 Stratejisi
i. Tarihsel Süreç ve Genel Çerçeve
Dünyada yaşanan hızlı küresel dönüşümü yakalayabilmek için Avrupa İstihdam
Stratejisi’nde 2010 yılı itibari ile yeniden güncelleme yapılması ihtiyacı ortaya
çıkmıştır. Bu sebeple, 2010 yılında, Avrupa Birliği’nin 2020 yılına kadar olan öncelikli
istihdam hedeflerini yeniden tanımlayan ve geliştiren Avrupa 2020 Stratejisi, Avrupa
Birliği Komisyonu tarafından açıklanmıştır. 84 Avrupa 2020 Stratejisi’nin temel çıkış
noktalarını, küreselleşmenin beraberinde getirdiği hızlı değişimler, Avrupa nüfusunun
giderek yaşlanıyor oluşu, iklim değişiklikleri ve yapısal ekonomik sorunlar
oluşturmaktadır. Strateji sayesinde, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme
ivmesi yakalanmak istenmektedir. Avrupa Birliği, yaşanan ekonomik krizin etkilerini en
aza indirerek kriz sonrası ekonomiye geçişte bir başlangıç noktası hedeflemiş
olmaktadır. Böylece, önceye göre çok daha güçlü bir Avrupa’ya ulaşılacağı
öngörülmüştür. Avrupa 2020 Stratejisi, Lizbon Stratejisi’ne benzer bir şekilde, Avrupa
Birliği’nin gelecekteki on yılını planlamak ve bir yol haritası çizmek için ortaya
koyulmuştur. Avrupa Birliği’nin 2020 yılına kadar geçireceği süreçler ve süreçler
içerisinde aşması gereken yapısal sorunlar ele alınmıştır. Dikkat çeken yapısal sorunlar
arasında, üretkenliğin düşüşü sebebiyle büyümenin azalması, istihdamın ve ortalama
çalışma sürelerinin Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Japonya’ya kıyasla halen düşük
olması, yaşlanan nüfus ve nüfusun yaşlanması ile birlikte aktif işgücü arzının giderek
düşmesi yer almaktadır. Bununla birlikte Avrupa Birliği, azalan işgücü kayıplarını
önleyici çalışmalara ek olarak, mevcut potansiyelin en iyi şekilde kullanılabilmesi için
üretkenliği ve verimliliği artıracak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hız
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kazandırmayı hedeflemektedir. Aksi takdirde Avrupa Birliği’nin, Çin ve Hindistan gibi
hızla büyümekte olan ülkelerle rekabet edemeyeceği düşünülmektedir.85
ii. Avrupa 2020 Stratejisi’nin Temel Amaçları
Avrupa 2020 Stratejisi’nin 2020 yılında üç farklı senaryo ile sonuçlanacağı
öngörülmüştür. İyimser senaryoda, 2020 yılı itibariye Avrupa Birliği yapısal sorunlarını
aşmış ve istediği ekonomik ivmeyi kazanmıştır. Daha az iyimser senaryoda, mevcut
durum aşılamamış fakat ekonomik düzey korunmuştur. Kötümser senaryoda ise mevcut
kayıplarla birlikte aşılamayan yapısal sorunlardan ötürü kayıp bir on yıl yaşanmış ve
ekonomi çok daha kötüye gitmiştir. Elbette, Strateji’nin nihai hedefi iyimser senaryonun
gerçekleşmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Avrupa’nın önündeki on yıldaki büyüme
stratejisi için birbirinin tamamlayıcısı olan üç temel amaç belirlenmiştir. Birinci amaç,
bilgi ve yenilikçiliğe dayalı akılcı büyümenin gerçekleştirilmesidir. İkinci amaç,
kaynakların verimli kullanıldığı, daha yeşil ve rekabet gücü yüksek bir büyümenin
sağlanmasıdır. Üçüncü amaç ise, ekonomi alanında, sosyal alanda ve sınırlar anlamında
bütünleşmeyi sağlayan, yüksek istihdam ekonomisi temelli kapsayıcı büyümenin
gerçekleştirilmesidir.86
iii. Avrupa 2020 Stratejisi Temel Amaçlarını Gerçekleştirmek Üzere Belirlenen
Ana Hedefler
Yukarıda bahsi geçen temel amaçlar doğrultusunda, 2020 yılı için Avrupa
Birliği’nin ekonomik ve sosyal hedefleri 5 ana grupta ayrıca sıralanmıştır. 87 Birinci
hedef, 20-64 yaş arası nüfusun istihdam oranının %69 seviyesinden %75’e
çıkarılmasıdır. Böylece, yaşlanmanın etkileri ile daralan işgücü arzının genişletilmesi
amaçlanmaktadır. Dolayısı ile bu hedef, yaşlanmanın etkileri ile mücadele için atılmış
olan önemli adımlar arasındadır. İkinci hedef ise araştırma geliştirme harcamalarının
desteklenmesi ve daha önce %3 olarak belirlenen hedefin gerçekleştirilmesinin
sağlanmasıdır. Bu hedef içerisinde, kamu araştırma geliştirme harcamalarının yanı sıra
özel sektörün bu yönde yatırım koşullarının iyileştirilmesi yoluyla teşviki de yer
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almaktadır. Üçüncü hedef içerisinde iklim ve çevre konuları yer almaktadır. Bu hedef
kapsamında, sera gazı salınımının 1990 yılına kıyasla en az %20, şartlar elverişli ise
%30 oranında azaltılması, Avrupa Birliği’nin enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin
payının %20’ye yükseltilmesi ve %20 oranında enerji verimliliği sağlanması
amaçlanmaktadır. Dördüncü hedef içerisinde, okul terk oranının %15’ten %10
seviyesine düşürülmesi, 30-34 yaş arası yüksek öğrenim mezunu nüfus oranının %31
seviyesinden en az %40 seviyesine yükseltilmesi yer almaktadır. Böylece, yaşlanmaya
bağlı olarak daralan işgücü piyasasının etkinliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi
amaçlanmaktadır. Beşinci hedef, Avrupa Birliği’nin yoksullukla mücadelesi üzerine
kurgulanmıştır. Bu hedef doğrultusunda, 20 milyon insanın yoksulluktan kurtarılması ve
ulusal yoksulluk sınırı altında yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının sayısının %25
azaltılması yönünde çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır.
iv. Avrupa 2020 Stratejisi’nin Getirdiği Yenilikler
Avrupa 2020 Strateji’sini Lizbon Stratejisi’nden ayıran önemli bir özellik, 2020
Stratejisi’nde, belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere kesin ve temel
araçların tanımlanıyor oluşudur. Bu yapılar, Avrupa 2020 Stratejisi içerisinde Bayrak
Gemisi Girişimler (Flagship Initiatives) olarak tanımlanmış ve üç temel amaç altındaki
beş hedefe ulaşabilmek üzere yedi ana girişim başlatılması öngörülmüştür. Bu
girişimler, Yenilikçilik Birliği, Hareket Halinde Gençlik, Avrupa için Dijital Gündem,
Kaynakları Verimli Kullanan Avrupa, Küreselleşme Çağı için Sanayi Politikası, Yeni
Beceri ve İşler için Gündem ve Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu’dur.88
Avrupa 2020 Stratejisi bu yapılarla birlikte bir başka yenilik daha getirerek, üye
ülkelerin 2020 hedeflerine uygun programlar geliştirmesi için bir raporlama sistemi
oluşturulmasını öngörmüştür. Avrupa 2020 Stratejisi’nde yer alan hedeflerin yerine
getirilebilmesi ve söz konusu raporlamaların yapılabilmesi için, Strateji ile birlikte
ayrıca Avrupa 2020 Birleştirilmiş Kılavuz İlkeleri ortaya koyulmuştur. Söz konusu
ilkeler iki ayrı ilke grubundan oluşmaktadır. Bu ayrım, üye ülkelerin ekonomi ve
istihdam alanındaki politikalarının ortak alan olarak belirlenmiş olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda belirlenmiş olan on ilkeden altısı ekonomi
politikasıyla; iş gücünün artırılması, insan kaynaklarının iyileştirilmesi, işgücü arz ve
talep dengesinin sağlanması ve insanların işgücü piyasasına yeniden kazandırılmasını
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amaçlayan diğer dört ilke ise istihdam politikasıyla ilgilidir. Ekonomi ve istihdam
alanında işbirliğinin ve bütünlüğün sağlıklı bir şekilde sağlanması için bu ilkeler sayıca
sınırlı tutulmuştur ve bu ilkeler doğrudan Avrupa Komisyonu’nun kararlarını
yansıtmaktadır. Dolayısı ile bu ilkeler, üye ülkelerin uzlaştığı ve gerçekleştirme iradesi
gösterdiği reformlar için genel çerçeveleri belirlemektedir. Ekonomi politikaları ve
istihdam politikaları için belirlenmiş olan ilkeler birbiri ile uyum içerisinde
uygulanmalıdır. Üye ülkeler, Avrupa 2020 Stratejisi’nin öncelik ve hedeflerini ulusal
gündemlerine taşıyarak reform programları oluşturmakla ve yürütmekle sorumludur.
Avrupa 2020 Stratejisi’nin izlenmesinin önemli bir bölümünün bu programlar üzerinden
yapılması öngörülmüştür. AB 2020 Stratejisi’nin yönetiminden Avrupa Birliği Konseyi
sorumludur. Avrupa Birliği Komisyonu ise ilerlemeleri değerlendirmek, politikalar
konusunda görüş alışverişini ve işbirliği sağlamak ve başlatılan yedi ana girişimi
desteklemekle görevlidir.89
v. Avrupa 2020 Stratejisi ve Yaşlanma
Avrupa 2020 Stratejisi içerisinde yer alan ve üye ülkelerin uygulama kararlılığı
gösterdiği bütüncül amaçlar ve hedefler, demografik yapıdaki değişikliklerden kaynaklı
etkilerin azaltılması için oldukça önemlidir. Yukarıda bahsedildiği üzere bu amaç ve
hedeflerden bazıları yaşlanmanın işgücü piyasalarına olan etkilerini doğrudan en aza
indirmeye yöneliktir. Bu mücadelenin doğrudan tanımlanmadığı diğer hedefler de söz
konusu

olumsuz

etkilerin

azaltılmasında

Avrupa

Birliği’ne

önemli

araçlar

sağlamaktadır. Okul terklerinin azaltılması ve yüksek öğretime önem verilmesi, kadın
istihdamının artırılması, girişimciliğin desteklenmesi, esnek çalışma modelleri, hayat
boyu öğrenmenin teşviki, beşeri sermayeye daha fazla yatırım yapılması, mesleki
eğitimin

öneminin

vurgulanması,

dezavantajlı

grupların

desteklenmesi,

yeşil

ekonominin teşviki, sürdürülebilirlik, göç ve uyum gibi Avrupa 2020 Stratejisi’nde yer
alan birçok hedef, nüfus yapısındaki değişikliklerin yol açtığı etkilerle mücadele için
oldukça önemlidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, istihdam politikalarının nüfus
yapısındaki değişikliklere karşı tek başına etkili olmasını beklemek ve daha sınırlı
katkılar almak yerine, ekonomik, politik ve sosyal alanların uyumunu öngören
bütünleştirilmiş stratejilerin tartışılmasının daha faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
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vi. Avrupa 2020 Stratejisi Seçilmiş Göstergelerinde Yıllar İtibariyle
Gerçekleşme Oranları
Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında yer alan ve yaşlanmanın işgücü piyasasına
olan olumsuz etkilerini doğrudan veya dolaylı olarak azaltacak göstergelere yönelik
Avrupa Birliği gerçekleşme değerleri Tablo 2’de gösterilmektedir. Bu kapsamda, 2012
yılı

itibari

ile

hedeflerin

Avrupa

Birliği

genelinde

gerçekleşme

oranları

değerlendirildiğinde, bazı hedeflerde önemli gerçekleşmelerin yaşandığı, bazılarında ise
istenen sonuçların henüz alınamadığı görülmektedir. İlerleyen yıllarda bu konuda
sunulacak olan verilerin devamlılığı, Avrupa 2020 Stratejisi’nin izlenmesi için oldukça
önemlidir.

Tablo 2: Avrupa 2020 Stratejisi Seçilmiş Göstergelerinde Yıllar İtibariyle
Gerçekleşme Oranları (Avrupa Birliği)
Referans Zaman Dilimi
Birim

2005 2008 2009 2010 2011 2012

20-64 yaş grubundaki nüfusun %75'i istihdam edilmelidir
20-64 yaş
20-64 yaş grubu
grubu nüfusun
68 70,3 69 68,5 68,6 68,5
istihdam oranı
yüzdesi
Okul erken terklerinin %10'un altına indirilmeli ve 30-34 yaş grubunun
%40'ının yüksek öğretim mezunu olmalıdır
18-24 yaş
Okulu erken terk
grubu nüfusun 15,8 14,8 14,3 14 13,5 12,8
edenler
yüzdesi
30-34 yaş
Yüksek okul
grubu nüfusun
28
31 32,2 33,5 34,6 35,8
mezunları
yüzdesi
Avrupa Birliği Gayri Safi Hâsılasının %3'ü araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine ayrılmalıdır
Araştırma
Gayri Safi
Geliştirme
Hâsılanın
1,82 1,91 2,01 2,01 2,05 2,06
Faaliyetlerine
yüzdesi
Harcanan Tutar

Hedef

75

10

40

3

Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (EUROSTAT)90
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EUROPE 2020 Indicators,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators,
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3.4.2 Avrupa İstihdam Politikaları Doğrultusunda Yaşlanma Olgusu ve
Aktif Tedbirlerin Kapsamı
3.4.2.1 Avrupa’da Yaşlanma Olgusu
Avrupa Birliği istihdam politikalarının tarihsel seyri içerisinde yaşanan
gelişmelerle birlikte yaşlanma olgusu ve yaşlanma olgusunun işgücü piyasasındaki
olumsuz etkileri Avrupa Birliği tarafından daha görünür hale gelmiştir. Özellikle,
Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında ortaya koyulan açık hedefler, yaşlanma olgusunun
üye ülkeler tarafından ne derece benimsendiğinin açık bir kanıtı olarak dikkat
çekmektedir. Her ne kadar, üye ülkelerin önerileri ilk başlarda bireysel çözümler
üzerine yoğunlaşmış olsa da bütüncül ve Avrupa Birliği için topyekûn politikaların
önemi zamanla daha iyi anlaşılmıştır. Yaşlanan toplumları ve Avrupa Birliği’ni
bekleyen olumsuz sonuçların farkına varan Avrupa Birliği politika yapıcıları ve ulusal
politika yapıcılar, temel politikaları destekleyici uygulamalarla yaşlanma olgusuna karşı
farklı şekillerde tepkilerini göstermişlerdir.
Yaşlanma olgusu karşısında ortaya koyulan uygulamaların ortak yönü, daha
fazla yaşlı işgücünün aktifleştirilerek istihdama katılması ve mevcut aktif işgücünün
istihdamda kalmasını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi ve üye ülkelerin
Avrupa 2020 Stratejisi’ndeki hedeflere ulaşabilmesi için Avrupa Birliği düzeyinde
geliştirilen uygulamalar üç temel alanda yoğunlaşmaktadır. Birinci alanda, üye ülkelerin
yaş yönetimi politikalarının ve stratejilerinin uyumlaştırılması ile ilgili eylemler
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Sosyal Fonu önemli bir finansman aracı
olarak bu kapsamdaki çeşitli çalışmaların gerçekleştirilmesinde öncü rol oynamaktadır.
Avrupa Birliği düzeyinde gerçekleştirilen çalışmaların yoğunlaştığı ikinci alanda daha
çok üye ülkeler arasındaki politikaların eşgüdümünün sağlanmasına yönelik eylemler
yer almaktadır. Karşılıklı öğrenme süreçleri ile veya tüm taraflara açık eşgüdümlü
çalışma yöntemiyle uygulanan politikalar, paylaşılmakta, uyumlaştırılmakta ve
yaygınlaştırılmaktadır. Üçüncü alanda ise, Avrupa Birliği istihdam politikaları
çerçevesinde, yaşlanmanın olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik bazı tali hedeflerin
ve amaçların belirlenmesine yönelik eylemler yer almaktadır.91
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European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOND), Role of
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Avrupa Birliği düzeyinde kurgulanan politikaların üye devletlerce benimsenmesi
için 2010 yılında Avrupa Komisyonu, 2012 yılının Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar
Arası Dayanışma Yılı olarak ilan edilmesini kararlaştırmıştır. Avrupa’da önemli bir
sorun olarak yaşanan ve etkilerinin giderek daha da ağırlaşacağı öngörülen demografik
değişime karşı farkındalık oluşturmak amacıyla alınan bu kararla birlikte, yaşlanma
olgusunun, çalışanlara, işverenlere, topluma ve siyasete detaylı olarak anlatılması için
iyi bir fırsat yakalanmıştır. Yaşlı nüfusun, ekonomiye ve kalkınmaya sunduğu katkılar
toplumun tüm öğeleri ile paylaşılmış, aktif yaşlanmaya imkân sağlayacak olan
koşulların sağlanması ve kuşaklar arası dayanışmanın artırılması için her düzeyde
eyleme ihtiyaç duyulduğu vurgusu yapılmıştır. Ayrıca, Komisyon tarafından yapılan
çeşitli çağrı ve duyurular aracılığıyla, çalışma döneminin uzatılması, vergi muafiyeti
teşvikleri, kariyer danışmanlığı ve eğitim yoluyla hayat boyu öğrenmeye erişim, esnek
çalışma sözleşmeleri, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması gibi konuların
önemine dikkat çekilmiştir. 92 Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma
Yılı kapsamında hazırlanan internet sitesi 93 aracılığı ile yapılan çalışmaların ve
gerçekleştirilecek etkinliklerin geniş kitlelere ulaştırılması sağlanmıştır.
3.4.2.2 Aktif Tedbirlerin Kapsamı
Yaşlanmaya ilişkin kurgulanan tüm politikaların ve söz konusu girişimlerin
Avrupa Birliği düzeyinde sonuçlar vermesi ve sosyal güvenlik sistemlerinin dengelerini
koruyucu

önlemlerin

alınması,

ekonomik

kalkınmanın

sağlam

bir

zeminde

sürdürülebilmesi amacıyla Avrupa gündemindeki yerini korumaya devam etmektedir.
Yaşlanmanın olumsuz etkileri ile mücadele konusunda yakın geçmişte gerçekleştirilmiş
olan düzenlemeler ve hayat bulan uygulamalar içerisinde aktif tedbirler önemli bir rol
oynamaktadır. Bu noktada, aktif tedbirler veya aktifleştirme tedbirleri olarak anılan söz
konusu politika tercihlerinin Avrupa Birliği içerisindeki algısı, klasik aktif işgücü
piyasası programları tanımının çok daha ötesindedir. Avrupa Birliği düzeyinde
çerçevesi çizilen ve üye ülkeler tarafından bu çerçeveye sadık kalınarak ortaya koyulan
çeşitli düzenlemeler ve yenilikler, bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmakta, kamu
istihdam kurumlarının, sosyal güvenlik sistemlerinin, sosyal yardımların, işverenlerin ve
sosyal paydaşların eşgüdüm içerisinde hareket etmek üzere ilişkilendirildiği yapılar
92
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kurulmaktadır. Ortaya çıkan uygulamaların nihai hedefi ise aktifleştirmedir. Dolayısı ile
bu uygulamalar aktif tedbirler kapsamında değerlendirilmektedir. Çalışmanın
devamında, aktif tedbirler, Avrupa Birliği tarafından ortaya koyulan bu bütüncül yapı
doğrultusunda değerlendirilecek olup, aktif işgücü piyasası programlarının içerisinde
yoğun olarak yer aldığı çeşitli aktif tedbirlerin, Avrupa Birliği genelinde ve çalışma
kapsamında seçilmiş ülkeler olan, Almanya, İngiltere, Fransa ve Norveç’teki son dönem
yansımalarından bahsedilecektir. Bu noktada, Avrupa’da aktif tedbirler içerisinde yoğun
olarak uygulanan aktif işgücü piyasası programlarına ilişkin genel kapsam hakkında
daha fazla bilgi sunulmasının ardından, çeşitli istatistikî veriler ışığında aktif tedbirlerin
Avrupa Birliği ve seçilmiş ülkeler açısından irdelenmesinin faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
3.4.3 Avrupa’da Uygulanan Aktif İşgücü Piyasası Programlarına Genel
Bir Bakış
Aktif işgücü piyasası politikaları, Dünya genelinde olduğu gibi, Avrupa
ülkelerinde de işgücü piyasasını desteklemek için geçmişten beri yoğun olarak
başvurulan politikalar arasında yer almaktadır.94 Bu politikalar kapsamında uygulanan
çeşitli programlardan, hangi programın, hangi ülkede, hangi yöntemlerle ve hangi hedef
grubu için başarılı olduğu ve başarılı olarak görülen programların diğer ülkelerde
uygulanıp uygulanamayacağı hususu güncel tartışmalarda kendisine yer bulmaktadır.
Bu tartışmalarla birlikte birçok ülke, aktif işgücü piyasası programlarının pozitif
etkilerinden faydalanmaya devam etmektedir. Avrupa’da kamu sektörü tarafından
işsizlikle mücadele aracı olarak uygulanan programlardan en çok dikkat çekenleri, iş
arama desteği, işgücü piyasası eğitimleri, mesleki eğitimler, ücret teşvikleri ve iş
yaratmaya yönelik olan desteklerdir. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ise Avrupa İstihdam
Stratejisi ortak hedeflerini gerçekleştirebilmek için bu gibi programlara istihdam
politikalarının merkezinde yer vermektedirler.
Avrupa

geneli

değerlendirildiğinde,

uygulanan

aktif

işgücü

piyasası

programlarını dört ana kategoride ve bu ana kategorilere ek iki alt kategoride toplamak
mümkündür. Çalışmanın devamında, eğitim programları, özel sektör teşvikleri,
doğrudan istihdam programları, iş arama süreçlerinin etkinleştirilmesi, gençlere ve
engellilere yönelik programlara ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler yer almaktadır.
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3.4.3.1 Eğitim Programları
Birinci kategoride eğitim programları yer almaktadır. Söz konusu eğitim
programları

insan

kaynağı

sermayesinin

güçlendirilmesi

açısından

oldukça

önemsenmektedir. İçerisinde, sınıf eğitimlerini, işbaşı eğitim ve iş deneyimi kazandırma
programlarını bulunduran eğitimlerle bazı durumlarda teorik bazı durumlarda pratik
eğitimler sağlanmaktadır. Teorik eğitimler kapsamında, dil kursları, bilgisayar
becerileri, ehliyet kursları gibi temel kursların yanı sıra, özel mesleki becerilere yönelik
detaylı teknik kurslar da karşılanabilmektedir. Bu tür programların ana amacı, kişilerin
yeni beceriler yoluyla üretkenliklerini ve istihdam edilebilirliklerini artırarak, onları
işgücü piyasasının güncel koşulları ile uyumlu hale getirmektir. Teorik ve teknik
altyapıları tamamlanan kişilerin pratiğe yönelik eğitim programlarıyla işgücü piyasasına
girişlerinin önündeki beceri eksikliğinden kaynaklı engelleri önemli ölçüde aşmaları
sağlanmaktadır. Bu kategoride yer alan eğitim programları, aktif işgücü piyasası
programları açısından en klasik ve yaygın olarak kullanılan önlemler arasında yer
almaktadır. 95
3.4.3.2 Özel Sektör Teşvikleri
İkinci kategoride ise özel sektöre sunulan teşvik planlamaları yer almaktadır. Bu
teşvik mekanizmaları genellikle içerisinde işletmeler için ücret ve prim desteklerini
bulundurur. İstihdam oluşturacak yeni girişimlere yapılan teşvikler de bu kategoride
değerlendirilmektedir. Bu açıdan özel sektör teşvikleri, işverenlerin veya işçilerin
tercihlerini ve davranışlarını, kendilerinin ve işgücü piyasasının yararına olacak şekilde
değiştirmeyi amaçlayan çeşitli tedbirlerin birlikte sunulduğu karma programlardan
oluşmaktadır. Bu kategoride, ağırlığı en fazla olan programlar işverenlere sağlanan
ücret ve prim teşvikleridir. Verilen teşviklerin temel amacı, işvereni daha fazla işçi
çalışması yönünde cesaretlendirmek ve desteklemektir. Ayrıca, işverenlerin mevcut
işleri ve işçileri korumaları için işverenlere sağlanan destekler de bu kategorideki aktif
işgücü piyasası programları arasında değerlendirilmektedir. Bu alanda sağlanan
teşviklerin temel hedef kitlesi daha çok uzun dönemli işsizler ve istihdamı daha güç
olan dezavantajlı bireylerdir. Kendi işini kuracaklara belirli bir dönem sağlanan
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danışmanlık hizmetleri, çeşitli eğitimler ve ayrıca maddi destekler de bu kapsamda
değerlendirilmektedir.
3.4.3.3 Doğrudan İstihdam Programları
Üçüncü kategoride doğrudan istihdamla sonuçlanan programlar bulunmaktadır.
Bu programlar daha çok, katılımcıların genellikle kamu hizmeti sunumu kapsamında
geçici olarak istihdam edildiği ve işgücü piyasasına ısındırıldığı programlardır. Özel
sektör teşvikleri ile karşılaştırıldığında, kişiye veya işgücü piyasasına dolaylı bir
katkıdan ziyade doğrudan bir katkının yapılması söz konusudur. Program kapsamında
katılımcılar tarafından sunulacak olan kamu hizmeti veya kamu yararı, mevcut bir işin
ve hizmetin yerine getirilmesi şeklinde olabildiği gibi, yeni bir işin ve hizmetin ortaya
çıkarılması şeklinde de gerçekleştirilebilmektedir. Bu kategori kapsamında yer alan
programlar için katılımcılar titizlikle seçilmelidir. Avrupa çapındaki genel uygulama, bu
programlara işgücü piyasası açısından en dezavantajlı bireylerin dâhil edilmesi
şeklindedir. Bu tür programlar kapsamındaki işler, her ne kadar gerçek işgücü
piyasasına çok yakın işler olmasa da, dezavantajlı, işgücü piyasasından uzaklaşmış ve
hatta sosyal hayatla da bağlantısı oldukça zayıf bireylerin, sosyal ve ekonomik düzene
yeniden ısındırılmaları hedeflenmektedir.96
3.4.3.4 İş Arama Süreçlerinin Etkinleştirilmesi
Aktif işgücü piyasası programlarının ana kategorilerinden olan dördüncü
kategoride ise hizmetlerin ve yaptırımların birlikte gruplandığı programlar yer
almaktadır. Bu programların temel gayesi, iş arama süreçlerinin mümkün olduğunca
etkin geçirilmesini sağlamaktır. İçerisinde, danışmanlık, izleme ve iş arama desteği gibi
birçok önemli unsuru barındıran programlara katılan bireyler, iş arama kursları, iş
kulüpleri, mesleki rehberlik, bireysel danışmanlık ve süreç takibi gibi önemli
desteklerden faydalanabilmektedirler. Bu destek ve çabalara katılımcı tarafından yeterli
ilgi gösterilmez ve gerekli sorumluluklar yerine getirilmezse bu hizmetler azaltılmakta
veya sonlandırılmaktadır. Aynı zamanda, programlara uyulmaması durumunda, varsa
diğer bazı maddi desteklerin azaltılması veya sonlandırılması gibi yaptırımlar da söz
konusu olabilmektedir. Ağırlıklı olarak kamu istihdam kurumları tarafından sunulan bu
grup programlarda, katılımcılar sonuna kadar takip edilmekte, en zor durumlarda dahi
96
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mümkün olduğunca katılımcılara iş arama ve diğer desteklerin sunumuna özen
gösterilmektedir.97
3.4.3.5 Gençlere ve Engellilere Yönelik Programlar
Avrupa’da uygulanan temel aktif işgücü piyasası programlarına ilişkin
gruplandırmada yer alan alt kategoriler, ana kategorilerde olduğu gibi programın türüne
göre değil, hedef grubuna göre tanımlanmaktadır. Bu açıdan, birinci alt kategoride,
dezavantajlı ve işsiz gençlere yönelik olarak düzenlenen ve uygulanan, eğitim
programlarından, ücret teşviklerine ve çeşitli iş arama desteklerine kadar çeşitli aktif
işgücü piyasası programları bulunmaktadır. İkinci alt kategori de ise engelliler için
geliştirilmiş programların bir karması bulunmaktadır. Bu kapsamda engelli bireyler,
mesleki iyileştirme ve eğitim, korumalı çalışma programları, ücret teşvikleri ve çeşitli iş
arama desteklerinden faydalanabilmektedirler.98
3.4.3.6 Programlara İlişkin Genel Değerlendirmeler
Bu dört ana kategoride ve iki alt kategoride yer alan programlar daha detaylı
incelendiğinde ve önceki uygulamalar ele alındığında, yakın geçmişte Avrupa’da
uygulanan aktif işgücü piyasası programlarının önemli bir bölümünün 25 yaş ve altı
genç işçilere yönelik olduğu dikkatleri çekmektedir. Bu programlardan çok azı ise
yaşlılara yönelik olarak özelleştirilmiş ve yeniden kurgulanmıştır. Avrupa İstihdam
Stratejisi’ndeki yeniliklerle birlikte ve mevcut demografik değişiklikler göz önünde
bulundurulduğunda, gençler için ağırlıklı olarak kurgulanan bu programların, toplumun
tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yeniden organize edilmesi, programların önemli bir
bölümünün, gençleri, kadınları, engellileri, yetişkin ve yaşlı işçileri de kapsayacak
şekilde yeniden düzenlenmesi Avrupa Birliği’nin gündemindedir.
3.4.4 Avrupa Birliği Genelinde ve Seçilmiş Ülkelerce Uygulanan Aktif
Tedbirlere İlişkin Veriler
Avrupa Birliği tarafından yoğun bir şekilde uygulanan aktif tedbirler
kapsamında, genel verilerle birlikte aktif işgücü piyasası programlarına ilişkin verilerin
gözden geçirilmesi, programlara atfedilen önemin anlaşılmasında yol gösterici
97
98

Kluve, Jochen; a.g.m., s.1-2.
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olmaktadır. Bu bölümde sunulmakta olan veriler, Avrupa İstatistik Kurumu
(EUROSTAT) veri tabanından alınmış olup, söz konusu verilerle, Avrupa Birliği
ortalamaları ile seçilmiş olan ülkelerdeki (Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç) durumun
kıyasına yönelik tabloların oluşturulması ve yorumlanması amaçlanmıştır. Verilerin
uygun olması durumunda Türkiye’deki mevcut durumun da birlikte değerlendirilmesi
esas alınmıştır.
3.4.4.1 Avrupa Birliği’nde Toplam Nüfusu İçerisinde Yer Alan Aktif Nüfus
Avrupa

Birliği

nüfusunun

yıllar

itibari

ile

gelişimi

göz

önünde

bulundurulduğunda, toplam nüfus artışının kademeli olarak yükseldiği, ancak artış
hızının eskiye oranla azaldığı görülmektedir. 2012 yılında, 495 milyona yaklaşmış olan
Avrupa Birliği nüfusu içerisindeki aktif nüfus 241 milyon civarındadır. Bu durumda,
toplam nüfusun yaklaşık %49’u, kazanç amacıyla gelir getirici faaliyetlere iştirak eden
bireylerden oluşmaktadır. Toplam nüfus içerisinde yer alan ve genel olarak çalışma çağı
olarak kabul edilen 15-64 yaş nüfusunun toplam nüfus içerisindeki payı ise 2012 yılında
yaklaşık 330 milyon ile toplam nüfusun yaklaşık %66’sını oluşturmaktadır. 15-64 yaş
grubu içerisindeki aktiflik durumuna bakıldığında ise bu oranın sınırlı da olsa bir artış
eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. 2012 yılında Avrupa Birliği’nde 15-64 yaş grubunda
bulunan yaklaşık 330 milyonluk nüfusun %71,8’ini oluşturan yaklaşık 237 milyonu
aktif olarak iktisadi faaliyetlere katılmaktadır. İlgili verilerin belirli yıl aralıkları
itibariyle detayı Tablo 3’te yer aldığı gibidir.

Tablo 3: Avrupa Birliği Aktif Nüfusu ve 15-64 Yaş Nüfusun Aktiflik Oranı
Göstergeler

2005

2007

2009

2012

Toplam Nüfus

484.429.300 488.552.700 492.388.900 494.997,800

Toplam Aktif Nüfus

231.346.000 235.795.300 238.925.200 241.312,500

Toplam 15-64 Yaş Nüfusu

326.341.200 329.255.000 331.010.300 329.742,400

15-64 Yaş Nüfusun Aktiflik
Oranı

69,7

70,4

70,9

Kaynak: EUROSTAT99

99

Population, Activity and Inactivity – Annual Averages,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_act_a&lang=en, (23.12.2013).

68

71,8

3.4.4.2 Avrupa Birliği Genelinde ve Seçilmiş Ülkelerde Aktif Tedbirlere İlişkin
Harcamaların Kapsamı
Daha önce bahsi geçtiği üzere, Avrupa Birliği içerisindeki aktif tedbirler ve
aktifleştirmeye ilişkin uygulamalar, işgücü piyasası için yapılan kamu harcamalarının
önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Bu açıdan, aktif tedbirlerle ilgili sayısal verilere
geçilmeden önce işgücü piyasası aktif tedbirlerine ilişkin bazı temel olgulara ve
istatistikî gruplandırmalara kısaca değinilmesinde fayda görülmektedir. Bu noktada
aktif tedbirler, daha önce de bahsedildiği üzere, aktif işgücü piyasası programlarını da
kapsayacak şekilde ele alınmakta olup, aktif iş gücü piyasası programlarına ilişkin
gruplandırmaya kıyasla daha geniş bir çerçevede değerlendirilmektedir.
İşgücü piyasası programları olarak adlandırılmakta olan aktif tedbirlerin temel
amacı, işgücü piyasasının etkinliğini sağlamak ve işsizlikle mücadele etmektir. Bu
kapsamda sunulan tüm hizmetler Avrupa Birliği tarafından istatistikî açıdan aşağıda yer
alan dokuz temel grupta toplanmıştır.100
i. İşgücü Piyasası Hizmetleri
Söz konusu istatistikî gruplardan birincisi işgücü piyasası hizmetleridir. Bu
hizmetler içerisinde, Kamu istihdam kurumları bünyesinde yürütülen çalışmalar, bu
kapsamda sunulan hizmetler ve ayrıca kamu tarafından fon sağlanan diğer iş arayan
hizmetleri bulunmaktadır. İşgücü piyasası hizmetleri, rehberlik, iş arama desteği
kapsamında sunulan tüm hizmetler, çeşitli eğitimler ve kamu istihdam hizmetleri
kapsamında sunulan diğer fırsatlar olarak değerlendirilmektedir. Bu hizmetler, her ne
kadar doğrudan aktifleştirme ile ilişkili hizmetler olarak algılanmasa da, esasında
aktifleştirme sürecinin önemli birer parçasıdır ve kişilerin işgücü piyasasındaki
şanslarının yükselmesi için birçok fırsat sunulmaktadır.
ii. Eğitim
İşgücü piyasası hizmetleri grubundan sonra sayılan diğer altı grup klasik
anlamda algılanan ve doğrudan aktif tedbirler olarak adlandırılabilecek olan, eğitimler,
iş değiştirme ve iş paylaşımı, istihdam teşvikleri, korumalı istihdam ve iyileştirme,
doğrudan iş oluşturma ve girişimcilik teşvikleri gruplarıdır. Eğitim grubunun içerisinde
100

EUROSTAT; Labour Market Policy-Expenditure and Participants, 2012 Edition, Luxembourg,
European Union 2012, ss.1-2.
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teoriğe ve pratiğe ilişkin çeşitli mesleki eğitim programları ve uygulamaları yer
almaktadır.
iii. İş Değiştirme ve İş Paylaşımı
İş değiştirme ve iş paylaşımı grubu içerisinde yer alan iş değiştirme
programlarıyla çalışanlar farklı işlere geçiş yaparak becerilerini artırmakta, iş paylaşımı
programları ile bir kişinin yapabileceği bir iş esnek çalışma kapsamında birkaç kişiye
paylaştırılarak birden fazla kişinin işgücü piyasası açısından aktifleştirilmesi
sağlanmaktadır.
iv. İstihdam Teşvikleri
İstihdam teşvikleri grubu kapsamında, özellikle işgücü piyasası hizmetleri
grubunda yer alan programlarla ve diğer aktif tedbirlerle ilişkilendirilmiş bazı destekler
ve üstünlükler sağlanmaktadır. Bu grup içerisinde yer alan programlar, işverenlerin yeni
çalışanlar istidam etmelerini cesaretlendirilmekte ve programlar kapsamında işverenlere
bu konuda çeşitli prim destekleri ve vergi kolaylıkları sağlanmaktadır. Dolayısı ile bu
grup içerisinde yer alan programlar, işgücü piyasasına daha fazla kişinin aktifleştirilerek
dâhil edilmesine destek olmaktadır.
v. Korumalı İstihdam ve İyileştirme
Korumalı istihdam ve iyileştirme grubu içerisinde yer alan programlarda
özellikle dezavantajlı gruplara dâhil olan kişiler ve engelliler yer almaktadır. Bu
kişilerin istihdamda kalmaları için iş yerlerinde yapılan düzenlemeler, işverenlerin
toplam verim kayıplarının tazmini ve diğer çeşitli teşvik programları bu grup içerisinde
değerlendirilmektedir.
vi. Doğrudan İş Oluşturma
Doğrudan iş oluşturma grubu içerisinde, kısa süreli veya uzun süreli, genellikle
bir kamu hizmetinin sunumuna ilişkin, bazı durumlarda özel sektörle işbirliği içerisinde,
gerçekleştirilen farklı faaliyetlerin yer aldığı uygulamalardan oluşan programlar yer
almaktadır. Oluşturulan bu işlerle birlikte, işgücü piyasasına girmekte zorlanan kişiler
aktif çalışma hayatına dönmek için önemli fırsatlar elde etmektedirler.

70

vii. Girişimcilik Teşvikleri
Başka bir ifadesiyle başlangıç teşvikleri olarak anılan girişimcilik teşvikleri
grubunda, işverenlere ve iş kurmak isteyenlere yönelik olarak uygulanan programlar yer
almaktadır. Bu teşvikler yeni bir işin kurulması için verilebildiği gibi, mevcut
işletmelerde yeni işler ortaya çıkaracak faaliyetlerin desteklenmesi için de işverenlerin
hizmetine sunulmaktadır.
viii. İş Dışı Gelir Desteği
Son iki grupta ise daha çok pasif tedbirler içerisinde yer alan fakat Avrupa’daki
düzenlemeler ve örnekleri itibari ile kişilerin işgücü piyasası için yeniden
aktifleştirilmesinde önemli roller oynayan aktif tedbirleri içerisinde barındıran iş dışı
gelir desteği ve erken emeklilik grubu bulunmaktadır. İş dışı gelir desteği, işsiz kalınan
durumlarda işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı gibi ödemeleri kapsamaktadır. Bu
ödemelerin devamının sağlanması ve miktarlarında kesintilerin olmaması için
faydalanıcılar,

işgücü

piyasasına

dönüşe

yönelik

alınan

tedbirlere,

kişisel

sorumluluklarına ve özellikle kamu istihdam kurumunun faaliyetlerine uymak
durumundadırlar.
ix. Erken Emeklilik
Erken emeklilik grubunda ise erken emekliliğe hak kazanmış fakat çalışmaya
devam edebilecek kişilere yönelik programlar yer almaktadır. Bu programlarla birlikte,
işgücü piyasasında hala aktif olabilecek kişilere yönelik daha kolay ve çalışma saatleri
daha kısa olan işlerin desteklenmekte ve teşvik edilmekte, böylece erken emekliliğin
beraberinde getirdiği kişisel gelir düşüşlerinin tazmini sağlanmaktadır.
3.4.4.3 Avrupa Birliği Genelinde ve Seçilmiş Ülkelerde Aktif Tedbirlere İlişkin
Harcamaların Gayri Safi Hâsılaya Oranı
Avrupa Birliği üye ülkelerinde aktif tedbirler kapsamında harcanan tutarların
gayri safi hâsılaya oranına Tablo 4’ten bakılacak olursa, 2007 yılına doğru, Avrupa
Birliği toplam gayri safi hâsılasından aktif tedbirler için yapılan harcamaların oranının
azalma eğilimi içerisinde olduğu görülmektedir. 2008 yılında oldukça küçük bir
değişiklikle söz konusu oran, bir önceki yıla göre %0,01 artarak 1,62’ye yükselmiştir.
Bundan sonraki büyük sıçrama, Avrupa Birliği’ni de önemli şekilde etkilemiş olan
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küresel ekonomik krizin kendisini daha yoğun hissettirdiği ve bu konuda işgücü
piyasalarında gerekli önlemlerin hızla alınmaya çalışıldığı 2009 yılında gerçekleşmiştir.
Bir önceki yıla göre, %0,56’lık bir artışın gerçekleşmesiyle aktif tedbirler, Avrupa
Birliği gayri safi hâsılasının %2,18’ini oluşturmuştur. Bu durum, Almanya, İngiltere ve
Fransa açısından da Avrupa Birliği’nin genelinde olduğu gibi aynı şekilde
gerçekleşmiştir. Norveç ile benzer doğrultuda farklı veriler olmakla birlikte aynı
yöntemle hesaplanmış 2009 yılına ait karşılaştırılabilir veri henüz bulunmamaktadır.

Tablo 4: Avrupa Birliği Genelinde ve Seçilmiş Ülkelerde Aktif
Tedbirlerin Gayri Safi Hâsılaya Oranı
YER/ZAMAN
Avrupa Birliği
Almanya
İngiltere
Fransa
Norveç

2005
2,01
3,00
0,62
2,49
1,58

2007
1,61
2,03
0,48
2,18
0,96

2009
2,18
2,53
0,72
2,43
:

2011
:
1,84
:
2,34
:

Kaynak: EUROSTAT101 verilerinden derlenmiştir (%)

3.4.4.4 Avrupa Birliği Genelinde ve Seçilmiş Ülkelerde Aktif Tedbirlere İlişkin
Toplam Harcama Tutarları ve Harcama Kalemleri
Avrupa Birliği genelinde ve seçilmiş ülkelerde, daha önce bahsi geçen dokuz
istatistikî grup kapsamında belirli yıl aralıkları itibariyle gerçekleşmiş olan toplam
harcamalar Tablo 5’te yer almaktadır. Söz konusu harcamalar kapsamında 2009 yılı
itibari küresel krize karşı alınan tedbirlerle birilikte önemli artışların gerçekleştiği
görülmektedir. Söz konusu artışların en keskin yaşandığı ülke olarak ise Almanya
dikkati çekmektedir.

101

Public Expenditure on Labour Market Policies, by Type of Action,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00076&plug
in=1, (23.12.2013).

72

Tablo 5: Avrupa Birliği Genelinde ve Seçilmiş Ülkelerde Aktif
Tedbirlere İlişkin Harcama Tutarları
YER/ZAMAN
Avrupa Birliği
Almanya
İngiltere
Fransa
Norveç

2005
222.465.943
66.625.230
11.389.973
42.747.935
3.861.439

2007
199.246.514
49.303.741
9.862.656
41.096.443
2.764.608

2009
2011
255.879.222
:
60.055.861 47.178.052
11.180.771
:
45.751.437 46.748.291
:
:

Kaynak: EUROSTAT102 verilerinden derlenmiştir (Avro - 000)

Aktif tedbirlere yapılan harcamaların gayri safi hâsılaya oranını ve parasal
tutarlarını gösteren yukarıda verilerle birlikte, Avrupa Birliği genelinde ve seçilmiş
ülkelerde önemli miktarların aktif tedbirlere harcandığı görülmektedir. Aşağıda yer alan
Tablo 6’da tekrar görülebileceği üzere, Avrupa Birliği genelinde 2009 yılında aktif
tedbirlere harcanan tutar yaklaşık olarak 256 milyar Avro’dur. Ancak, daha önce de
bahsedildiği üzere bu tutarlar aktif tedbirler olarak değerlendirilen ve işgücü piyasasının
etkinleştirilmesi ve işsizlikle mücadele kapsamında yapılan birçok faaliyeti içerisinde
barındırmaktadır. Bu kapsamda, daha önce detaylı olarak açıklanmış olan istatistikî
gruplandırmalar ışığında, Avrupa Birliği genelinde uygulanan aktif tedbirlerin alt
kırılımlarına ne gibi tutarlar harcandığına yine aynı tablodan erişilebilmektedir. Söz
konusu veriler, 2013 yılında EUROSTAT tarafından güncellenmiş olup, toplulaştırılmış
resmi Avrupa Birliği verileri mümkün olduğu yıllar itibariyle sunulmaktadır. Seçilmiş
ülkelerdeki harcamalara ilişkin detaylı verilere ise her bir ülke başlığı altında ayrıca yer
verilmektedir.
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LMP Expenditure by Type of Action,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lmp_expsumm&lang=en, (23.12.213).
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Tablo 6: Avrupa Birliği Genelinde Aktif Tedbirlere İlişkin Toplam Harcamalar
ve Harcama Kalemleri
YER/ZAMAN
Avrupa Birliği (Toplam)
İşgücü Piyasası Hizmetleri
Eğitimler
İş Değiştirme ve İş Paylaşımı
İstihdam Teşvikleri
Korumalı İstihdam ve İyileştirme
Doğrudan İş Oluşturma
Girişimcilik Teşvikleri
İş Dışı Gelir Desteği
Erken Emeklilik

2005
222.465.943
24.258.852
21.162.257
332.529
13.753.052
9.743.545
7.621.170
4.885.032
129.814.107
10.895.400

2007
199.246.514
23.558.470
21.786.151
302.114
14.309.910
8.297.121
8.596.894
4.082.960
107.688.257
10.624.636

2009
255.879.222
27.585.656
26.255.103
234.689
15.082.801
9.805.135
7.846.327
4.402.046
155.161.071
9.506.395

2010
:
:
:
258.137
:
:
:
5.356.585
158.995.394
9.030.259

Kaynak: EUROSTAT103 verilerinden derlenmiştir (Avro - 000)

2009 yılından sonraki veriler bu veri seti içerisinde yer almamakla birlikte,
EUROSTAT’ın 2009 yılı sonrası için açıkladığı diğer bazı temel bulgular oldukça
önemlidir. Bu veriler ışığında, 2011 yılında Avrupa Birliği üye ülkeleri, toplam aktif
tedbirler kapsamında işgücü piyasasına yönelik olarak toplam 205 milyar Avro
harcamıştır. Bu tutar, Avrupa Birliği’nin 2011 yılındaki gayri safi hâsılasının %2’sine
denk gelmektedir. Harcamaların tarihsel sürecine bakıldığında, 2005’ten 2008 yılına
kadar geçen sürede önemli ekonomik gelişmeler kaydeden Avrupa Birliği’nde, aktif
tedbirlere harcanan tutarların %14 civarında düştüğü görülmektedir. 2009 yılında,
finansal krizle birlikte artan işsizliğe karşı bir cevap olarak kullanılan aktif tedbirler için
yapılan harcamalar bir önceki yıla oranla %29,9 artış göstermiştir. 2010 yılında bu
durum bir süre sabit seyretmiş ve yalnızca %0,8’lik bir artış gerçekleşmiştir. 2011 yılına
gelindiğinde ise aktif tedbirlere harcanan tutarlarda toplam %11,1’lik bir düşüş
yaşanmıştır.104

103

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lmp_expsumm&lang=en.
Labour Market Policy Expenditure and the Structure of Unemployment,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Labour_market_policy_expenditure,
(23.12.2013).
104
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3.4.4.5 Avrupa Birliği Genelinde ve Seçilmiş Ülkelerde Aktif Tedbirlere İlişkin
Toplam Harcamaların İşe Girmek İsteyen Kişi Başına Ortalama Tutarı
Avrupa Birliği genelinde aktif tedbirlere harcanan toplam tutarlar uygulama
alanı açısından önemli miktarlar olarak görülmektedir. Bununla birlikte, dokuz ana
grupta harcanan söz konusu miktarın ortalama olarak kişilere yansıması Tablo 7
aracılığı ile incelendiğinde, işe girmek isteyen kişi başına harcanan ortalama tutarların,
seçilen yıllar itibariyle Avrupa Birliği genelinde artış grafiği çizdiği görülmektedir.
2005 yılında Avrupa Birliği genelinde 5.900 Avro civarında olan kişi başına ortalama
harcama, 2009 yılında 6.700 Avro civarında gerçekleşmiştir. Seçilmiş ülkeler açısından
da genel itibari ile benzer bir artış grafiği dikkati çekmektedir. Bu ülkeler arasında kişi
başına harcamalarını en çok artıran ülke olarak Almanya dikkat çekmektedir.
Almanya’da, 2005-2009 yılları arasında kişi başına harcamalar 1300 Avro civarında
artmış, 2011 yılına gelindiğinde ise 2009 yılına göre yaklaşık olarak 800 Avro tekrar
azalmıştır.

Tablo 7: Avrupa Birliği Genelinde ve Seçilmiş Ülkelerde
Aktif Tedbirlere Yapılan Harcamaların İşe Girmek İsteyen
Kişi Başına Ortalama Tutarı
YER/ZAMAN
Avrupa Birliği
Almanya
İngiltere
Fransa
Norveç

2005
5.913,26
9.007,99
2.887,05
11.469,66
11.520,31

2007
5.914,47
7.996,12
2.233,88
11.872,04
11.600,34

2009
2011
6.776,44
:
10.344,59 9.546,34
2.479,05
:
11.186,28 11.233,85
:
:

Kaynak: EUROSTAT105 verilerinden derlenmiştir (Avro)

3.4.4.6 Avrupa Birliği Genelinde ve Seçilmiş Ülkelerde İşe Girmek İsteyen
Kişilerin Aktif Tedbirlerden Faydalanma Oranı
Yukarıda sunulan bilgilere ek olarak, Avrupa Birliği genelinde ve seçilmiş
ülkelerde aktif tedbirlerden yararlanan kişilerin iş arayanlara oranına ilişkin önemli
veriler bulunmaktadır. Bu kapsamda, Tablo 8’de yer alan oranlar, belirlenen yıllarda, iş
105

LMP Expenditure, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lmp_ind_exp&lang=en,
(23.12.2012).
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arayan her yüz kişiden kaçının işgücü piyasasına ilişkin aktif tedbirlerden
faydalandığını göstermektedir.

Tablo 8: Avrupa Birliği Genelinde ve Seçilmiş Ülkelerde İşe
Girmek İsteyen Kişilerin Aktif Tedbirlerden Faydalanma Oranı
YER/ZAMAN
Avrupa Birliği
Almanya
İngiltere
Fransa
Norveç

2005
27,4
22,2
1,8
45,1
25,5

2007
35,2
25,7
2,2
53,4
32,5

2009
29,4
28,4
1,5
41,8
25,4

2011
:
25,5
:
39,7
27,2

Kaynak: EUROSTAT106 verilerinden derlenmiştir (%)

3.5

ALMANYA, İNGİLTERE, FRANSA VE NORVEÇ’TE YAŞANAN
DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLER VE NÜFUSUN YAŞLANMASINA KARŞI
ALINAN TEDBİRLER
Avrupa Birliği’nin çizdiği genel istihdam politikaları doğrultusunda ve ülkelerin

kendi içlerinde gerçekleştirdikleri düzenlemelerle birlikte, nüfusun yaşlanmasının
olumsuz

etkilerinin

giderilmesi

veya

azaltılması

için

gerçekleştirilen

somut

çalışmalardan detaylı olarak bahsedilen çalışmanın bu bölümünde, Almanya, İngiltere,
Fransa ve Norveç üzerinde durulmaktadır. Bu ülkelerin seçilmesinin ardındaki
sebeplerden en önemlisi, nüfus eğilimlerinin yaşlanma yönünde bir seyir göstermesi ve
yaşlanmaya ilişkin politikaların bu ülkelerde net bir şekilde uygulanıyor olmasıdır.
Avrupa Birliği içerisinde demografik yapıları ve nüfus eğilimleri itibariyle benzer
özellikler gösteren ve Avrupa Birliği’nin ekonomik ve siyasi yapıları ile öncü ülkeleri
olan Almanya, İngiltere ve Fransa’ya ek olarak Avrupa Birliği dışından bir ülke olan
Norveç’in de seçilmiş ülkelere dâhil edilmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür.
Böylece, Avrupa Birliği genel politikalarının dışında kalan ve bu ülkelere göre farklı
demografik özellikler gösteren bir ülkeye ilişkin de kapsamlı bilgilerin sunulması
sağlanmış olmaktadır. Almanya, İngiltere, Fransa ve Norveç örneklerinin birlikte
incelendiği bu bölümle birlikte, seçilmiş ülkelerde uygulanmış ve uygulanmakta olan

106

Activation-Support (LMP Participants per 100 Persons Wanting to Work),
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lmp_ind_actsup&lang=en, (23.12.2013).
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tedbirlerin, Türkiye için öngörülen veya öngörülmesi muhtemel politikalara fikir
bazında katkı sunması amaçlanmaktadır.
3.5.1 Nüfus Büyüklükleri
Söz konusu ülkelerin belirli yıl aralıkları itibariyle nüfus büyüklükleri Tablo
9’da yer almakta olup, 2010 yılından 2013 yılına kadar geçen süreçte, Avrupa Birliği
nüfusu dâhil olmak üzere ülkelerin nüfus büyüklüklerinin artmış olduğu dikkat
çekmektedir. Ancak, çalışma kapsamında daha önce bahsedilmiş olan Avrupa Birliği’ne
ilişkin nüfus tahminlerine göre söz konusu ülkeler, nüfusu yaşlanan ve yaşlanmaya hızla
devam edecek olan ülkeler arasında ön sıralarda yer almaktadır.

Tablo 9: Avrupa Birliği’nin ve Seçilmiş Ülkelerin Belirlenen Yıllar
İtibariyle Nüfus Büyüklükleri
YER/ZAMAN
Avrupa Birliği
Almanya
İngiltere
Fransa
Norveç
Türkiye

2005
2007
491.035.776 494.982.082
82.500.849 82.314.906
60.171.462 61.052.260
62.772.870 63.645.065
4.606.363
4.681.134
71.610.009 69.689.256

2010
500.215.733
81.802.257
62.471.264
64.658.856
4.858.199
72.561.312

2013
502.965.165
82.020.578
63.887.988
65.633.194
5.051.275
75.627.384

Kaynak: EUROSTAT107 verilerinden derlenmiştir

3.5.2 Yaş Gruplarının Nüfus İçerisindeki Büyüklükleri
Söz konusu ülkelerdeki nüfus büyüklükleriyle birlikte nüfusun yapısı da bu
ülkelerin ele alınmasında önemli bir belirleyici olmuştur. Bu kapsamda, aşağıda yer alan
Tablo 10 incelendiğinde, 2013 yılındaki nüfus büyüklüklerinin yaş gruplarına göre
dağılımı görülebilmektedir.

107

Population on 1 January by Age and Sex,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en, (23.12.2013).
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Tablo 10: Avrupa Birliği’nin ve Seçilmiş Ülkelerin 2013 Yılı Nüfus Büyüklüklerinin
Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
YER/YAŞ GRUBU
Avrupa Birliği
Almanya
İngiltere
Fransa
Norveç
Türkiye

Toplam
502.965.165
82.020.578
63.887.988
65.633.194
5.051.275
75.627.384

15 Yaş Altı
78.442.777
10.736.998
11.248.496
12.201.308
927.384
18.857.179

15-64 Yaş 65 Yaş ve Üzeri
333.026.183
91.496.205
54.280.665
17.002.915
41.654.536
10.984.956
41.927.702
11.504.184
3.333.277
790.614
51.088.202
5.682.003

Kaynak: EUROSTAT108 verilerinden derlenmiştir

3.5.3 Yaş Gruplarının Nüfus İçerisindeki Oranları
2013 yılındaki nüfus büyüklüklerinin yaş gruplarına göre dağılımının Avrupa
Birliği ve seçilmiş ülkeler açısından kıyaslanabilir olması amacıyla, yukarıdaki tabloda
yer alan veriler ışığında, yaş gruplarının Avrupa Birliği ve seçilmiş ülke nüfuslarının
içerisindeki payları hesaplanarak aşağıda yer alan tablo oluşturulmuştur.

Tablo 11: Avrupa Birliği’nin ve Seçilmiş Ülkelerin Nüfusunu
Oluşturan Yaş Gruplarının 2013 Yılı Nüfusu İçerisindeki Oranları
YER/YAŞ GRUBU
Avrupa Birliği
Almanya
İngiltere
Fransa
Norveç
Türkiye

15 Yaş Altı
15,6
13,1
17,6
18,6
18,3
25,0

15-64 Yaş 65 Yaş ve Üzeri
66,2
18,2
66,2
20,7
65,2
17,2
63,9
17,5
66,0
15,7
67,5
7,5

Not: Bazı yüzdelerin ondalık kısımları yuvarlanmıştır. (%)

3.5.4 Doğum Oranları
Avrupa

Birliği

genelinde

ve

seçilmiş

ülkelerdeki

nüfus

yapılarının

değişmesindeki önemli sebeplerinden birisi de doğum oranlarının oldukça düşük
seviyelerde seyrediyor olmasıdır. Doğal sürdürülebilirlik oranı olan 2,1 seviyesinin
altındaki durumlarda nüfusun yaşlanması ve nüfusun küçülmesi kaçınılmazdır. Avrupa
108

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en.
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Birliği’nde ve seçilmiş ülkelerde aynı zamanda yaşam süreleri uzuyor olduğu için, söz
konusu nüfus kayıplarının bir kısmı şimdilik karşılanabilmektedir.

Tablo 12: Avrupa Birliği ve Seçilmiş Ülkelerin Toplam Doğum Oranları
YER/ZAMAN
Avrupa Birliği
Almanya
İngiltere
Fransa
Norveç
Türkiye

2005
1,51
1,34
1,94
1,76
1,84
:

2007
1,56
1,37
1,98
1,87
1,90
:

2009
1,60
1,36
2,00
1,89
1,98
2,09

2011
:
1,36
2,01
1,91
1,88
2,03

2012
:
1,38
:
:
1,85
2,09

Kaynak: EUROSTAT109 (%)

3.5.5 Toplam İşsizlik Oranları
Avrupa Birliği geneli için daha önce detaylı olarak sunulmuş olan ve seçilmiş
ülkelerdeki diğer benzer demografik veriler, nüfusun yapısındaki değişiklikleri önemli
ölçüde ortaya koymaktadır. Yaşlanan nüfusun beraberinde getirdiği olumsuzluklara
ekonomik sebepler ve diğer etkenler de eklendiği zaman ülkeler için işsizlik oranları
önemli boyutlara ulaşabilmektedir. Tablo 13’ten de görülebileceği üzere kriz yıllarında
işsizlik oranları önemli seviyelere yükselmiştir.

Tablo 13: Avrupa Birliği Genelinde ve Seçilmiş Ülkelerde Toplam
İşsizlik Oranları
YER/ZAMAN
Avrupa Birliği
Almanya
İngiltere
Fransa
Norveç
Türkiye

2006
8,3
10,3
5,4
9,2
3,4
8,7

2008
7,1
7,5
5,6
7,8
2,5
9,7

2010
9,7
7,1
7,8
9,7
3,6
10,7

2012
10,5
5,5
7,9
10,2
3,2
8,1

Kaynak: EUROSTAT110 (%)

109

Fertility Indicators, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_find&lang=en,
(23.12.2013).
110
Unemployment Rate by Sex and Age Groups – Annual Average,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en, (23.12.2013).
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3.5.6 25 – 74 Yaş Grubu İşsizlik Oranları
Avrupa Birliği genelinde ve seçilmiş ülkelerde Tablo 14’te yer aldığı şekilde
gerçekleşen 25 – 74 yaş grubu işsizlik oranları, toplam işsizlik oranlarına görece daha
düşük seyretmektedir. Bu durumun önemli bir nedeni, genç işsizliği oranlarının yüksek
oluşudur. Bir diğer neden ise yaşlıların işgücü piyasasından erken çekilmesine bağlı
olarak yaşlıların işsiz sayılmamalarıdır. 2012 yılı verileri incelendiğinde 25 – 74 yaş
grubu işsizliğin en yüksek gerçekleştiği ülkenin Fransa olduğu görülmektedir. Aynı yıl
için Avrupa Birliği ortalaması ise 9,1 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: Avrupa Birliği Genelinde ve Seçilmiş Ülkelerde 25 – 74
Yaş Grubu İşsizlik Oranları
YER/ZAMAN
Avrupa Birliği
Almanya
İngiltere
Fransa
Norveç
Türkiye

2006
7,1
9,8
3,8
7,7
2,6
6,9

2008
6,0
7,1
3,9
6,5
1,7
7,8

2010
8,3
6,7
5,8
8,1
2,7
8,8

2012
9,1
5,2
5,7
8,7
2,3
6,7

Kaynak: EUROSTAT111 verilerinden derlenmiştir (%)

3.5.7 Almanya
3.5.7.1 Kamu İstihdam Kurumuna Kayıtlı İş Arayanlar ve Kayıtlı İşsizler
Almanya’da kamu istihdam kurumuna kayıtlı olan iş arayanların ve işsizlerin
toplam rakamları, toplam rakamların, kadın- erkek, 25 yaş altı-25 yaş üstü kırılımları
Tablo 15’te yer almaktadır. Söz konusu tablo incelendiğinde, Almanya’daki kayıtlı
işgücünün önemli bir bölümünü 25 yaş ve üzeri iş arayanlarla işsizlerin oluşturduğu
anlaşılmaktadır. 2011 yılında 2 bin civarında çalışan, işini değiştirmek veya daha iyi
şartlarda iş bulabilmek için kamu istihdam kurumunda kayıtlı durumundadırlar.

111

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en.
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Tablo 15: Almanya’da Kamu İstihdam Kurumuna Kayıtlı İş Arayanlar ve
Kayıtlı İşsizler
GÖSTERGE/ZAMAN

2005

2007

2009

2011

6.776.839

6.037.570

5.738.373

5.207.557

Erkek

3.617.097

3.032.625

3.075.804

2.729.721

Kadın

3.159.742

3.004.945

2.662.569

2.477.836

25 Yaş Altı

1.082.014

860.482

722.333

564.555

25 Yaş ve Üstü

5.694.825

5.177.088

5.016.040

4.643.002

4.860.877

3.776.425

3.423.283

2.975.823

Erkek

2.605.897

1.901.671

1.867.775

1.585.914

Kadın

2.254.980

1.874.754

1.555.508

1.389.909

618.867

404.911

377.019

278.896

4.242.010

3.371.514

3.046.264

2.696.927

Kayıtlı İş Arayanlar (Toplam)

Kayıtlı İşsiz (Toplam)

25 Yaş Altı
25 Yaş ve Üstü
Kaynak: EUROSTAT

112

3.5.7.2 Almanya Genelinde Aktif Tedbirlere İlişkin Harcamalar
Aşağıda yer alan Tablo 16’da görüldüğü üzere, Almanya genelinde ekonomik
krizin etkilerini en çok hissettirdiği 2009 yılında aktif tedbirlere harcanan tutar 60
milyar Avro’nun üzerindedir. 2011 yılına doğru yaşanan toparlanma ile birlikte bu tutar
tekrar 47 milyar Avro seviyesine gerilemiştir. Aynı tablo içerisinde, çalışmanın önceki
bölümlerinde detaylı olarak açıklanmış olan istatistikî gruplandırmalar doğrultusunda,
Almanya genelinde uygulanan aktif tedbirlerin alt kırılımlarına ne gibi tutarlar
harcandığına ilişkin verilere erişilebilmektedir.

112

Persons Registered with Public Employment Services (PES),
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lmp_rjru&lang=en, (24.12.2013).
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Tablo 16: Almanya Genelinde Aktif Tedbirlere İlişkin Harcamalar
GÖSTERGE/ZAMAN
Toplam
İşgücü Piyasası Hizmetleri
Eğitimler
İş Değiştirme ve İş Paylaşımı
İstihdam Teşvikleri
Korumalı İstihdam ve İyileştirme
Doğrudan İş Oluşturma
Girişimcilik Teşvikleri
İş Dışı Gelir Desteği
Erken Emeklilik

2005
2007
2009
2011
66.625.230 49.303.740 60.055.860 47.178.050
6.565.540 6.540.010 9.048.500 8.872.860
5.989.600 6.203.060 8.609.450 6.727.550
10.150
4.380
2.400
:
1.091.070 1.527.150 2.505.880 1.490.350
2.769.560
173.160
864.030
809.960
1.755.210 1.613.520 1.417.160
849.310
3.352.190 1.865.620 1.649.390 1.759.480
43.979.510 29.976.330 34.637.210 25.362.030
1.112.390 1.400.510 1.321.850 1.306.510

Kaynak: EUROSTAT113 verilerinden derlenmiştir (Avro - 000)

3.5.7.3 Almanya Genelinde Aktif Tedbirlerden Yararlanan Kişi Sayısı
Aktif tedbirler kapsamında yapılan harcamalardan yararlanan kişi sayıları ve bu
sayıların programlar kapsamındaki alt kırılımlarına ilişkin aşağıda yer alan Tablo 17
incelendiğinde, toplam katılımcı sayılarının harcamalarla orantılı olarak değiştiği
görülmektedir. Bu kapsamda, işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı gibi ödemelerin yer
aldığı iş dışı gelir desteği grubunun hemen ardından aktif tedbirler içerisinde önemli bir
yer tutan eğitimler grubu gelmektedir.

Tablo 17: Almanya Genelinde Aktif Tedbirlerden Yararlanan Kişi Sayısı
GÖSTERGE/ZAMAN
Toplam
İşgücü Piyasası Hizmetleri
Eğitimler
İş Değiştirme ve İş Paylaşımı
İstihdam Teşvikleri
Korumalı İstihdam ve İyileştirme
Doğrudan İş Oluşturma
Girişimcilik Teşvikleri
İş Dışı Gelir Desteği
Erken Emeklilik

2005
2007
2009
2011
6.163.704 5.348.976 6.262.945 4.375.160
:
220.164
345.565
207.975
737.765
791.785
799.139
658.651
699
367
165
:
92.102
161.387
259.743
195.687
150.337
15.480
43.459
39.224
283.080
343.883
295.533
175.741
323.159
236.993
147.363
137.908
4.484.303 3.474.567 4.276.911 2.872.396
92.259
104.350
95.067
87.578

Kaynak: EUROSTAT114 verilerinden derlenmiştir

113

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lmp_expsumm&lang=en.
LMP Participants by Type of Action (Summary Tables),
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lmp_partsumm&lang=en, (24.12.2013).
114
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3.5.7.4 Almanya’da Nüfusun Yaşlanmasının Olumsuz Etkilerine Karşı Alınan
Tedbirler ve Uygulanan Politikalar
Mevcut demografik ve ekonomik gelişmeler ışığında Almanya, istihdam
politikalarının yaşlanma ile ilgili alanlarına yönelik birçok düzenlemeye gitmiştir ve
Avrupa istihdam politikalarının gerçekleştirilmesi yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu
noktada, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamındaki hedeflerden yaşlanma ile ilgili doğrudan
veya dolaylı hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik verilere aşağıda yer alan Tablo
18’den ulaşılabilmektedir. Söz konusu veriler incelendiğinde birçok göstergede
Almanya’nın oldukça başarılı olduğu gözlemlenmektedir.

Tablo 18: Avrupa 2020 Stratejisi Seçilmiş Göstergelerinde Yıllar İtibariyle
Gerçekleşme Oranları (Almanya)
Referans Zaman Dilimi
Birim

2005 2008 2009 2010 2011 2012

Hedef

20-64 yaş grubundaki nüfusun %75'i istihdam edilmelidir
20-64 yaş
20-64 yaş grubu
grubu nüfusun 69,4 74 74,2 74,9 76,3 76,7
75
istihdam oranı
yüzdesi
Okul erken terklerinin %10'un altına indirilmeli ve 30-34 yaş grubunun %40'ının
yüksek öğretim mezunu olmalıdır
18-24 yaş
Okulu erken terk
grubu nüfusun 13,5 11,8 11,1 11,9 11,7 10,6
10
edenler
yüzdesi
30-34 yaş
Yüksek okul
grubu nüfusun 26,1 27,7 29,4 29,8 30,7 32
40
mezunları
yüzdesi
Avrupa Birliği Gayri Safi Hâsılasının %3'ü araştırma ve geliştirme faaliyetlerine
ayrılmalıdır
Araştırma Geliştirme Gayri Safi
Faaliyetlerine
Hâsılanın
2,51 2,69 2,82 2,8 2,89 2,92
3
Harcanan Tutar
yüzdesi
Kaynak: EUROSTAT115

Almanya, Avrupa Birliği genel istihdam politikalarının yanı sıra, OECD’nin
ülkeler için önerdiği politika gündemini de ayrıca takip etmekte ve bu politikalar
doğrultusunda da bazı uygulamalar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda Almanya,
115

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators.
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OECD tarafından 2006 yılında yayınlanan “Daha Uzun Yaşa, Daha Çok Çalış”116 isimli
Rapor’da yer alan, OECD ülkeleri ile birlikte Almanya için de geçerli bazı tespitleri ve
politika önerilerini politika geliştirme süreçlerinde dikkate almıştır.
Gerek Almanya, gerek İngiltere, Fransa ve Norveç örneklerinde ele alınan bu
rapor, mevcut son duruma ilişkin olarak, doğrudan ülke otoritelerinden sağlanan veriler
ve bilgiler doğrultusunda oluşturulduğu için literatürdeki en güncel ve en güvenilir
kaynaktır. Tüm uygulamalar ve değişiklikler öncesi ve mevcut durumu ile sağlıklı bir
şekilde ele alınmıştır. Bu sebeple, özellikle söz konusu ülkelerin uyguladığı politika ve
uygulamaların doğru bir şekilde anlatılabilmesi için elde edilen diğer veriler ve
bulgularla birlikte çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bu Rapor’un farklı bölümlerine
özellikle yer verilerek doğru ve güncel bilginin sunulması sağlanmaktadır.
Söz konusu Rapor, nüfusun yaşlanması ile ilgili üç tematik alan üzerine
oluşturulmuştur. Birinci tematik alan, çalışmanın devamına yönelik finansal tedbirlerin
yeniden gözden geçirilmesine yöneliktir. Rapor kapsamında irdelenen ikinci tematik
alan, işverenler tarafından konulan istihdamın önündeki engellerin kaldırılmasıdır.
Üçüncü ve son tematik alan ise yaşlı çalışanların istihdam edilebilirliklerinin
artırılmasıdır.
Söz konusu Raporda yer alan bu önceliklerden yola çıkarak, yıllar itibari ile
Almanya’nın yaşlanma ile ilgili olarak ne gibi tedbirler aldığı hususu ise son dönemdeki
politikaların izlenmesi ve değerlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu açıdan,
OECD’nin ilk çalışmasının devamı niteliğinde olan ve 2005-2012 yılları arasında
uygulanan politikaları her bir ülke açısından ayrı ayrı değerlendiren İzleme Raporları,
son dönemde Almanya’nın, nüfusun yaşlanmasının olumsuz etkilerine karşı aldığı
önlemler ve uyguladığı politikalar hakkında bilgi sahibi olabilmek açısından önem arz
etmektedir. Almanya’nın yaşlanma ile ilişkili olarak uyguladığı politikaların temel
kaynağı OECD’nin 2006 yılında yaptığı önerilerden ibaret olmamakla birlikte, mevcut
durumu bütüncül bir bakış açısıyla ele aldığı için, söz konusu İzleme Raporu’ndan
Almanya’nın yaşlanma ile ilişkili politikalarının geneli hakkında önemli bilgiler elde
edilebilmektedir. Bu sebeple, çalışmanın bu bölümünde, Almanya için OECD
tarafından hazırlanmış olan İzleme Raporu’nun 117 sonuçlarına yer vermenin faydalı
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olacağı değerlendirilmektedir. Yaşlanma eğilimi içerisinde yer alan ülkelere sunulan
politika önerileri üzerine bilgi sahibi olmak, gelecekte Türkiye açısından karşılaşılması
muhtemel durumlar açısından ele alındığında iyi bir kaynak teşkil etmektedir.
3.5.7.4.1

Çalışma Hayatının Devamına Yönelik Finansal Tedbirler

i. Emeklilik Kurallarının Yeniden Düzenlenmesi
Almanya için önemli önerilerden birisi yaşam süresinin artması ile birlikte
gerekli duyulduğu takdirde emeklilik yaşının arttırılmasına hazırlıklı olunması yönünde
olmuştur. Bu kapsamda, mevcut gelişmelerin de doğal bir sonucu olarak, 2007 Yasal
Emeklilik Yaşı Uyum Kanunu ile Almanya’da emeklilik yaşı yükseltilmiştir. 1947
yılında ve sonrasında doğanlar için emeklilik yaşı, 2012-2029 dönemi için 65’ten 67’ye
çıkmış, 1964 yılında ve sonrasında doğanlar için ise standart emeklilik yaşı 67 olarak
belirlenmiştir. Yine aynı kanunla birlikte devlet destekli ek emeklilik programlarına
ilişkin minimum emeklilik yaşı da 60’dan 62’ye yükseltilmiştir. Almanya için
belirlenen bir diğer öneri, memurlar için geçerli olan emeklilik kurallarının yeniden
gözden geçirilmesi yönünde olmuştur. Bu önerinin, 2009 Memur Kanununun Yeniden
Düzenlenmesi Kanunu ile karşılık bulduğu görülmektedir. 2009 yılındaki düzenleme ile
birlikte federal kamu hizmeti yürüten memurların emeklilik yaşının yükseltilmesi
öngörülmüştür. Bu artışın 2012 yılından itibaren kademeli olarak hayata geçmesi
planlanmıştır. Gerek özel sektör çalışanları gerek kamu çalışanları için hayata geçirilen
bu düzenlemelerle birlikte, erken emekliliğe neden olabilecek uygulamaların yaygın
kullanımına ilişkin tedbirlerin alınması mevcut öneriler arasındadır. 58 yaş ve
üzerindeki kişiler için ön koşulları nispeten daha hafifletilmiş olan İşsizlik Yardımı
alma durumu 2008 yılı itibari ile kaldırılmıştır. Bunun en önemli nedeni ise işverenlerin
belirli bir yaş sınırı üzerine çıkan kişileri ikna ederek İşsizlik Yardımına
yönlendirmeleri olmuştur. Çünkü bu durumda işverenler aradaki iş akdini feshetmekte
ve çalışanlar emeklilik yaşı gelene kadar İşsizlik Yardımından faydalanmamaktadır.
2008 yılından sonraki uygulamada çalışma durumu, İşsizlik Yardımından daha az fayda
getiriyorsa

ve

diğer

şartlar

sağlanmışsa

getirilmiştir.118
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yardıma

hak

kazanılması

istisnası

ii. Yarı Zamanlı Çalışmanın Kapsamının Daraltılması
Emeklilikle ilgili önerilere ve düzenlemelere paralel olarak, yaşlıların yarı
zamanlı çalışmalarına ilişkin teşviklerin kaldırılması veya azaltılmasına yönelik öneriler
kapsamında Almanya birtakım düzenlemelere gitmiştir. Yaşlıların yarı zamanlı
çalışmalarına yönelik teşvikleri düzenleyen 1996 Yaşlıların Yarı Zamanlı Çalışması
Kanunu 2009 yılında teşvik programı süresinin bittiğini belirtmektedir. Yapılan yeni
düzenlemelerle birlikte, 2009 yılından sonra bu teşvik programından faydalanmak
isteyen yaşlıların ek istihdam olarak yeniden işe alınıyor olmaları kuralı getirilmiştir.
Dolayısı ile mevcut durumda işyerinde çalışan yaşlılar, işten ayrılmaları durumunda
aynı işyerinde yarı zamanlı çalışmaya başlayamamaktadırlar. Yaşlı istihdamını teşvik
ederken mevcut istihdamın korunması temel kural olarak uygulanmaktadır.119
iii. Engelli İstihdamının Artırılması
Almanya için önerilen tedbirler arasında, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları
Sözleşmesi ile de bağlantılı olarak, engelli istihdamının daha fazla teşvik edilmesi
hususuna ayrıca yer verilmektedir. Almanya’nın bu öneri doğrultusunda engelliler için
hazırlanmış olduğu teşvik mekanizması, doğrudan engelli kişiye verilen ücretler veya
işverene prim kolaylıkları sağlanması şeklinde değil, engelliler için yeni işlerin ortaya
çıkmasını sağlayan girişimlere yöneliktir. Bu teşvik mekanizması, “İçerme Girişimi –
Ciddi Engel Sahibi Kişilerin Genel İşgücü Piyasasında Çalışmaya Katılımlarının
Artırılması” şeklinde adlandırılmaktadır. Teşvik mekanizması içerisinde işverenler, işsiz
kalmış veya iş arayan ve ciddi bedensel engellere sahip 50 ve üzeri yaş grubundaki
kişiler için yeni işler ortaya çıkaran girişimlerde bulunmaktadır. Bu girişimlerle ortaya
çıkan her bir meslek/açık iş için işverenler, teşvik mekanizmasından 10.000 Avro’ya
kadar destek alabilmektedirler. Bu teşvik mekanizması içerisinde aynı zamanda 50 yaş
ve üzeri engelli vatandaşlara iş bulmaya yardımcı olmakla görevli özel bir iş merkezi
(Job Centre) bulunmaktadır. Mevcut çalışma durumunun devam ettirilmesine yönelik
finansal tedbirler kapsamındaki bir diğer öneri de sosyal güvenlik sistemleri açısından
son derece önemli bir husus olan aktüeryal dengelerin yakından izlenmesi ve
değerlendirilmesidir. Özellikle 60-64 yaş grubunda yer alan işgücü arzının yakından
izlenmesi gerekmektedir. Bu yaş grubundaki işgücü arzının artması durumunda erken
emeklilik teşvikleri tamamen uygulamadan kaldırılmalıdır. Almanya henüz bu öneri
119
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kapsamında bir çalışma gerçekleştirmemiştir. 60-64 yaş grubundaki işgücü arzı
kademeli olarak artış göstermekle birlikte, erken emekliliğe yönelik şartların bir miktar
daha zorlaştırılması ile yetinilmiştir.120
3.5.7.4.2

İşverenler Tarafından Konulan Engellerin Kaldırılması

i. Yaş, Kazanç ve Üretkenlik Arasındaki İlişkinin Güçlendirilmesi
İstihdamın önündeki engellerin çalışanlar açısından değerlendirilmesi ve
işverenlerin isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkardığı bu engellerin kaldırılması için
geliştirilen tematik alan kapsamında önemli öneriler sunulmuştur. Bu önerilerden ilki
yaş, kazanç ve üretkenlik arasındaki ilişkinin güçlü ve tutarlı olmasının desteklemesidir.
Bu kapsamda, öncelikle 2009 yılında Federal Memurlar Ücret Kanunu gözden
geçirilerek bazı değişiklikler yapılmıştır. Önceki sisteme göre memur aylıkları iki yılda
bir otomatik olarak yükseliyor iken, yeni sistemde bu durum değiştirilerek aylıkların iş
deneyimine göre yükseltilmesi esası benimsenmiştir. Bu reformun amacı, temel maaş
düzeyini memurun yaşına daha az bağımlı hale getirmektir. Yeni oluşturulan sistemde
yer alan maaş tablosuna göre, her bir derece sekiz kademe içermektedir. Normal
performanstaki bir memur yaşından bağımsız olarak bu dereceleri 23 yıl içerisinde
geçerek en üst maaş seviyesine ulaşabilmektedir. Daha yüksek performanstaki
memurlar bu süreyi kısaltabildiği gibi, düşük performanstaki memurlar en üst düzeydeki
maaş seviyesine çok daha geç ulaşabilmektedirler. Bazı durumlarda özel sektörde elde
edilen iş tecrübeleri de göz önünde bulundurulabildiğinden, memurluk özel sektör
deneyimi olanlar için de çekici hale gelmektedir. Yapılan bu düzenleme ile bir yandan
yaşlı çalışanların performanslarındaki düşüşün en aza indirilmesi sağlanıyorken diğer
yandan mevcut işgücünün etkin ve verimli bir şekilde kullanılması mümkün olmaktadır.
Benzeri bir düzenleme, memur olmayan federal işçiler için de hayata geçirilmiştir. 2005
yılından beri toplu pazarlık anlaşmaları ile yürüyen maaş sistemi, yeni sistem ile birlikte
ücretlerin, toplam çıktıya, işçinin iş deneyimine ve bireysel performansa göre
değerlendirildiği bir yapıya kavuşmuştur.121
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ii. Yaş Ayrımcılığı Kanunu’nun İzlenmesi ve Uyum İçin Rehberlik Sağlanması
Yaş Ayrımcılığı Kanunu’nun uygulamaya geçmesiyle birlikte bu kanunun
izlenmesi ve uyum için rehberlik sağlanması bir diğer önemli öneridir. Söz konusu öneri
kapsamında, 2006 yılında Genel Ayrımcılıkla Mücadele Kanunu hayata geçmiştir ve bu
kanunla birlikte, Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençler Federal Bakanlığınca, Ayrımcılıkla
Mücadele Kurumu kurulmuştur. Bu Kurum, iş başvurularında gizli başvuru işlemleri ile
ilgili bir proje başlatmıştır. Bu proje kapsamındaki bir yıllık deneme sürecinde
belirlenen açık işlere alınan başvurularda, kişilerin doğum tarihleri de dâhil olmak üzere
temel kimlik bilgileri değerlendirme dışı bırakılmıştır. Böylece, anonimleştirilmiş
özgeçmişlerin sadece başvuranların becerilerine ve yeteneklerine odaklanması
sağlanmıştır. Bu sayede, yaşlı başvuru sahiplerinin şanslarının artırılması yönünde
önemli bir iyileşme olduğu gözlemlenmiştir. Bu pilot uygulamaya benzer uygulamalar
çeşitli iş başvuruları için başarılı ve ayrımcılığı ortadan kaldıran uygulama modeli
olarak sunulmaktadır.122
iii. Yaşlı İstihdamının Korunması
Bir diğer önemli öneri olan yaşlılar için istihdamın korunması hususunda
Almanya, genç veya yetişkin çalışanlarda olduğu gibi dengeli bir bakış açısı
sergilemektedir. Örneğin, yaşlı bir işçi bir kez işe alındığında, işyeri için bazı acil
operasyonel ihtiyaçlar olsa dahi, yasal etkilerinden ötürü yaşlı işçiler kolay kolay işten
çıkarılamamaktadırlar. Aksi takdirde, istihdam ilişkisinin son bulması hatırı sayılır mali
yükleri beraberinde getirecektir. Bu durum, yaşlı çalışanların yerine genç çalışanların
tercih edilmesinin önündeki önemli koruyucu etkenlerden birisidir.123
iv. İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
Almanya için sunulan önerilerden bir diğeri ise sosyal paydaşların iyi
uygulamaları

yaygınlaştırmalarını

desteklemek

şeklinde olmuştur.

Almanya’da

sendikalar ve işçiler kendi başlarına iyi uygulamaların desteklenmesi ve paylaşılması ile
ilgili çalışmalar yürütmektedirler. Sosyal otoriteler, bu konuda devletin tavsiyelerine
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ihtiyaçları olmadığını belirtmişlerdir. Bu sebeple Almanya, sosyal paydaşlarla
arasındaki ilişkiyi bu alanda güçlendirme imkânı bulamamıştır.124
3.5.7.4.3

Yaşlı Çalışanların İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması

i. İşsizlik Sigortası Kapsamının Yaşlılar İçin Genişletilmesi
Yaşlı çalışanların oranında yaşanan önemli artışa istinaden, bu işçilerin işgücü
piyasasında kalabilme şanslarını artıracak hususlar göz önünde bulundurularak
belirlenmiş olan tematik alan kapsamında Almanya için önemli önerilerde
bulunulmuştur. Yaşlı çalışanların istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik ilk
öneri, ücret teminatları için genişletilmiş uygunluk durumlarının sağlanmasıdır. Bu
kapsamda, 2007 yılında ücret garantilerinin kapsamı genişletilmiştir. İşsizlik sigortası
ödemelerine hak kazanılması için minimum süre 180 günden 120 güne indirilmiştir.
Ayrıca, uzun süreli işsizlerin işsizlik sigortasına erişebilmeleri için kapsam
genişletilmiştir. Bu düzenlemelerle uygulanmaya başlayan bir kuralla birlikte,
sözleşmenin taraflarınca belirlenmiş bir tarife anlaşması olmaması durumunda,
ödenecek olan işsizlik sigortası ödemesi yerel ücretlere göre belirlenecektir. Ödeme
alınabilecek süre iki yıla yükseltilmiş olmakla birlikte, çalışırken alınan ücret, ilk yıl
için %50, ikinci yıl için ise %30 oranında tazmin edilmektedir. Daha sonraki süreçte ise,
geçici ücret garantilerinin istatistikî veriler ışığında birçok durumda yeni bir iş sahibi
olma üzerinde etkilerinin olmadığı ve sınırlı bir istihdam etkisi ortaya çıkardığı
anlaşılmıştır. Bu sebeple, 2011 yılı sonunda tekrar sabit dönemli ücret garantisi
uygulanmaya başlanmıştır.125
ii. Kamu İstihdam Kurumuna Yönelik Özel Yerleştirme Hedeflerinin
Belirlenmesi ve Yaşlı İşsizler İçin Profilleme Çalışması Yapılması
Kamu istihdam hizmetleri için risk gruplarına yönelik özel işe yerleştirme
hedeflerinin belirlenmesi ve yaşlı işsizler için profilleme çalışmasının yoğunlaştırılması
önemli bir öneri olarak Almanya’nın gündemine sunulmuştur. Bu öneri ve Almanya’nın
yaşlanan nüfusu ile birlikte, 2005 yılından bu yana sunulmuş olan bölgesel istihdam
anlaşmalarını kapsamı içine alan “50+ Perspektifi – Bölgelerdeki Yaşlı İşçiler İçin
İstihdam Anlaşması” girişimi uygulama alanı bulmuştur. Girişimin hedef kitlesini
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yoğun olarak uzun dönemli, düşük nitelikli veya yarı nitelikli yaşlı işsizler
oluşturmaktadır. Girişimin temel amaçlarından birisi, Alman Kamu İstihdam
Kurumu’nun idari yapılanması içinde yer alan bölgelerdeki yerel durumlarda tepki
verme ve çözüm üretme özgürlüğünün sağlanmasıdır. Bu kapsamda, 438 İstihdam
Kurumu Ofisi ve diğer yerel otoriteler (belediyeler, eyalet kurumları, sivil toplum
kuruluşları vb.) 2005 yılından bu yana uzun dönemli işsizler için birlikte
çalışmaktadırlar ve bu grup içerisindeki 50 yaş ve üzeri işsizlerin aktifleştirilmesi ve
işgücü piyasası ile bütünleştirilmesi özel bir amaç olarak sürdürülmektedir. Bu işbirliği
kapsamında alınan tedbirler, 50 yaş ve üzeri grupta yer alan kişilerin işgücü piyasalarına
yeniden dâhil olması, kamuoyunda yaşlanmaya ve yaşlı işgücüne yönelik farkındalığın
artırılması, işverenlerin ve girişimcilerin yaşlı işgücüne karşı bakış açılarının
değiştirilmesi ve Dünya genelindeki iyi uygulamaların ve yenilikçi yaklaşımların tespit
edilmesi ana konuları çerçevesinde toparlanmıştır. Böylece, bölgesel ve yerel aktörlerin
ortak çalışmalarıyla, yaşılar için daha fazla ve daha iyi istihdam olanaklarının
sağlanması amaçlanmıştır. Geliştirilen stratejiler ve araçlar bütünleşmeyi sürdürülebilir
kılmak üzere kurgulanmaktadır. Bu işbirliğinin ruhundaki en önemli husus işbirliğinin
ilgili tüm sektörlerin arasındaki uyumu tesis etmesidir. İşbirliği çerçevesinde işgücü
piyasası, istihdam, sosyal ve sağlık politikaları kesiştirilerek birlikte çözümler üretilmesi
esası benimsenmiştir. Üretilen bu çözümler arasında farklı araçlar bulunmaktadır.
Profilleme, değerlendirme ve mevcut durum analizi, özel mesleki eğitim tedbirleri,
şirketlerde staj, işe yerleştirme desteği, girişimler için ücret teşvikleri, zaman yönetimi
eğitimleri, demografik değişimlerin etkileri konusunda farkındalığı artırıcı kamuoyu
kampanyaları ve kurumlar arası iyi yönetişimin güçlendirilmesi, kullanılan araçların
başlıcalarıdır. Söz konusu işbirliğinin dayanağı olan 50+ Perspektifi kapsamında bu
araçların bölgesel olarak geliştirilmeye devam edilmesi ve girişimin son aşamasında en
başarılı fikirlerin ve uygulamaların belirlenerek kalıcı işgücü piyasası politikaları haline
getirilmesi öngörülmektedir. 50+ Perspektifi üç aşamadan oluşmakta olup, ilk aşaması
2005-2007 yıllarını, ikinci aşaması 2008-2010 yıllarını, üçüncü ve son aşaması ise
2011-2015 yıllarını kapsamaktadır.126
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iii. Yaşlılar için Mesleki Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve
Etkinleştirilmesi
Almanya için sunulmuş olan önerilerden bir diğeri de mevcut mesleki eğitim
araçlarının geliştirilmesi ve en etkin şekilde kullanımının sağlanmasıdır. Bu kapsamda
Almanya, düşük vasıflı kişiler ve 45 yaş üzeri yaşlılar için 2006 yılında Yaşlı ve
Vasıfsız Personelin Kendini Geliştirme Yardımı (WeGebAU) isimli bir eğitim teşvik
programını hayata geçirmiştir. Bu programın temel amacı, katılımcıların istihdam
edilebilirliklerinin artırılması ve işletmelerin rekabet edebilirliklerinin artırılmasıdır.
Program sayesinde ayrıca nüfusun yaşlanması ile birlikte azalan nitelikli işgücünün bir
kısmının geri kazandırılması hedeflenmiştir. Geliştirilen bu program kapsamında, küçük
ve orta ölçekli işletmelerde çalışanlardan, mesleki eğitim derecesi almak veya sertifikalı
eğitim

programlarından

başlamışlardır.

yararlanmak

isteyenler,

bu

teşvikten

faydalanmaya

127

Çalışanlar için mesleklerini güncel tutma, işverenler açısından da nitelikli işgücü
için eğitim masraflarının devlet tarafından karşılanması faydaları ortaya çıkan bu
programda katılımcılar, Kamu İstihdam Kurumu tarafından onaylamış olan ve bazı
temel masrafların Kurum tarafından ödeneceğini belirten bir eğitim fişi almaktadır.
Dolayısı ile eğitime ilişkin temel masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır. Ek
olarak, işsizlik yardımı ödemeleri de eğitim boyunca İstihdam Kurumunca
sürdürülmektedir. Düşük nitelikli çalışanlar için eğitim süresince sosyal güvenlik
primleri ve ücret teşvikleri yine İstihdam Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Bununla
birlikte, katılımcıların temel ücretlerinin mesleki eğitim programı süresince işveren
tarafından ödenmesi gerekmektedir. 2009 yılındaki düzenleme ile kapsamı genişletilen
WeGebAU programından faydalanmak için diğer bazı teknik şartlar bulunmaktadır.
Programdan faydalanabilmek için en son katılım gerçekleştirilen meslek içi katılım
programının üzerinden dört yıl geçmiş olması gerekmektedir. Meslek içi eğitim
programına katılım süresi boyunca işverenin çalışana izin vermesi şartı aranmaktadır.
Katılım gerçekleştirilecek eğitim programı o meslek için alışılagelmiş vardiya saatleri
içerisinde olmalıdır. Mesleki eğitim yeri ve programı seçilirken İstihdam Kurumunun
onay verdiği kurum ve programlar arasından seçim yapılmalıdır, aksi takdirde ödeme
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yapılmamaktadır. Eğitim için oluşacak araç gereç masrafları ve bazı durumlarda diğer
masraflar (yol masrafları gibi) İstihdam Kurumu tarafından karşılanmaktadır.128
WeGebAU

programın

izlenmesine

yönelik

yapılan

değerlendirmeler,

işletmelerin %50’sine yakınının WeGebAU programını en azından duyduklarını ortaya
koymaktadır. Programdan faydalanan çalışanların %85’i programı ve etkilerini pozitif
olarak değerlendirmektedirler. Programdan yararlanma ve sonrasındaki faydalarını
işletmelerine kazandırmaları açısından bakıldığında, orta ölçekli işletmelerin bu konuda
küçük ölçekli işletmelere göre daha başarılı olduğu görülmektedir. Değerlendirmelere
göre, benzeri programların daha uzun yıllar uygulanacağı öngörülmektedir. Bu noktada
Almanya’nın üzerine düşen önemli görevlerden birisi de şirketlerin WeGebAU ve
benzeri programlardan haberdar olmaları ve bu programlara insan kaynakları
planlamalarında yer vermelerinin sağlanmasıdır. Ayrıca, mevcut durum göstermektedir
ki mesleki eğitimin finansmanının sağlanması, işgücü arzının azalması ve nitelikli
işgücüne olan ihtiyacın artması ile birlikte Alman işgücü piyasası politikasında önemli
bir yer tutmaya devam edecektir.129
iv. Sağlık ve Emeklilik Sigortası Arasında Eşgüdümün Sağlanması
Sağlık ve emeklilik sigortası arasındaki eşgüdümün geliştirilmesi gerekliliği
üzerine

sunulan

öneriden

yola

çıkarak

Almanya

birtakım

düzenlemeler

gerçekleştirmiştir. Almanya’daki sistem içerisinde sağlık sigortası fonları, tıbbi
tedavinin bir parçası olarak gerekli iyileştirme ödemelerini sağlamak zorundadır. Fakat
son 10 yıllık süreçte emeklilik sigortası ve sağlık sigortası arasında bir anlaşmazlık
yaşanmıştır. Bu anlaşmazlık temelde, çalışamayacak durumda olan fakat aldıkları tıbbi
iyileştirme ödemeleri ile birlikte yavaş yavaş işgücü piyasası ile tekrar bütünleşmeye
başlayan kişilerin prim ödemeleri etrafında süregelmiştir. Bu konudaki yasal
anlaşmazlıkların giderilebilmesi için, Alman Emeklilik Sigortası Kurumu, federe
düzeydeki sağlık sigortası fonları ve aynı zamanda Ulusal Sağlık Sigortası Fonları
Birliği ortak bir çözüm arayışı içerisine girmişlerdir. 2011 yılından itibaren yürürlüğe
giren yeni anlaşma kapsamında, işgücü piyasası ile yeniden bütünleşmenin sağlandığı
kademeli geçiş sürecinin, tıbbi iyileştirme için yapılan ödemelerin en geç dört hafta
sonrasında

başlaması

durumunda,

ödemelerin

128
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karşılanması karara bağlanmıştır. Bu düzenleme sayesinde tıbbi durumlarından ötürü
işgücü piyasasından uzak kalmış yaşlı çalışanlara ilişkin işlemler hem birleştirilmiş hem
de kolaylaştırılmıştır. Bu durum, iyileştirme süreçleri sonrası yaşlı çalışanların işgücü
piyasasına dönüşlerini cesaretlendiren öğeler arasında yer almaktadır.130
v. Hayat Boyu Çalışmanın Desteklenmesi
Almanya gündemindeki bir diğer öneri de her yaşta yaşam boyu çalışabilirliğin
desteklenmesidir. Almanya’daki mevcut durumda, emeklilik sigortası kurumları, bu
tedbirle uyumlu olarak, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan sigortalı işçilerin
çalışabilirliklerini korumak amacıyla bazı tıbbi ödemeler gerçekleştirmektedir.
Demografik değişikliklerin sosyo-ekonomik etkileri göz önünde bulundurulduğunda,
işçilerin sağlığı ve çalışabilirlikleri Almanya’da temel bir sağlık politikası olarak
gündemde yer almaktadır. Ayrıca bu durum, sürdürülebilir ekonomi ve toplum refahı
için özel bir amaç olarak ele alınmaktadır. Henüz Almanya’da bu konuda önleyici özel
bir kanun çıkarılmamış olmakla birlikte, 2007 yılında yürürlüğe giren Yasal Sağlık
Sigortasında Rekabetin Güçlendirilmesi Kanunu’yla, sağlık sigortası fonlarından, işyeri
sağlığının desteklenmesi için yatırımların yapılması hükme bağlanmıştır. Son dönemde
ise federal hükümet, benzer işçi sağlığını ve çalışabilirliği koruyucu uygulama ve
kurallar bütününü içeren bir strateji üzerine çalışmaktadır. Ayrıca, şirketlerde işçi
sağlığı ve güvenliği açısından tutarlı bir kültürün oluşturulabilmesi için sağlık sigortası
fonları, hem küçük ve orta ölçekli işletmelerle, hem de büyük girişimlerle ortaklaşa
sağlık projeleri yürütmektedir. Gerçekleştirilen çalışmaların tümü işgücü piyasası
arzındaki düşüşün ve uzun çalışma hayatının yaşlı işçiler için zorluklarının olumsuz
etkilerinin giderilmesi amacıyla yürütülmektedir. Bu durum hem sosyal açıdan hem de
ekonomik açıdan Almanya gündeminde yer alan önemli bir husustur.131
3.5.8 İngiltere
3.5.8.1 Kamu İstihdam Kurumuna Kayıtlı İş Arayanlar ve Kayıtlı İşsizler
İngiltere’de kamu istihdam kurumuna kayıtlı olan iş arayanların ve işsizlerin
toplam rakamları, toplam rakamların, kadın-erkek, 25 yaş altı-25 yaş üstü kırılımları
aşağıda yer alan Tablo 19’da görülmektedir. Almanya’dan farklı olarak, İngiltere’nin
130
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kayıtlar konusunda Avrupa Birliği’ne sağladığı veriler daha kısıtlıdır. Tablodan da
görülebileceği üzere İngiltere iş arayanlar ve işsizler için tek bir veri sağlamıştır ve
sunulan verinin son tarihi 2009 yılıdır. Ancak, istatistikî karşılaştırılabilirliği bozmamak
adına kamu istihdam kurumuna kayıtlı kişilerin toplam sayıları ve cinsiyet-yaş alt
kırılımları eldeki veriler ışığında sunulmaktadır. Bu verilerden yola çıkarak, yıllar itibari
ile kamu istihdam kurumundan hizmet almak isteyen kişilerin sayılarında önemli bir
artış olduğu, bu artışın içerisinde kayıtlı kadınların sayısının neredeyse iki katına çıktığı
görülmektedir. Nüfusun yaşlanmasına ve ekonomik krizin olumsuz etkilerine bağlı
olarak, 2009 yılında kamu istihdam kurumuna kayıtlı 25 yaş ve üstü kişilerin sayısı da
nerdeyse iki katına çıkmıştır.

Tablo 19: İngiltere’de Kamu İstihdam Kurumuna Kayıtlı İş
Arayanlar ve Kayıtlı İşsizler
GÖSTERGE/ZAMAN
2005
2007
2009
Kayıtlı İş Arayanlar (Toplam)

881.493

838.675

1.526.000

Erkek

649.283

610.340

1.110.450

Kadın

232.205

228.330

415.560

25 Yaş Altı

261.908

262.470

451.990

25 Yaş ve Üstü

619.585

576.205

1.074.010

881.493

838.675

1.526.000

Erkek

649.283

610.340

1.110.450

Kadın

232.205

228.330

415.560

25 Yaş Altı

261.908

262.470

451.990

619.585

576.205

1.074.010

Kayıtlı İşsiz (Toplam)

25 Yaş ve Üstü
Kaynak: EUROSTAT

132

verilerinden derlenmiştir

3.5.8.2 İngiltere Genelinde Aktif Tedbirlere İlişkin Harcamalar
Aşağıda yer alan Tablo 20’den de görülebileceği üzere, İngiltere’nin, aktif
tedbirler kapsamında yapılan harcamalara ilişkin verilerin Avrupa Birliği’ne sunulması
noktasında bazı eksiklikler yaşamaktadır. Bu sebeple, toplam harcama tutarları program
grupları temelinde bildirilen harcamalar esas alınarak hesaplanmıştır. İngiltere
genelinde, ekonomik krizin etkilerini en çok hissettirdiği 2009 yılında aktif tedbirlere
132
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yapılan harcamaların toplam tutarına bakılacak olursa bu dönemde İngiltere’nin
harcama miktarının 2007 yılına göre %13,3’lük bir artışla 11 milyar Avro seviyesini
geçmiştir. Program grupları temelinde bakıldığında, 2009 yılında en fazla iş dışı gelir
desteği altındaki programlara yapılan harcamalarda artış gerçekleştiği görülmektedir.
Bu artışla birlikte iş dışı gelir desteği grubunda yer alan harcamalar 2007 yılına göre
%56,6’lık bir artışla, 3,2 milyar Avro seviyesinden 5,1 milyar Avro seviyesine
yükselmiştir.

Tablo 20: İngiltere Genelinde Aktif Tedbirlere İlişkin Harcamalar
GÖSTERGE/ZAMAN
Toplam
İşgücü Piyasası Hizmetleri
Eğitimler
İş Değiştirme ve İş Paylaşımı
İstihdam Teşvikleri
Korumalı İstihdam ve İyileştirme
Doğrudan İş Oluşturma
Girişimcilik Teşvikleri
İş Dışı Gelir Desteği
Erken Emeklilik

2005
2007
2009
2010
1.138.9.970 9.862.660 11.180.770 5.245.730
7.075.780 5.649.920 5.419.800
:
465.810
327.870
257.510
:
:
:
:
:
234.580
218.430
203.670
:
171.270
288.060
105.360
:
78.240
105.140
68.380
:
9.190
:
:
:
3.355.110 3.273.230 5.126.050 5.245.730
:
:
:
:

Kaynak: EUROSTAT133 verilerinden derlenmiştir (Avro - 000)

3.5.8.3 İngiltere Genelinde Aktif Tedbirlerden Yararlanan Kişi Sayısı
Aktif tedbirler kapsamında yapılan harcamalardan yararlanan kişi sayıları ve bu
sayıların programlar kapsamındaki kırılımlarına ilişkin Tablo 21’de, daha önce
bahsedildiği üzere, veri sağlanması noktasında İngiltere’nin sunduğu veriler nispetinde
karşılaştırma olanağı bulunmaktadır.
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Tablo 21: İngiltere Genelinde Aktif Tedbirlerden Yararlanan Kişi Sayısı
GÖSTERGE/ZAMAN
Toplam
İşgücü Piyasası Hizmetleri
Eğitimler
İş Değiştirme ve İş Paylaşımı
İstihdam Teşvikleri
Korumalı İstihdam ve İyileştirme
Doğrudan İş Oluşturma
Girişimcilik Teşvikleri
İş Dışı Gelir Desteği
Erken Emeklilik

2005
2007
2009
2010
1.366.185 1.180.075 1.629.099 1.473.040
427.330
259.248
:
:
44.450
20.500
:
:
:
:
:
:
:
36.730
38.152
:
5.882
17.722
:
:
7.030
7.200
7.960
:
:
:
:
:
881.493
838.675 1.582.987 1.473.040
:
:
:
:

Kaynak: EUROSTAT134 verilerinden derlenmiştir

3.5.8.4 İngiltere’de Nüfusun Yaşlanmasının Olumsuz Etkilerine Karşı Alınan
Tedbirler ve Uygulanan Politikalar
Demografik ve ekonomik gelişmelerin olumsuz etkileri ile mücadele edebilmek
için İngiltere, birçok alanda yeni düzenlemeler yapmış, özellikle nüfusun yaşlanmanın
işgücü piyasalarına olan etkilerinin azaltılması için birçok yeni uygulamayı hayata
geçirmiştir. Avrupa 2020 Stratejisi’nin çizdiği genel hedefler kapsamında çalışmalarını
yürüten İngiltere’nin söz konusu hedeflere ulaşma noktasında gerçekleşme verilerine
aşağıda yer alan Tablo 22’den ulaşılabilmektedir. Söz konusu tabloda, Avrupa 2020
Stratejisi hedeflerinden yaşlanma hususu ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan
hedeflerin gerçekleşme durumlarına yer verilmiştir. Söz konusu veriler incelendiğinde,
İngiltere’nin istihdam ve eğitim alanındaki hedefleri gerçekleştirme noktasında önemli
ilerlemeler kaydettiği, fakat araştırma ve geliştirme hedefinin gerçekleştirilebilmesi için
zamana ihtiyaç olduğu görülmektedir.
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Tablo 22: Avrupa 2020 Stratejisi Seçilmiş Göstergelerinde Yıllar İtibariyle
Gerçekleşme Oranları (İngiltere)
Referans Zaman Dilimi
Birim

2005

2008

2009 2010 2011 2012

Hedef

20-64 yaş grubundaki nüfusun %75'i istihdam edilmelidir
20-64 yaş grubu
istihdam oranı

20-64 yaş grubu
nüfusun yüzdesi

75,2

75,2

73,9

73,6

73,6

74,2

75

Okul erken terklerinin %10'un altına indirilmeli ve 30-34 yaş grubunun %40'ının
yüksek öğretim mezunu olmalıdır
Okulu erken terk
edenler

18-24 yaş grubu
nüfusun yüzdesi

11,6

17

15,7

14,9

15

13,6

10

Yüksek okul
mezunları

30-34 yaş grubu
nüfusun yüzdesi

34,6

39,7

41,5

43

45,8

47,1

40

Avrupa Birliği Gayri Safi Hâsılasının %3'ü araştırma ve geliştirme faaliyetlerine
ayrılmalıdır
Araştırma
Gayri Safi
Geliştirme
Hâsılanın
1,7
1,75 1,82 1,77 1,78 1,72
3
Faaliyetlerine
yüzdesi
Harcanan Tutar
Kaynak: EUROSTAT135

Avrupa genel istihdam politikalarının gerçekleştirilmesi noktasında, çizilen
genel çerçeve içerisinde kalmak üzere İngiltere, kendi iç dinamiklerinden beslenerek
birçok özel politika ve uygulamayı hayata geçirmiştir. Bu politika ve uygulamalar
hakkında kapsamlı ve detaylı bilgilere, OECD’nin 2004 ve 2005 yıllarında
gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, 2006 yılında yayınlanan “Daha Uzun Yaşa, Daha
Çok Çalış” 136 isimli çalışmanın izlenmesine yönelik olarak hazırlanmış olan İzleme
Raporlarından ulaşılabilmektedir. Böylece, hem Avrupa Birliği genel istihdam
politikaları kapsamında hem de OECD’nin çalışması kapsamındaki öneriler
doğrultusunda gerçekleşmiş olan gelişmelerin detayları ve tarihsel gelişim süreçleri
hakkında kapsamlı bilgi sahibi olunabilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde söz konusu
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gelişmelere ilişkin bilgiler, İngiltere için özel olarak hazırlanmış olan İzleme Raporu137
doğrultusunda, çalışmanın devamına yönelik finansal tedbirler, işverenler tarafından
konulan istihdamın önündeki engellerin kaldırılması ve yaşlı çalışanların istihdam
edilebilirliklerinin artırılması ana başlıkları altında sunulmaktadır.
3.5.8.4.1

Çalışma Hayatının Devamına Yönelik Finansal Tedbirler

i. Hastalık, Engellilik ve İş Göremezlik Politikalarının Gözden Geçirilmesi
İngiltere için çalışmanın devamına yönelik tedbirler kapsamındaki ilk öneri,
hastalık, engellilik ve iş göremezlik durumlarına yönelik politikaların gözden
geçirilmesi yönünde olmuştur. İngiltere, Sağlık, Çalışma ve Refah girişimi ile bu
doğrultudaki çalışmalarını geliştirme yönünde bazı adımlar atmıştır. Ancak, Sağlık,
Çalışma ve Refah girişimi kapsamında çalışma çağındaki nüfus içerisinde özel bir yaş
grubu hedeflenmemiştir. Bunun yerine, bu girişim çalışma çağındaki tüm kişilerin
çalışma yaşamında kalmalarını veya herhangi bir sağlık sorunu sonrası çalışma hayatını
destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında bu program her ne kadar
doğrudan yaşlılar için tasarlanmamış olsa da kişilerin çalışma durumlarını uzun yıllar
korumalarına destek olması açısından önemli bir programdır ve yaşlanmanın
beraberinde getirdiği olumsuz etkilerle mücadelede için önemli imkânlar sunmaktadır.
Programın amacını gerçekleştirebilmesi için sağlık ve istihdam konuları arasında,
işverenleri, bireyleri ve sağlık çalışanlarını da içerecek şekilde eşgüdümünün
sağlanması gerektiğinden, Programın temel amacı içerisinde özel bir hedef grubu
belirlenmemiş olsa da, işverenlere, bireylere ve sağlık çalışanlarına yönelik özel
girişimler ortaya koyulmuştur. Böylece, çalışma çağındaki her bir aktör kapsanmış
olmaktadır. Ulusal mesleki sağlık danışmanlığı hizmetleri gibi politikalar yoluyla
işverenlere yönelik, ulaşılması kolay ve uzmanlaşmış destekler sağlanmış, böylece
küçük ve orta ölçekli işletmelerin sağlık ve hastalıklardan kaynaklı işgücü kaybı
konularında önemli bir kapasite oluşturması gerçekleşmiştir. Bireylere yönelik
girişimlerle daha çok yerel düzeydeki kapasitelerin artırılması ve bireylerin çalışma
hayatına devam etmelerini sağlayacak fiziksel ve ruhsal desteklerin sağlanması
hedeflenmiştir. Sağlık çalışanlarına yönelik girişimlerle ise çalışanlar arasındaki kültürel
ve mesleki paylaşım ön plandadır. Sağlık, Çalışma ve Refah girişimi aynı zamanda
137
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beraberinde diğer bazı farklı uygulamaların da hayata geçmesini sağlamıştır. Örneğin,
çalışanlar hastalandıklarında, hastalık ve tedavi süreci yedi günü geçiyorsa doktordan
“fit note” adı verilen bir sağlık belgesi getirmek durumundadırlar. Bu belgede, “işçinin
işe dönmesi uygundur”, “işçinin işe dönmesi uygun değildir” veya “işe dönmesi uygun
olabilir” gibi sonuçlar yer almaktadır. İşe dönmenin uygun olduğu durumda tekrar
çalışma başlamakta, işe dönmenin uygun olmadığı durumda ise ücretli yasal izin hakkı
doğmaktadır. “İşe dönmesi uygun olabilir” durumlarında, işçi ve işveren evden çalışma,
çalışma saatlerinin azaltılması gibi seçenekleri birlikte tartışabilmektedirler. Böylece,
söz konusu sağlık belgesi ile işverenler, çalışanlarının sağlık durumlarına daha fazla
hâkim olabilmekte ve işe dönüşleri için aktif roller üstlenebilmektedirler. Bu
kapsamdaki bir diğer yenilik olan Çok Disiplinli İşe Uygunluk Sağlama Servisi pilot
uygulamaları ile hastalık nedeniyle işten ayrılma öncesinde bazı önleyici desteklerin
sağlanmasını mümkün olmaktadır. Bu uygulama aynı zamanda sağlık, istihdam,
beceriler, ev ekonomisi ve borç yönetimi konusunda danışmanlık hizmetleri
sunmaktadır. Önemli uygulamalardan biri olan İstihdam ve Destek Ödeneği ise,
İngiltere’de, İş göremezlik Yardımı, Şiddetli Engellik Ödeneği ve Gelir Desteği adları
ile bilinen çeşitli pasif desteklerin yerini alarak, uzun veya kısa dönemli hastalık
durumlarında temel hastalık yardımı olarak uygulanmaya başlamıştır. Herhangi bir iş
göremezlik durumunda veya yasal olarak hak edilebildiği diğer durumlarda işçilere, iş
göremezliğin ilk 28 haftası için işverenler tarafından Yasal Hastalık Ödemesi
yapılmaktadır. Bu süre tamamlandığında iş göremezlik durumunda olan işçiler İstihdam
ve Destek Ödeneği’ne aktarılırlar. İstihdam ve Destek Ödeneği programı kapsamında
mümkün olan durumlarda ödemelerle birlikte iyileştirme ve işe dönüş çalışmalarına
ayrıca ağırlık verilmektedir.138
ii. İş Göremezlik Ödeneği Alanların İşgücü Piyasasına Kazandırılması
Uzun dönemli ve kısa dönemli iş göremezlik ödeneği alacaklılarına yönelik
aktifleştirme tedbirlerinin geliştirilmesi yönündeki öneri karşısında İngiltere, daha önce
işsizleri tekrar çalışma yaşamına döndürmek amacıyla uygulanan bütün sosyal
yardımdan işe geçiş programlarını, 2010 yılında, Çalışma Programı kapsamında tek bir
program altında toplama kararı almıştır. Böylece, iş göremezlik yardımları tek bir
kurumdan, İş Merkezlerinden (Jobcentre Plus) alınmaya başlanmıştır. Daha yoğun
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desteğe ihtiyaç duyan işçiler için Çalışma Programı içerisinde farklı imkânlar
barındırmaktadır. 2011 yılına gelindiğinde ise Çalışmaya İlişkin Etkinlik düzenlemeleri
uygulamaya geçmiştir. Bu uygumla kapsamında danışmanlar, kendi takdirlerine bağlı
olarak, İstihdam ve Destek Ödeneği hak sahiplerinden, ödeneğin tümüne hak
kazanabilmelerinin bir ön koşulu olarak, çalışmaya ilişkin etkinlik gruplarına
katılmalarını isteyebilmektedirler. Burada danışmanların temel amacı, ileride tekrar iş
yaşamına dönebilir değerlendirmesi yaptıkları kişilerin, çalışma hayatına ilişkin
faaliyetlerde bulunarak iş yaşamına dönük küçük adımlar atmasını sağlamaktır.139
iii. Emeklilik Yaşına İlişkin Yeni Düzenlemelerin Yapılması
Emekliliğe ilişkin yaş uygunluğuna yönelik ayarlamaların gözden geçirilmesi
önerisi üzerine İngiltere, 2011 yılında çıkarılan Emeklilik Kanunu ile yasal emeklilik
yaşının yükseltilmesini gerçekleştirmiştir. Bu kanunla birlikte emekliliğe uygunluk
durumunu gösteren bir zaman çizelgesi de yayınlanmıştır. Bu kanunda yer alan öngörü
ve planlamaya göre, 2016 yılından itibaren özellikle kadınların emeklilik yaşında
önemli artışlar yaşanacaktır ve 2018 yılına gelindiğinde kadın ve erkek için geçerli olan
emeklilik yaşı 65 yaşında eşitlenmiş olacaktır. 2018 ve 2020 yılları arasında, kadın ve
erkekler için emeklilik yaşı 66’ya çıkacaktır. Hükümetin bugünden yaptığı tahmin ise
2028 yılında kadınlar ve erkekler için yasal emeklilik yaşının 67 olacağı yönündedir.
Hem kanuni hesaplamalar hem de diğer öngörüler, bütçe ve diğer finansman öğelerine
göre gerçekleştirilen ve özellikle yaşam süresindeki artış eğiliminin göz önünde
bulundurulduğu senaryolar dâhilinde gerçekleştirilmektedir.140
iv. Özel Emeklilik Sistemlerinde İyi Yönetişim İlkesinin Güçlendirilmesi
İngiltere için sunulan önerilerden bir diğeri, zorunlu emeklilik mekanizması
dışında mesleki ve özel emeklilik planlarında iyi yönetişim ilkesinin güçlendirilmesi
yönünde olmuştur. Bu kapsamda, 2005 yılından beri, mesleki ve özel emeklilik planı
yürütücülerinden, emeklilik planlarına ilişkin yeterli iç kontrol mekanizmalarının
kurulması ve işletilmesi beklenmektedir. Bu mekanizmalar, emeklilik planı içerisindeki
anlaşmaları, kuralları, işlemleri belirledikleri ve izlemeye yardımcı oldukları için,
emeklilik planının etkili bir şekilde, kurallar ve kanuni ilkeler çerçevesinde, başarıyla
yürütülmesini sağlamaktadır. Bu sistemin etkinliği 2006 yılından bu yana belirli
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aralıklarla gerçekleştirilen anketlerle ayrıca ölçülmektedir. 2011 yılı verilerine göre,
planlar etkin bir şekilde yürütülmekte ve büyük oranda güvenilirlikleri artmaktadır.
Kayıtların ise daha sağlıklı tutulmaya başlandığı gözlemlenmiştir.141
v. Kadın İstihdamının Korunması
Kadın işgücünün istihdamda kalmasına yönelik tedbirler çalışmanın devamına
ilişkin olarak sunulmuş önemli tedbirler arasında yer almaktadır. Böylece, istihdamdan
kopması daha muhtemel olan kadın işgücü arzının, sabit veya artan oranlı tutularak
yaşlanma ile birlikte azalan toplam işgücü arzının mümkün olduğunca dengelenmesi
hedeflenmiştir. İngiltere’de, özellikle kadınların emeklilik yaşının 60’tan 65’e
çıkmasıyla birlikte, mevcut kopuşun daha hızlı olabileceği öngörülmekte olup,
kadınların istihdamda kalmalarına ilişkin destekleyici programların önemi daha da
artmıştır. Bu programların, 50-60 yaş grubu gibi daha erken yaş gruplarındaki kadınları
da kapsaması, önleyici tedbirlerin alınabilmesi açısından ayrıca önemlidir. Çünkü son
aşamada uygulanmak istenen müdahaleler ve destek programları için vakit çok geç
olabilmektedir. Ancak İngiltere, bu durumun öneminin farkında olmakla birlikte henüz
bu doğrultuda özel politikaları ve programları hayata geçirmemiştir.142
3.5.8.4.2

İşverenler Tarafından Konulan Engellerin Kaldırılması

i. Yaş Ayrımcılığı İle Mücadele
Yaş ayrımcılığı ile mücadele yasalarının geliştirilmesi ve bu yasaların ötesinde
düzenlemelerin yapılması gerekliliği üzerine sunulan öneri doğrultusunda İngiltere, bazı
yeni uygulamalar geliştirmiştir. Bu uygulamaların temelini ise 2000 yılında yürürlüğe
giren üç aşamalı Avrupa İstihdam Yönergesi oluşturmaktadır. Bu Yönergeyle, cinsiyet
uyumu, din/inanç ve yaş konuları, İngiltere hukukuna üç ayrı düzenleme şeklinde
aktarılmıştır. Bu düzenlemelerden yaşla ilgili olanları 2006 yılında yürürlüğe girmiştir.
Bu düzenleme ile birlikte, işyerlerinde yaşla ilgili her türlü ayrımcılık, hukuksuz işlem
olarak kabul edilmiştir. Ancak, işin gereğinin yaş dolayısı ile yerine getirilemediğinin
tatmin edici bir şekilde işveren tarafından ispat edilmesi durumunda belirli sınırlar
içerisinde hukuki işlem gerçekleştirilmiş olmaktadır. Böyle durumlarda bu gerekçeler
işten çıkarma nedeni sayılmamaktadır. Söz konusu işçi, işletme içerisinde durumuna
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uygun farklı bir işe aktarılmaktadır. Yapılan bir diğer düzenleme de 2011 yılında
gerçekleştirilmiş olup, zorunlu emeklilik yaşı uygulaması kanundan çıkarılmıştır. Bu
kapsamda, kişiler yaş sınırı olarak emekliliği hak etmiş olsalar dahi, kendileri için en
uygun olan zamanda emekli olabilme hakkına kavuşmuşlardır.143
ii. İşgücü Piyasasındaki Yaş Çeşitliliğinin Desteklenmesi
İngiltere’ye istihdamın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik olarak
sunulan önerilerden bir diğeri, istihdamdaki yaş çeşitliliğinin desteklenmesine devam
edilmesi şeklinde olmuştur. Özellikle yaşlı istihdamı açısından değerlendirildiğinde,
İngiltere’de, farklı temel sektörlerde farklı anlayışların ve istihdam kültürlerinin
yerleşmiş olduğu görülmektedir. Bu durum genellikle, sağlık, eğitim ve performans
üzerine kültürel değerlendirmeler, işe alma ve çalışma pratikleri gibi geleneksel bakış
açılarından kaynaklanmadır. Pozitif Yaş Girişimi, daha önce yukarıda bahsedilen
zorunlu emeklilik yaşının kaldırılması için ilk adımların atılmış olduğu programdır. Bu
kapsamda, önde gelen ticari kuruluşlarla işbirliğine gidilmiş, farklı geleneksel ticari
kültürlerden beslenen işverenlerin algılarında sürdürülebilir değişikliklerin yapılması ve
yaşlı çalışanların istihdamda kalmaları için bazı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmaların çatısını üç temel hedef oluşturmaktadır. Birinci hedef doğrultusunda,
çalışanların zorunlu emeklilik yaşı olmadan ticari faaliyet içerisinde yer alabilmeleri
üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir ve bu çalışmalar yasal düzenlemelerde kendisine
yer bulmuştur. İkinci hedef doğrultusunda, esnek çalışma ve kademeli emeklilik göz
önünde bulundurulmuştur. Son hedef doğrultusunda ise işletmelerle birlikte
sektörlerindeki yaşlı işçilerin istihdam durumu değerlendirilmiştir. İmalat, perakende,
ulaşım, inşaat, sağlık ve bakım hizmetleri, konaklama, yerel yönetimler, eğitim ve
finans hizmetleri sektörlerinden sekseni aşkın kuruluşun katıldığı bu işbirliği girişimi,
her bir paydaşa, sektörleri ile ilgili çeşitli alanlarda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
sunmuş ve karar verilen alanlarda uygulamaların yaygınlaştırılabilmesi için bu
paydaşların sektörel bağlantılarından faydalanılmıştır.144
iii. Daha İyi ve Esnek Çalışma Ortamının Desteklenmesi
Daha iyi ve daha esnek çalışma ortamının desteklenmesi önerisi doğrultusunda
İngiltere, özellikle yaşlı işçilerin iş hayatına devam edebilmelerinin önemli ölçüde
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aileye ve aileden kaynaklı yükümlülüklerine bağlı olduğunun farkına varmıştır.
Esasında İngiltere bu öneri öncesinde de bu durumun farkında olarak, anne babalar ve
bakım yükümlülüğü olan kişiler için 2002 yılında esnek çalışma talep edebilme hakkını
getirmiştir. 2003 yılında bazı düzenlemeler yapılmış olsa da bu düzenlemelerin
kapsamının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi maksadıyla 2009 yılında ilgili kurallar
güncellenmiştir. Ancak, 2011 yılına gelindiğinde hükümet mevcut düzenlemelerin de
esnek çalışma ve işçi hakları açısından yeterli olmadığını düşünerek hazırladığı yeni
kanun taslağını fikirlerini almak üzere çalışanlara ve halka sunmuştur. On iki haftalık
danışma ve değerlendirme sürecinden sonra, esnek çalışmanın kapsamının daha da
genişletilmesi kararı üzerine söz konusu kanun taslağı geliştirme önerileri ile birlikte
2014’te yürürlüğe girmek üzere yasama gündemine alınmıştır. Bu noktada İngiltere, bu
hakların sadece çalışanlara değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerine ve ayrıca
ekonomiye de fayda getireceğine inanmaktadır. Dolayısı ile bireyler sosyal ve
ekonomik sorumluluklarını yerine getirmeye devam edebiliyorken, işletmeler de
kalifiye eleman sıkıntısının oldukça yoğun hissedilmeye başladığı bir dönemde, nitelikli
elemanlarını kaybetmek yerine farklı çalışma modelleri ile faaliyetlerini sürdürme
imkânı bulacaktır.145
3.5.8.4.3

Yaşlı Çalışanların İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması

i. Yaşlılar İçin Nitelik Geliştirme ve Mesleki Danışmanlık Faaliyetlerinin
Eşgüdümünün Sağlanması
Yaşlı çalışanların ve çalışabilecek durumda olanların istihdam edilebilirliklerinin
artırılması kapsamındaki önerilerden ilki, yaşlı yetişkinler için nitelik geliştirme ve
mesleki danışmanlık faaliyetleri arasındaki eşgüdümünün güçlendirilmesidir. Bu
noktada İngiltere, önerinin içeriğindeki eşgüdüm hususu ile doğrudan ilişkili olarak,
Beceri Finansman Kurumu, Ticari Yenilikler ve Beceriler Birimi, Kamu İstihdam
Kurumu ve Çalışma ve Emeklilik Birimi işbirliği ile yönetim anlaşmalarını da kapsayan
bir strateji belirlemek üzere bir araya gelmiştir. Daha sonra hazırlanan strateji Ortak
Operasyonlar Grubu’na sunulmuş ve strateji 2011 yılında kabul edilmiştir. Bu hususta
alınan bir diğer önlem de Çalışan İngiltere tedbirleri olarak adlandırılan seri içerisinde
yer bulan İş Deneyimi Programı’dır. Program çerçevesinde Kamu İstihdam Kurumu,
esnek seçeneklerden oluşan iş tekliflerini veya eğitim programlarını katılımcılara
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sunmakta, katılımcılar da bu seçenekler arasından kendi öncelik ve uygunluklarına göre
seçimler yaparak Çalışma Programına dâhil olmaktadırlar. Böylece, yeni iş deneyimleri
kazanmak veya mesleki eğitim almak isteyen yaşlılar, Kamu İstihdam Kurumu
tarafından kendileri için özel olarak hazırlanmış ve belirli esneklikler sağlanmış olarak
sunulan, rehberlik, mesleki eğitim ve işe yerleştirme hizmeti sayesinde, piyasanın
şartlarına, daha kolay ve tercihleri doğrultusunda uyum sağlama imkânına sahip
olmaktadırlar.146
ii. İş Tecrübesi Kazandırma Yaklaşımının Güçlendirilmesi
İngiltere’de, iş tecrübesi kazandırma yaklaşımının genişletilmesi de istihdam
edilebilirliğin artırılması için sunulan öneriler arasındadır. Yukarıda bahsi geçen ve
2011 yılında uygulanmaya başlanan İş Deneyimi Programı’nın bir diğer parçası olan ve
18-24 yaş arası gençler için geçerli bazı uygulamaların yaşlılar için genişletilmesi, bu
kapsamda atılan önemli adımlardan birisidir. Daha önceki uygulamada, iş arayan ve
deneyim kazanmak isteyen gençler 13 hafta boyunca İş Arayan Ödemesi alabilmekte
(haftalık 56,8 Sterlin – yaklaşık 200 Lira), dolayısıyla iş arama süreçleri boyunca
desteklenmiş olmaktaydılar. Yeni düzenlemeyle birlikte bu desteğin, 25 yaş ve üzeri
kişilerden, hiç deneyimi olmayanlara veya çok az mesleki deneyimi olanlara da
sağlanabilmesinin yolu açılmıştır. Danışmanın, bu kişilerin mesleki kariyerlerini
dikkatli bir şekilde incelemesi ve bu yönde karar alması durumunda, İş Arayan
Ödemeleri bu kişiler için de bağlanabilir hale gelmiştir. Bu kişiler için İş arayan
Ödemesi bağlanması durumunda ödemeler gençlere göre daha yüksek (haftalık 71,7
Sterlin - yaklaşık 250 lira) olmaktadır. Bazı özel durumlarda hem gençler için hem de
yetişkinler ve yaşlılar için farklı destek miktarları da belirlenebilmektedir.147
iii. Girişimciliğin Desteklenmesi
Çalışmanın devamını sağlamak ve yaşlıların istihdam edilebilirliğinin artırılması
için geçerli bir seçenek olarak yaşlıların kendi işini kurmalarının desteklenmesi hususu,
İngiltere tarafından önemsenen ve benimsenen öneriler arasında yer almaktadır.
Girişimciliğin sadece yaşlılar için değil, tüm yaş gruplarında yer alan kişiler için,
işsizlikten kurtulma, iktisadi bağımsızlığın sağlanması ve yeni istihdam olanakları
oluşturma anlamına geldiğinin farkında olan İngiltere, 2011 yılında Yeni Girişimci
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Desteği’ni

hayata

geçirmiş

ve

ayrıca

Girişimcilik

Kulüpleri’nin

gelişimini

desteklemiştir. Yeni Girişimci Desteği, 18 yaşından büyük ve kendi işini kurmak
isteyen kişilerden son üç aylık dönemde İş Arayan Ödemesi almaya hak kazanmış
kişilere sağlanmaktadır. Sektörde iş fırsatı bulamayan ve bu yönde ilerleme
sağlayamayan kişilere, 13 hafta boyunca iş kurma danışmanlığı ve 26 hafta boyunca
maddi destek sunulmaktadır. Ayrıca bu kişiler, İngiltere çapında desteklenen
Girişimcilik Kulüpleri’ne dâhil olarak, kendi bölgelerindeki ticari olanaklar ve yerel
deneyimler hakkındaki bilgi paylaşımının bir parçası olabilmektedirler. Bu imkânlara ek
olarak, İş Arama Maaşı’na hak kazanıldığı ilk günden itibaren Kamu İstihdam Kurumu
danışmanları sürece dâhil olmakta ve işsizleri Yeni Girişimci Desteği ve finansal
olanaklar hakkında detaylı olarak bilgilendirerek kendi işini kurmak isteyenlere bu
yönde yoğun danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.148
3.5.9 Fransa
3.5.9.1 Kamu İstihdam Kurumuna Kayıtlı İş Arayanlar ve Kayıtlı İşsizler
Kamu istihdam kurumuna kayıtlı olan iş arayanların ve işsizlerin toplam
rakamları, toplam rakamların, kadın-erkek, 25 yaş altı-25 yaş üstü kırılımları itibariyle
Fransa’daki durum, mevcut son veriler doğrultusunda Tablo 23’te almaktadır. Söz
konusu tablo incelendiğinde, kayıtlı iş arayanların sayısının, belirlenen yıllar itibariyle
önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Kayıtlı işsizleri ve daha iyi şartlarda iş arayanları
veya işini değiştirmek isteyenleri içeren kayıtlı iş arayanların toplam rakamı 2011 yılı
itibariyle 4 milyon kişiyi aşmıştır. Bu kapsamda, en büyük artışların, hem kayıtlı iş
arayanlarda hem de kayıtlı işsizlerde, 25 yaş ve üstü grup içerisinde yaşandığı
görülmektedir.
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Tablo 23: Fransa’da Kamu İstihdam Kurumuna Kayıtlı İş Arayanlar ve
Kayıtlı İşsizler
GÖSTERGE/ZAMAN

2005

2007

2009

2011

3.847.977

3.221.453

3.604.775

4.116.248

Erkek

1.800.066

1.493.845

1.785.865

2.024.767

Kadın

2.047.911

1.727.608

1.818.911

2.091.481

608.040

496.611

616.020

626.248

3.239.937

2.724.842

2.988.755

3.490.000

2.668.212

2.130.566

2.501.289

2.741.878

Erkek

1.296.702

1.034.112

1.315.514

1.413.489

Kadın

1.371.510

1.096.454

1.185.775

1.328.389

430.038

345.489

452.855

436.946

2.238.174

1.785.077

2.048.434

2.304.932

Kayıtlı İş Arayanlar (Toplam)

25 Yaş Altı
25 Yaş ve Üstü
Kayıtlı İşsiz (Toplam)

25 Yaş Altı
25 Yaş ve Üstü
Kaynak: EUROSTAT

149

verilerinden derlenmiştir

3.5.9.2 Fransa Genelinde Aktif Tedbirlere İlişkin Harcamalar
Fransa genelinde aktif tedbirlere ilişkin harcamaların gösterildiği Tablo 24
incelendiğinde, Fransa’da harcamaların kademeli olarak yükseldiği görülmektedir.
Harcama kalemleri içerisindeki en büyük payı ise 2011 yılında yaklaşık 28 milyar Avro
ile iş dışı gelir desteği oluşturmaktadır.
Tablo 24: Fransa Genelinde Aktif Tedbirlere İlişkin Harcamalar
GÖSTERGE/ZAMAN
2005
2007
2009
2011
Toplam
42.747.930 41.096.440 45.751.440 46.748.290
İşgücü Piyasası Hizmetleri
4.035.480 4.237.250 4.893.750 5.047.680
Eğitimler
4.981.000 5.685.470 6.855.550 7.153.390
İş Değiştirme ve İş Paylaşımı
:
:
:
:
İstihdam Teşvikleri
2.106.760 2.088.510 1.834.510 1.167.240
Korumalı İstihdam ve İyileştirme 1.128.170 1.253.060 1.428.720 1.426.160
Doğrudan Meslek Oluşturma
3.090.530 3.881.630 2.957.900 2.846.310
Girişimcilik Teşvikleri
64.310
489.710
738.320 1.053.110
İş Dışı Gelir Desteği
26.364.160 22.665.720 26.746.510 27.924.260
Erken Emeklilik
977.520
795.090
296.180
130.140
Kaynak: EUROSTAT150 verilerinden derlenmiştir (Avro - 000)
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150

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lmp_rjru&lang=en.
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3.5.9.3 Fransa Genelinde Aktif Tedbirlerden Yararlanan Kişi Sayısı
Aktif tedbirler kapsamında yapılan harcamalardan yararlanan kişi sayıları ve bu
sayıların programlar kapsamındaki alt kırılımlarına ilişkin verilere aşağıda yer alan
Tablo 25 aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Ekonomik krizin başlangıç döneminde ve
krizin etkilerini önemli ölçüde arttığı 2007 ve 2009 yıllarında katılımcı sayılarının
arttığı, bu artıştaki en büyük pay sahibinin ise işgücü piyasası hizmetleri grubunda
sunulan çeşitli programların olduğu görülmektedir. 2011 yılı için bu gruptaki harcama
miktarında önemli değişmeler olmamasına rağmen katılımcı sayısında görünen düşüşün
önemli bir kısmı, bazı özel gruplara yönelik hizmetlerin özel sektöre ihale edilmesinden
kaynaklanmaktadır. Dolayısı ile kamu tarafından hizmet verilen kişi sayısı azalmakta,
fakat tüm finansman ihtiyacı kamu kaynaklarınca karşılandığı için toplam harcamalar
benzer düzeylerde kalmaktadır.
Tablo 25: Fransa Genelinde Aktif Tedbirlerden Yararlanan Kişi Sayısı
GÖSTERGE/ZAMAN
Toplam
İşgücü Piyasası Hizmetleri
Eğitimler
İş Değiştirme ve İş Paylaşımı
İstihdam Teşvikleri
Korumalı İstihdam ve İyileştirme
Doğrudan İş Oluşturma
Girişimcilik Teşvikleri
İş Dışı Gelir Desteği
Erken Emeklilik

2005
2007
2009
2011
4.271.572 6.105.036 7.216.730 4.101.695
66.502 2.166.312 3.580.932
307.917
546.798
567.345
580.803
533.356
:
:
:
:
518.679
533.817
:
:
127.866
141.217
145.943
154.657
265.203
334.797
231.872
240.130
65.251
102.175
158.918
218.727
2.574.452 2.199.603 2.494.065 2.637.486
106.821
59.770
24.197
9.422

Kaynak: EUROSTAT151 verilerinden derlenmiştir

3.5.9.4 Fransa’da Nüfusun Yaşlanmasının Olumsuz Etkilerine Karşı Alınan
Tedbirler ve Uygulanan Politikalar
Fransa, yaşlanan nüfusun işgücü piyasasına ve sosyal hayata olan olumsuz
etkileriyle ilgili son yıllarda oldukça önemli düzenlemelere gitmiş, birçok önemli
politikayı ve uygulamayı hayata geçirmiştir. Avrupa 2020 Stratejisi ile uyumlu
politikaları hayata geçiren Fransa’nın özellikle yaşlanma ile ilgili doğrudan ve dolaylı
etkileri olacak hedeflerdeki durumu ve yıllar itibariyle bu hedeflerdeki gerçekleşme
151
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oranlarına aşağıda yer alan Tablo 26 aracılığı ile erişilebilmektedir. Söz konusu tablo
incelendiğinde eğitim ve araştırma ve geliştirme hedeflerinde önemli gerçekleşmelerin
yaşandığı, istihdam hedefinde ise istenen hedefe henüz ulaşılamadığı görülmektedir.

Tablo 26: Avrupa 2020 Stratejisi Seçilmiş Göstergelerinde Yıllar İtibariyle
Gerçekleşme Oranları (Fransa)
Referans Zaman Dilimi
Birim

2005 2008 2009 2010 2011 2012

Hedef

20-64 yaş grubundaki nüfusun %75'i istihdam edilmelidir
20-64 yaş grubu
istihdam oranı

20-64 yaş
grubu nüfusun
yüzdesi

69,4

70,4

69,4

69,2

69,2

69,3

75

Okul erken terklerinin %10'un altına indirilmeli ve 30-34 yaş grubunun %40'ının
yüksek öğretim mezunu olmalıdır
Okulu erken terk
edenler

18-24 yaş
grubu nüfusun
yüzdesi

12,2

11,5

12,2

12,6

12

11,6

10

30-34 yaş
Yüksek okul mezunları grubu nüfusun 37,7 41,2 43,2 43,5 43,3 43,6
40
yüzdesi
Avrupa Birliği Gayri Safi Hâsılasının %3'ü araştırma ve geliştirme faaliyetlerine
ayrılmalıdır
Araştırma Geliştirme
Gayri Safi
Faaliyetlerine Harcanan Hâsılanın
2,11 2,12 2,27 2,24 2,25 2,26
3
Tutar
yüzdesi
Kaynak: EUROSTAT152

Avrupa genel istihdam politikalarının gerçekleştirilmesi noktasında Fransa,
yukarıda sunulan seçilmiş AB 2020 hedeflerindeki gerçekleşme verilerinden de
anlaşılacağı üzere, önemli çalışmalar yürütmüştür ve bu kapsamdaki çalışmalarını
yürütmeye devam etmektedir. Nüfus yapısındaki değişimlerin ve ekonomik gelişmelerin
Fransa’daki politika ihtiyaçlarını önemli ölçüde şekillendirdiği bu süreçte yaşlanmaya
ilişkin düzenlemeler, Avrupa Birliği genel istihdam politikalarıyla da uyumlu olarak
tasarlanmış ve bu doğrultuda yol alınmıştır. Özellikle 2004-2005 yılları sonrasındaki
gelişmelerin takibi ve değerlendirilmesi noktasında, konu temelli ve bütüncül bir
yaklaşımla OECD tarafından sunulan İzleme Raporları, yaşlanma politikalarına ilişkin
152
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önemli bilgiler sunmaktadır. 2006 yılında yayınlanan “Daha Uzun Yaşa, Daha Çok
Çalış”153 isimli çalışmada Fransa için yer alan önerilerin izlenmesine yönelik olarak,
Fransa’nın anketler yoluyla OECD’ye sağladığı bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olan
bu İzleme Raporları sayesinde, Avrupa istihdam politikaları ve ulusal politikalar
çerçevesinde

ne

gibi

uygulamaların

hayata

geçtiğine

ilişkin

kapsamlı

bir

değerlendirmeye ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda, Fransa için hazırlanmış olan İzleme
Raporu

154

doğrultusundaki gelişmeler üç ana konu alanında izlenmekte olup,

yaşlanmaya ilişkin Fransa’da hayata geçen politikalar, düzenlemeler ve uygulamalar, bu
bölümde, çalışmanın devamına yönelik finansal tedbirler, işverenler tarafından konulan
istihdamın

önündeki

engellerin

kaldırılması

ve

yaşlı

çalışanların

istihdam

edilebilirliklerinin artırılması başlıkları altında sunulmaktadır.
3.5.9.4.1

Çalışma Hayatının Devamına Yönelik Finansal Tedbirler

i. Erken Emeklilik Olanaklarının Kademeli Olarak Kısıtlanması
Fransa için yaşlı nüfusun çalışmaya devam etmesinin sağlanması hususunda
ortaya koyulan önerilerden ilki erken emeklilik ihtimalinin kademeli olarak
düşürülmeye devam edilmesidir. Bu kapsamda, erken emeklilik durumu göz önünde
bulundurulduğunda 2005 ve 2010 yılları arasındaki kamu kaynaklı erken emeklilikten
faydalanan bireylerin oranının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu sebeple, 2011
yılında Fransa tarafından Ulusal İstihdam Fonu özel ödemelerine ilişkin tüm yetkiler
sona erdirilmiş ve erken emeklilik sistemine yeni bireylerin girişi durdurulmuştur. Bu
düzenlemeyle birlikte, Fransa Kamu İstihdam Kurumu tarafından uygulanan işsizlik
sigortası şartları, yetişkin işsizlere görece yaşlı işsizlerin lehine olacak şekilde yeniden
düzenlenmiştir. 50 yaş altı çalışanların, işsiz kaldıklarında işsizlik sigortası ödemesi
alabilmeleri için son 28 aylık sürede en az 4 ay çalışmış olmaları ve çalıştığı sürece
sisteme prim ödemiş olmaları gerekiyorken, en az 4 ay çalışmış olma şartı 50 yaş ve
üstü çalışanlar için son 36 ay içerisinde aranmaktadır. Böylece, erken emeklilik
imkânlarının kısıtlanması ile iş hayatında daha fazla kalacak olan yaşlı çalışanlar,
çalışma hayatında diğer çalışanlara görece avantajlı kılınmaktadır.155

153

OECD; 2006.
OECD; France: Thematic Follow-Up Review of Policies to Improve Labour Market Prospects for
Older Workers, 2012c.
155
OECD; 2012c., s.2.
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ii. İş Aramadan Muaf Olma Koşullarının Ağırlaştırılması
İş aramadan muaf olunan özel koşullar hakkında bazı iyileştirmelerin ve
yeniliklerin yapılması gerekliliği Fransa için sunulan bir diğer öneridir. Bu öneri
kapsamında gerçekleştirilen ilk yenilik, yaşlı nüfusun işgücü piyasasında daha fazla
kalmasını sağlamak adına yaşlı işsizlere iş arama muafiyeti sağlayan düzenlemenin
yeniden gözden geçirilmesidir. İş arama muafiyeti uygulamasına göre, yasa tarafından
belirlenen yaşa gelen çalışan, kendi isteği ile veya Kamu İstihdam Kurumu tarafından
yasal yaş haddine ulaştığı tespit edildiğinde, iş arama muafiyeti kazanmaktadır. Bu
kişiler yasal olarak istihdam edilebilir sayılmadığı için Kamu İstihdam Kurumunun
kayıtlarından düşürülmektedir. İşsizlik sigortası ve işsizlik yardımı gibi ödemeleri veya
benzeri hizmetleri almaya hak kazanma durumlarında ise bu kişiler iş arama şartından
muaf tutulmaktadırlar. Bu uygulamadaki yenilikler kapsamında, işsizlik sigortası alan
bir işsizin yasal olarak muafiyet kazanabilme yaşı, 2009 yılında 58’e, 2010 yılında 59’a
ve 2011 yılında 60’a yükseltilmiştir. İşsizlik yardımı benzeri bir ödeme türü olan
dayanışma ödemesi için yasal olarak iş arama muafiyeti kazanabilme yaşı, 2009 yılında
56,5’e, 2010 yılında 58’e ve 2011 yılında 60’a çıkarılmıştır. 2012 yılında ise bu
uygulamadan tamamen vazgeçilerek iş arama muafiyeti kazanılmasına ilişkin
düzenleme kaldırılmıştır. Çalışamayacak durumda olan yaşlılar için diğer sosyal yardım
ödemelerine hak kazanılması ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.156
iii. Emeklilik Yaşının Yeniden Düzenlenmesi
Çalışma hayatının sürdürülmesine ilişkin olarak sunulan önerilerden bir diğeri
yaşlanan nüfusa sahip ülkelerdeki genel eğilim doğrultusunda Fransa nüfusundaki
demografik değişiklikler göz önünde bulundurularak emeklilik yaşının yeniden
düzenlenmesidir. 2003 yılındaki emeklilik düzenlemeleri yapılırken, o günkü şartlar göz
önünde bulundurularak, çalışanların sosyal güvenlik sistemine olan katkıları ve
emeklilik süresince kendilerine sunulan ücretler ve hizmetler arasında bir denge
gözetilmiş ve düzenlemeler bu denge doğrultusunda yapılmıştır. Ancak, Fransa’da
yaşam süresinin artması ve doğumda yaşam beklentisinin yükselmesi bu dengeleri
değiştirmiştir. Bu sebeple, 2010 yılında yapılan ve 2011 yılında yürürlüğe giren yeni
Emeklilik Kanunu ile birlikte emeklilik sisteminde birtakım değişiklikler yapılmıştır.
Bu kapsamda, yasal emeklilik yaşı 60’dan 62’ye, emeklilik haklarının tümünü olağan
156
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şekilde kazanılabildiği yasal emeklilik yaşı ise 65’ten 67’ye yükseltilmiştir. Düzenleme
kapsamında, yalnızca, çok erken yaşlarda, 16 ve 18 yaşları arası, işgücü piyasasına dâhil
olmuş ve uzun yıllar çalışmış kişiler erken emeklilik şartlarından faydalanabilmektedir.
Ancak, buradaki yaş sınırı da 60’tan 62’ye yükseltilmiştir.157
iv. Emeklilik Sonrası Çalışmanın Desteklenmesi
Ek ödemeler yoluyla emeklilik sonrası çalışmanın desteklenmesine yönelik
olarak Fransa’ya sunulan öneri ile yasal olarak emekliliğe hak kazanmış olan
çalışanların

mümkün

olduğunca

uzun

süreler

çalışma

hayatında

kalması

hedeflenmektedir. Bu kapsamda Fransa, 2004 yılında uygulamaya koyduğu ek ödeme
sistemini geliştirme kararı alarak, sistemi daha çekici hale getirmek için bir takım
düzenlemelere gitmiştir. Düzenleme öncesindeki sistemde, emekliliğe hak kazanıldıktan
sonraki ilk beş yıl çalışmayı sürdüren işçilere, emekli olmaları durumunda hak
kazanacakları emekli maaşının %3’ü oranında bir ek ödeme gerçekleştirilmektedir.
İkinci beş sene çalışmaya devam eden çalışanlar için bu oran %4’e, üçüncü beş sene
için %5’e çıkmaktadır. Bu oranların düşük olması ve uzun zaman aralıkları ile oransal
artışların gerçekleşmesi emeklilik sonrasını yeterince cazip kılmadığı için, 2009 yılında
yapılan düzenleme ile birlikte, emeklilik sonrası çalışılan her yıl için %5 ek ödeme
alınması karar bağlanmış ve emeklilik sonrası çalışma çalışanlar için daha cazip hale
getirilmiştir. Bu yeni sistemle birlikte yasal emeklilik yaşı sonrası çalışmaya devam
edenlerin sayısında %7 civarında bir artış yaşanmıştır.158
3.5.9.4.2

İşverenler Tarafından Konulan Engellerin Kaldırılması

i. Yaşa Bağlı Ücretlerin Yeniden Düzenlenmesi
Yaşlı işçilerin işgücü piyasasında karşılaştıkları engellerin kaldırılması için
Fransa’ya sunulan önerilerden ilki, çalışmanın süresine ve çalışanın yaşına göre
düzenlenen ödeme sınıflandırmalarının yeniden gözden geçirilmesidir. Bu konuda
Fransa’da çok önemli değişiklikler gerçekleşmemiş olmakla birlikte birtakım yeni
uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu uygulamalar kapsamında, 2011 yılında yürürlüğe
giren Emeklilik Kanunu ile birlikte 55 yaş ve üzeri işsizleri, açık uçlu veya en az altı
aylık belirli süreli sözleşmelerle istihdam eden işletmelere bazı teşviklerin sağlanması
157
158
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öngörülmüştür. Ayrıca, eğitim olanaklarının işgücü piyasasında yaşlılar için kısıtlı
olması nedeniyle, 45 yaş ve üzeri işsizlerle mesleki eğitim sözleşmeleri yapan
işletmelere her bir katılımcı için 2000 Avro teşvik verilmesi karara bağlanmıştır.159
ii. Yaşlı İşçilerin İstihdamına Yönelik İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
İşletmeler tarafından yaşlı işçilerin istihdama teşviki noktasında uygulanan iyi
örneklerin daha fazla yaygınlaştırılmasının ve farkındalığın artırılmasının gerekliliği
üzerine ortaya koyulan öneri kapsamında Fransa önemli çalışmalar yürütmüştür.
Öncelikle, yaşlı işçilerin işe alınması ve işte kalmalarının sağlanması için, 2005 yılında,
2006 – 2010 yılları arası hedefleri kapsayan Yaşlı Çalışanlar İçin Ulusal Eylem Planı
hazırlanmıştır. Bu eylem planı, Parlamentonun, Ekonomik, Sosyal ve Çevre
Konseyi’nin ve sosyal paydaşların ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma olarak ortaya
çıkmıştır. Eylem Planında, istihdam edilen yaşlı çalışanların sayısının artırılması, yaşlı
işçilerin işgücü piyasasından dışlanmasına neden olan engellerin ortadan kaldırılması,
yaşlı işçilerin istihdam edilebilirliklerinin aktif işgücü piyasası programları ile
artırılması ve devam eden kariyerlerinin korunması için gerekli önlemlerin alınması gibi
önemli hedefler bulunmaktadır. Aynı zamanda, bu Plan kapsamında, sektör
temsilcilerinden oluşan büyük işletmelerin diğer işletmelere önderlik etmesi için işçi
sayılarının %1’i oranında yaşlı işçi çalıştırmak üzere taahhütlerde bulunması
hedeflenmiştir. Ancak, Planın bu kısmı öngörüldüğü ölçüde başarıya ulaşamamıştır.
Eylem Planı ile farkındalık artırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi de öngörülmüştür. Bu
kapsamda, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında ulusal düzeyde iletişim ve farkındalık artırma
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2009 yılında bir internet sitesi160 kurularak, bu
internet sitesinde yaşlı işçilerin faydalanabileceği programlara yönelik broşürlerin,
videoların ve diğer tanıtım belgelerinin yaygınlaştırılması sağlanmış, ayrıca Kamu
İstihdam Kurumu ve diğer ilgili kurumların bağlantılarına yer verilmiştir.161
iii. Kamu Sektöründe Yaşlı İstihdamının Desteklenmesi
Özel sektörde çalışan yaşlı çalışanlarla birlikte, kamu sektöründeki yaşlı
istihdamına yönelik politikaların gözden geçirilmesi sunulan diğer öneriler arasında
yerini almaktadır. Bu kapsamda Fransa’da uygulamaya geçmiş bir politika veya
159
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uygulama olmamakla birlikte, yaşlı çalışanların kamu sektöründe istihdam edilmesine
ve kamuda çalışan yaşlı çalışanların mesleki kariyerlerine ilişkin olarak 2012 yılı
ortalarında taslak olarak hazırlanmış bir strateji bulunmaktadır. Söz konusu çalışmanın
tamamlanarak hayata geçmesiyle birlikte kamu sektöründe yaşlı çalışanlar için
uygulanması muhtemel politika ve uygulamaların özel sektör için öncü niteliğe sahip
olacağı öngörülmektedir.162
iv. Delalande Katkısının Kaldırılması
Fransa için sunulan önerilerden bir diğeri de 1987 yılında yürürlüğe girmiş olan
Delalande

Katkısı’nın

kaldırılması

yönünde

olmuştur.

Cumhuriyetçi

Parti

(Rassemblement pour la République - RPR) üyesi Jean-Pierre Delalande tarafından
kaleme

alınan

düzenleme

kapsamında,

50

yaş

ve

üzerindeki

çalışanlarını

emekliliklerinden önce işten çıkaran işletmelere, işçi tazminatlarının yanı sıra önemli
miktarda ek cezalar kesilmektedir. Düzenlemenin amacı her ne kadar yaşlı işçilerin
istihdamda kalmasına yönelik olsa da yıllar içerisinde bu düzenleme tam tersi bir etkiye
neden olmuştur. Bu durumda işletmeler, 50 yaşına yaklaşan kişileri işe almayı tercih
etmemekte ya da 50 yaşına yaklaşmakta olan işçilerini işten çıkarmaktadırlar. Dolayısı
ile işletmeler kendi açılarından çifte maliyetlere katlanmak zorunda kalmamaktadırlar.
Bu olumsuz etkinin ortadan kaldırılması ve yaşlı işçilere işletmelerde daha fazla olanak
sağlanabilmesi için Delalande Katkısı 2008 yılı başında tamamen yürürlükten
kaldırılmıştır.163
3.5.9.4.3

Yaşlı Çalışanların İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması

i. Mesleki Eğitimin Öneminin Vurgulanması ve Yaşlılara Yönelik Eğitim
Faaliyetlerine İlişkin İzleme Sistemlerinin Kurulması
Mesleki eğitimin öneminin vurgulanması ve yaşlılara yönelik eğitim
faaliyetlerine ilişkin izleme sistemlerinin kurulmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar
söz konusu Rapor’un ilgili bölümlerinde 164 detaylı olarak yer almakta olup bu
çalışmalara aşağıda kısaca yer verilmektedir.
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OECD; 2012c., s.6.
OECD; 2012c., s.6.
164
OECD; 2012c., s.7.
163
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Yaşlı nüfusun istihdam edilebilirliğinin artırılması yönündeki önemli önerilerden
birisi de ileri düzeyde mesleki eğitimin tüm çalışanlar için önemini vurgulaması ve 45
yaş ve üzeri çalışanlar için eğitim hedeflerinin nicel olarak izlenmesine olanak veren
sistemlerin kurulması yönündedir. Daha önce yukarıda bahsi geçen sektör
anlaşmalarının istenen başarıya ulaşamaması ve yaşlı istihdamının işletmelerde oldukça
sınırlı kalması, mesleki eğitimlere erişme imkânı kısıtlı olan yaşlıların işletmelerde
çalışmak

veya

mesleki

eğitim

sözleşmeleri

yapmak

suretiyle

eğitimlerini

sürdürmelerine yönelik fırsatların da sınırlı kalması sonucunu doğurmuştur. Bu
politikanın yanı sıra yaşlılara yönelik diğer bazı politikalar da uygulanmış fakat bu
politikalar istenen oranda henüz yaygınlaştırılamamıştır.
Uygulanan politikalardan biri de yaşlı çalışanların genç çalışanlara rehberlik
yapmasıdır. Bu kapsamda, 2011 sonunda başlayan pilot bir deneme ile bazı yaşlı
işçilerin 26 yaş altı çalışanlara 6 ay boyunca rehberlik yapması ve çeşitli eğitimler
vermesi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar tarafından olumlu karşılanan bu
uygulamanın sonuçlarının ortaya çıkması, nicel etkilerinin ölçülmesi ve uygulamanın
geliştirilerek sürdürülmesi için diğer bazı pilot uygulamalara ve zamana ihtiyaç
duyulmaktadır.
Uygulanan bir diğer program ise Kamu İstihdam Kurumu tarafından
gerçekleştirilmektedir. İstihdam Kurumunun uyguladığı program kapsamında 26 yaş ve
üzeri işsizleri ileri düzey bir mesleki eğitim sözleşmesi kapsamında istihdam eden
işletmelere, her bir işsiz için 2.000 Avro toplu para verilmekte, ayrıca sosyal güvenlik
katkılarının bir bölümü kamu istihdam kurumu tarafından karşılanmaktadır. Bu eğitim
programı kapsamında işverenlerin istihdam ettikleri işsizler daha önce bahsedildiği
üzere ayrıca 45 yaş ve üzerinde iseler, işverenler daha önce bahsedilmiş olan Emeklilik
Kanunu çerçevesindeki 2.000 Avroluk teşvikten mahrum edilmemektedirler. Dolayısı
ile 45 yaş ve üzeri çalışanını ileri düzey bir mesleki eğitim sözleşmesi kapsamında
istihdam eden işverenler 4.000 Avroluk bir teşvik ödemesinden ve ayrıca istihdam
ettikleri kişilerin sosyal güvenlik paylarının devlet tarafından karşılanmasından
faydalanabilmektedirler. Programın yeterince iyi duyurulamaması ve işletmelerin yaşlı
çalışanlara karşı genel tutumu gibi çeşitli nedenlerle bu program ilk yılındaki 10.000
sözleşme hedefini tutturamayarak 4.300 seviyesinde kalmıştır.
Bu kapsamda uygulanan bir diğer program da işletmelerin, özellikle küçük ve
orta dereceli işletmelerin kendi eğitim ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasına yönelik
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olarak geliştirilmiş olan programdır. Programın temel amacı, işletmelerin kendi beceri
yönetimini kendilerinin gerçekleştirmesidir. İstihdamın ve Becerilerin Geliştirilmesi
olarak adlandırılan bu program kapsamında bazı öncü sektörler ve diğer küçük ölçekli
işletmeler devlet teşviklerinden faydalanmaktadırlar. Bu kapsamda işletmelerin,
nüfusun yaşlanması ile birlikte ortaya çıkan nitelikli işgücü arzı eksikliği ile mücadele
kapasiteleri artırılmış olmaktadır. İşletmelerin mevcut elemanlarına yönelik olarak
düzenlenen işletme içi ve dışı eğitimler, mevcut çalışanların niteliklerini artırırken, aynı
zamanda işletmenin rekabet edebilirliği de artırmaktadır. İşletmelerde bulunan 45 yaş ve
üzeri çalışanların öncelikli hedef grubu olarak belirlendiği bu programdan, 2008 yılında
işletmelerde bulunan çalışanların %31’inin faydalandığı tespit edilmiştir. 2012’de %35
olan bu oranın 2012 yılında %37’ye çıkması beklenmektedir.
ii. Yaşlı İşçilerin Çalışma Hayatına Dönüşlerinin Eğitim Teşvikleri Yoluyla
Desteklenmesi
Kamu İstihdam Kurumu tarafından uygulanan teşviklerin 50 yaş üzerindeki
işçilerin çalışma hayatına yeniden dönmelerine yardımcı olacak şekilde kurgulanması
Fransa işgücü piyasası için sunulan önemli öneriler arasında yer almaktadır. 2006 ve
2011 yılları arası dönem değerlendirildiğinde, bu dönemdeki yaşlı işsizler için teşvik
edilmiş sözleşme sayısının, yani teşvik kapsamında gerçekleştirilen yeni istihdam
sayısının, 4.000 civarında bir düşüşle, hemen hemen sabit kaldığı görülmektedir. Ancak,
aynı dönem için teşvik edilen toplam sözleşme sayısı değerlendirildiğinde, küresel
krizin etkilerini artırmasıyla da birlikte, sözleşme sayısından önemli bir azalma göze
çarpmaktadır. 2006 yılında 358.000 olan tüm yaş gruplarındaki işsizler için teşvik
edilen toplam sözleşme sayısı, 2011 yılında 284.000’e gerilemiştir. Krizin etkilerinin,
hali hazırda artış eğiliminde olmayan yaşlı işsizler için olan sözleşmeleri de olumsuz
yönde etkilememesi için bu sözleşmelere verilmekte olan teşviklere yönelik olarak bazı
yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu yeni düzenlemelerin sonuçlarından anlaşıldığı üzere,
teşviklerin verilmesi hususundaki kurallara, sözleşmenin belirli bir dönem sonra
yenilenmesi, yani teşvik sonrası uygun bulunması durumunda teşvikin bu kişi için
belirli bir süre daha uzatılabileceği hususu eklendiği zaman yaşlı işsizler için bu
sözleşmelerin yapılması olasılığı ve oranı artmaktadır. Bu düzenleme sonrası, yaşlı
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işsizler için teşvik edilen sözleşmelerin oranının %19’dan, %21’e yükselmesi önemli bir
gelişme olarak kaydedilmiştir.165
iii. Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
Fransa için sunulan önemli önerilerden bir diğeri de insana yakışır işin gereği
olarak çalışma koşullarının yalnızca yaşlılara yönelik olarak değil, tüm çalışanlara
yönelik olarak iyileştirilmesi yönündedir. Bu alandaki çalışmalar ve anketler genç
çalışanların yaşlı çalışanlara göre daha zorlu ve tehlikeli koşullara maruz kaldığını
göstermektedir. Bununla birlikte zor koşullarda çalışan kişilerin genellikle 60 yaşına
gelmeden bu işlerini terk ettikleri bilinmektedir. Çalışma ortamlarının herkes için
iyileştirilmesi ve işgücü arzı kayıplarının en aza indirilebilmesi için 2010 yılında
yürürlüğe giren bir kanun kapsamında, 2012 yılına kadar çalışma ortamlarının
iyileştirilmesi ve ağır çalışma şartlarının hafifletilmesi öngörülmektedir. Bu tarihten
sonra yapılacak olan denetlemelerde, başarısız olan işletmeler için maddi para
cezalarının kesilmesi öngörülmüştür. Çalışma şartlarının hafifletilemediği durumlarda
çalışanlara ek tazminatlar ödenmesi söz konusudur. Bu politika ile birlikte Fransa, yaşlı
çalışanları Ulusal Sağlıklı Yaşlanma Planı kapsamında öncelikli hedef grupları arasında
tanımlamıştır. Bu Planın yaşlı çalışanlar için kurgulanan amacı, çalışanların işyerinde
sağlıklı bir şekilde çalışarak yaşlanmalarıdır. Plan kapsamında ayrıca, iş yerinde
çalışarak yaşlanma olgusunun, işverenler ve çalışanlar açısından ana akımlaştırılması
öngörülmüştür.

Bu

hedeflerin

gerçekleştirilebilmesi

için

iyi

uygulamaların

yaygınlaştırılması ve yönetici düzeyindeki çalışanların eğitilmesi gibi çalışmalar, Ulusal
Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir.166
iv. Yarı Zamanlı Çalışmanın Desteklenmesi
Düşük gelirli yaşlı işçilerin yarı zamanlı çalışmaya geçişinin finansal olarak
desteklenmesi önerisi üzerine Fransa’da bazı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Yarı
zamanlı çalışma talebi, işçiden ve işverenden gelebilmektedir. Aradaki anlaşmanın
sağlanması üzerine doğal olarak bir gelir kaybı yaşanacaktır. Bu gelir kaybının olumsuz
etkileri düşük ücretli işlerde çalışan işçiler için daha büyük olmaktadır. Bununla birlikte,
sosyal güvenlik katkıları da yarı zamanlı çalışmaya göre ödeneceği için emeklilik
dönemi de bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Fransa’da yaşlı çalışanların
165
166

OECD; 2012c., ss.7-8.
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istihdamının desteklenmesi için bazı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, bu geçiş
sırasındaki kayıpların etkilerini azaltmak üzere yaşlıların gelir kayıplarının bir kısmını
ücret olarak ödemeye devam etmekte ve emekliliğe esas sigorta katkı paylarını tam
olarak yatırmaktadırlar. Bu durum, özellikle ağır çalışma koşullarının olduğu
sektörlerde faaliyet gösteren 50 ve üzeri çalışanı olan işletmeler için geçerlidir.167
3.5.10 Norveç
3.5.10.1 Kamu İstihdam Kurumuna Kayıtlı İş Arayanlar ve Kayıtlı İşsizler
Norveç’te Kamu İstihdam Kurumu kayıtları itibariyle, kuruma kayıtlı olan iş
arayanların ve işsizlerin toplam rakamlarına, bu rakamların, kadın-erkek, 25 yaş altı-25
yaş üstü kırılımlarına aşağıda yer alan Tablo 27’den ulaşılabilmektedir. Kamu İstihdam
Kurumuna kayıtlı iş arayanlar 2011 yılında 71 bin kişi civarında olup, bu rakam daha iyi
şartlarda iş arayan veya işini değiştirmek isteyen kişilerden ve 70 bin civarında olan
kayıtlı işsizlerden oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında daha iyi şartlarda iş arayanların
veya işini değiştirmek isteyenlerin sayısında istihdam kurumuna kayıtlılık açısından
önemli bir değişim gözlenmektedir. Bu durumun sebepleri arasında, belirilen yıllarda
işsizliğin azalması ve özel sektör istihdam hizmetlerinin yaygınlaşması bulunmaktadır.
Tablo 27: Norveç’te Kamu İstihdam Kurumuna Kayıtlı İş Arayanlar ve
Kayıtlı İşsizler
GÖSTERGE/ZAMAN

2005

2007

2009

2011

233.517

47.932

71.210

70.910

Erkek

115.972

24.871

45.121

42.123

Kadın

117.545

23.060

26.089

28.787

25 Yaş Altı
25 Yaş ve Üstü

34.916
198.601

8.365
39.567

13.381
57.829

12.841
58.069

83.479

46.063

69.267

69.395

Erkek

45.653

23.934

43.585

40.870

Kadın

37.826

22.128

25.682

28.525

25 Yaş Altı

15.297

7.930

13.152

12.712

68.182

38.133

56.115

56.683

Kayıtlı İş Arayanlar (Toplam)

Kayıtlı İşsiz (Toplam)

25 Yaş ve Üstü
Kaynak: EUROSTAT
167
168

168

verilerinden derlenmiştir

OECD; 2012c., ss.8-9.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lmp_rjru&lang=en.
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3.5.10.2 Norveç Genelinde Aktif Tedbirlere İlişkin Harcamalar
Norveç tarafından aktif tedbirlere ilişkin toplam harcama tutarlarına ilişkin
veriler aşağıda yer alan Tablo 28’de bulunmaktadır. Bu veriler ışığında toplam
harcamalara ilişkin net veriler 2007 yılı itibari ile sunulmaktadır. Diğer yıllar için,
özellikle işgücü piyasası hizmetleri kapsamındaki harcamalara ilişkin veriler mevcut
olmadığından, toplam temelinde karşılaştırma yapılması güçleşmektedir. Bu durumla
birlikte, mevcut verilerden yola çıkılarak ulaşılan toplam harcamalar, 2009 yılı için 2,9
milyar Avro, 2011 yılı için 3 milyar Avro civarında gerçekleşmiştir. 2005 yılındaki 3,8
milyar

ve

2007

yılındaki

2,7

milyar

Avroluk

harcamalar

göz

önünde

bulundurulduğunda, önceki yıllara göre, işgücü piyasası hizmetleri grubu mevcut
oranlarda dâhil edilse dahi, toplam harcamalarda bir düşüş eğilimi yaşandığı
anlaşılmaktadır. Program grubu temelinde değerlendirildiğinde, doğrudan aktif
tedbirleri içeren program gruplarında artış görülmektedir.

Tablo 28: Norveç Genelinde Aktif Tedbirlere İlişkin Harcamalar
GÖSTERGE/ZAMAN
Toplam
İşgücü Piyasası Hizmetleri
Eğitimler
İş Değiştirme ve İş Paylaşımı
İstihdam Teşvikleri
Korumalı İstihdam ve İyileştirme
Doğrudan İş Oluşturma
Girişimcilik Teşvikleri
İş Dışı Gelir Desteği
Erken Emeklilik

2005
2007
2009
2011
3.861.440 2.764.610
:
:
292.820
313.620
:
:
891.350
647.100
610.740
658.820
1
:
:
:
80.990
71.860
123.630
161.740
348.730
411.300
465.370
591.990
169.520
132.700
104.360
182.250
6130
9.010
6.280
6.730
2.071.890 1.179.030 1.585.000 1.438.900
:
:
:
:

Kaynak: EUROSTAT169 verilerinden derlenmiştir (Avro - 000)

3.5.10.3 Norveç Genelinde Aktif Tedbirlerden Yararlanan Kişi Sayısı
Norveç’te aktif tedbirlere yapılan harcamalara ilişkin verilerle birlikte, söz
konusu programlardan yararlanan toplam kişi sayılarına ve program temelinde bu
sayıların kırılımlarına Tablo 29’dan ulaşılabilmektedir. Toplam yararlanıcı sayılarında

169

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lmp_expsumm&lang=en.

118

belirlenen yıl aralıkları itibariyle bir dalgalanma mevcut olup, 2011 yılındaki toplam
yararlanıcı sayısı, 2005 yılına oranla %37,2’lik bir düşüşle 123.500’e gerilemiştir.
Eğitim ve doğrudan meslek oluşturma grubunda yer alan programlarda yaşanan düşüş
toplam katılımcı sayısındaki düşüşün ana sebeplerindendir.

Tablo 29: Norveç Genelinde Aktif Tedbirlerden Yararlanan Kişi Sayısı
GÖSTERGE/ZAMAN
Toplam
İşgücü Piyasası Hizmetleri
Eğitimler
İş Değiştirme ve İş Paylaşımı
İstihdam Teşvikleri
Korumalı İstihdam ve İyileştirme
Doğrudan İş Oluşturma
Girişimcilik Teşvikleri
İş Dışı Gelir Desteği
Erken Emeklilik

2005
169.533
681
39.412
:
5.475
11.249
7.840
368
104.508
:

2007
109.037
850
31.708
:
4.834
13.691
6.776
394
50.784
:

2009
137.951
2.743
25.190
:
9.977
14.241
5.101
266
80.433
:

2011
123.559
4.076
23.969
:
13.275
16.242
5.986
246
59.765
:

Kaynak: EUROSTAT170

3.5.10.4 Norveç’te Nüfusun Yaşlanmasının Olumsuz Etkilerine Karşı Alınan
Tedbirler ve Uygulanan Politikalar
Norveç’te uygulanan istihdam politikaları arasında nüfusun yaşlanmasına ilişkin
olarak gerçekleştirilen çalışmaların 2005 yılı sonrası dönemde incelenmesi için OECD,
üç temel başlık altında sunulmuş olan politika önerilerinin izlemesine yönelik olarak,
2012 yılında ülkelere özgü İzleme Raporları hazırlanmıştır. Norveç için hazırlanmış
olan İzleme Raporu’nun içeriği171 doğrultusunda, çalışmanın devamına yönelik finansal
tedbirler, işverenler tarafından konulan istihdamın önündeki engellerin kaldırılması ve
yaşlı çalışanların istihdam edilebilirliklerinin artırılması başlıkları altında toplanan
gelişmeler, 2006 yılında OECD tarafından yayınlanan “Daha Uzun Yaşa, Daha Çok
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Çalış” 172 isimli çalışmanın sonuçlarını içermektedir. Bu açıdan, yaşlanmaya ilişkin
gelişmelerin bahsedilen alanlarda aktarılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
3.5.10.4.1 Çalışma Hayatının Devamı Yönelik Finansal Tedbirler
i. Sosyal Güvenlik Sistemine Yapılan Katkılarla Emeklilik Hakları Arasındaki
İlişkinin Güçlendirilmesi
Norveç kamu emeklilik sistemine ilişkin kapsamlı düzenlemeler 2010-2011
yıllarında gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen düzenlemelerin amacı, çalışanların
çalışma hayatında daha uzun süre kalmalarını sağlamak üzere esnekliğin artırılmasıdır.
Bu amaç, daha önce OECD tarafından sunulan önerilerle de paralellik göstermektedir.
Çalışanların, çalışma hayatları süresince sosyal güvenlik sistemine yaptıkları katkılarla,
çalışma hayatı sonrası elde edecekleri haklar arasındaki ilişkinin daha da güçlü
kılınması amacıyla uygulamaya geçen yeni sistem 13-75 yaş arasında yaş arasındaki
bütün çalışma tiplerini kapsamaktadır. Sisteme daha fazla katkı sunan çalışanların,
emeklilik gelirlerinin belirlenen oranlarda daha yüksek olması sağlanmaktadır.173
ii. Emeklilik Kararında Esnekliğin Yükseltilmesi
Uygulamaya geçen yeni emeklilik sisteminin bir parçası olarak, daha önce
zorunlu emeklilik yaşı olan 67 yaş sınırı tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bu durumda
emeklilik kararı, 62 ve 75 yaşları arasındaki herhangi bir yaşta alınabilmekle birlikte,
çalışma hayatındaki süre ne kadar uzunsa, yapılacak aktüeryal hesaplamalar
doğrultusunda elde edilecek haklar da o derece yüksek olacaktır. Bu aktüeryal hesaplara
demografik göstergelerden biri olan yaşam beklentisi süreleri de dâhil edilmektedir.174
iii. Mesleki Emeklilik Planlamalarına İlişkin Katılıkların Azaltılması
Çalışmanın devamına ilişkin Norveç için sunulmuş olan önerilerden bir diğeri de
özellikle özel sektör uygulamaları bulunan mesleki emeklilik planlarına ilişkin
düzenlemelere gidilmesidir. Bu kapsamda Norveç, bu emeklilik planları çerçevesinde
katkılar sunan çalışanlara, diğer kamu ve özel sektör emeklilik planlarında olduğu gibi
emeklilik yaşında esneklik, emeklilik ödemelerinin ve çeşitli hakların emekli olunan
yaşa göre hesaplanması, emeklilik sonrası elde edilen harici gelirlerin emeklilik
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ödemeleriyle birleştirilmesi durumunda gelir testinden muaf olma gibi imkânlar
sunmuştur.175
iv. Yaşlı Emekli Aylıkları ile Engellilere Yönelik Ödemelerin Ayrıştırılması
Norveç, yaşlı emekli aylıkları ve engellilere yapılan maaşların birbirinden
ayrılması ve farklı statülerde değerlendirilmesi yönündeki öneri doğrultusunda 2011
yılında bir kanun taslağı hazırlamıştır. Bu kapsamda, yaşlı emekli aylıkları ile engelli
maaşlarının ayrılması öngörülmüştür. Ayrıca, engelli maaşlarının hesaplanmasındaki
yöntemler de yeniden ele alınarak, bu kişilere ödenecek maaşlar, engellilik durumundan
önceki beş sene içerisindeki en yüksek geliri oranında ödenmektedir. Bu düzenlemenin
2015 yılında yürürlüğe gireceği tahmin edilmektedir.176
v. Uzun Dönemli Hastalık Ödemesi Alanların Sayısının Azaltılması
Uzun dönemli hastalık ödemesi alan kişilerin sayısının azaltılması üzerine
sunulan öneri kapsamında Norveç, yaşlı işçiler özelinde net bir düzenleme yapmamış
olmakla birlikte, hükümet, işçi ve işverenler arasında kabul edilen ve uzun dönemli
hastalık ödemesi konusunu da içeren Daha Fazla İçerici Çalışma Hayatı Anlaşması’nı
hayata geçirmiştir.177
vi. Yaşlılara Özel İşsizlik Kurallarının Kaldırılması
Norveç’e sunulan önerilerin dışında kalan fakat Norveç tarafından düzenleme
yapılan bir husus da, yaşlılara özel işsizlik kurallarının uygulama ve kapsam dışı
bırakılmasıdır. 2011 yılından önce 64 yaş ve üzerindeki kişiler yalnızca 67 yaşına kadar
çalışma hayatına yönelik çeşitli ödemelerden faydalanabilmekteydiler. Şimdiki
durumda ise, bu yaş grubundaki kişilerle 64 yaşından genç kişilerle aynı kurallar
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu düzenlemeye ek olarak, 64 yaş ve üzerindeki
kişilerin de aktif işgücü piyasası programlarına durumlarının uygunluğu ölçüsünde
katılmaları garanti altına alınmıştır. Bu programlardan yararlanabilmelerinin şartı ise
geçmiş altı ay içerisinde tamamen veya kısmen işsiz olmalarıdır.178
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3.5.10.4.2 İşverenler Tarafından Konulan Engellerin Kaldırılması
i. 2005 Yılı Sonrası Daha İçerici Bir İşyeri Anlaşmasının Yeniden Müzakere
Edilmesi
Yaşlı işçilerin çalışma hayatlarını devam ettirmeleri yönündeki, işverenler
tarafından bilerek veya bilmeyerek konulan, ayrıca mevcut düzenlemelerin meydana
getirdiği engellerin azaltılması konusunda Norveç için sunulan önerilerden ilki, üçlü bir
işbirliğinin sonucu olarak doğan ve kısaca İçerme Anlaşması olarak adlandırılan
merkezi çerçeve mutabakatının yeniden tartışılmaya açılmasıdır. Bu kapsamda, işçi,
işveren ve hükümet işbirliği ile hayata geçmiş olan Anlaşma, 2010 yılında, 2010-2013
dönemi için yeniden müzakere edilmiştir. Yeniden müzakere edilen Anlaşmanın amacı,
hastalığa bağlı çalışamama durumunun azaltılması, işçilerin tekrar işe dönüşüne yardım
edilmesi, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, iş yaşamından çıkarılmanın ve çekilmenin
önlenmesi olarak tanımlanmıştır. Anlaşmanın temel eylem öncelikleri arasında, hastalık
nedeniyle çalışamama, yokluk durumlarının tüm ülke genelindeki çalışanların %5,6’sını
aşmaması, işlevsellik kaybına uğrayan çalışanların istihdamının artırılması, çalışma
hayatından ortalama çıkış yaşının yükseltilmesi gibi çeşitli hedefler bulunmaktadır.179
ii. Ortalama Çalışma Süresinin Yükseltilmesi
Norveç işgücü piyasasının özelliklerinden birisi de yarı zamanlı çalışmanın geniş
bir şekilde uygulanıyor olmasıdır. Bu durum, yaşlı çalışanlar ve farklı nedenlerden ötürü
tam zamanlı bir işte çalışamayanlar için fayda sağlamaktadır. Ancak, yarı zamanlı
işlerin yoğun olması aynı zamanda ekonomideki muhtemel toplam çalışma saatlerinde
kayıplara neden olmaktadır. Yarı zamanlı işlerde çalışanların %10’unun çalışma
saatlerini yükseltmek istemesi ve ekonomik kayıpların azaltılması için, OECD’nin
Norveç için sunduğu önerilere de paralel olarak, 2011 yılından başlamak üzere üç yıllık
bir program tasarlanmıştır. Program kapsamında, mevcut yasal düzenlemelerin tespiti,
çalışma sürelerini artırıcı çalışmaların yapılması, yaşlı çalışanların yarı zamanlı işlerden
tam zamanlı işlere geçişi gibi çalışmaların yapılması öngörülmüştür.180
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iii. Göç Politikalarının Gözden Geçirilmesi
Göç politikalarının yeniden gözden geçirilmesi Norveç için sunulmuş olan
öneriler arasında yer almakta olup, bu konuda Norveç tarafından atılan en önemli adım
2010 yılında yeni Göçmen Kanunu’nun hazırlanmasıdır. Kanunla birlikte özel uzmanlık
gerektiren ve yüksek gelir getirici bazı çalışma alanlarında göçmenlerin çalışması ve
oturma iznine hak kazanması durumları kolaylaştırılmıştır.181
3.5.10.4.3 Yaşlı Çalışanların İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması
i. Yaşlı Çalışanlar İçin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
OECD tarafından yaşlı çalışanların istihdam edilebilirliklerinin artırılması
yönünde Norveç için sunulan önerilerden ilki yaşlı çalışanların daha iyi koşullarda
çalışmalarını sağlayacak kanuni ve fiziki ortamların geliştirilmesidir. Bu kapsamda
Norveç’te yapılan bir kanun değişikliği ile 2008 Çalışma Ortamı Kanunu yürürlüğe
girmiştir. Söz konusu Kanun kapsamında 62 yaşına gelen herkes, çalıştığı işletmede
önemli uyumsuzluklar oluşturmadığı sürece çalışma saatlerinin azaltılmasını ve yeniden
düzenlenmesini talep etme hakkına sahip olmuştur. Bu tedbirle uyumlu bir şekilde
düzenlenen emeklilik kuralları çalışma hayatından emeklilik hayatına kademeli bir
geçişin gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Söz konusu kademeli emeklilik
durumunun etkilerinin izlenmesi için Kanunun öncesi ve sonrası olan 2007 ve 2009
yılları arasındaki süreyi kapsayan bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaya
kapsamında, dört devlet kurumunda çalışmakta olan ve 62 yaşına ulaşmış kişilerden bir
deney grubu oluşturulmuştur. Bu grubun çalışma süreleri %20 oranında azaltılarak
çalışma süreleri ile ilgili bir takım esneklikler sağlanmıştır. Ayrıca bu çalışanlara
çalışma hayatında kaldıkları süre boyunca tam maaş ödenmeye devam edilmiştir.
Benzer özellikler taşıyan bir kontrol grubu seçilerek, her iki grup içerisindeki çalışma
hayatında kalış süreleri ve emeklilik kararları gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda,
çalışma saatleri azalan ve gelir desteği alan çalışanların, bu destekleri almayan ve
çalışma sürelerinde herhangi bir düzenlemeye gidilmemiş olan çalışanlara göre daha
uzun süreler çalışma hayatında kaldıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca, deney grubunda yer
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alan çalışanlarda düşük de olsa fark edilebilir bir sağlık ve refah iyileşmesi
kaydedilmiştir.182
ii. Eğitimlere Katılımlarda Yaş ve Beceri Noktasındaki Eşitsizliklerin Azaltılması
Yaşlıların istihdam edilebilirliğinin artırılması yönündeki önemli önerilerden
birisi de yaşlı çalışanların veya işsizlerin mesleki eğitimlere ve diğer eğitimlere
katılmalarının önündeki engellerin kaldırılması ve yaşlı işçilerin bu konuda
desteklenmesi olmuştur. Bu kapsamda, çalışma hayatının ortalarına gelmiş kişilerin
hayat boyu öğrenme konusunda bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi ve eğitimlerin yaşlı
çalışanlar ve işsizler için daha çekici hale getirilmesi hedeflenmektedir. Yeni kariyer
planları doğrultusunda gereken niteliklerin ve becerilerin kazanılmış olması, geç
emekliliği de destekleyici bir unsur olarak nüfusun yaşlanmasının ortaya çıkardığı
işgücü arzı eksikliğine bir ölçüde çözüm olacaktır. Ancak, bu öneriler kapsamında
Norveç tarafından henüz net bir adım atılmamış, mevcut kural ve uygulamalar
kapsamında hizmet sununa devam edilmiştir.183
iii. Yaşlı Kişilere Yönelik Rehberlik Hizmetlerinin Önemli Ölçüde Artırılabilmesi
İçin Özel İstihdam Kurumlarına ve Kamu İstihdam Kurumlarına Destek
Olunması
Yaşlılar için işgücü piyasasına yönelik rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi
Norveç’e sunulan önemli öneriler arasında yer almaktadır. Bu öneri ile istihdam
kurumlarının rehberlik kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. İşgücü piyasası
içerisinde yer alan yaşlıların her birinin durumu, sağlık, nitelik, deneyim, beceriler,
kişinin içinde bulunduğu yerel işgücü piyasasının durumu farklılık arz ettiği için kişiye
özel rehberlik hizmetlerinin önemi oldukça artmaktadır. İstihdam kurumları daha önce
kadınlar, gençler, uzun dönemli işsizler gibi daha fazla ortak yönü olan gruplarla
ilgilendikleri için yaşlı işgücü konusunda nispeten hazırlıksız ve deneyimsizdir.
Rehberlik hizmetlerinin yanı sıra, mevcut programların zaman içerisindeki yeniden
tasarlanma süreçlerinde, programların özel hedef gruplarına göre geliştirilebilir olması
hususunun dikkate alınması ayrıca öneriler arasındadır. Ancak, bu kapsamda Norveç
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tarafından uygulamaya geçirilmiş mevcut hizmet sunumu modellerine ek bir çalışma
bulunmamaktadır.184
iv. Yaşlı Politikaları Merkezi
Norveç’e sunulan önerilerin kapsamı dışında olan fakat Norveç tarafından
uygulamaya

geçirilmiş

olan

Yaşlı

Politikaları

Merkezi,

yaşlıların

istihdam

edilebilirliğine katkı sunması açısından önemli bir adım olarak görülmektedir. Çalışma
Bakanlığı tarafından finansmanı sağlanan ve sosyal ortakların bir girişimi olarak
kurulmuş olan bu sivil toplum kuruluşunun temel amacı, çalışma hayatındaki yaşlıların
çeşitli faaliyetlerle desteklenmesidir. Bu Merkez’in temel faaliyetleri arasında, kişilerin,
işverenlerin ve politikacıların yaşlanmaya ve yaşlanan işgücü piyasasına ilişkin bilinç
düzeylerinin artırılması bulunmaktadır. İlgili taraflara bu konuda bilgi sağlanması, yaşlı
işçilerin rekabet edebilirlik ve istihdam edilebilirlik düzeylerinin artırılmasına yönelik
iyi

uygulama

örneklerinin

yaygınlaştırılması,

çeşitli

araştırmaların

yapılması,

bilgilendirme kampanyalarının düzenlenmesi ve taraflarla sıkı ilişkilerin kurularak
sürdürülmesi yürütülen diğer faaliyetlerdendir.185
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4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE YAŞANAN DEMOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLERİN İŞGÜCÜ
PİYASALARINA ETKİLERİ VE AKTİF TEDBİRLER

4.1

TÜRKİYE’NİN DEMOGRAFİK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER,
GELECEĞE YÖNELİK ÖNGÖRÜLER VE DEĞİŞİKLİKLERİN İŞGÜCÜ
PİYASALARINA ETKİLERİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanmış olan 14 Şubat 2013

tarihli ve 15844 sayılı Haber Bülteni186 ile Türkiye’nin gelecekteki demografik yapısına
dair eğilimleri içeren en güncel çalışma kamuoyu ile paylaşılmıştır. Dünyadaki ve
Avrupa Birliği’ndeki demografik değişmelere ve gelişmelere bağlı olarak Türkiye’de de
yoğun bir şekilde tartışılan nüfusun yaşlanması, doğurganlık oranlarının seyri, farklı
doğurganlık oranları senaryolarına göre nüfusun muhtemel büyüklüğü ve yapısı ile ilgili
değişimleri ve olasılıkları gözlemlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, 20132075 dönemine ilişkin hesaplamaları içerisinde barındırmaktadır. Bu hesaplamalar
yapılırken, mevcut nüfus eğilimleri tespit edilerek, geçmişteki eğilimler ile
karşılaştırılmış ve olası radikal nüfus değişimleri belirli bilimsel yöntemlerle göz ardı
edilerek, mevcut eğilimlerin istikrarlı bir yönelimle devam etmesi halinde gelecekteki
nüfus ve nüfus yapısı hakkında çeşitli verilere ulaşılmıştır. Bu veriler aynı zamanda,
demografik değişimler noktasında benzer dönüşümleri yaşamış olan ülkelerin
eğilimlerinin Türkiye’de paralel bir şekilde yaşanması durumundaki öngörüleri de
içermektedir. Türkiye için, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 yılı sonuçlarının
temel alındığı çalışma kapsamında üretilen bu veriler ve öngörüler, Türkiye toplamı ve
ayrıca 81 il için üretilmiştir. İlgili üniversite ve kurumlarda katılımcıların da içerisinde
bulunduğu kapsamlı bir çalışma grubu tarafından ortaya koyulan bu resmi çalışma ve
veriler, sosyal ve ekonomik alanda alınacak politika kararları açısından oldukça
186
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önemlidir. Söz konusu çalışma tutarlı demografik projeksiyonları içeren en güncel ve
tek çalışma olması sebebiyle sistematik olarak ele alınmakta ve çözümlenmektedir.
Türkiye’deki olası demografik dönüşüm hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve
gelecekte işgücü piyasaları için alınacak olan kararlara ışık tutması açısından, söz
konusu verilere ve temel bulgulara çalışmanın devamında yer verilmesinin ve bu
verilerin ve bulguların değerlendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
4.1.1 Nüfusun Büyüklüğü
Türkiye nüfus büyüklüğüne yönelik avantajlarını bir süre daha sürdürmeye
devam edecektir. Bu kapsamda bakıldığında Türkiye, nüfusun artış ve azalış eğilimleri
açısından diğer gelişmiş ülkelere göre 25-30 sene geriden bu eğilimleri yaşayacağı
anlaşılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış eğilimleri 2020-2025 arası yıllara kadar
artıyor, sonrasında düşüşler görünüyorken, Türkiye’deki nüfus artışının 2050 yılına
kadar devam edeceği, fakat bu yıldan sonra Türkiye’nin nüfusunda da düşüşlerin
yaşanacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye nüfusunun 2023 yılına kadar artış
göstereceği ve 84.247.088 kişiye ulaşacağı hesaplanmaktadır. 2023 yılından sonra nüfus
artış hızı yavaşlayacak ve 2050 yılına kadar yavaş da olsa Türkiye nüfusu büyümeye
devam edecektir. 2050 yılında Türkiye nüfusunun tavan yaparak 93.475.575 kişiye
ulaşması beklenmektedir. Bu tarihten sonra yaşanmaya başlayacak olan nüfus azalışı ile
birlikte Türkiye nüfusu, 2075 yılında 89.172.088 kişi olarak gerçekleşecektir.
Nüfus büyüklüğünde yaşanan bu değişmeler aynı zamanda Türkiye’nin Dünya
nüfusundaki yerini de etkileyecektir. Birleşmiş Milletlerin 2012 yılı hesaplamalarına
göre Türkiye, Dünya nüfusunun yaklaşık %1,1’ini oluşturmakta ve nüfus bakımından
Dünyanın en büyük 18. nüfusuna sahip ülke konumunda bulunmaktadır. Dünya nüfusu
2050 yılında 9 milyar sınırını geçtiği zaman Türkiye 2050 yılındaki öngörülen nüfusu
ile 20. sıraya gerileyecektir. 2075 yılına gelindiğinde Dünya nüfusu 10 milyar sınırına
dayanmış olacaktır. Türkiye nüfusunda yaşanan düşüşlerle birlikte Türkiye’nin nüfus
büyüklüğü 24. sıraya gerileyecektir. Türkiye’nin nüfusundaki bu değişimlerin yıllara
göre dağılımı ise aşağıda yer alan Tablo 30’dan görülebilmektedir.
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Tablo 30: Türkiye Nüfusunun Yılara Göre Değişimi Tahmini
YIL

NÜFUS

YIL

NÜFUS

2013

76.481.847

2045

93.175.281

2014

77.323.892

2046

93.283.052

2015

78.151.750

2047

93.366.932

2016

78.965.645

2048

93.426.741

2017

79.766.012

2049

93.463.312

2018

80.551.266

2050

93.475.575

2019

81.321.569

2051

93.464.322

2020

82.076.788

2052

93.439.748

2021

82.816.250

2053

93.400.901

2022

83.540.076

2054

93.347.176

2023

84.247.088

2055

93.277.765

2024

84.936.010

2056

93.192.514

2025

85.569.125

2057

93.094.517

2026

86.182.900

2058

92.983.622

2027

86.776.550

2059

92.858.359

2028

87.349.415

2060

92.716.895

2029

87.900.467

2061

92.560.559

2030

88.427.604

2062

92.391.593

2031

88.929.672

2063

92.208.292

2032

89.406.656

2064

92.011.145

2033

89.857.527

2065

91.800.361

2034

90.282.341

2066

91.576.634

2035

90.680.302

2067

91.344.401

2036

91.050.330

2068

91.103.415

2037

91.392.634

2069

90.851.271

2038

91.708.113

2070

90.589.432

2039

91.996.525

2071

90.319.404

2040

92.257.821

2072

90.041.548

2041

92.492.085

2073

89.757.396

2042

92.700.354

2074

89.466.941

2043

92.883.492

2075

89.172.088

2044

93.042.267

:

Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075.
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:

4.1.2 Nüfusun Yapısı
Nüfusun büyüklüğündeki söz konusu değişimlerle birlikte nüfusun yapısında da
önemli bir takım değişimlerin yaşanacağı öngörülmektedir. Türkiye’deki mevcut
demografik değişim eğilimlerinin devam etmesi durumunda Türkiye nüfusunun giderek
yaşlanması beklenmektedir. Elbette bu yaşlanma durumu, daha önce belirtildiği üzere,
Dünyanın ve Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinin gerisindedir ve eş zamanlı olarak
yaşanmayacaktır. Fakat verilerden de takip edilebileceği üzere, Türkiye’de de benzer
nüfus eğilimlerinin görülmekte olduğu ve devletler açısından düşünüldüğünde çok da
uzak olmayan bir gelecekte benzer bir durumun Türkiye için de söz konusu olacağı
hesaplanmaktadır. Bu kapsamda, yaşlı nüfusu olarak değerlendirilen 65 yaş ve üzeri
nüfus, 2012 yılında 5,7 milyon iken, bu sayının 2023 yılında 8,6 milyona çıkması
beklenmektedir. Dolayısı ile 2012 yılında nüfusun %7,5’ini oluşturan yaşlı nüfusu, 2023
yılında toplam nüfusun %10,2’sini oluşturacaktır. 2023 yılına kadar olan dönemde
nüfus artışı gerçekleşiyor olsa dahi yaşlı nüfusu artışı da bu artışa paralel bir seyir
izlemektedir. 2023 yılı sonrası dönemde yaşlı nüfusu 2050 yılında 19,5 milyona, 2075
yılında ise 24,7 milyona yükselecektir. Dolayısı ile 2023 yılında toplam nüfusun
%10,2’sini oluşturması beklenen 65 ve üzeri yaş grubunun, 2050 yılında toplam
nüfusun %20,8’ini, 2075 yılında ise %27,7’sini oluşturması beklenmektedir. Bu
hesaplamalar doğrultusunda, yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının, doğum
oranlarındaki düşüşlerin de etkisiyle, giderek artacağından hareketle nüfus yapısındaki
dengelerin dönüşüme uğrayacağı hesaplanmaktadır.
4.1.3 Ortanca Yaş
Türkiye nüfusunda yaşanması öngörülen bu dönüşümün doğal bir neticesi
olarak, Türkiye’de ortanca yaşın hem erkeklerde hem de kadınlarda yükselmesi
beklenmektedir. 2012 yılında Türkiye nüfusunun 30,1 olan ortanca yaşının, 2023’te
34’e, 2050’de 42,9’a, 2075 yılında ise 47,4’e yükseleceği hesaplanmaktadır. Ortanca
yaşın kadınlar ve erkekler açısından kırılımı ise diğer gelişmiş ülkelerdeki nüfus
eğilimleri ile benzerlik göstermekte ve kadınlardaki ortanca yaş daha yüksek olarak
kendini göstermektedir. Çalışma kapsamında elde edilen verilere göre, 2012 yılında
erkeklerde 29,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 33,3’e, 2050 yılında 41,8’e, 2075 yılında
ise 46’ya yükselecektir. Kadınlarda ise, 2012 yılında 30,6 olan ortanca yaş, 2023 yılında
34,6’ya, 2050 yılında 44’e, 2075 yılında ise 42,7’ye yükselecektir. Küresel ortanca yaş
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öngörüleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye nüfusu ortanca yaşının 2023 yılı sonrasında,
2050 yılı Dünya nüfusu için öngörülen küresel ortanca yaşın (36 yaş) üzerine çıkacağı
görülmektedir. 2075 yılında ise, 2100 yılı Dünya nüfusu için öngörülen küresel ortanca
yaşın (41 yaş) oldukça üzerinde yer alması beklenmektedir. Bu durum, Dünyadaki
toplam nüfus eğilimlerine göre, Türkiye’nin çok daha hızlı yaşlanıyor olduğunun
önemli bir kanıtıdır.
Türkiye nüfusunun mevcut eğilimler doğrultusunda dönüşümünü sürdürmesi
halinde 2013 yılındaki nüfus yapısının 2050 yılında ve 2075 yılında ne şekilde
dönüşeceğini aşağıda Şekil 4’te yer alan Türkiye nüfus piramitlerinden de takip etmek
mümkündür.

Şekil 4: 2013 Yılı Nüfus Yapısının 2050 ve 2075 Yılları İtibariyle Değişimi Tahmini

Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075.

4.1.4 Doğum Oranı
Nüfus yapısındaki değişimi etkileyen önemli unsurlardan birisi de doğum
oranlarıdır. Doğum oranlarındaki keskin düşüşler veya artışlar nüfusun yapısını önemli
ölçüde etkileyebilme gücüne sahiptir. Türkiye’deki mevcut duruma bakıldığında ise
bugüne kadar doğum oranlarında yavaş da olsa kademeli bir düşüş olduğu
gözlemlenmektedir ve bu eğilimin gelecekte de benzer bir şekilde devam ederek doğum
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oranlarında

önemli

düşüşler

yaşanacağı

öngörülmektedir.

2013-2075

dönemi

eğilimlerine üç farklı açıdan bakıldığında üç farklı senaryo ile karşılaşmak mümkündür.
Bu senaryolardan ilkinde, toplam doğurganlık hızının mevcut eğilimler
çerçevesinde azalarak, 2050 yılında 1,65’e düşmesi, 2050 yılından sonra tekrar artışa
geçip 1,85’e ulaşması durumunda nüfusta meydana gelmesi muhtemel değişimler ele
alınmaktadır.
İkinci senaryoda, doğurganlık hızında orta seviyede bir artış öngörülerek, toplam
doğurganlık hızının 2050 yılında 2,5’e çıkıp 2075 yılına kadar sabit kaldığı durum
incelenmektedir.
Üçüncü senaryoda ise, ilk iki senaryodaki artışlara göre daha yüksek artışların
yaşandığı duruma göre gerekli hesaplamalar yapılmaktadır. Üçüncü senaryoda, toplam
doğurganlık hızının 2050 yılına kadar 3’e ulaşacağı ve 2075 yılına kadar sabit bir seyir
izleyeceği öngörülmektedir.
Bu senaryolardaki hesaplamalar yapılırken nüfusu etkileyecek olan diğer
değişkenler de hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda üç farklı senaryo için ortaya çıkan
nüfus gerçekleşmelerine Tablo 31’de belirli yıl aralıkları ile yer verilmiştir. İlgili
çalışmadan her bir yıl için gerçekleşmesi öngörülen nüfus büyüklüğüne ayrıca
ulaşılabilmektedir.
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Tablo:31 Farklı Doğurganlık Hızı Senaryolarına Göre Türkiye 2013-2075
Yılları Toplam Nüfus Tahmini
YILLAR

SENARYO 1

SENARYO 2

SENARYO 3

2013

76 481 847

76 481 847

76 481 847

2018

80 551 266

80 796 415

80 916 763

2023

84 247 088

85 153 647

85 598 777

2028

87 349 415

89 295 612

90 270 255

2033

89 857 527

93 143 145

94 841 519

2038

91 708 113

96 646 702

99 275 380

2043

92 883 492

99 885 295

103 725 912

2048

93 426 741

103 040 148

108 494 141

2050

93 475 575

104 309 596

110 546 401

2053

93 400 901

106 211 292

113 756 581

2058

92 983 622

109 271 368

119 255 985

2063

92 208 292

112 200 737

124 966 141

2068

91 103 415

115 075 976

131 031 654

2073

89 757 396

118 075 535

137 746 955

2075

89 172 088

119 344 690

140 672 782

Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075.

Yukarıdaki tablodaki senaryolar dâhilindeki hesaplamalarla birlikte, yıllar itibari
ile nüfusun içerisindeki kadın ve erkek dağılımının cinsiyetlere göre ne şekilde
değişiklik göstereceği üzerine verilere ulaşmak da mümkün olmaktadır. Bu çerçevede,
çalışma kapsamında yıllar itibariyle ve cinsiyetler itibariyle oldukça detaylı sonuçlarına
yer verilmesine şu an için ihtiyaç duyulmamakla birlikte aşağıda yer alan Tablo 32’de,
0-14, 15-64 ve 65 yaş ve üzeri yaş gruplarının daha önce belirtilen üç senaryo
doğrultusundaki nüfus büyüklükleri temel alınan yıllar itibariyle gösterilmektedir.
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Tablo 32: Farklı Doğurganlık Hızı Senaryolarına Göre Türkiye 2013-2075 Yılları
Toplam Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Tahmini
SENARYO

Senaryo 1

Senaryo 2

Senaryo 3

YAŞ
GRUBU

2013

2023

2050

2075

0-14

18.751.164

17.854.319

14.694.508

13.026.803

15-64

51.852.082

57.768.287

59.296.228

51.472.952

65 +

5.878.603

8.624.483

19.484.834

24.672.343

0-14

18.751.164

18.760.876

21.638.683

25.541.006

15-64

51.852.082

57.768.287

63.186.077

69.131.341

65 +

5.878 603

8.624.483

19.484.834

24.672.343

0-14

18.751.164

19.206.006

25.840.785

35.863.794

15-64

51.852.082

57.768.287

65.220.777

80.136.648

65 +

5.878.603

8.624.483

19.484.834

24.672.343

Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075.

Yukarıda tabloda görüleceği üzere, doğum oranlarına göre kurgulanmış olan üç
farklı senaryoda nüfusun toplam büyüklüğü, temel alınan yıllara göre değiştiği gibi,
nüfusun yapısı içerisindeki yaş gruplarının toplam nüfusa oranlarının da yıllara göre
değiştiği görülmektedir. Bu değişim içerisindeki 65 yaş ve üzeri nüfusunun, toplam
nüfusa oranının belirlenen yıllardaki değişimi aşağıda yer alan Tablo 33’de
görülebilmektedir.

133

Tablo 33: Farklı Doğurganlık Hızı Senaryolarına Göre Türkiye 2013-2075 Yılları 65
Yaş ve Üzeri Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranı Tahmini
SENARYO
Senaryo 1

Senaryo 2

Senaryo 3

GÖSTERGE

2013

2023

2050

2075

Toplam Nüfus

76.481.847

84.247.088

93.475.575

89.172.088

65 yaş ve üzeri
nüfus oranı %

7,7

10,2

20,8

27,7

Toplam Nüfus

76.481.847

85.153.647

104.309.596

119.344.690

65 yaş ve üzeri
nüfus oranı %

7,7

10,1

18,7

20,7

Toplam Nüfus

76.481.847

85.598.777

110.546.401

140.672.782

65 yaş ve üzeri
nüfus oranı %

7,7

10,1

17,6

17,5

Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075

4.1.5 65 Yaş ve Üzeri Nüfus
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Türkiye doğurganlık oranının en
yüksek olduğu senaryoda dahi 2050 yılında nüfusunun %17,6’sı 65 yaş ve üzeri yaş
grubunda bulunacaktır. Ancak, mevcut doğurganlık hızı ve nüfus eğilimleri göz önünde
bulundurulduğunda bu durumun iyimser bir tablo olduğu bilinmektedir.
Toplam doğurganlık hızının 2050 yılına kadar 2,5 seviyesine çıkıp, 2075 yılına
kadar sabit kaldığı ikinci senaryoda ise 65 yaş ve üzeri yaş grubunun toplam nüfusa
oranının 2050 yılında %18,7, 2075 yılında ise %20,7 şeklinde gerçekleşmesi
beklenmektedir. Bugünkü mevcut doğurganlık oranları sürdürülebilir seviyelerde
gerçekleşecek olsa dahi, gelecekte Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri 65 ve üzeri
grupta yer alacaktır. Ancak, üçüncü senaryo kadar olmasa da, ikinci senaryonun da
iyimser bir tablo çizdiği görülmektedir. Bu sebeple, en kötü senaryo olmamakla birlikte
en gerçekçi senaryo olan birinci senaryonun sonuçları oldukça dikkatli ele alınmalı ve
geleceğe dair tedbirler ve politika seçenekleri bu doğrultuda kurgulanmalıdır.
Toplam doğurganlık hızının mevcut eğilimler doğrultusunda kademeli bir
şekilde azalarak, 2050 yılında 1,65’e düşeceği ve 2050 yılından sonra tekrar kademeli
bir artış seyri göstererek 1,85’e ulaşacağı birinci senaryoda, 2012 yılında 65 yaş ve üzeri
grubun toplam nüfus içerisindeki oranı %7,7 iken, bu oranın 2050 yılında 20,8’e, 2075
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yılında ise 27,7’ye çıkacağı hesaplanmaktadır. Dolayısı ile 2050 yılına gelindiğinde
yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı üçe, 2075 yılına gelindiğinde ise dörde
katlanmış olacaktır. 2050 yılına kadar bu oranın üçe katlandığı bir durum, çok büyük bir
finansman ihtiyacını da beraberinde getirecektir. Bu durum ekonomik sürdürülebilirlik
açısından da önemli bir engel olarak Türkiye’nin karşısına çıkacaktır. İşgücü piyasaları
açısından bakıldığında ise yaşlı nüfusundaki artışın ve yeni doğan nüfusundaki azalışın,
toplam işgücü arzı potansiyelinde bir daralma olarak ortaya çıkması beklenmektedir.
Tablo 32’den de görüleceği üzere, çalışma çağındaki 15-64 yaş grubu nüfusu
2050 yılına kadar 2013 yılına göre 7.444.146 artıyorken, 65 yaş ve üzeri grup nüfusu
13.606.231 kişi artmaktadır. Dolayısı ile yaşlanan nüfusa karşı ancak bu nüfusun yarısı
kadar yeni işgücü arzı potansiyeli oluşabilmektedir. Diğer yandan, 2013 yılı verileri
aynı gruplar için 2075 yılı ile karşılaştırıldığında bu farkın oldukça açıldığı
görülmektedir. 15-64 yaş grubu nüfusu 2050 yılında 2013 yılına göre 379.130 kişi
azalmakta, bu karşılık 65 yaş ve üzeri grubun nüfusu ise 2013 yılına göre 18.793.740
kişi artmaktadır. Dolayısı ile 2075 yılında aradaki karşılanamayan kısım 19 milyon
kişiyi geçmektedir.
4.1.6 Diğer Demografik Göstergeler
Türkiye nüfusundaki bu değişimlerle ilgili daha önce bahsi geçen demografik
göstergelerin ve diğer göstergelerin 2023 yılına kadarki seyrine aşağıda ayrıca Tablo
34’te yer verilmektedir. Bu göstergeler içerisinde yer alan her bir veri seti geleceğe dair
değişimler hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.
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Tablo 34: 2013-2023 Dönemi Türkiye Demografik Göstergeleri Tahmini
GÖSTERGELER/YILLAR

2013

2016

2020

2023

Toplam doğurganlık hızı

1,99

1,95

1,89

1,85

Kaba doğum hızı (‰)

16,05

15,39

14,58

14,01

Doğumlar ('000)

1.227

1.216

1.196

1.180

Erkek

74,7

75,0

75,4

75,8

Kadın

79,2

79,5

79,9

80,2

Kaba ölüm hızı (‰)

5,40

5,59

5,86

6,09

Ölümler - ('000)

413

442

481

513

11,4
12,0
10,8
11,2

11,0
11,6
10,5
10,4

10,5
11,0
10,1
9,2

10,1
10,5
9,8
8,4

76.482

78.966

82.077

84.247

Doğuşta beklenen yaşam süresi (yıl)

Bebek ölüm hızı (‰)
Toplam
Erkek
Kadın
Nüfus artış hızı (‰)
Nüfus ('000)

Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075

4.1.7 Genel Değerlendirme
TÜİK tarafından ortaya konulan ve yukarıda bahsi geçen tüm bu veriler,
yaşlanmanın gelecekte Türkiye üzerindeki potansiyel etkileri hakkında önemli ipuçları
sunmaktadır. Bu sebeple, geleceğe dair makro planlamaların yapılmasında bu verilerin
yol göstericiliği önem kazanmaktadır. Hem makro düzeydeki politika kararlarının
alınmasında ve uygulanmasında hem de yerel politika kararlarının uyumunu sağlamak
adına nüfusla ilgili çalışmalardan faydalanılması, doğru adımların atılarak erken ve
yerinde uygulamaların hayata geçmesini sağlayacaktır.
4.2

YAŞLANMA VE İSTİHDAM POLİTİKALARI
4.2.1 Yaşlanma Olgusu
Hayatın doğal ve biyolojik akışı içerisinde gerçekleşen yaşlanmanın, insanlar ve

toplumlar için, sağlık açısından, sosyal ilişkiler bakımından, kültürel hatlarıyla ve
ekonomik boyutlarıyla oldukça önemli etkileri bulunmaktadır. Bu açıdan yaşlıların,
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hatta Avrupa’daki ifadesiyle kıdemli vatandaşların (senior citizens 187 ), ruhsal ve
bedensel durumlarının toplum ve devlet tarafından gözetilmesi oldukça önemlidir.
Yaşlılar grubuna yönelik olarak, yaşlıların, yakınlarına, topluma ve devlete artık
katkılarının olmadığını veya olamayacağını düşünmek oldukça hatalı bir algılama
biçimidir. Çünkü yaşlı demek, düşkün veya bakıma muhtaç anlamına gelmemektedir.
Ayrıca, toplumsal refahın ve kalkınmanın gerçekleşebilmesi için her bir bireyin durumu
nispetinde katkısı oldukça önemlidir.
Türkiye’de yaşlı nüfusun büyüklüğünün ve yapısının henüz Avrupa’daki veya
Dünyanın

diğer

gelişmiş

bölgelerindeki

nüfus

özellikleri

ile

tam

olarak

benzeşmemesinin arkasında, Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde doğumların
teşvik edilmesi ve nüfus artışlarını tetikleyen çeşitli ekonomik ve sosyolojik olgular
bulunmaktadır. Ancak bu durum, Türkiye için, yukarıda bahsi geçen nüfus
öngörülerinden de anlaşılabileceği gibi, artık değişmekte ve nüfus yapısındaki önemli
değişimler şimdiden görülmeye başlamaktadır. Yaşanan değişimin sebepleri arasında,
1960’lı yıllardan itibaren nüfus artışını teşvik edici politikalardan vazgeçilmesi ve
kademeli de olsa ekonomik refah düzeyindeki iyileşmeler yer almaktadır. Bu gelişmeler
doğum oranlarının azalması yönünde eğilimlere neden olduğu için nüfus geçmişe
kıyasla yaşlanmaya başlamıştır. Doğum oranlarındaki düşüşün devam etmesi ve refah
seviyelerindeki iyileşmeler mevcut durum itibariyle Türkiye’de tarihin en yüksek yaşlı
nüfus oranlarını ortaya çıkarmaktadır.
Türkiye nüfusunun yaşlanıyor oluşu ve bu konuda önlem alınmasının
gerekliliğine ilişkin 1999 yılında Berlin’de yapılan Dünya Gerontoloji ve Geriatri
Kongresi’nde önemli tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Yaşlanma veya Yaşlı Bilimi
anlamına gelen Gerontoloji188 bilimine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerekliliği
belirtilmiş ve Türkiye’de nüfusun yaşlanmasına ilişkin durum tespitinin yapılarak
yaşlanma alanında çalışılması gerektiği hususuna dikkat çekilmiştir.
4.2.2 Yaşlanma Ulusal Eylem Planı
2000’li yılların ortalarında Türkiye’de yaşlanma ve yaşlılık konularını ele alan
bir Ulusal Komite kurulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinatörlüğündeki
187
188

Age Platform Europe; Active Senior Citizens for Europe: A guide to the EU, November 2012.
Gerontoloji Nedir?, http://proje.akdeniz.edu.tr/Gerontoloji/anasayfa.aspx, (24.12.2013).
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Komite çalışmalarını tamamlamış, çalışmalar sonucunda, Türkiye’de Yaşlıların Durumu
ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı189 hazırlanarak 2007 yılında kabul edilmiştir. Böylece,
yaşlanma hususu Türkiye’de ilk defa, İŞKUR’un da katkılarıyla, ulusal düzeyde ve özel
olarak ele alınan bir gündem maddesi haline gelmiştir. Eylem Planı’nda, Yaşlılar ve
Kalkınma, Yaşlılıkta Sağlık ve Refahın Artırılması ve Yaşlılıkta Olanaklar Sunan
Destekleyici Ortamların Sağlanması olmak üzere üç temel öncelik bulunmaktadır. Bu
öncelikler altında yer alan hedefler kapsamda, topluma ve kalkınma sürecine aktif
katılım, istihdam olanaklarının artırılması, bilgiye erişim, eğitim ve öğrenim, kırsal
kesimde kalkınma, göç ve kentleşme, kuşaklar arası dayanışma, yoksulluğun ortadan
kaldırılması, sosyal koruma, sosyal güvenlik ve gelir güvenliği sağlanması ve
yoksulluğun önlenmesi, acil durumlarda yaşlıların korunması gibi oldukça fazla sayıda
ve farklı hedefler belirlenmiştir.
4.2.3 Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı
Uygulama Programı
Ulusal Eylem Planı’nın hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı (ASPB) bir Uygulama Programı 190 geliştirmiştir. Gerek Eylem
Planı, gerek Uygulama Programı incelendiğinde birbirleri ile bağlantılı ve bütüncül
politika önceliklerinin ve hedeflerin varlığı göze çarpmaktadır. Özellikle Uygulama
Programı’nda her bir hedefle ilgili sorumlu kurum belirlenmiş olup, bu sorumlu
kurumla birlikte ilgili hedefin gerçekleştirilmesi için koordinasyon halinde çalışacak
kurumlar belirlenmiştir. Faaliyetlere ilişkin izlemenin ise yılda bir defa ASPB’ye
hedeflere

ilişkin

gerçekleşme

raporlarının

iletilmesi

ile

gerçekleştirilmesi

öngörülmüştür.
Söz konusu faaliyetlere ilişkin koordinatör kuruluşlar incelendiğinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)’nın iki temel hedefte sorumlu koordinatör kurum
olduğu görülmektedir. Bu hedeflerden birincisi çalışmak isteyen bütün yaşlılar için
istihdam imkânlarının sağlanmasıdır. Bu hedef kapsamında, Uygulama Programı’nın
öngördüğü şekilde çalışabilir ve çalışmak isteyen yaşlıların çalışmaların teşvik edilmesi
ile ilgili olarak çalışma hayatında (emekliliğe kademeli geçiş ve esnek çalıma) yeni
189

DPT; Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı, Yayın No: DPT: 2741, Ankara
2007.
190
ASBP; Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı, Ankara
2012.
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düzenlemeler yapılacaktır. İkinci hedef ise yaşlının otorite, bilge ve üretken
özelliklerinin

ve

diğer

önemli

katkılarının

toplum

tarafından

tanınmasının

sağlanmasıdır. Bu hedef doğrultusunda, bireylerin iş yaşamından sonra aktivitelerini ve
üretken çabalarını nasıl sürdürebileceklerine ilişkin bilgi ve becerilerinin arttırılması ve
emeklilik dönemine adaptasyonlarının sağlanması için orta yaştaki bireyler de dâhil
olmak üzere emekliliğe hazırlık programları oluşturulacaktır. Diğer temel hedeflerin
birçoğunda ÇSGB ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sorumlu koordinatör kuruma
destek veren kurumlar konumundadırlar. Ancak ilginçtir ki, Uygulama Programı’nda
İŞKUR’un doğrudan sorumlu koordinatör olduğu bir hedef bulunmamakla birlikte,
yalnızca

yaşlıların

ihtiyaçlarının

karşılanması

için

bakım

hizmetlerinde

sürdürülebilirliğin sağlanması ile yaşlılara verilen hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması
ve bakım hizmeti verenlerin desteklenmesi hedefleri için koordinatör kuruma destek
vermesi öngörülen diğer kurumlarla birlikte sayılmıştır. Söz konusu hedefler
kapsamında, bakıma muhtaçlık ve bakım hizmetleri kıstaslarının belirlenmesi ile bakım
hizmetinin ve bakım hizmeti verenlerin mesleki standartlarının belirlenmesi, bu
standartlara uygun eğitimler verilmesi ve yeterli sayıda ve nitelikte yaşlı bakım elemanı
istihdam edilmesi öngörülmüştür. Elbette, ÇSGB’nin yetki ve sorumluluk aldığı birçok
alanda İŞKUR, görev, yetki ve sorumlulukları gereği Bakanlık aracılığı ile sürece dâhil
olmakta veya ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Ancak, kamu istihdam kurumu olarak yaşlanma hususunda İŞKUR’un süreçlerde daha
fazla yer alması ve doğrudan sorumluluklar üstlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Nasıl ki SGK sosyal güvenlik boyutu ile Bakanlığın ilgili kuruluşu olarak kendi
sorumluluk alanı üzerine odaklanıyor ise benzer şekilde İŞKUR’un da süreçlerde
doğrudan yer alması ve süreçleri şekillendiren bir aktör olarak görevler üstlenmesi
faydalı olacaktır.
4.2.4 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ASPB bünyesinde görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekte olan
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kuruluş temelleri, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu’nun 1983-1992 yıllarını kapsayan ve Birleşmiş Milletler Engelliler On
Yılı olarak ilan ederek kabul edilen Engelliler Dünya Eylem Programı’nda ve 1993
yılında kabul edilen Engelli Kişilerin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar’da yer
alan ulusal mekanizma konusundaki tavsiyeler dikkate alınarak atılmıştır. Söz konusu
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gelişmelerden yolar çıkılarak 1997 yılında Başbakanlığa bağlı olarak Özürlüler İdaresi
kurulmuştur. Kuruluş amacı, genel ifadesi ile engellilerin sorunlarını çözmek ve
engellilere hizmet sunulmasını sağlamak olan Özürlüler İdaresi, 2002 yılında ÇSGB’ye
bağlanmış, bir yıl sonra tekrar Başkanlık bünyesine dâhil olmuştur. 2011 yılına kadar
çalışmalarını engelliler odaklı olarak sürdüren Özürlüler İdaresi, 2011 yılında ASPB’ye
bağlanarak,

Özürlü

ve

Yaşlı

Hizmetleri

Genel

Müdürlüğü

olarak

yeniden

yapılandırılmıştır. 2013 yılında ise Genel Müdürlüğün ismi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Genel Müdürlüğün misyon ve vizyonu ise
aşağıda yer aldığı şekli ile tanımlanmaktadır.
“Misyon: Engellilerin ve yaşlıların ayrımcılığa uğramadan insan
haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları için ulusal düzeyde
politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, engellilere
ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usul ve
standartları belirlemek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
Vizyon: Engellilerin ve yaşlıların toplumsal yaşamın tüm alanlarına onurlu
bir birey olarak katılımlarının sağlanması konusunda koordine edeceği politika
191
ve stratejilerle etkin ve lider bir kurum olmak.”

Bu misyon ve vizyon çerçevesinde söz konusu Genel Müdürlüğün görev yetki
ve sorumlulukları içerisinde istihdama ve aktifleştirmeye yönelik olarak tanımlanan
hükümler ise aşağıda yer almaktadır.
“Madde 10. b) Engelliliğin önlenmesi ile engellilerin eğitimi, istihdamı,
rehabilitasyonu, ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak
toplumsal hayata katılmaları ve diğer konularda ulusal düzeyde politika ve
stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve
stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
Madde 10. ğ) Yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden
kazanımına, işlevlerinin artırılmasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde
değerlendirilmesine ilişkin mekanizmalar oluşturmak.” 192

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname kapsamında tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklar
çerçevesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü içerisinde yaşlılara ilişkin
iki özel hizmet birimi kurulmuştur. Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Yaşlı
191

Kurum Hakkında, http://www.eyh.gov.tr/tr/8150/Kurum-Hakkinda, (24.12.2013).
633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, RG. 8.6.2011-27958.
192
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Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar193 incelendiğinde
yaşlıların istihdam hayatı ile bütünleştirilmeleri noktasında alınacak tedbirlere veya
yapılması öngörülen çalışmalara ilişkin doğrudan hükümlerin olmadığı görülmektedir.
Bu açıdan değerlendirildiğinde, ilgili birimlerin varlığı Türkiye’de yaşlılara ilişkin
politikaların olumlu ve somut bir sonucu olmakla birlikte, yaşlılığın bakım ve
düşkünlük sonuçlarının daha kuvvetli algılandığı anlaşılmaktadır.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kamuoyuna yansıyan
çalışmaları 194 incelendiğinde çalışmaların önemli bir bölümünün engellilere yönelik
olduğu dikkat çekmektedir. Yaşlıların istihdamı, yaşlılık veya emeklilik öncesi işgücü
piyasası programları gibi konulardaki çalışmalar ise genel faaliyetler arasında kendisine
yeterince yer bulamamaktadır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
(UNECE) Bakanlar Konferansı kapsamında Türkiye adına Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından sunulan Bildiri 195 incelendiğinde de istihdama ilişkin
çalışmaların yürütülen diğer faaliyetlere göre kısıtlı bir alanda devam ettiği
anlaşılmaktadır.

Bu

durumun

iki

taraflı

bir

tercihin

sonucu

olduğu

değerlendirilmektedir. Politikaları belirleyen birinci taraf olan devlet, engellilerin ve
yaşlıların sorunlarının çözümüne odaklanırken, istihdam ve aktifleştirme boyutunu
ağırlıklı

olarak

engelliler

için

tasarlamakta

ve

yürütmektedir.

Politikaların

belirlenmesinde etkili olan diğer önemli unsur ise vatandaşlardır. Engelli ve yaşlı olsun
veya olmasın bireylerin talepleri mevcut politika önceliklerini belirlemektedir. Bu
açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye’de yaşlıların çalışması ve aktif kalması henüz
güçlü bir talep değildir. Gerek demografik yapı, gerek yaşlılar için çözülmesi gereken
bakım hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi diğer öncelikli sorunlar bu talepte oldukça
önce gelmekte, dolayısı ile politikalar söz konusu mevcut talepler üzerinden
şekillendirilmektedir. Örneğin, engelli istihdamı çok büyük bir ihtiyaç ve hak olarak
tanımlanıyorken, yaşlılarda, yaşlı istihdamından ziyade yaşlıların bakımı ve düşkünlük
durumlarının giderilmesine yönelik faaliyetlere olan ihtiyaçlar ve haklar talep
edilmektedir. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı bir araştırmanın
sonuçlarına göre, yaşlı nüfusun kendi beklentilerini ve taleplerini, sağlık hizmetine
erişimde kolaylık, sosyal güvence, genel hizmetlere ulaşımda kolaylık, şehir içi
193

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine
İlişkin Yönerge, http://www.eyh.gov.tr/tr/26031/Daire-Baskanliklari, (24.12.2013).
194
Haberler, http://www.eyh.gov.tr/tr/7534/Haberler, (24.12.2013).
195
Ülkemizin Yaşlılık Politikası Viyana’da Tanıtıldı, http://www.eyh.gov.tr/tr/7816/Ulkemizin-YaslilikPolitikasi-Viyanada-Dunyaya-Tanitildi, (24.12.2013).
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ulaşımda kolaylık, ev edinmede destek ve yerinde (kendi mekânında) bakım konusunda
destek olarak tanımladıkları ortaya çıkmıştır. Genel Müdürlüğün çalışmalarının ise bu
talepler yönünde şekillendirildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır.196
4.2.5 Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
Türkiye’deki yaşlanma olgusunun ve yaşlanmaya bağlı istihdam politikalarının
ilerleyen beş yıldaki tahmini seyrini öngörmek için 2014-2018 yıllarını kapsayan
Onuncu Kalkınma Planı 197 önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Kalkınma Planları
aracılığı ile makro politika hedeflerinin çerçevesi çizilmekte, bu hedefler doğrultusunda
görevli kurum ve kuruluşlar söz konusu hedefleri özel uygulamalara dönüştürmektedir.
Onuncu Kalkınma Planı, Dünyadaki küresel eğilimleri demografik açıdan
başarıyla gören ve yakalayan bir politika belgesidir. Plan kapsamında, demografik
yapıdaki değişimlere özel olarak atfedilmiş bir bölüm olup, çeşitli alt bölümlerde ve
politika temelli hedeflerde bu değişimlerin olumsuz etkileri ile mücadele edilmesi için
gerekli olan tedbir ihtiyaçları önemli ölçüde karşılamaktadır. Onuncu Kalkınma
Planı’nda demografik yapıdaki değişikliklerin ekonomi ve siyaset üzerindeki etkilerinin
artacağı ve söz konusu eğilimlerin devam etmesi durumunda bu değişimlerin küresel
güç dengelerini etkileyeceği öngörülmektedir. Yaşlı nüfusun toplam nüfusu içerisindeki
payının gün geçtikçe artmakta olduğu, genç nüfusa sahip ülkelerin işgücü açısından
sahip olduğu avantajlar, nitelikli işgücüne duyulacak olan ihtiyaçlardaki artışlar,
işgücünün

hareketliliğinin

önem

kazanması

gibi

önemli

konular

ayrıca

vurgulanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye, 2030 yılına kadar işgücü potansiyeli
açısından demografik fırsat penceresinden yararlanabilecek ender ülkeler arasındadır.
Bu konuda Türkiye için yapılan değerlendirmelerde, nitelikli insan gücüne dönük
eğitim-sanayi işbirliği politikalarının kadınların işgücüne katılma oranının artırılmasına
dönük

tedbirlerle

güçlendirildiği

durumlarda,

Türkiye’nin

demografik

fırsat

penceresinden en iyi şekilde faydalanabilme potansiyeline sahip olduğu yargısına
varılmaktadır.
Demografik yapıdaki değişikliklerden hareketle sosyal güvenlik sistemlerinde
meydana gelmesi beklenen durumlar ve sağlık sektörü ayrıca ele alınmış konular
arasında bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle, Dünya genelinde sağlık harcamalarının
196
197

http://www.eyh.gov.tr/tr/7816/Ulkemizin-Yaslilik-Politikasi-Viyanada-Dunyaya-Tanitildi.
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), RG. 2.7.2013-1041.
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artmasıyla birlikte sosyal güvenlik sistemlerinin üzerindeki baskının da aynı şekilde
artacağı, bu durumun gelişmiş ülkeler genelinde yüksek kamu borçları ve zayıf bütçe
yapılarını meydana getireceği öngörülmektedir. Mevcut durumda Türkiye, bu gibi
sorunlarla henüz tam anlamıyla karşı karşıya kalmamış olmakla birlikte, Dünyadaki
demografik

gelişmeler

ve

değişimler

doğrultusunda

Türkiye’de

de

sağlık

harcamalarının artacağı öngörülmektedir. Onuncu Kalkınma Planında yer alan aşağıdaki
ifade oldukça önemlidir.
“…Demografik fırsat penceresi yeterince iyi değerlendirilmediği, emeklilik
ve sosyal güvenlik sisteminde şimdiden gerekli tedbirler alınmadığı takdirde,
artan sağlık harcamaları, önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik sistemi ve kamu
maliyesi üzerinde baskı oluşturabilecektir.”

Demografik fırsat penceresi Türkiye için kapanmadan önce mevcut kaynakların
olabildiğince etkin kullanılması Türkiye’nin kalkınma hamlesinde oldukça önemli bir
rol oynamaktadır. Bu sebeple, kadınların, gençlerin, yaşlıların, engellilerin ve diğer
dezavantajlı gruplarda yer alan bireylerin muhtemel katkıları, hem sosyal açıdan hem de
ekonomik açıdan oldukça önemli bir potansiyel arz etmektedir. Elbette bu potansiyelin
kullanılabilmesi için bireylerin sosyal hayata ve işgücü piyasasına yönelik olarak
aktifleştirilmesi gerekmektedir. Aktifleştirmenin önemli bir ayağını ise bireylere yeni
nitelikler ve beceriler kazandıracak olan politikalar bütünü oluşturmaktadır. Dünya
geneline ilişkin Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan öngörüler, özellikle nüfusun
yaşlanması ile birlikte nitelikli işgücünün öneminin her zamankinden daha fazla olacağı
yönündedir. Dolayısı ile eğitim seviyesi tek başına yeterli bir unsur olmaktan çıkacak,
eğitim seviyesi ile birlikte işgücünün niteliği ekonomik gelişmeyi belirleyici faktörler
arasında önemli bir konuma yükselecektir. Nitelikli işgücü yetiştirmenin de bazı
durumlar için yeterli olmayacağı öngörüsünden hareketle, Onuncu Kalkınma Planı’nda
yirmi birinci yüzyılın nitelikli insan gücü yetiştiren ve aynı zamanda küresel çapta
nitelikli işgücünü kendisine çekebilen, mevcut insan kaynaklarını verimli ve doğru
kullanabilen ülkelerin yüzyılı olacağından bahsedilmektedir. Demografik fırsat
penceresi

kapanmadan

önce

istihdam

politikalarının

demografik

değişimler

doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, henüz Avrupa’ya ve Dünyanın diğer gelişmiş
ülkelerine kıyasla genç nüfusa sahip olan Türkiye açısından oldukça kritik bir husustur.
Küresel tespitlerle birlikte, demografik yapıdaki değişikliklerin etkilerini
doğrudan veya dolaylı olarak bertaraf etmek için belirlenen politika öncelikleri ve bu
kapsamda ulaşılmak istenen hedefler Onuncu Kalkınma Planı’nın önemli bir bölümünü
143

oluşturmakta ve kurumlara Plan dönemi içerisinde izleyecekleri yol konusunda
rehberlik yapmaktadır. Bu kapsamda, nüfusun yapısının hızla değiştiği günümüzde
Türkiye’deki toplam doğurganlık hızının 2006 yılında 2,12 iken 2012 yılında 2,08’e
gerilemiş olması, doğuşta yaşam beklentisinin 2013 yılı itibariyle 76,9’a yükselmesi,
yaşlı nüfusun artmasıyla çalışma çağı nüfusunun (15-64 yaş) bakmakla yükümlü olduğu
nüfusun artacak ve üretken nüfusun payının azalacak olması tespitleri yapılmaktadır.
Sonrasında, nüfus dinamikleri üzerine Plan çerçevesinde sunulan politikaların temel
amaçları arasında, demografik fırsat penceresinden olabildiğince çok yararlanılması,
nüfusun korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hususu yer almaktadır. Bu
noktada, toplam doğurganlık hızını kademeli olarak yükseltecek politikalar oldukça
önemlidir. Aksi takdirde nüfus sürdürülebilir olmaktan zamanla uzaklaşacaktır.
Nüfusun korunması ile birlikte, artan yaşlı nüfusun aktif bir hayat sürmesi, sağlıklı ve
güvenli yaşam şartlarına erişim, toplumda kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi
gibi politikalar, yaşlı nüfusun korunması ve işgücüne katkıları açısından yol gösterici
politikalardandır.
Nüfus yapısındaki değişikliklerin sosyal güvenlik sistemi üzerindeki baskısıyla
birlikte aktif-pasif dengesinde yaşanan değişimler ve kayıt dışı istihdamın yaygınlığı,
mali sürdürülebilirlik noktasında yakın gelecekte Türkiye’nin karşılaşması muhtemel
sorunlar olarak Onuncu Kalkınma Planı’nda tanımlanmaktadır. Bu noktada, sosyal
güvenliğin sürdürülebilir sistemler içerisinde yürütülebilmesi için önemli politika
öncelikleri belirlenmiştir. Yaşlanmanın etkileri açısından belirlenen en önemli öncelik
alanı ise emekli aylığı hesaplamalarında kullanılan parametrelerin, kişilerin çalışma
hayatında daha uzun süre kalmasını teşvik edecek şekilde düzenlenmesi gerekliliği
üzerinedir. Böylece, aktif-pasif oranının ve aktüeryal dengenin iyileştirilmesi
hedeflenmiştir.
Onuncu Kalkınma Planı’nda, çalışma hayatı, istihdam, mesleki eğitim ve
niteliklerin artırılması konularına oldukça geniş yer verilmektedir. Plan’da sunulan
politika öncelikleri arasında yaşlılara yönelik ve nüfusun yaşlanmasının olumsuz etkileri
ile mücadelede olmazsa olmaz politikaların yer alıyor olması, Türkiye’nin söz konusu
durumun farkında ve gerekli tedbirleri uygulamak için hazır olduğunu göstermektedir.
İstihdam ve çalışma hayatına yönelik olarak Kalkınma Planı, ekonomik kriz sonrası
toparlanma ile birlikte 2007-2012 dönemi için yaklaşık 4,4 milyon yeni iş ortaya
çıkarıldığından bahsetmekte, yine aynı dönem için 7,6 olan kısmı süreli çalışan oranının
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2011 yılında 11,7’ye çıktığı belirtilmektedir. Söz konusu dönem için aktif işgücü
programlarına ayrılan kaynağın artışından ve aynı zamanda yararlanan kişilerin de
artmış olmasından bahsedilmiş olması, işgücü piyasası açısından konunun önemine bir
kez daha vurgu yapmaktadır. Elbette, kadınların ve gençlerin istihdamının artırılması,
işsizliğin azaltılması, iş kazalarının ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi, işgücü
niteliğinin yükseltilmesi ve kırılgan istihdamın azaltılması hususları öncelikli gündem
maddeleri olma özelliklerini korumaktadır. Kalkınma Planı’nın işgücü piyasasına
yönelik hedeflerinin nihai amacı, toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş
fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, toplumsal
cinsiyet eşitliği ile iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve güvenceli esneklik
yaklaşımının benimsendiği bir işgücü piyasasının oluşturulmasıdır. Mevcut şartların bu
doğrultuda iyileştirilmesi demek, yaşlılar ve yaşlı işçiler için önemli kazanımların
sağlanması anlamına gelmektedir. Yaşlanma ve yaşlanmanın etkileri ile mücadele
noktasında belirlenen politikaların gerçekleşmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, iş
ve aile yaşamının uyumlaştırılması, mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri başta
olmak üzere aktif işgücü politikaları etki analizlerine dayandırılarak yaygınlaştırılması,
yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilmesi, çalışma koşulları iyileştirilmesi, ücret
verimlilik ilişkisinin güçlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumun
artırılması gibi politika hedeflerinin varlığının, demografik yapıdaki değişikliklerle
uyum doğrultusunda Türkiye’nin elini güçlendireceği değerlendirilmektedir.
İşgücü piyasalarının etkinliğini ve verimliliğini güçlendirecek ve böylece
yaşlanmanın olumsuz etkilerine karşı mücadelede önemli bir kazanım olarak
değerlendirilebilecek hususlardan bir diğeri de temel ve mesleki becerilerin
artırılmasıdır. Konunun önemine istinaden Kalkınma Planı’nda bu konu ile ilgili bir
geliştirme programı tasarlanmıştır. Söz konusu programla, “…bireylerin, çalışma
hayatının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri, yabancı dil, finansal okuryazarlık,
problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, liderlik, kariyer planlama ve iş arama gibi
temel beceriler ile sanatsal ve sportif becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.”
Program kapsamında tasarlanan bileşenlerden Genç İşgücünün Temel Becerilerinin
Geliştirilmesi bileşeni kapsamında İŞKUR’un rolü, doğrudan ve açık bir şekilde
Kalkınma Planı’nda ifade edilmektedir. Söz konusu bileşen kapsamında, “İŞKUR’da
görevli İş ve Meslek Danışmanlarının, lise ve üniversite mezunu gençlerin tamamına
ulaşmasının

ve

İŞKUR

tarafından
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düzenlenecek

beceri

eğitimlerinden

yararlanmalarının sağlanması” öngörülmüştür. Mesleki eğitim konusunda öngörülen
bir diğer düzenleme ise Halk Eğitim Merkezlerinin ve yerel yönetimler tarafından
faaliyetleri sürdürülen meslek edindirme merkezlerinin Hayat Boyu Öğrenme
Merkezleri olarak yeniden yapılandırılmasıdır. Bu merkezlerde sunulan temel beceri ve
eğitim faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak artırılması amacı söz konusu program
dâhilinde gerçekleştirilmesi planlanan bir diğer hedeftir. Elbette, bu hususlar altında çok
daha geniş kapsamlı politika önceliklerine ve hedeflerine yer verilmektedir. Ancak,
çalışmanın bu bölümünde, yaşlı nüfusa, yaşlanan nüfusa ve henüz yaşlanmamış olan
nüfusa ilişkin politika ve hedefler kapsam çerçevesinde ele alınmaktadır.
İşgücü piyasasının verimliliğini artırmak üzere ve büyümenin dayanağını
kuvvetlendirmek amacıyla gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetlerin önemine Onuncu
Kalkınma Planı’nda ayrıca dikkat çekilmektedir. Özellikle, demografik fırsat
penceresinden yeterince yararlanabilmek için Türkiye’nin bugünkü genç ve dinamik
nüfus yapısının olabildiğince etkin kullanılması hususu vurgulanmaktadır. Yaşlanmaya
ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, işgücüne katılımın artırılması, eğitimin
niceliksel ve özellikle niteliksel yapısının geliştirilmesi, işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla
uyumlu eğitim politikalarının tasarlanması, uygun çalışma ortamı sağlanarak üstün
nitelikli insan gücünün Türkiye’ye çekilmesi gibi politikalar, nüfus dinamiklerinin
zayıflayacağı döneme ilişkin uzun vadeli tedbir niteliği taşımaktadır ve bu erken
tedbirlerin alınmasının Türkiye’nin kalkınma hamlesinde oldukça önemli olacağı
değerlendirilmektedir. Bu kalkınma hamlesinin gerçekleştirilebilmesi için araştırma ve
geliştirme faaliyetlerine ilişkin politika ve hedeflere Kalkınma Planı’nda yer verilmekte
olup, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı olacak şekilde
artırılması, elde edilecek çıktıların ticarileştirilmesi ve markalaşma süreçlerinin
hızlandırılmasıyla katma değer artışı sağlanması gibi politika hedefleri belirlenmiştir.
Böylece, Türkiye’de sermaye stokunun üretkenliğinin artması ve sürdürülebilir
büyümenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Onuncu Kalkınma Planı’nda, yukarıda bahsi geçen işgücü piyasasının
etkinleştirilmesine ilişkin politika ve hedeflere ulaşılmasını desteklemek için ayrıca
İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi Programı tasarlanmıştır.
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“Hedef kitlesi işsizler, işgücü piyasası dışındaki kadınlar, kayıt dışı
çalışanlar ve işverenler olan bu programla işgücü piyasası daha etkin hale
getirilerek, rekabetçi bir ekonominin gerektirdiği nitelikli ve insana yaraşır
istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, işgücü verimliliğinin yükseltilmesi
amaçlanmaktadır.”

Program kapsamında, kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının Plan
dönemi sonunda sırasıyla yüzde 34,9 ve yüzde 31’e yükseltilmesi, esnek çalışma
biçimlerinin yaygınlaştırılması, sosyal yardım istihdam bağlantısının güçlendirilmesi ve
istihdam teşviklerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Program kapsamında
İŞKUR’a oldukça önemli görevler düşmektedir. Zira, kadın istihdam oranı, İŞKUR’a
kayıtlı işsizlerin işe yerleştirilme oranı, İşsizlik Sigortası Fonundan faydalananların işini
kaybedenlere oranı, sosyal yardım alanlardan istihdama kazandırılan kişi sayısı,
kırılgan istihdam oranı, uzun süreli işsizlerin toplam işsizler içindeki oranı programın
performans göstergeleri arasında sayılmaktadır. Söz konusu programdan sorumlu
koordinatör kurum ÇSGB olmakla birlikte, program dâhilinde belirlenmiş olan beş
bileşenden ikisinde İŞKUR doğrudan sorumlu kurum olarak yer almaktadır. Söz konusu
bileşenler, Aktif İşgücü Programlarının Etkinleştirilmesi ve Sosyal Yardım İstihdam
Bağlantısının Güçlendirilmesi bileşenleridir. Bileşenler altındaki hedefler ise aşağıda
yer aldığı gibidir.
“Aktif İşgücü Piyasası Programlarının etki değerlendirmesinin yapılması ve
ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması,
İş ve Meslek Danışmanlarının sayılarının artırılarak niteliklerinin
yükseltilmesi,
Sosyal yardım
güçlendirilmesi,

sistemi

ile

İŞKUR

sistemi

arasında

işbirliğinin

Çalışabilir durumda olduğu halde sosyal yardım alanların uygun eğitim
almasının ve uygun işi bulmasının sağlanması ve
Çalışabilir durumda olanların sosyal yardım sahipliğinin belirlenmesinde
İŞKUR tarafından yapılan iş tekliflerinin dikkate alınması.”

ÇSGB’nin bileşen bazında sorumlu olduğu bileşenler ise Kadınların İşgücüne ve
İstihdama Katılımının Artırılması, Güvenceli Esnekliğin Sağlanması ve İstihdam
Teşviklerinin Etkinleştirilmesi bileşenleridir. Dolayısı ile her durumda işgücü
piyasasının etkinleştirilmesi ile ilgili çalışmalarda İŞKUR’un etkin rolü oldukça
önemlidir.

147

Yaşlanma öncesi erken tedbirler olarak değerlendirilebilecek işgücü piyasasının
etkinleştirilmesine ilişkin yukarıda bahsi geçen ve benzeri hedeflerin gerçekleştirilmesi
ve gerekli yapıların bugünden tesisi, yaşlanma sonrası döneme hazır bir işgücü
piyasasının ve Türkiye ekonomisinin temellerinin atılması açısından oldukça önemlidir.
Türkiye’nin kamu istihdam kurumu olarak İŞKUR’un söz konusu erken tedbirlerin
uygulanmasında, özellikle işgücü piyasaları açısından, önemli katkılarının olması
beklenmektedir. Bu noktada, Türkiye’deki bütüncül politikaların eşgüdüm içerisinde
uygulanması ile demografik yapıdaki değişikliklerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına
yönelik yaşlanma öncesi ve sonrası tedbirlerin başarıyla uygulanmasının mümkün
olabileceği değerlendirilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Onuncu Kalkınma
Planı, yaşlanan nüfusa ve yaşlanmanın işgücü piyasasına ilişkin etkilerine yönelik
oldukça önemli politika önceliklerini ve hedeflerini içerisinde barındırması açısından
oldukça önemli bir fırsattır. Dolayısı ile gelecek beş yıl için yaşlanma ile ilişkili
politikaların uygulanmasında Kalkınma Planı’nın rehberliğinin kabul edilmesi ve bu
yönde uygulamaların geliştirilmesi, demografik yapıdaki değişikliklere ve bu
değişikliklerin işgücü piyasalarına etkilerine karşı atılması gereken büyük bir adımdır.
4.2.6 İŞKUR 2013-2017 Stratejik Planı
Kurumlar tarafından hazırlanan stratejik planlar, kamu idarelerinin amaçlarının
belirlenmesi, bu amaçların uzun ve orta vadede planlanması, planlamaya esas ilke ve
politikaların oluşturulması, hedef ve önceliklerin tespit edilmesi, performans
ölçütlerinin belirlenmesi, hedeflere ilişkin yöntemler ve kaynak kullanımına ilişkin
dağılım gibi esasları belirleyen planlardır. 198 Bu kapsamda, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde 2013-2017 yıllarını kapsayan İŞKUR
Stratejik Planı199 hazırlanmıştır. Stratejik Plan hazırlanırken ilgili mevzuatta200 belirtilen
usullere özen gösterilmiş ve ayrıca stratejik planlamaya ilişkin DPT tarafından
hazırlanmış olan kılavuz201 esas alınmıştır. Hazırlanan Strateji’nin Kalkınma Planı ile
uyumlu olması için Dokuzuncu Kalkınma Planı 202 çerçevesindeki politika öncelikleri
dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda tamamlanan İŞKUR Stratejik Planı, İŞKUR’un
198

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, RG. 24.12.2013-5018.
İŞKUR, Türkiye İş Kurumu 2013-2017 Stratejik Planı, Yayın No: 362, Temmuz 2012 Ankara.
200
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 26.5.200626179.
201
DPT; Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Haziran 2013.
202
Dokuzuncu Kalkınma Planı, RG. 1.7.2006-26215
199

148

Misyonunu, Vizyonunu, İlke ve Değerlerini, Stratejik Amaçlarını ve Hedeflerini,
Politikalarını ve Politika Tedbirlerini tanımlayarak İŞKUR’un 2013-2017 yılları
arasındaki beş yıllık yönünü çizmiştir. Bu açıdan, hazırlanan Stratejik Plan, İŞKUR ve
Türkiye işgücü piyasası açısından oldukça önemlidir.
Demografik yapıdaki değişiklikler göz önüne alındığında, Türkiye’nin
karşılaştığı ve karşılaşma ihtimalinin söz konusu olduğu gelişmelerin işgücü piyasasına
ilişkin olumsuz etkileri ile mücadele açısından İŞKUR Stratejik Planı önemli kurumsal
politika öncelikleri ve hedefleri içermektedir. Bu noktada İŞKUR’un kurumsal olarak
belirlediği ve aşağıda yer alan vizyon ve misyon oldukça dikkat çekici ve umut
vericidir.
“Misyon: Etkin bir işgücü piyasası bilgi sistemi oluşturarak, piyasanın
ihtiyaçları doğrultusunda işgücü arz ve talebini eşleştirmek, işgücü programları
yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, işini kaybedenlere
geçici gelir desteği sağlamak ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri
uygulamak.
Vizyon: Değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak, hizmet kalitesi ve çeşitliliği
ile işsizlikle mücadelede etkin rol oynayan, işgücü piyasasında öncü ve
belirleyici bir kamu istihdam kurumu olmak.”203

Stratejik Plan’da İŞKUR için yapılan analizde, fırsatlar bölümünde Türkiye’nin
genç nüfusuna dikkat çekilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, kamu istihdam
kurumunun mevcut işgücü potansiyelinin farkında olması ve yaşlanma öncesi bu
duruma dikkat çekmesi olumlu bir gelişmedir. Aynı analizde dezavantajlı grupların
istihdamındaki güçlüğe dikkat çekilmektedir ve bu tespit analizin tehditler bölümünde
yer almaktadır. Yaşlı veya yaşlılık öncesindeki işgücünün dezavantajlılık durumunun
bir tehdit olarak algılanması ihtimali, bu konuda diğer dezavantajlı gruplarla birlikte
yaşlılar için de özel politikaların geliştirilmesini güçlendirmektedir. Temel ilke ve
değerler bölümünde ise, sosyal sorumluluk, erişilebilirlik ve insan odaklılık ilkeleri
yaşlı işgücüne ilişkin politikaların oluşturulması için önemlidir. Yaşlı işgücünün ve
yaşlılara ilişkin politikaların kapsam dışında tutulduğu bir durumda, bütün vatandaşlara
karşı olan sosyal sorumluluğunu yerine getirilmesi, herkes için kuruma erişebilirlik ve
insan odaklı hizmet ilkeleri yaşlı nüfus için karşılanamamış olacaktır.
Stratejik Plan’da yer alan ana amaçlar ve bu amaçlar doğrultusunda belirlenmiş
olan hedefler incelendiğinde, yaşlı işgücüne veya yaşlılık öncesi dönemde olan işgücüne
203

İŞKUR, a.g.e., s.36.

149

ilişkin özel politika ve hedeflerin İŞKUR’un gelecek 5 yıllık gündeminde bulunmadığı
görülmektedir. Bu doğrultuda doğrudan hedefler olmadığı gibi aynı zamanda dolaylı
hedeflerin de bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısı ile bu durum yaşlanmanın eşiğinde
olan bir ülkenin kamu istihdam hizmetleri politikaları açısından bir eksiklik olarak
değerlendirilmektedir. Yaşlı nüfusa ilişkin istihdam politikaları için oldukça erken
olduğu düşünülüyor olsa dahi, mevcut yaşlı nüfusun istihdam hizmetlerinden en iyi
derecede yararlanabilmesine ve çalışmaya devam etmek isteyen yaşlı işgücüne ilişkin
istihdam olanaklarının artırılması gerekmektedir. Bu şekilde daha fazla bütünleştiren ve
daha fazla işgücü piyasasına dâhil eden bir hizmet sunumu sağlanmış olacaktır. Söz
konusu politika ve hedefler yukarıda bahsi geçen Onuncu Kalkınma Planı ile yaşlanma
hususundaki bazı politikalarla uyumlu olmadığı için veya bazı noktalarda yetersiz
kaldığı için İŞKUR hazırlayacağı bir sonraki Stratejik Plan’da muhakkak yaşlanma ve
yaşlı işgücü ile ilgili politika ve hedefler belirlenmesi gerekmektedir. Elbette kurumsal
olarak yaşlanma ve yaşlı işgücüne karşı yapılabilecekler için yeni Stratejik Plan’ın
beklenmesine de gerek yoktur. Bu noktada İŞKUR, gençler veya kadınlar için
uyguladığı yoğun politikalarda olduğu gibi yaşlı işgücü veya yaşlanan işgücü için de
uygulayacağı farklı tedbirlerle bu konudaki eksiğini kapatabilecektir. Erken tedbirler
olarak atılacak her bir adımın gelecekte işgücüne önemli katkıları olması
beklenmektedir. Politika ve programların tasarlanması, uygulanması, bazı dersler
çıkarılması, yanlışlıkların ve eksikliklerin giderilmesi, uygulamaların vatandaşlar
tarafından benimsenmesi ve kullanışlı hale gelmesi oldukça uzun zaman alabilmektedir.
Bu sebeple, zaman kaybedilmemesi açısından önümüzdeki dönemde yaşlanmaya ilişkin
politikaların Kurum içerisinde tartışılıyor olması, bu konuda, çalıştaylar, seminerler ve
benzeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, makale, kitap, dergi gibi yayınlar hazırlanması,
mevcut kurum yayınları içerisinde, örneğin İstihdam’da 3İ dergisinde, yaşlanma
konusuna yer verilmesi ve konunun bütünlüklü olarak ele alınması, yurtdışı çalışma
programları tasarlanırken yaşlanma konusunun da içerilmesi bu alandaki politikaların
temellerinin atılması açısından oldukça önemlidir.
Yaşlanmaya ilişkin istihdam politikaları, çalışmanın önceki bölümlerinde de
bahsedildiği üzere, sadece yaşlı veya yaşlanan işgücüne yönelik olmak durumunda
değildir. Demografik yapıdaki değişikliklerin olumsuz etkileri ile mücadele edebilmek
için, işgücü piyasasındaki mevcut potansiyelin mümkün olduğunca büyük bölümünün
kullanılması, işgücü piyasasına dâhil olan tüm çalışanların niteliklerinin ve verimlerinin
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artırılması, çalışma ortamlarının verimliliği destekleyecek şekilde iyileştirilmesi,
istihdam hizmetlerinin olabildiğince etkin hale getirilmesi, ayrıca, rehberlik hizmetleri
ile tüm süreçlerin desteklenmesi hem yaşlanma öncesi politikalar açısından hem de
yaşlanma sonrası politikalar açısından oldukça önemlidir. Bu konuda İŞKUR, son
yıllarda yaptığı atılımlarla hizmet kapasitesini oldukça yükseltmiştir. Stratejik Plan’da
yer alan politika öncelikleri ve hedefler incelendiğinde, İŞKUR’un bu alandaki
çalışmaların geliştirilmesi için oldukça kararlı ve işgücü piyasası için katma değeri
yüksek hedefler belirlediği görülmektedir.
Stratejik Plan’da yer alan dört ana amaç ve bu amaçlar dâhilinde belirlenmiş
olan stratejik hedefler aşağıda detaylı olarak ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.204
İŞKUR’un beş yıllık dönem için birinci amacı, “işgücü piyasasının ihtiyaçları
doğrultusunda istihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol
oynamak” olarak belirlenmiştir. Bu amaç altında yer alan hedefler kapsamında İŞKUR,
işgücü piyasasındaki rolünü kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır. İş ve Meslek
Danışmanlığının etkinliği, işverenler sunulan danışmanlığın güçlendirilmesi, daha fazla
açık işin İŞKUR aracılığı ile karşılanması, elektronik eşleştirme sisteminin
iyileştirilmesi,

istihdam

ve

kariyer

fuarları,

dezavantajlı

grupların

istihdam

edilebilirliğinin artırılması, Kurum hizmetlerinin tanınırlığının artırılması, hizmet
noktalarının artırılması gibi kurumsal kapasiteye ve hizmet sunum kapasitesinin
geliştirilmesine yönelik hedefler belirlemiştir. Bu amaç altında tanımlanmış ve kadın
işgücünü aktifleştirmek için tasarlanmış olan, kadın istihdamına yönelik bilinçlendirme
faaliyetlerinin yürütülmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin artırılması, İŞKUR’a
kayıtlı kadınların toplam içerisindeki oranının artırılması gibi hedeflerle, 2017 yılı
sonuna kadar özel sektörde işe yerleştirilenler içinde kadınların oranının % 35’e
çıkarılması planlanmaktadır. Aynı amaç doğrultusunda belirlenen diğer hedeflerle
birlikte, işgücü yetiştirme kurslarının ihtiyaca göre açılması ve istihdamla sonuçlanması
açısından etkinliğinin sağlanması, İŞKUR’a kayıtlı meslek lisesi öğrencilerinin ve
mezunlarının sayısının artırılması, nitelikli işgücü ihtiyacı fazla olan sektörlere
yoğunlaşılması gerekmektedir. Böylece İŞKUR, nitelik eksikliklerinin giderilmesi
noktasında önemli hamlelerin ilerleyen yıllarda da gerçekleştireceğini Stratejik Plan’da
ayrıca

vurgulamış

olmaktadır.

Demografik

yapıdaki

eğilimler

göz

önünde

bulundurulduğunda, işgücünün niteliğini artırmaya ilişkin bu politikaların, yaşlanma
204
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öncesi ve sonrası dönemde oldukça önemli rollere sahip olduğu değerlendirilmektedir.
Söz konusu amaç dâhilinde işsizlik sigortası alan işsizlerin işgücü piyasasına en kısa
sürede döndürülebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması yaşlanma ile daralacak olan
işgücü piyasası açısından ayrıca önem arz etmektedir.
İŞKUR’un beş yıllık dönem için ikinci amacı, “işgücünün istihdam
edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programları uygulamak,
geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmak” olarak tanımlanmaktadır. Yukarıda
bahsedildiği üzere, daralan işgücü piyasası açısından niteliklerin önemi giderek
artmaktadır ve İŞKUR uyguladığı programlarla işgücünün niteliğini artırmada önemli
bir aktör olmaya devam edeceğini belirlediği hedefler doğrultusunda göstermektedir. Bu
stratejik hedefler arasında, işgücü piyasası analizlerinin yapılması, bu analizler
doğrultusunda

ihtiyaçların

belirlenmesi,

ihtiyaçlara

uygun

kursların

açılması,

girişimcilik eğitimlerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması ve girişimcilik
eğitimlerinin planlanan işletme büyüklüklerine uygun olarak farklılaştırılması
bulunmaktadır. Belirlenen stratejik hedeflerle, daralan işgücü piyasasına yönelik olası
yeni işgücü arzının ihtiyaç dışı alanlarda zaman harcamasının önlenmesi ve
girişimciliğin yeni istihdam ortaya çıkarma kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.
Kurslarla birlikte kişilerin iş başında eğitim alarak çalışma deneyimi kazanmalarını
sağlayacak işbaşı eğitim programlarına İŞKUR tarafından ayrıca önem verilmektedir.
Bu noktada hedef, mesleki deneyimi olmayan kayıtlı işsizlerin en az %35’nin işbaşı
eğitim programlarından yararlandırılması olarak belirlenmiştir. Kişilerin niteliklerinin
artması ile birlikte, işgücü piyasasında bir yer edinmek isteyen kişilerin iş arama
süreçlerini kısaltmak üzere, işgücü yetiştirme programlarından yararlanan herkesin iş
arama becerileri eğitiminden yararlanmasının sağlanması hedefi ile aktifleştirme
tedbirlerinin tamamı olabildiğince etkin bir şekilde kullanılmak istenmektedir. Tüm
hizmetlerde danışmanlığın ve rehberliğin önemine ayrıca dikkat çekilmektedir. Birinci
amaçta olduğu gibi, bu amaç altında belirlenen stratejik hedeflerin etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesi demografik yapıdaki değişikliklerin işgücü piyasalarına etkileri
bakımından oldukça önemlidir. Dolayısı ile Stratejik Plan’da yer alan bu stratejik
hedefler çok iyi izlenmeli ve mümkün olduğunca bu hedeflerin üzerinde
gerçekleşmelerin elde edilebilmesi için çalışılması gerektiği değerlendirilmektedir.
Stratejik Plan’da belirlenen üçüncü ve dördüncü amaçlar demografik yapıdaki
değişikliklerin işgücü piyasasına etkilerinin azaltılması için doğrudan politikalar
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olmamakla birlikte, bu amaçların gerçekleştirilmesi, ilk iki amacın uygulama
potansiyelini yükseltmesi ve ayrıca vatandaşların ve kurumların gözündeki İŞKUR
algısının güçlendirilmesi açısından oldukça kıymetlidir. Bu kapsamda belirlenmiş olan
üçüncü amaç, “İşsizliğin sosyo ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik pasif programları
etkin olarak yürütmek” olarak tanımlanmakta, dördüncü amaç ise, “İşgücü
piyasasındaki gelişme ve değişmelere yön veren güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak”
olarak

tanımlanmaktadır.

Bu

kapsamda

İŞKUR,

öncelikle

uyguladığı

pasif

programlardaki işlem hızını artırmayı amaçlamaktadır. Böylece, gelir desteği kesilen
çalışanların veya işverenlerin, hem ödemeler hem de eski duruma dönüş yönündeki
aktif tedbirler açısından aciliyetle desteklenmesi, gelecekte işgücü arzındaki
daralmalardan ötürü ortaya çıkması muhtemel eleman eksikliği durumunun daha da
derinleşmesini önleyeceği düşünülmektedir. Ekonomik büyüme potansiyelinin azalması
muhtemel bir ekonomide firma iflaslarının önlenmesi ayrıca önem arz etmektedir.
İŞKUR’un dördüncü amaç dâhilinde ortaya koyduğu irade ise sunulması beklenen tüm
bu hizmetlerin en iyi standartlarda sunulmasını amaçlamaktadır. Gelişmelere ve
değişmelere yön vermek isteyen bir kamu istihdam kurumunun demografik yapıdaki
değişimlere işgücü piyasasının uyum sağlaması noktasında oldukça önemli görevler
düşmektedir. Bu açıdan, yukarıda sayılan bütün amaçların gerçekleştirilmesiyle birlikte,
ancak demografik yapıdaki değişikliklere karşı erken tedbirler alan, politika ve
uygulamalarını bugünden geliştirmeye başlayan bir kamu istihdam kurumunun söz
konusu amacı yerine getirebileceği değerlendirilmektedir.
İŞKUR Stratejik Planı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, demografik
yapıdaki değişiklikler açısından gerekli politikaların önemli bir kısmını karşılar
niteliktedir. Ancak, söz konusu politikalar üç farklı grup olarak değerlendirildiğinde
İŞKUR bu politika gruplarından yalnızca bir tanesini yoğun olarak yerine getirmektedir.
Bu politika grubu içerisinde, işgücü piyasasının ve arzının etkinliğini ve niteliğini
artırmak üzerine yoğunlaşan uygulamalar ve faaliyetler bulunmaktadır ve bu faaliyetler
şimdilik sadece nüfusun yaşlanmasına kadar geçecek süre boyunca mevcut potansiyelin
en üst seviyede gerçekleşmesine yöneliktir. Elbette bu noktada söz konusu politikaların
demografik fırsat penceresi kapanmadan mümkün olan en büyük kalkınma hamlesini
gerçekleştirmek amacından hareketle tasarlandığı varsayılmaktadır. Öyle değilse dahi,
söz konusu politikalar ve stratejik hedefler bu amaca oldukça büyük katkılar sunacaktır.
Ancak, potansiyel katkıların yaşlanma süreci boyunca en üst seviyede tutulabilmesi için
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söz konusu hedefler imkânlar dâhilinde daha fazla yükseltilmelidir. Demografik
yapıdaki değişiklikler açısından gerekli politikaların oluşturduğu diğer iki gruptan
ilkinde, yaşlanma süreci boyunca, yaşlanma ve yaşlı işgücü ile ilgili özel politikaların
ve uygulamaların geliştirilmesi ve mevcut programların söz konusu değişimler
doğrultusunda, yaşlı işgücünü de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi yer
almaktadır. Son grupta yer alan politikalar ise nüfusun yaşlanması ile birlikte kademeli
olarak hayata geçecek olan uygulama ve programları kapsamaktadır. Tüm bu
politikaların uygulanması için nüfusun tamamen yaşlanmasını beklenin, Avrupa’da ve
Dünyanın gelişmiş bazı diğer bölgelerinde yaşanan demografik kriz kapıya
dayandığında harekete geçmenin çok da anlamlı olmayacağı değerlendirilmektedir. Bu
sebeple, nüfusun yaşlanmasına ilişkin özellikle işgücü piyasasına yönelik olarak
tasarlanacak ve uygulanmaya başlayacak erken tedbirler oldukça önemlidir.
4.2.7 İŞKUR Genel Kurul Kararları
İŞKUR tarafından iki yılda bir düzenlenen ve katılımcılığın esas alındığı Genel
Kurullar sonucunda, Genel Kurul Kararları alınmakta ve bu kararlar bir sonraki Genel
Kurula kadar geçecek olan iki yıllık sürede İŞKUR’un üzerine yoğunlaşacağı konuları
içermektedir. Söz konusu kararlar 30 Kasım 2005 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 3.
Genel Kurul’dan itibaren ele alınmış olup, bu kararlar içerisindeki yaşlanmaya ve yaşlı
işgücüne ilişkin kararlara yoğunlaşılmıştır. Genel Kurul Raporlarının ve Genel Kurul
Kararlarının tümüne İŞKUR internet sitesinden ayrıca ulaşılabilmektedir.205
Genel Kurul Kararları incelendiğinde, daha önce bahsi geçen aktifleştirme ve
işgücü piyasasındaki potansiyelin tümümün kullanılabilmesi için demografik fırsat
penceresi kapanmadan önce yapılması gereken çalışmaların oldukça büyük bir
bölümüne ilişkin kararların olduğu görülmektedir. Bu yöndeki politika ve hedeflere
İŞKUR Stratejik Planı ile ilgili bölümde geniş bir şekilde yer verildiği için tekrar etme
ihtiyacı duyulmamaktadır. Bu sebeple, yalnızca, nüfus yapısındaki değişimler zirve
noktasına ulaşmadan önce, uygulama ve programların dönüşümü, yeni politikaların
tasarlanması ve denenmesi, yaşlanma sonrası yapılması gerekenler ve yapılacaklar
üzerine Genel Kurullarda herhangi bir kararın alınmış olup olmadığı veya alınan bazı
kararların yapılması gerekenlere veya yapılacaklara dayanak oluşturup oluşturmadığı
hususu irdelenmektedir.
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Raporlar, http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx, (25.12.2013).
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3. Genel Kurul Kararları arasında Avrupa Birliği istihdam politikaları ile uyumlu
bir Ulusal İstihdam Stratejisi’nin belirlenmesi çalışmalarının tamamlanması ve
uygulamaya koyulması gerektiği hususu yer almaktadır. Bu kararın alt maddelerinde ise
başta özürlüler olmak üzere tüm dezavantajlı grupların Strateji içerisinde yer alması
gerektiği hususu vurgulanmaktadır. Ulusal İstihdam Stratejisi taslağının temel unsurları
arasında işgücü piyasasının etkinleştirilmesi ve aktif tedbirlere ilişkin birçok politika
hedefi yer almakla birlikte, özel politika geliştirilmesi gereken grupların istihdamının
artırılması hususu, belirlenen dört temel eksenden bir tanesidir. Ancak taslağın bu
ekseninin altındaki hedeflerinin detayına inildiğinde, yaşlanan ve yaşlı işgücünün söz
konusu dezavantajlı gruplar arasında sayılmadığı görülmektedir. Bu açıdan yaşlanan
işgücü ve yaşlı işgücü dezavantajlı gruplar içerisinde sayılmamaktadır. Ulusal İstihdam
Stratejisi henüz taslak olduğu için, bu gruba yönelik politika ve program önerilerinin
Strateji’ye dâhil edilmesi önerisinin, Strateji’ye İŞKUR tarafından sağlanan olumlu bir
katkı olarak yansıyacağı değerlendirilmektedir. 3. Genel Kurul Kararları içerisindeki
diğer hususlar eğitim, yeniden eğitim ve hayat boyu eğitim süreçlerinin geliştirilmesi ve
özel grupların istihdamının Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi özel politikalar
aracılığı ile teşvik edilmesidir. Ancak, mevcut durumda hayat boyu öğrenme
kapsamında aktif tedbirler aracılığı ile yapılan faaliyetler haricinde özel olarak
tasarlanmış ve her yaş grubundan vatandaşın faydalanabileceği özel hayat boyu
öğrenme programları veya politikalarında eksiklikler olduğu değerlendirilmektedir.
Ayrıca, özürlüler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler, uzun süreli işsizler, Romanlar,
yerinden olmuş kişiler, uyuşturucu ve madde bağımlıları gibi oldukça geniş bir
yelpazede sayılan dezavantajlı gruplara yönelik özel politika ve uygulamalar olmakla
birlikte bu gruplar içerisinde yaşlanan işgücü ve yaşlı işgücüne ilişkin özel politikalar ve
programlar henüz üretilmemiştir. Bu açıdan söz konusu kurul kararının da belirttiği
üzere İŞKUR dezavantajlı grup olarak işgücü piyasasında dezavantaj yaşayan veya
yaşaması muhtemel olan tüm vatandaşları kapsamak durumundadır.
4. Genel Kurul kapsamında 2007 yılında alınan kararlar doğrultusunda
yaşlanmaya ilişkin olarak hayat boyu öğrenme ve herkes için bilgi teknolojilerine erişim
hususu yer almaktadır. Söz konusu hayat boyu eğitimin yenilikçi olması hususu
üzerinde durulmaktadır. Kararlar içerisinde yer alan beyin göçünün tersine çevrilmesi
hususunda insan kaynağının ekonomik kalkınma için bir zenginlik ve avantaj unsuru
olduğundan bahsedilmektedir. Bu açıdan, söz konusu değerlendirme, İŞKUR’un
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demografik

fırsat

penceresinin

getireceği

kazanımların

farkında

olduğunu

göstermektedir. Kararların geneli incelendiğinde ise bir önceki Kurul Kararlarında
olduğu gibi yaşlanan ve yaşlı işgücüne yönelik özel bir tedbir, karar veya tespit
bulunmamaktadır.
5. Genel Kurul Kararları incelendiğinde bu konuda göze çarpan tek husus,
İŞKUR’un uyguladığı Aktif İşgücü Piyasası Programları kapsamında dezavantajlı
gruplara göre düzenlemiş sosyal güçlendirme eğitimlerinin verilmesidir. Ancak burada
da dezavantajlı gruplar net olarak tanımlanmamakla birlikte söz konusu karar,
dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan yaşlanan ve yaşlı işgücü için de söz konusu
eğitimlerin ve ayrıca diğer aktif programların uygulanmasına dayanak teşkil ettiği
değerlendirilmektedir.
6. Genel Kurul Kararlarından en önemlisi, başta özürlüler olmak üzere
dezavantajlı grupların aktif istihdam politikaları ile desteklenmesidir. Yaşlanan ve yaşlı
işgücünün dezavantajlı gruplar içerisinde İŞKUR tarafından tanımlanmasıyla birlikte,
aktif

tedbirler

demografik

yapıdaki

değişiklikler

doğrultusunda

yeniden

düzenlenebilecektir. 6. Genel Kurul Kararları arasında da hayat boyu öğrenmenin
öneminden ve Kurum tarafından teşvik edilmesinden bahsedilmektedir. Hayat boyu
öğrenme noktasında işgücünün sürekli olarak eğitilmesi, yaşlanan ve yaşlı işgücünün
niteliklerini sürekli yenileyerek çalışma yaşamında kalmaya devam etmelerine destek
olacaktır.
2013 yılı sonunda yapılan 7. Genel Kurul sonunda alınan Kararlar, 6. Genel
Kurul Kararlarında olduğu gibi istihdam politikalarının dezavantajlı ve sosyal dışlanma
riski

taşıyan

grupların

istihdamını

destekleyici

politikaların

geliştirilmesini

öngörmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde İŞKUR’un bu gruplara verdiği önem
oldukça önemlidir. Yeni politikaların ve uygulamaların gerçekleştirilmesi daha
kapsayıcı ve içeren bir işgücü piyasasının gelişmesine katkıda bulunacaktır. Kararlar
içerisinde yer alan “Dünyadaki iyi uygulama örneklerinden de yararlanılarak, aktif
işgücü piyasası programlarının işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, etkin,
kaliteli ve istihdam odaklı yürütülmesi, çeşitlendirilmesi ve kapsayıcı olması
sağlanmalıdır.” kararı oldukça önemlidir. İŞKUR tarafından uygulanan aktif işgücü
piyasası

programlarının

işgücü

piyasasının

ihtiyaçları

doğrultusunda

yeniden

şekillendirilmesi durumunun söz konusu olduğu bir durumda, küresel ihtiyaçlardan da
yola çıkarak, Türkiye için sunulan demografik veriler eşliğinde söz konusu
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programların yeniden düzenlenmesi, eksikliklerinin giderilmesi ve yaşlanan nüfusa
ilişkin yeni programların oluşturulması, söz konusu ihtiyacın karşılanabilmesi için
oldukça önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir.
Sonuç olarak, İŞKUR’un politikalarına yöne veren Genel Kurul Kararları
kapsamında, yaşlanma öncesi dönemde demografik fırsat penceresinden olabildiğince
etkin bir şekilde yararlanmak üzere oldukça güçlü bir irade bulunmaktadır. Gençler,
kadınlar, dezavantajlı grupların büyük bir bölümü ve öğrenciler kapsam içerisinde yer
alırken, kurumsal kapasitenin artırılması, mesleki eğitimin etkinliğinin artırılması,
eğitim ve istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri,
işgücü piyasasının ihtiyaçlarının belirlenmesi, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gibi
oldukça önemli konulara değinilmektedir. Yıllar içerisinde birçok önemli hususun
hayata geçtiği anlaşılmakta, bu noktadan hareketle Genel Kurul Kararlarının İŞKUR’un
geleceğine yön veren politika öncelikleri arasında yer aldığı sonucu kuvvetlenmektedir.
Bu sebeple, demografik yapıdaki değişikliklerin işgücü piyasalarına yansıyan olumsuz
etkileri ile ilgili olarak İŞKUR’da oluşacak farkındalığın bir sonraki Genel Kurul
Kararlarına da yansımasının oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle
dezavantajlı gruplar arasında yaşlanan ve yaşlı işgücünün de sayılması, mevcut politika
ve uygulamaların güncellenmesi durumunda bu grupta yer alan kişilere yönelik özel
düzenlemelerin de yapılmasına imkân sağlayacaktır. Elbette nüfus eğilimleri göz
önünde bulundurulduğun esasında yaşlanmakta olan nüfus için bundan çok daha fazlası
yapılması gerekmektedir. Söz konusu Kurul Kararları içerisinde, yaşlanan işgücüne ve
yaşlanmaya ilişkin özel politika kararlarının alınması, İŞKUR’un ve Türkiye işgücü
piyasasında gelecekte gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel durumlara karşı alınacak erken
tedbirlerin temelini atmış olacaktır. Hayata boyu öğrenmeye ilişkin daha somut
çalışmaların başlamasının ise tüm bu süreçleri hızlandırıcı etkisinin olacağı
değerlendirilmektedir.
4.2.8 İŞKUR Tarafından Uygulanan Aktif Tedbirler
4.2.8.1 Amaç ve Kapsam
İŞKUR tarafından uygulanan politikalar ve aktif tedbirler işgücü piyasasının
etkinleştirilmesine yönelik oldukça önemli bir ihtiyacı yerine getirmektedir. Doğru
eşleştirmenin yapılması, bu eşleştirmenin olabildiğince çabuk yapılması, nitelik
eksiklikleri yaşayan iş arayanlara gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilerek
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niteliklerinin artırılması ve işgücü piyasasına hazır hale getirilmeleri için kilit rol
oynayan söz konusu politikalar ve tedbirler, işgücü piyasasının etkinleştirilmesine
önemli katkılar sunmaktadır. Bu katkıların devamı için ve demografik fırsat penceresi
kapanmadan önce söz konusu programların etkin bir şekilde kurgulanması ve yoğun bir
şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu noktada İŞKUR, çabalarını en üst seviyeye
çıkarabilmek için önemli kurumsal değişikliklere başvurmuş, personel sayısını
artırmakla birlikte hizmetlerin sunumu itibariyle taşra ve merkez teşkilatında
uzmanlaşmaya gitmiştir. Ayrıca, aktif işgücü piyasası programlarının etkinliğini
artırmak ve mevcut aksaklıkları gidermek için, titiz bir çalışmanın ürünü olarak ortaya
çıkan yeni Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 206 2013 yılı Mart ayında Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin amacı aşağıda yer
aldığı şekli ile tanımlanmaktadır.
“İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin
geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların
işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye İş Kurumu
tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.”

Söz konusu amaç tanımının içerisinde yer alan özel politika veya uygulama
gerektiren gruplar ise “diğer gruplara göre istihdamında daha fazla güçlük çekilen
kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi dezavantajlı gruplar” şeklinde
tanımlanmakta fakat bu özel gruplar içerisinde yaşlanan veya yaşlı işgücü özel olarak
belirtilmemektedir. Bu açıdan bakıldığında, özel grupların yönetmelik kapsamında
hedeflenmesi son derece olumlu olmakla birlikte, nüfusun yaşlanmasına ilişkin olarak
yaşlanan ve yaşlı işgücüne yönelik net tanımlamaların henüz düzenlemeler içerisinde
yer almıyor olması mevcut demografik değişimler göz önünde bulundurulduğunda bir
eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Yönetmeliğin kapsamı ise aşağıda yer aldığı şekli
ifade edilmekte olup, yönetmelik kapsamında hangi faaliyetlere ilişkin usul ve esasların
düzenlendiği belirtilmektedir.
“Bu Yönetmelik; Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları
doğrultusunda gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim kurslarını, işbaşı eğitim
programlarını, girişimcilik eğitim programlarını, toplum yararına programları,
iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini ve bu Yönetmelik çerçevesinde
tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar ile bunların
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.”
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Bu kapsamla birlikte ve aktif tedbirlere ilişkin kurallar bütünü doğrultusunda,
İŞKUR’un uyguladığı programlar ve uygulamalar beş ana başlıkta toplanmaktadır.
Ancak, çalışmada daha önce bahsedildiği üzere, Avrupa’daki aktif tedbirler algısı, kamu
istihdam kurumlarının yaptığı diğer çalışmaları da aktifleştirmeye yönelik işgücü
piyasası programları olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan ele alındığında, Mesleki Eğitim
Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, Girişimcilik Eğitim Programları ve Toplum
Yararına Programlar olarak dört ana grupta değerlendirilen aktif işgücü piyasası
programları ile birlikte eşleştirme süreçlerinin etkinleştirilmesine ve kişilerin işgücü
piyasası için aktifleştirilmesi yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere
ilişkin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri de aktif tedbirler içerisinde
değerlendirilmelidir. Bu sebeple, aktifleştirmeye ilişkin olarak İŞKUR’un uyguladığı
işgücü piyasası programlarının içeriğine çalışmanın devamında altı ana grup altında
değinilecek olup, sonrasında ayrı bir başlık altında söz konusu hizmetler ve programlara
ilişkin veriler irdelenerek, demografik yapıdaki değişikliklerin işgücü piyasasına etkileri
ile mücadelede mevcut durumda aktif tedbirlerin ne denli etkin olabilecekleri hususu
tartışılacaktır.
i. İstihdam Hizmetleri
İşgücü piyasasındaki iş ve işçi bulma rolünü uzun yıllar devam ettirmiş olan
İŞKUR, bu temel fonksiyonun etkinleştirmesi için istihdam hizmetleri kapsamında
sunduğu

hizmetleri

çeşitlendirmek

ve

etkinleştirmek

için

önemli

çalışmalar

yürütmektedir. Bu çalışmaların en temel olanları, olabildiğince fazla iş arayana
ulaşılması ve bu kişilerin İŞKUR hizmetlerinden faydalanabilmesi için Kuruma iş
arayan kayıtlarını yaptırmalarının sağlanması, işveren ziyaretleri yapılması ve
işverenlerden olabildiğince çok açık iş ilanı toplanması, toplanan açık iş ilanlarının
kuruma kayıtlı iş arayanlardan karşılanması, dezavantajlı gruplarda yer alan iş
arayanların işe yerleştirilmesi, sosyal yardım alanların istihdama kazandırılması,
istihdam fuarları ve kariyer günleri düzenlenmesi, özel istihdam bürolarının
yetkilendirilmesi ve yurtdışında çalışmak isteyen iş arayanların yurtdışında istihdamının
sağlanmasıdır. Bu faaliyetlerin temel amacı, işgücü piyasasındaki doğru eşleşmenin
sağlanması ve işgücü piyasasında etkin olmak isteyen iş arayanlara kolaylaştırıcı
hizmetlerin sunulmasıdır. Söz konusu hizmetlerin sunumu sırasında çeşitli maddi
destekler ve rehberlik hizmetleri sunulmakta, iş arayanların özelliklerine göre ihtiyaç
duyulan durumlarda nitelik geliştirici diğer aktif tedbirler devreye sokulmaktadır.
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ii. İş ve Meslek Danışmanlığı
İŞKUR’un aktifleştirmeye yönelik olarak sunduğu tüm hizmetlerde İş ve Meslek
Danışmanlığı önemli bir role sahiptir. İş arayanlar için daha fazla rehberlik hizmeti
sunulmasını sağlayan İş ve Meslek Danışmanlığı, gerek İstihdam Hizmetlerinin
Sunumunda, gerek aktif ve pasif tedbirler yoluyla iş arayanların ve işverenlerin
desteklenmesinde etkili sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Bir bütün olarak İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti, iş arayanların, meslek
edinmek, mesleğinde ilerlemek ve mesleğini değiştirmek isteyenlerin kişisel
özelliklerinden ve mesleki tecrübelerinden hareketle, işin ve mesleğin gerektirdiği
niteliklerin değerlendirilmesi, kişilerin kendi durumlarına en uygun işi ve mesleği
seçmesi, İŞKUR’un sunduğu ve mevcut diğer eğitim olanaklarından bu kişilerin
faydalandırılması, işe girişlerinin ve işteki uyumlarının sağlanması ve diğer hususlarda
bir bütün olarak sunulan rehberlik ve danışmanlık olarak tanımlanmaktadır.207
iii. Mesleki Eğitim Kursları
İŞKUR

tarafından

aktifleştirmeye

yönelik

olarak

uygulanan

istihdam

hizmetlerinin iş arayanlar için yeterli olmadığı durumlarda, niteliklerin geliştirilmesine
yönelik olarak tercih edilen bir diğer aktif tedbir olan Mesleki Eğitim Kursları uygun
durumlarda söz konusu iş arayanlar için tercih edilmektedir.
Mesleki Eğitim Kursları aracılığıyla, işgücü piyasasının mevcut ihtiyaçları
dâhilinde herhangi bir mesleği olmayan ve bir mesleği olmasına rağmen mevcut bilgi ve
beceri düzeyi mesleği devam ettirmesine yeterli olmayan kişilerin mesleki eğitim
düzeylerinin artırılması, ayrıca işgücü piyasası için artık geçersiz olan mesleğini
değiştirmek isteyen kişilere yeni bir meslek kazandırılması amaçlanmaktadır.208 Mesleki
Eğitim Kursları, teorik ve pratik uygulamaları birlikte içerebileceği gibi bu kurslardan
yararlanan kişilerin bir kısmının istihdam edilmesi, kursu İŞKUR ile işbirliği içerisinde
düzenleyen yüklenici kuruluş için getirilmiş olan bir yükümlülüktür. Düzenlenen
kurslarda işbirliği yapılan kuruluş, özel sektör işyeri ise en az %50, kamu kurumları
veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu ise en az %20 istihdam taahhüdü
vermesi şartı getirilmektedir.209
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Düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları yoluyla, kişilerin niteliklerinin artırmasına
veya yeni nitelikler kazanmasına, işgücü arzının işgücü piyasası ihtiyaçları ile uyumlu
hale gelmesine, işgücü piyasasının etkinleştirilmesine, istihdamın artırılmasına ve
yapısal işsizliğin azalmasına İŞKUR tarafından katkı sağlanmaktadır. Söz konusu
Mesleki Eğitim Kurslarının açılmasında yerel ihtiyaçların ve genel işgücü piyasası
ihtiyaçlarının dikkate alınması ile mesleki eğitim kurslarının etkinliğinin en üst seviyede
gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
iv. İşbaşı Eğitim Programı
Aktif tedbirler arasında önemli bir yer sahibi olan ve son dönem İŞKUR
politikaları arasında ön plana çıkan aktif tedbirlerden birisi de İşbaşı Eğitim
Programları’dır. Kuruma kayıtlı iş arayanların, teorik bilgilerini pratik deneyimlerle
geliştirmeleri ve mesleki tecrübelerini artırmaları amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim
Programları, yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde gerçekleştirilmektedir. Uygulanacak olan
programların, işsizliğin nedeninin temel kaynağının nitelik eksikliği olmadığı ve fazla
vasıf gerektirmeyen, beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı gibi alanlardan
ziyade daha üst seviyede ve nitelik gerektiren kaynakçılık, aşçılık, büro elemanı, satış
danışmanı gibi alanlarda düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu programlar
şartlarının uygun olması halinde en az iki sigortalı çalışanı olan iş yerlerinde İŞKUR’un
işbirliği ile gerçekleştirilebilmektedir. 210 Programların uygulanmasındaki bir diğer
hassas husus ise söz konusu işyerinde İşbaşı Eğitim Programı’na katılacak olan kişinin
program kapsamında başvurduğu meslek dalında son 6 ay içerisinde çalışmamış
olmasıdır. Dolayısı ile katılımcıların başvuru tarihi itibariyle son 6 ay içerisinde söz
konusu meslekte çalışıp çalışmadığı kontrol edildikten ve böyle bir çalışmanın olmadığı
anlaşıldıktan sonra katılımcılar ilgili programa dâhil olabilmektedir.211
v. Girişimcilik Eğitim Programları
İşgücü piyasasında yer alan mevcut işlere ilişkin çalışmalarını sürdüren İŞKUR,
mevcut işlerle birlikte işgücü piyasasında daha fazla işin ortaya çıkması ve daha etkin
bir işgücü piyasasının oluşması için yeni işlerin kaynağı olan girişimciliği aktif tedbirler
kapsamında desteklemektedir. Böylece İŞKUR, işgücü piyasasının arz ve talep yönünde
birlikte hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlardan yola çıkarak, Girişimcilik
210
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Eğitim Programları İŞKUR tarafından desteklenmeye ve kendi işini kurmak isteyen
girişimciler bu programlara yönlendirilmeye başlanmıştır.
Girişimcilik Eğitim Programları’nın temel amacı, İŞKUR’a kayıtlı olan iş
arayanların kendi işlerini kurmaları ve veya işletmelerini büyütmeleri için destek olmak
ve bu kişilerin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) Yeni Girişimci Desteğine başvurarak girişimciler için sunulan
maddi desteklerden yararlanmalarını sağlamaktır. Eğitim Programına katılan girişimci
adayları, iş fikri nasıl geliştirilir, iş planı nedir ve nasıl yapılır, resmi işlemler nelerdir ve
nasıl yapılır gibi bilgileri alarak, bilgi ve deneyim anlamında girişimcilik kapasitelerini
güçlendirmektedirler. Böylece, işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, iş kurmak isteyen
girişimcilerin risklerinin azaltılması ve başarılı olan girişimlerle birlikte yeni işlerin
ortaya çıkması sağlanmaktadır.212
vi. Toplum Yararına Programlar
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde, kriz ve afet gibi olağanüstü durumlarda,
Türkiye genelinde veya belirli bölgelerde yaşanan işsizliğin azaltılması için, özellikle,
istihdamında zorluk çekilen ve çalışma alışkanlığı ve disiplininden uzaklaşma durumu
söz konusu olan kişilerin toplum yararına işlerde geçici sürelerle istihdam edilmesi ve
bu kişilere geçici olarak gelir desteği sağlanması temelinde Toplum Yararına
Programlar düzenlenmektedir. Düzenlenen tüm programlar toplum yararına olmak
durumundadır. Toplum Yararına Program düzenlenebileceği alanlar ise çevre temizliği,
kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda çevre
düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik işleri yapılması, yenileme, tarihi ve kültürel
mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemeleri, vadi ve dere ıslahı, erozyon
engelleme çalışmaları olarak belirlenmiştir.213
4.2.8.2 Aktif Tedbirlere İlişkin Veriler
İŞKUR’un aktif tedbirler aracılığı ile işgücü piyasasının etkinleştirilmesine olan
katkıları aynı zamanda ortaya çıkan verilere de yansımaktadır. Gerçekleştirilen
faaliyetlerin büyük bir bölümü demografik yapıdaki değişimlerden yola çıkarak, fırsat
penceresi henüz kapanmamışken alınması gereken önlemlerin oldukça büyük bir
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kısmına denk gelmektedir. Politika temelinde olsun veya olmasın, demografik yapıdaki
değişimlere bir cevap olarak söz konusu faaliyetler, işgücü piyasasındaki eşleştirmenin
mümkün olduğunca hızlı, sorunsuz ve doğru yapılabilmesine, işgücü piyasası arzına
dâhil olmak isteyen kişilere rehberlik ve danışmanlık sunulmasına, nitelik ve beceriler
yönünden işgücü piyasasının ihtiyaçlarının mümkün olduğunca karşılanmasına ve
işgücü piyasasından uzak kalmış veya uzak kalma ihtimali olan kişilerin
aktifleştirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.
Demografik değişimlerin etkilerine karşı alınması gereken tedbirlerden ilki olan
demografik fırsat penceresi kapanmadan önce ekonomik kalkınmayı olabildiğince
tamamlayabilmek için işgücü piyasasının ve işgücünün etkinleştirilmesi görevini
İŞKUR, yürüttüğü istihdam hizmetleri ve aktif işgücü piyasası programlarının toplamı
olan aktif tedbirlerle yerine getirmektedir. Yapılan çalışmaların yeterli olduğu veya
olmadığı değerlendirmesini yapabilmek için, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel
birçok

olgu

bir

arada

değerlendirilmelidir.

Çalışma

kapsamında

böyle

bir

değerlendirmenin mümkün olamayacağından hareketle, İŞKUR’un ilgili çalışmalarının
aktif tedbirler özelinde yıllar itibariyle seyrini takip etmek, ortaya koyulan çabayı ve
gelişmeyi görebilmek açısından önemli ipuçları sunmaktadır.
Demografik değişimlerin etkilerine karşı alınması gereken tedbirlerden ikincisi
kapsamında, çalışmanın önceki bölümlerinde dile getirildiği ve tespit edildiği üzere,
mevcut uygulamaların söz konusu eğilimler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,
yaşlanan ve yaşlı işgücüne yönelik yeni ve özel politikaların ve uygulamaların
geliştirilmesi noktasında önemli eksiklikler bulunmaktadır. Elbette bu eksiklikler, ilgili
politikalara henüz yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulmadığı için veya toplumdan yoğun
olarak böyle bir talep gelmediği için doğal olarak karşılanmaktadır. Ancak, Dünyadaki
ve

Avrupa’daki

demografik

eğilimler,

Türkiye’deki

demografik

eğilimlerle

karşılaştırıldığında ve Avrupa’da bu konuda alınan ciddi tedbirler göz önünde
bulundurulduğunda, İŞKUR’un ve Türkiye’nin bu konuyla ilgili önlemler almaya
başlamakta geç kalıyor olduğu değerlendirilmektedir. Bu noktadan hareketle, sorulması
gereken soru, İŞKUR’un aktif tedbirler kapsamında yer alan mevcut uygulama ve
programlarının yaşlanan ve yaşlı işgücüne ne kadar ulaşabildiği ve İŞKUR’un şu anda
hangi noktada olduğudur. Bu sorudan hareketle, çalışmanın devamında, İstihdam
Hizmetleri, İş ve Meslek Danışmalığı Hizmetleri, Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı
Eğitim Programları, Girişimcilik Eğitim Programları ve Toplum Yararına Programlar
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kapsamında İŞKUR’un mevcut durumda yaşlanan ve yaşlı işgücüne ne derecede
ulaşmakta olduğu hususu irdelenmektedir.
i. İŞKUR’un İşe Yerleştirmelerinin Yıllar İtibariyle Dağılımı
İŞKUR’un sunduğu İstihdam Hizmetleri kapsamında, bu hizmetlerden
faydalanmak amacıyla İŞKUR’a yapılan başvurular ve bu başvurular sonucunda
gerçekleştirilen işe yerleştirmeleri gösteren veriler Tablo 35’te sunulmaktadır. Aynı
tablodan, yıllar itibariyle işverenlerden toplanan açık iş sayısı, İŞKUR’a kayıtlı işgücü
sayısı ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısına da ulaşılabilmektedir. 2013 yılı verilerine 30
Eylül sonu itibariyle yer verilmiş olup, 2013 yılına ilişkin toplamlı veriler, 2014 yılının
ilk çeyreğinde 2013 İstatistik Yıllığı aracılığı ile İŞKUR tarafından duyurulacaktır.
İŞKUR’a yapılan başvuruların artış eğilimi gözlendiğinde son yıllarda önemli
bir sıçrama olduğu gözlemlenmektedir. Bu artış, 2008-2009 yıllarında yaşanan
ekonomik krizin aksine, ekonomik iyileşmeler, İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin
artması, hizmet kalitesinin yükselmesi ve tanınırlık faaliyetlerine ağırlık verilmesi gibi
durumlardan kaynaklanmaktadır. Personel sayısının artmasına ve işverenlere yönelik
politikaların daha etkin bir şekilde uygulanmasına bağlı olarak İŞKUR, benzer şekilde
özellikle özel sektörden topladığı açık iş sayısını önemli ölçüde artırmıştır. 2012 yılında
özel sektörden alınan açık iş sayısı 851.136 iken bu rakam 2013 yılının ilk dokuz ayı
sonunda 1.055.215 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında İŞKUR, topladığı açık işlerin
%56,1’ini karşılayarak 556.587 kişiyi işe yerleştirmiştir.
2013 yılı Eylül sonu itibariyle İŞKUR’a kayıtlı 4.176.059 kişi bulunmakta ve bu
kişiler kayıtlı işgücünü oluşturmaktadır. Bu rakamın içerisindeki kayıtlı işsiz sayısı
2.454.024 kişidir. Dolayısı ile toplam kayıtlı işgücünün %58,7’si işsiz vatandaşlardan
oluşmaktadır. Kayıtlı işgücünün içerisinden kayıtlı işsizlerin sayısı çıkarıldığında, daha
iyi şartlarda iş arayan veya işini değiştirmek isteyen 1.722.035 kişi olduğu
anlaşılmaktadır.
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Tablo 35: İŞKUR’un İşe Yerleştirmelerinin Yıllar İtibariyle Dağılımı
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Başvurular

656.696 1.275.674 1.435.024 1.217.936 1.398.355 2.296.325 1.849.716
Açık İş
186.922 178.620 165.890 368.636 660.623 991.804 1.113.024
Kamu
16.936
14.360
21.388
60.039
64.636 140.668
57.809
Özel
169.986 164.260 144.502 308.597 595.987 851.136 1.055.215
İşe Yerleştirme 111.375
109.595 105.263 205.231 363.672 556.587 539.193
Kamu
17.267
9.754
19.110
46.181
59.485 137.648
55.602
Özel
94.108
99.841
86.153 159.050 304.187 418.939 483.591
Kayıtlı İşgücü 771.087 1.095.105 1.858.855 1.604.355 2.192.145 3.481.725 4.176.059
Kayıtlı İşsiz
707.671 987.840 1.689.349 1.414.541 1.844.965 2.372.262 2.454.024
Yurtdışı Gönd.
75.268
58.580
59.479
54.847
52.491
57.953
42.922
Kaynak: İŞKUR, *Eylül Sonu İtibariyle

ii. İŞKUR’a Yapılan Başvuruların Yıllar İtibariyle Yaş Grubuna Göre Dağılımı
İŞKUR’un işgücü piyasasındaki etkinliğinin yaş gruplarına ne şekilde
yansıdığını daha iyi gözlemleyebilmek adına Tablo 35’te yer alan bazı verilerin
mümkün olduğunca yaş gruplarına göre kırılımlarına inilmesi gerekmektedir. Bu
amaçla, hizmet almak üzere İŞKUR’a başvuran vatandaşların mevcut yıllar itibariyle
yaş grupları aşağıda yer alan Tablo 36’da sunulmaktadır.

Tablo 36: İŞKUR’a Yapılan Başvuruların Yıllar İtibariyle Yaş Grubuna
Göre Dağılımı
Yaş Grubu
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-54
55-64
65+
Toplam

2011

2012

2013*

145.803
385.945
276.300
200.309
147.049
106.430
107.546
24.407
4.566
1.398.355

192.595
521.595
482.543
398.955
287.052
202.733
178.582
29.540
2.730
2.296.325

134.480
407.740
406.570
325.267
234.331
166.161
149.541
23.639
1.987
1.849.716

Kaynak: İŞKUR, *Eylül Sonu İtibariyle
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Tablo 36’dan da görülebileceği üzere, 55 ve üzeri yaş gruplarında İŞKUR’a
başvuru oranı ciddi oranda düşmektedir. 2011 yılında toplam 28.973 kişi olan başvuran
sayısı, toplam başvuranların %2,07’si iken, 2012 yılında 32.270 olan başvuran sayısı,
toplam başvuruların yalnızca %1,4’üdür. 2013 yılının ilk 9 ayındaki durum da çok farklı
olmamakla birlikte söz konusu oran %1,38 olarak gerçekleşmiştir. 25-54 yaş grubu
içerisinde yer alan başvuruların toplam başvurulara oranı ise, 2011 yılında %59,9; 2012
yılında %67,49; 2013 yılının ilk 9 ayında ise %69,3 olarak gerçekleşmiştir. 15-24 yaş
grubunun toplam başvuranlar içerisindeki oranı ise, 2011 yılında %38,02; 2012 yılında
%31,1; 2013 yılının ilk dokuz ayında ise %29,31 olarak gerçekleşmiştir.
Söz konusu verilerden hareketle, özellikle yaşlanan ve yaşlı işgücüne ilişkin
İŞKUR’a başvuruların diğer yaş gruplarına kıyasla oldukça az olduğu görülmektedir. 55
yaş ve üzeri grupta yer alan kişilerin İŞKUR’a başvurma ve İŞKUR hizmetlerinden
yararlanma oranı %2 gibi düşük bir seviyeden %1,4 gibi çok daha düşük bir seviyeye
gerilemiştir. Dolayısı ile bu verilerden yola çıkarak iki farklı çıkarımda bulunmak
mümkündür. Birincisi, bu yaş grubu üzerindeki kişilerin işgücü piyasasından bir
beklentisi kalmamıştır. İkincisi ise, İŞKUR bu kişilere yeterince ulaşamamaktadır veya
bu kişiler İŞKUR’dan alabilecekleri herhangi bir destek olmadığına inanmaktadırlar.
Her iki durumda da İŞKUR’a önemli görevler düşmektedir. Bu yaş grubundaki kişilerin
işgücü piyasasından zorunlu veya isteyerek çekilmelerine neden olan etkenlere ilişkin
tedbirler alınması, ortaya koyulacak politikalarla ve uygulamalarla İŞKUR’un yaşlanan
ve yaşlı işgücü açısından önemli bir kurum haline getirilmesi gerekmektedir.
Gençlerde ve yetişkinlerde ortaya çıkan eğilim demografik eğilimlerle
örtüşmektedir. Bu açıdan, İŞKUR’a kayıtlı gençlerin sayısında azalma oluyorken,
başvuran yetişkin işgücü sayısı yıllar itibari ile artış eğilimi göstermektedir. Bu
durumun farklı nedenleri olması ihtimal dâhilinde olmakla birlikte, iki temel husus
üzerinde durulabilir. Bu hususlardan birincisi, artan üniversite sayısı ve yüksek öğretim
imkânları ile birlikte artık gençlerin iş hayatına daha geç atılıyor olmaları iken, ikinci
husus demografik yapıdaki eğilimlerle birlikte genç nüfusunun yetişkin nüfusa görece
daha düşük bir seyir içerisinde artıyor olmasıdır. Her iki durumda da İŞKUR’un
yaşlanan ve yaşlı işgücüne yönelik olarak erken tedbirler alması gerekmektedir. Çünkü
eskiye oranla iş yaşamına kademeli geçişlerden ziyade yetişkinlik dönemlerinde iş
hayatına doğrudan geçiş durumları yaşanması beklenmektedir. Ayrıca, İŞKUR
yetişkinlere yönelik olarak sunduğu hizmetlerin artık çok daha geniş bir kitleye
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sunulması gerektiği hususu gözden kaçırılmamalıdır. Mevcut durumda yetişkin işgücü
grubunda yer alan ve İŞKUR’a başvuran kişiler, gelecekte büyük bir yaşlanan ve yaşlı
işgücü kitlesi olarak İŞKUR’dan hizmet bekliyor olacaklardır.
iii. İŞKUR’a Kayıtlı İşgücünün Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı
İŞKUR’a kayıtlı işgücünün, yaşa ve cinsiyete göre dağılımına, aşağıda yer alan
Tablo 37 aracılığıyla, 2013 yılının ilk dokuz ayı için ulaşılabilmektedir. Söz konusu
veriler incelendiğinde, İŞKUR’a yapılan başvurulara benzer bir şekilde Kurum’da aktif
olarak kaydı bulunan 4.176.059 kişinin %1,6’sının 55 yaş ve üzeri grupta yer aldığı
görülmektedir. Toplam kayıtlı işgücünün %72,8’i, 25-54 yaş grubunda bulunmaktadır.
15-24 yaş grubunda bulunan gençlerin oranı ise %25,59’dur. Kadınların ve erkeklerin
yaş gruplarına göre İŞKUR’a kayıtlılık durumları incelendiğinde, tüm yaş gruplarında
erkeklerin sayısının kadınların sayısından daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Bu
noktada İŞKUR’un mevcut demografik eğilimler dâhilinde yapması gereken iki temel
husus bulunmaktadır. Birincisi, daha fazla kadının İŞKUR’a kayıt olmasının sağlanması
ve sunulan hizmetlerden faydalandırılması, ikincisi ise hem erkeklerde hem de
kadınlarda yaşlanan ve yaşlı işgücünün İŞKUR’a kaydının sağlanarak çeşitli
hizmetlerden ve desteklerden faydalandırılmasıdır. Böylece, işgücü piyasasındaki
mevcut potansiyelin ekonomiye ve toplumsal hayata kazandırılabilmesi ve mümkün
olduğunca fazla kişinin aktifleştirilmesi için İŞKUR kapsama alanını genişletmiş
olacaktır.
Tablo 37: İŞKUR’a Kayıtlı İşgücünün Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Yaş Grubu

Erkek

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+
Toplam

119.913
506.628
600.069
482.705
336.161
246.099
177.152
72.990
33.542
10.932
4.689
2.590.880

%
4,63
19,55
23,16
18,63
12,97
9,5
6,84
2,82
1,29
0,42
0,18
100

Kadın
77.716
364.481
357.583
278.120
214.048
154.978
83.900
36.661
12.295
3.837
1.560
1.585.179

Kaynak: İŞKUR, 2013 Ocak-Eylül Sonu Dönemi
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%

Toplam

%

4,9
22,99
22,56
17,55
13,5
9,78
5,29
2,31
0,78
0,24
0,1
100

197.629
871.109
957.652
760.825
550.209
401.077
261.052
109.651
45.837
14.769
6.249
4.176.059

4,73
20,86
22,93
18,22
13,18
9,6
6,25
2,63
1,1
0,35
0,15
100

iv. İŞKUR’a Kayıtlı İşsizlerin Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı
İŞKUR’a kayıtlı işgücü içerisinde yer alan kayıtlı işsizlere ilişkin yaş ve
cinsiyete göre dağılım aşağıda bulunan Tablo 38’de yer almaktadır. Oransal olarak
değerlendirildiğinde, kayıtlı işsizlerin yaş gruplarına göre dağılımlarının toplam kayıtlı
işgücünde olduğu hali ile paralellik gösterdiği gözlemlenmektedir. Yaşlanan ve yaşlı
işgücünü içerisinde barındıran 55 ve üzeri yaş gruptaki kayıtlı işsizler toplam kayıtlı
işsizlerin %2’sini oluşturmaktadır. 25-54 yaş grubu arasında yer alan kayıtlı işsizlerin
oranı ise %72,65’tir. Genç kayıtlı işsizler olarak değerlendirilebilecek olan 15-24 yaş
grubu kayıtlı işsizlerin toplam kayıtlı işsizler içerisindeki oranı %25,35’tir. Dolayısı ile
kayıtlı işgücüne ilişkin olarak yapılmış olan değerlendirmeler aynı zamanda kayıtlı
işsizler için de geçerlidir. Kayıtlı işsizlerin oranının toplam kayıtlı işgücü içerisindeki
payının %58,7 olduğu tekrar göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu politika ve
uygulamaların oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Tablo 38: İŞKUR’a Kayıtlı İşsizlerin Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Yaş Grubu

Erkek

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+
Toplam

63.578
291.439
310.458
256.962
192.964
149.533
113.353
47.451
23.078
8.093
3.755
1.460.664

%

Kadın

%

Toplam

%

4,35
19,95
21,25
17,59
13,21
10,24
7,76
3,25
1,58
0,55
0,26
100

46.183
220.879
215.446
175.946
137.054
100.888
56.615
26.204
9.464
3.266
1.415
993.360

4,65
22,24
21,69
17,71
13,8
10,16
5,7
2,64
0,95
0,33
0,14
100

109.761
512.318
525.904
432.908
330.018
250.421
169.968
73.655
32.542
11.359
5.170
2.454.024

4,47
20,88
21,43
17,64
13,45
10,2
6,93
3
1,33
0,46
0,21
100

Kaynak: İŞKUR, 2013 Ocak-Eylül Sonu Dönemi

Mevcut değerlendirmeler ışığında ve istihdam hizmetlerine ilişkin yukarıda yer
alan çeşitli verilerden yola çıkarak, İŞKUR’un hedef kitlesi olarak belirlemiş olduğu,
işgücü piyasasındaki tüm işsizlere, özellikle gençlere ve kadınlara, ulaşma noktasındaki
hedeflerini zamanla yerine getirdiği görülmektedir. Hangi noktanın ve seviyenin yeterli
olduğu değerlendirmesi, işgücü piyasasının dinamiklerine, nüfusun yapısına, diğer
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ekonomik ve sosyolojik etkenlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak, mevcut
durumda İŞKUR’un demografik yapıdaki değişimleri gözlemleyerek, istihdam
hizmetlerini mevcut eğilimler doğrultusunda çeşitlendirmesi, yaşlanan ve yaşlı
işgücünün İŞKUR’a kayıtlılık durumunu artırarak, hedef gruba yönelik özel politika ve
uygulamalar geliştirmelidir. Kayıtlılık ve hizmetlerden yararlanma durumunun
sebeplerinin araştırılması, bu gruba yönelik ihtiyaçların belirlenmesi, uluslararası
örneklerin daha fazla irdelenmesi ve benzeri faaliyetler İŞKUR’un alacağı diğer önemli
erken tedbirlerdendir.
v. İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Yıllar İtibariyle Dağılımı
İş arama ve eşleştirme süreçlerinde önemli bir yeri olan İş ve Meslek
Danışmanlığı hizmetlerine yönelik faaliyetler, İŞKUR’un sunduğu hizmetlerin önemli
bir bölümünde hızlandırıcı ve etkinleştirici görevi görmektedir. Bu kapsamda sunulan
hizmetlerin yıllara göre dağılımı aşağıda bulunan Tablo 39’da yer almaktadır.

Tablo 39: İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Yıllar İtibariyle
Dağılımı
Yıllar

İşyeri
Ziyaret
Sayısı

2009
2010
2011
2012

33.978
42.025
70.505
183.373

Meslek
İş
Danışmanlığı Danışmanlığı
Sayısı
Sayısı
1.598
3.649
4.504
36.236

5.255
16.075
160.607
805.257

Mesleğe
Yönlendirme
Hizmeti Sunulan
Öğrenci Sayısı
53.279
53.795
58.675
277.393

Kaynak: İŞKUR

İş ve Meslek Danışmanlığına ilişkin olarak öğrencilere veya gençlere olduğu
gibi yaşlanan ve yaşlı işgücünü odağına alan özel çalışmalar yürütülmemektedir ve İş ve
Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin sunum stratejilerine ilişkin böyle bir politika
önceliği bulunmamaktadır. Bu noktada İŞKUR, gelecek dönemde demografik yapıdaki
değişikliklerin etkilerine yönelik olarak tasarlayacağı politika ve planlarda İş ve Meslek
Danışmanlığı Hizmetini kilit hizmetlerden biri olarak tasarlamalı ve bu görevi yerine
getiren personele ilişkin olarak bilinçlendirici faaliyetler yürütmelidir. İŞKUR’a kayıtlı
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yaşlanan ve yaşlı işgücünün artırılması, hedef grupla iletişimin kuvvetlendirilmesi,
ihtiyaç duyulan rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin her aşamada sunulabilmesi için
söz konusu hizmetin kapsayıcı bir şekilde tasarlanması, nüfus yapısındaki değişimlere
ilişkin çeşitli hedefler belirlenmesi, gelecek dönemde işgücü piyasasının karşılaşacağı
sorunlarla mücadelede İŞKUR’un elini güçlendirecektir. Bu kapsamdaki çalışmalar
elbette yaşlanan ve yaşlı işgücü ile sınırlı kalmamalıdır. Demografik fırsat penceresi
kapanmadan önce, mevcut işgücü potansiyeli nasıl tetiklenir, daha etkili danışmanlık
hizmetleri nasıl sunulur, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplar içerisinde bulunan
kişilere yönelik danışmanlık boyutuyla ne gibi hizmetler sunulabilir, hangi faaliyetlerin
sunumunda eksiklikler bulunmaktadır, daha fazla kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı
aracılığı ile nasıl ulaşılabilir gibi onlarca sorunun cevabı aranmalı ve hızlı bir şekilde
çözüm önerileriyle birlikte harekete geçilmelidir.
Aşağıda yer alan Tablo 40’ta ise İŞKUR’un 2013 yılında İş ve Meslek
Danışmanlığı Hizmeti aracılığı ile gerçekleştirdiği bireysel görüşmelere ilişkin veriler
yaş gruplarına göre ele alınmaktadır. Söz konusu tablo incelendiğinde yapılan bireysel
görüşmelerin oldukça büyük bir bölümün 20-44 yaş aralığında gerçekleştiği
görülmektedir. En fazla danışan sayısı 20-24 yaş aralığında olup, bu yaş grubunu
sırasıyla, 25-29, 30-34 ve 35-39 yaş grupları takip etmektedir. 55 yaş ve üzeri grubun
bireysel görüşmelerin içerisindeki oranı %1,13 iken, bireysel danışan sayısı içerisindeki
oranı %1,15’tir. Toplam rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, danışanların
%30,55’i bir işe yerleştirilmiş, %3,59’u ise çeşitli Aktif İşgücü Piyasası Programlarına
yönlendirilmiştir. İşe yerleştirilen 55 yaş ve üzeri grubun toplam işe yerleştirilenler
arasındaki

oranı

%1,02

iken,

toplam

Aktif

İşgücü

Piyasası

Programlarına

yönlendirilenler arasındaki oranı ise %0,26’dır. Söz konusu verilerden de görülebileceği
üzere yaşlanan ve yaşlı işgücünün çok azı bireysel görüşmelerin içerisinde danışan
olarak yer almakta ve ancak daha da azı doğrudan işgücü piyasasına veya Aktif İşgücü
Piyasası Programlarına dâhil olabilmektedir. Bu açıdan, daha önce yukarıda belirtildiği
üzere İş ve Meslek Danışmanlığı süreçlerine yaşlanan ve yaşlı işgücünün daha fazla
dâhil olmasını sağlayacak özel programlara ve uygulamalara ihtiyaç duyulduğu
değerlendirilmektedir. Bu noktada, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetini yürüten
personelin bu hedef grubun ihtiyaçlarını anlayıp, çözüme kavuşturacak şekilde
eğitilmesinin ve bu konudaki bilinç düzeylerinin artırılmasının faydalı olacağı
düşünülmektedir.
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Tablo 40: İş ve Meslek Danışmanlığı Bireysel Görüşme Sonuçlarının Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı
Bireysel
Görüşme
Sayısı
Toplam
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+

Bireysel
Danışan Sayısı

Danışanlardan
İşe Yerleşen
Sayısı

968.638
63.451
222.040
210.889
166.718
125.561
91.186
55.338
22.294
8.191
2.248
722

295.957
22.192
72.094
66.271
50.466
36.190
24.876
14.670
6.177
2.205
633
183

1.254.299
76.778
283.317
275.019
219.764
165.249
119.241
71.731
28.935
10.465
2.908
892

Danışanlardan
Aktif
Programlara
Katılan Sayısı
34.286
4.122
10.930
7.986
4.814
3.332
1.898
834
278
66
22
4

Kaynak: İŞKUR

vi. Aktif İşgücü Piyasası Programlarının Yıllar İtibariyle Bütçeleri, Katılımcı
Sayıları ve Yapılan Harcamalar
Aktif İşgücü Piyasası Programlarının, yaşlanan ve yaşlı işgücüne yönelik olarak
ne derecede ulaşabildiğine ilişkin verilere geçilmeden önce, İŞKUR tarafından bu
programlar için ne kadar bütçe ayrıldığı, yıllar itibariyle söz konusu programlardan
genel itibariyle ve program temelinde kaç kişinin yararlandığı, uygulanan programlar
için hangi tutarlarda harcamaların yapıldığına ilişkin verilere yer verilmektedir.
Tablo 41’de görüldüğü üzere Aktif İşgücü Piyasası Programları olan Mesleki
Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, Girişimcilik Eğitim Programları ve Toplum
Yararına Programlar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin finansmanı için 2011
yılından itibaren bu programlara ayrılan kaynakta önemli artışlara gidilmiştir. 2010
yılında 494 milyon TL olarak ayrılan kaynak, 2011 yılında %101,6 artırılarak 996
milyon

TL’ye

çıkarılmıştır.

Söz

konusu

programların

işgücü

piyasasını

etkinleştirmedeki önemli rolüne istinaden Aktif İşgücü Piyasası Programlarına ayrılan
bütçe yıllar itibariyle daha da güçlendirilmiştir. 2010 yılına göre %216,1’lik bir artışla 1
milyar 562 milyon TL sınırına ulaşan söz konusu bütçe kalemi, Türkiye ekonomisi ve
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işgücü piyasasının mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda verimli kullanıldığı
takdirde oldukça ciddi bir rakamdır. Bu durum, İŞKUR’un Aktif İşgücü Piyasası
Programlarına verdiği değeri ve bu programların sonuçlarından önemli ölçüde verim
alındığını veya alınmak istendiğini göstermektedir.

Tablo 41: Yıllar İtibariyle Aktif İşgücü
Piyasası Programlarına Ayrılan Bütçe
YIL

Ayrılan Kaynak (TL)

2010
2011
2012
2013

494.000.000
996.000.000
1.488.000.000
1.562.000.000

Kaynak: İŞKUR

2003 yılından itibaren aktif işgücü piyasası programları kapsamında düzenlenen
çeşitli faaliyetler kapsamında, söz konusu faaliyetlerden toplamda kaç kişinin
yararlandığı, söz konusu faaliyetlerin toplam tutarı ve bu verilerden yola çıkılarak
hesaplanmış olan kişi başı tutarlar aşağıda yer alan Tablo 42’de yer almaktadır. Söz
konusu tablo incelendiğinde, özellikle 2009 yılı ile birlikte Aktif İşgücü Piyasası
Programlarından yararlanan kişi sayısında önemli artışlar meydana gelmeye başladığı
görülmektedir. Söz konusu artışa paralel olarak, bu programları desteklemek için
yapılan harcamaların tutarında da önemli artışlar gözlemlenmektedir. Özellikle
uygulanan programlarının kalitesinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak son
yıllarda gerçekleştirilmiş olan mevzuat değişiklikleri ve çeşitli Kurum politikalarıyla
birlikte, harcama tutarlarındaki artışlar kişi sayısındaki artışların daha da üzerinde
gerçekleşmektedir. Toplam harcamaların, toplam katılımcı sayısına bölünmesi ile
ulaşılan kişi başı tutarlar incelendiğinde söz konusu artışların kişi başı maliyetlere de
yansıdığı görülmektedir. Elbette, bu maliyetlerin oluşmasında oldukça farklı etkenler
bulunmaktadır. Uygulanan programın niteliğinden kaynaklı harcama artışları her zaman
için mümkün olmakla birlikte, yıllar itibariyle harcanmış olan toplam tutarın, toplam
katılımcı sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan maliyet, İŞKUR’un şu ana kadar söz
konusu programlara katılan her bir katılımcı için ortalama 2071 TL harcadığını
göstermektedir.
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Tablo 42: Yıllar İtibariyle Aktif İşgücü Piyasası Programlarından
Yararlanan Sayıları, Harcama Tutarları ve Kişi Başı Tutarlar (Toplam)
TOPLAM
TUTAR
3.532
12.495.000
8.585
57.234.000
11.473
9.515.000
17.106
27.974.000
22.834
29.672.000
31.927
35.511.000
213.852
306.366.000
211.627
392.643.000
250.016
390.038.000
464.645
1.122.435.000
288.444
773.662.000
1.524.041
3.157.545.000

YIL

KİŞİ

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Toplam

KİŞİ BAŞI
TUTAR
3.537
6.666
829
1.635
1.299
1.112
1.432
1.855
1.560
2.415
2.682
2.071

Kaynak: İŞKUR, *Ocak - Ekim 2013

Söz konusu Aktif İşgücü Piyasası Programlarına ilişkin, yıllar itibariyle katılımcı
sayılarına ve yapılan harcamalara, Mesleki Eğitim Kursları (Kurs), İşbaşı Eğitim
Programları (İEP), Girişimcilik Eğitim Programları (Girişimcilik) ve Toplum Yararına
Programlar (TYP) temelinde, aşağıda yer alan Tablo 43’ten ulaşılabilmektedir.

Tablo 43: Yıllar İtibariyle Aktif İşgücü Piyasası Programlarından Yararlanan
Sayıları ve Harcama Tutarları (Programlara Göre)
İEP

KURS
YIL

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Toplam

KİŞİ

TUTAR

KİŞİ

TUTAR

3.251
11.796
:
:
8.215
56.313
:
:
11.473
9.515
:
:
17.106
27.974
:
:
22.834
29.672
:
:
31.788
35.000
:
:
167.100 192.907
1.285
2.100
156.584 242.243
4.671
8.684
145.393 199.204 16.393 11.335
215.399 336.318 31.773 27.164
117.702 183.998 56.918 88.532
896.845 1.324.940 111.040 137.815

Kaynak: İŞKUR, *Ocak - Ekim 2013 (Kişi - 000 TL)
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GİRİŞİMCİLİK
KİŞİ

:
:
:
:
:
:
:
8.306
24.145
25.475
17.184
75.110

TUTAR

TYP
KİŞİ

TUTAR

:
281
699
:
370
921
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
139
511
: 45.467 111.359
3.461 42.066 138.255
7.948 64.085 171.551
7.046 191.998 751.907
3.508 96.640 497.624
21.963 441.046 1.672.827

vii. Mesleki Eğitim Kurslarına Katılanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Teorik ve pratik eğitimler aracılığı ile katılımcıların niteliklerinin ve
becerilerinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen eğitim programlarının yer aldığı
Mesleki Eğitim Kurslarından, yaşlanan ve yaşlı işgücünün ne oranda faydalandığının
görülebilmesi için aşağıda yer alan Tablo 44’te yer alan veriler önemli ipuçları
sunmaktadır. Söz konusu tablo incelendiğinde, 55 yaş ve üzerinde yer alan işgücünün
Mesleki Eğitim Kurslarından yeterince yararlanamadığı veya yararlanmak istemediği
görülmektedir. 2013 yılı sonuna kadar açılan kurslara katılan 828.103 kişinin yalnızca
2909’u, yani yalnızca %0,35’i, 55 yaş ve üzeri grupta bulunmaktadır. Özellikle 15-29
yaş aralığında yer alan kişilerin yoğun olarak yararlandığı Mesleki Eğitim Kurslarına
katılımın 40’lı yaşlardan itibaren oldukça düştüğü gözlemlenmektedir. 2006 yılında 55
yaş ve üzeri grubun toplam katılımcılar içerisindeki oranı %0,43 iken, 2012 yılında bu
oran 0,41’dir. Katılımcı sayıları itibariyle yıldan yıla artışlar gerçekleşiyor olsa dahi,
hizmet sunulan toplam grup içerisindeki paylar hemen hemen aynı kalmaktadır ve bu
oran oldukça düşüktür. 2013 yılı göz önünde bulundurulduğunda ise niteliği artırmak
adına Mesleki Eğitim Kurslarını düzenleyebilmek için şartlar zorlaştırıldığı için bu
rakamların ve oranların daha da düşeceği öngörülmektedir. Böyle bir durumda yaşlanan
ve yaşlı nüfus Mesleki Eğitim Programları içerisinde kendisine daha zor yer bulacaktır.
2013 yılı içerisinde düzenlenen kurslara katılanların ancak %0,28’i 55 yaş ve üzeri
grupta yer almaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde yaşlanan ve yaşlı işgücünün
kurslardan faydalanamamasının ardındaki sebeplere odaklanılmalıdır. Söz konusu
oranların düşük olmasının ardındaki neden, kişilerin kendilerinden veya işgücü
piyasasının özelliklerinden ve katılıklarından kaynaklanıyor olsa dahi, İŞKUR’un
mevcut demografik eğilimler dâhilinde bu konuda çeşitli önlemler almasının ve Mesleki
Eğitim Kurslarının tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde düzenlenmesinin faydalı
olacağı değerlendirilmektedir. Nasıl ki özel çaba gerektiren gruplar içerisinde
dezavantajı daha büyük olan kişilere, örneğin şiddet mağduru kadınlara, bazı öncelikler
veriliyorsa benzer düzenlemelerin bu hedef grubu için de yapılması işgücü piyasasının
etkinleştirilmesi ve hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi açısından oldukça önemlidir.
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Tablo 44: Yıllar İtibariyle Mesleki Eğitim Kurslarına Katılanların Yaş Gruplarına
Göre Dağılımı
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Toplam 3.944 22.387 29.703 170.423 164.367 166.140 186.089
429 2.061 3.072 23.579 21.372 21.397 26.191
15-19
20-24 1.178 7.314 8.142 55.230 49.950 51.238 55.877
25-29 1.121 6.323 8.301 39.119 35.425 38.762 39.540
611 3.285 4.885 24.044 24.057 23.953 26.461
30-34
325 1.760 2.986 15.555 16.779 15.459 18.388
35-39
176
960 1.481
8.194
9.673
8.850 11.199
40-44
71
397
573
3.450
4.834
4.559
5.784
45-49
16
185
170
902
1.561
1.312
1.871
50-54
14
73
67
264
554
465
589
55-59
3
22
18
81
133
113
154
60-64
:
7
8
5
29
32
35
65+

2013

Toplam

85.050
12.101
26.819
18.938
11.449
7.894
4.730
2.195
681
169
60
14

828.103
110.202
255.748
187.529
118.745
79.146
45.263
21.863
6.698
2.195
584
130

Kaynak: İŞKUR

viii. İşbaşı Eğitim Programlarına Katılanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin bir işyerinde çalışarak deneyim kazanmalarını
amaçlayan İşbaşı Eğitim Programlarına katılan işsizlerin yıllar itibariyle yaş gruplarına
göre dağılımlarına aşağıda yer alan Tablo 45’te yer verilmektedir. Söz konusu
tablondan da görülebileceği üzere, İşbaşı Eğitim Programlarına katılan işsizlerin sayısı
yıllar itibari ile artış göstermektedir. 2009 yılında 1.170 olan toplam katılımcı sayısı
2013 yılında 51.431 kişiye yükselmiştir. 2013 yılı sonu itibariyle ilgili programlara
katılan toplam 103.519 kişinin yalnızca 93’ü, yani %0,09’u, 55 yaş ve üzeri grupta yer
almaktadır. Bununla birlikte, en azından 40-59 yaş arasındaki katılımcıların sayısının
yıllar itibariyle artıyor olması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Son
yıllarda 30’lu yaş gruplarında bulunan yetişkinlerde katılımın artması, ilgili programın
yalnızca gençlere değil her yaş grubundan kişilere ulaşma potansiyelinin olduğu
yönünde değerlendirilmektedir. Bu açıdan İşbaşı Eğitim Programları, nitelik ve
becerilerin artırılması ve hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi için önemli bir araç
olarak kullanılabilecektir. Bu noktada, yeni düzenlemelerin tartışılmasına ve yaşlı ve
yaşlanan işgücünün bu programlara daha fazla teşvik edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
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Tablo 45: Yıllar İtibariyle İşbaşı Eğitim Programlarına Katılanların
Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Toplam
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+

2009
1.170
107
624
308
99
22
6
3
1
:
:
:

2010
4.591
361
2.349
1.397
371
81
24
8
:
:
:
:

2011
17.264
2.086
6.853
4.498
2.145
1.030
442
175
33
2
:
:

2012
29.063
3.840
10.688
7.214
3.791
2.052
967
393
88
24
6
:

2013
51.431
7.041
19.370
12.624
6.339
3.391
1.721
684
201
51
9
:

Toplam
103.519
13.435
39.884
26.041
12.745
6.576
3.160
1.263
323
77
15
0

Kaynak: İŞKUR

ix. Girişimcilik Eğitim Programlarına Katılanların Yaş Gruplarına Göre
Dağılımı
Kendi işini kurmak isteyen işsizlere destek olmak ve işgücü piyasasında yeni
işlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen Girişimcilik Eğitim
Programlarından yararlanan katılımcı sayılarının yaş gruplarına göre dağılımına aşağıda
yer alan Tablo 46’da yer verilmektedir. İlgili tablo incelendiğinde 2009 yılından itibaren
İŞKUR tarafından verilen Girişimcilik Eğitim Programlarının sayısında çok önemli
artışlar olduğu, fakat bu artışların 55 yaş ve üzeri gruba aynı oranda yansımadığı
görülmektedir. 55 yaş ve üzeri grubunda 2011 yılında gerçekleştirilen eğitimlerdeki
toplam katılımcı sayısı içerisindeki oranı %0,56 iken, 2012 yılında bu oran %0,65
olarak, 2013 yılında ise %1,11 olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar bu rakamlar ve
oranlar yok denecek kadar az olsa bile, işgücü piyasasına ilişkin deneyimlerin de önemli
bir rol aldığı girişimcilik alanında yaşlanan ve yaşlı işgücünün kendini göstermeye
başlaması olumu olarak değerlendirilmektedir. Bu yaş grubuna ilişkin olarak İŞKUR’un
destekleri ve özel teşvikleri devam ettiği sürece bu kişilerin, mevcut birikimlerini işgücü
piyasasının gelişmesi ve istihdamın büyümesi için kullanabilme imkânına erişmiş
olacakları değerlendirilmektedir.
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Tablo 46: Yıllar İtibariyle Girişimcilik Eğitim Programlarına Katılanların
Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
2009
19
6
5
5
1
2
:
:
:
:
:
:

Toplam
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+

2010
8.598
158
1.404
2.069
1.908
1.508
969
419
121
36
6
:

2011
25.674
450
3.872
5.844
5.741
4.612
3.049
1.493
468
122
21
2

2012
24.621
562
4.167
5.576
5.382
4.177
2.774
1.344
477
123
32
7

2013
22.305
433
3.663
5.015
4.719
3.893
2.513
1.258
562
178
53
18

Toplam
81.217
1.609
13.111
18.509
17.751
14.192
9.305
4.514
1.628
459
112
27

Kaynak: İŞKUR

x. Toplum Yararına Programlara Katılanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Toplum Yararına Programlar işgücü piyasasından uzaklaşma riski olan kişilere
yönelik programlar olarak oldukça önemlidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde işgücü
piyasasından kopma ve iş disiplinini kaybetme riski yüksek olan yaşlanan ve yaşlı
işgücüne yönelik olarak bu programların geliştirilmesi ve özel hedef grupları dâhilinde
teşvik edilmesinin demografik yapıdaki değişimlerin etkileri ile mücadele noktasında
önemli

katkıları

olacağı

değerlendirilmektedir.

Söz

konusu

programlardan

yararlananların yıllar itibariyle yaş gruplarına göre dağılımın yer aldığı Tablo 47’den de
görülebileceği üzere, söz konusu programlar, 55 yaş ve üzeri gruba en çok ulaşabilen
programlardır. 2009 yılından 2013 yılına kadar Toplum Yararına Programlara katılmış
olan kişilerin toplamının %2,08’i 55 yaş ve üzeri grupta yer almaktadır. Yoğun olarak
25-54 yaş arası kişilerin faydalandığı programlar kapsamında, 25-54 yaş grubunun
toplam yararlananlar içerisindeki oranı 357.665 kişi ile %75,2’dir. Her ne kadar Tablo
46’da yer alan veriler yaşlanan ve yaşlı işgücünün Toplum Yararına Programlardan
yeterince faydalanamıyor olduğunu gösterse bile, diğer programlarla kıyaslandığında ve
kişilerin doğrudan işgücü piyasasına dâhil oldukları göz önünde bulundurulduğunda
yaşlanan ve yaşlı işgücünün çok az da olsa bu programla kapsam içerisine alındığı
değerlendirilmektedir. Söz konusu programlarda, öncelik, teşvik veya özel tasarım
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programların geliştirilmesinin gelecekte işgücü piyasasına önemli katkılar sunacağı
değerlendirilmektedir.
Tablo 47: Yıllar İtibariyle Toplum Yararına Programlara Katılanların Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı
Toplam
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+

2009
50.656
1.677
7.862
9.831
9.774
9.634
6.684
3.442
1.221
389
121
21

2010
50.404
1.661
8.207
9.624
8.976
8.711
6.598
4.183
1.616
597
191
40

2011
88.757
4.469
15.623
16.168
16.005
13.875
10.210
7.677
2.864
1.373
408
85

Kaynak: İŞKUR
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2012
153.488
6.540
24.866
26.806
27.649
24.680
19.690
13.748
6.017
2.625
723
144

2013
114.308
3.359
16.115
18.599
20.219
19.357
16.974
11.296
5.537
2.162
584
106

Toplam
457.613
17.706
72.673
81.028
82.623
76.257
60.156
40.346
17.255
7.146
2.027
396

5 SONUÇ VE ÖNERİLER

i. Demografi ve Demografik Bilginin Önemi
Doğum, ölüm, göç gibi temel süreçlerin ve olguların kendi aralarındaki
etkileşimini, bu etkileşimin nüfusun dağılımı ve dinamikleri üzerindeki biyolojik,
çevresel ve sosyo-ekonomik etki ve sonuçlarını istatistikî olarak inceleyen Demografi
17. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır. Farklı düşünürlerin ilk yaklaşımlarından bu
yana 351 yıl geçmiş olmasına karşılık bugün yalnızca birkaç nüfus bilimci, Demografi
ile ilgili sorulara ortak yanıtlar verebilmektedir. Bu durum Demografinin bir disiplin
veya bir bilim olduğu yönünde tartışmalara neden olmaktadır. Demografinin diğer
disiplinlerle olan ilişkisi incelendiğinde, Demografinin bir bilim olmasa dahi kesinlikle
bir disiplinden daha fazlası olduğu yargısına varılabilmektedir. Bir bilim olsun ya da
olmasın, günümüz Dünyasında Demografi, politika yapıcılar tarafından her defasında
dikkate alınması gereken çok önemli veriler ve çıkarımlar üretmektedir.
İşgücü piyasalarının temel girdisi olan insana yönelik, nüfus, yaş, cinsiyet,
eğitim düzeyi, kültürel altyapı ve coğrafi hareketlilik gibi Demografik veriler işgücü
piyasaları ile de yakından ilişkilidir. Nüfusun yaşlanması veya gençleşmesi gibi
durumlarla birlikte nüfusun coğrafi hareketleri, işgücü piyasalarını, alınan tedbirler
nispetinde, olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dolayısı ile bu tedbirlerin
alınması gerektiği düşünüldüğü ölçüde işgücü piyasasına yönelik etkin düzenlemelerin
yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde Demografi, işgücü
piyasaları için, söz konusu potansiyel durumları önceden tespit edebilen bir ön uyarı
mekanizması niteliğindedir. Demografi ve işgücü piyasaları arasındaki ilişkinin
güçlendirilmesi, işgücü piyasası aktörlerine ve politika yapıcılara potansiyel fırsatlardan
yararlanmak için çeşitli imkânlar sunabilecektir.
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ii. Dünyada Yaşanan Demografik Değişimin İşgücü Piyasalarına Etkileri
Demografinin işgücü piyasaları ile ilişkisinin ve demografik yapıdaki
değişikliklerin işgücü piyasalarına olan etkilerinin daha net anlaşılabilmesi için Dünya
genelinde yaşanan demografik değişimi gözlemlemek ve benzer eğilimler gösteren
bölgelerle mukayeseler yapmak gerekmektedir. Ancak bu şekilde ulusal eğilimlere yön
vermek veya erken tedbirler almak mümkün olabilecektir. Bu kapsam çerçevesinde,
Dünya genelinde yaşanan demografik değişimin yönünü, nüfus artışı, yaşlanma, eğitim
düzeyindeki değişim, kültürel ve kitlesel benzeşme, nüfusun iç ve dış hareketleri gibi
farklı alanlarda ve farklı konular özelinde takip etmek ve incelemek mümkündür.
Ancak, Dünya genelinde göze çarpan en büyük demografik değişiklik, nüfus
yapısındaki değişikliklerle birlikte nüfusun yaşlanmasıdır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası toparlanma dönemi ile birlikte Dünya nüfusu
yeniden artmaya başlamış ve 1970 yılında yaklaşık 3,7 milyar olan Dünya nüfusu 40 yıl
gibi kısa bir sürede iki katına çıkarak 7 milyar sınırını geçmiştir. Dünya nüfusundaki
değişim yalnızca sayısal artış ile sınırlı kalmamıştır. Bu artışla birlikte, Dünya
nüfusunun yapısı önemli bir dönüşüm içerisine girmiş ve yaş grupları arasındaki
dengeler de önemli ölçüde değişmiştir. 1970-2010 yıları arasında yaşanan bu değişim,
genç nüfus tabanının daralması, erişkin nüfusun ve yaşlı nüfusun genel nüfus
içerisindeki oranının artması şeklinde gerçekleşmiştir. Yapılan nüfus öngörülerine göre,
2050 yılı itibariyle nüfusun içerisinde bulunan yaş gruplarının arasındaki fark daha fazla
kapanarak nüfus piramitleri yerlerini daha çok dikdörtgeni andıran yapılara bırakacaktır.
Dünya nüfusu artarken bir yandan nüfusun toplamda yaşlanıyor olması ve
gelişmiş ülkelerde yaşlanmanın hızının az gelişmiş ülkelere göre çok daha yüksek
olması bu dönüşümü oldukça dikkat çekici kılmaktadır. Öngörülere göre, gelişmiş
bölgelerin nüfusunun görece azalması ve yaşlanması fakat az gelişmiş bölgelerdeki
nüfusun artmaya devam etmesi ve yaşlanmanın daha yavaş oluşu, birçok büyük sorunu
ve çatışmayı beraberinde getirecektir. Bu noktada, ülkelerin Dünyada yaşanan
demografik değişime karşı birlikte hareket etmesi ve Dünya nüfusu üzerine ortak
politikalar üretmesi, sürdürülebilir kalkınma temelinde ortaya koyulacak bu politikalar
aracılığıyla ülkeler arası refah aktarımı ve ekonomik yatırımlar önem kazanmaktadır.
Dünya çapında yaşanan demografik değişimler, ekonomik, sosyal ve politik
açıdan etkilerini birçok alanda bugünden hissettirmeye başlamıştır. Bu etkiyi en çok
hisseden ve gelecekte de hissedecek olan alan ise işgücü piyasalarıdır. Yaşanan
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değişimin işgücü piyasalarını neden ve ne şekilde etkilediğinin cevabı ise değişime
ilişkin verilerin içerisinde saklıdır.
2013 Temmuz ayında Dünya nüfusunun 7,2 milyara ulaştığı tahmin
edilmektedir. Bu durum, 2005’ten bu yana her yıl yaklaşık 81 milyon insanın Dünya
nüfusuna dâhil olduğu anlamına gelmektedir. Orta vadeli bilimsel öngörülere göre,
Dünya nüfusu 2050 yılında 9,6 milyara, 2100 yılında ise 10,9 milyara ulaşacaktır. 2100
yılına gelindiğinde, en az gelişmiş 49 ülkenin 35’inde nüfus bugünkü durumunun en az
üç katına çıkmış olacaktır. Bu grupta yer alan diğer bazı ülkelerin ise nüfusunu en az
beşe katlayacağı öngörülmektedir. En az gelişmiş ülkelerin aksine, daha fazla gelişmiş
bölgeler içerisinde yer alan 43 ülkenin 40’ında 2100 yılına kadar nüfus kaybının devam
edeceği tahmin edilmektedir. Bazı ülkeler için söz konusu nüfus kaybı 2050 yılında
%15 civarında gerçekleşecektir. Tüm ülkelere bakıldığında Dünya genelinde nüfus
artışının devam edeceği tahmin edilebilir bir durumdur, ancak, yalnızca doğurganlığın
hala yüksek olduğu ülkelerde nüfus genç kalmaya devam edebilecektir.
2005-2010 yılları arasında Dünya genelinde kadınların çocuk sahibi olma oranı
2,53 iken, Daha fazla gelişmiş ülkelerde kadınların çocuk sahibi olma oranı 2005-2010
yılları için ortalama 1,66’dır. Güney ve Doğu Avrupa’da ve diğer bazı gelişmiş
ülkelerde kadınların çocuk sahibi olma oranı 1,5’in altına kadar düşmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, her ne kadar doğum
oranlarına bağlı olarak 60 yaş ve üzeri yaş grubu bugün henüz nüfusun %9’unu
oluşturuyor olsa dahi, 2050 yılında bu oranın %19’a, 2100 yılında ise üçe katlanarak
%27’ye ulaşacağı öngörülmektedir. Yaşlanmanın etkisinin kendisini tüm Dünyada
göstermesi ile birlikte, 2013 yılında 841 milyon civarında olan toplam yaşlı nüfusunun,
2050 yılında 2 milyara, 2100 yılında ise 3 milyara yükseleceği öngörülmektedir. Bu
durum kendisini ortanca yaşta da gösterecek olup, 2013 yılı itibariyle 29 olan küresel
orta yaş, 2050 yılı itibariyle 36’ya, 2100 yılında ise 41’e yükselecektir. Dünya
genelindeki yaşlanmanın önemli göstergelerinden bir diğeri ise uzun yaşam süreleridir.
Dünya da 2005-2010 yılları arasında 69 yıl olan doğumda yaşam beklentisinin 20452050 yıllarında 76 yıla, 2095-2100 yıllarında ise 82 yıla çıkacağı öngörülmektedir.
Yukarıda bahsi geçen temel bulgulardan da görüleceği üzere, Dünya nüfusu
artıyor olmakla birlikte aynı zamanda önemli bir oranda yaşlanmaktadır. Bu sebeple,
tüm Dünya nüfusu içerisindeki oranı giderek artan ve yaşlı nüfus grubu olarak kabul
edilen 60 yaş ve üzeri nüfusun yapısında da önemli değişiklikler yaşanmaktadır. 2012
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yılında Dünyada, 60 yaş ve üzeri yaklaşık 810 milyon insan bulunmaktadır ve bu
rakamın 2050 yılında 2 milyarın üzerine çıkması beklenmektedir. Bu noktada, insanlık
tarihinde ilk defa yaşlı nüfusu 0-14 yaş grubunda bulunan çocuk nüfusunu geçmiş
olacaktır. 2012 verilerine göre, Dünyadaki her dokuz kişiden biri 60 yaş ve üzeri grupta
yer almaktadır. Projeksiyonlar 2050 yılında her beş kişiden birinin bu gruba dâhil
olacağı yönündedir. Yaşlı nüfus da kendi içerisinde yaşlanmaktadır. Yaşlı nüfusun en
yaşlısı olarak nitelendirilen 80 yaş ve üzeri grup, 60 yaş ve üzeri grubun %14’ünü
oluşturmaktadır. Yaşlıların en yaşlısı olan bu grup yaşlı nüfus içerisinde en hızlı
büyüyen yaş dilimidir. 2050 yılı itibari ile yaşlı nüfusun %20’si 80 yaş ve üzeri
olacaktır. “Asırlıklar” olarak anılan ve 100 yaşını geçmiş kişilerin sayısının ise on kat
kadar artarak 343 binden 3 milyon 200 bine çıkması beklenmektedir
Yaşanan demografik değişimlerle birlikte 1950 ile 2012 yılları arasında, Dünya
genelinde 65 ve üzeri her bir yaşlı başına düşen çalışan sayısı 12’den 8’e gerilemiştir.
Bu durum işgücü piyasaları açısından oldukça önemli ve dikkat çekicidir. Ancak, bu
değişimin devam edeceği varsayılmakta ve yapılan projeksiyonlara göre, 2050 yıllı
itibari ile Dünya genelinde her bir yaşlı birey başına düşen çalışan sayısının yalnızca 4
olması beklenmektedir. Bu düşüşün sosyal güvenlik sistemlerine önemli etkileri
olmakla birlikte, toplumsal olarak kişilerin çalışma yaşamından ayrılmaları yönündeki
kişisel kararlarının önünde zorlayıcı engeller oluşturmaktadır. İşgücü piyasasında
tutunamayan yaşlılar ise önce uzun dönemli işsizler kategorisinde yer almakta,
sonrasında işgücü piyasasına dair umudu kırılmış kişiler olarak işgücü piyasasının
zorunlu olarak dışına çıkmaktadır. Bu noktada yaşlılar için bir başka zorunlu seçenek
ise kayıt dışı çalışma olarak kendisini göstermektedir. Yasal tabanda çalışmaya devam
edemeyen çalışanlar mecburi olarak kayıt dışı ekonomiye doğru yönelmektedir. Tüm bu
sebeplerden dolayı ise yaşlıların işgücü katılımlarının düşük görünmesi ve yaşlıların
çalışmak istemedikleri gibi bir algı ortaya çıkarmaktadır.
Nüfusun yapısındaki tüm bu dengelerin değişmesi, işgücüne katılımın azalması,
kayıt dışılığın artması gibi sebeplerden ötürü sosyal güvenlik sistemleri önemli ölçüde
etkilenmektedir. Günümüzde demografik değişimlerden ötürü sosyal güvenlik
sistemlerinde meydana gelen sorunların iki temel boyutu vardır. Az gelişmiş bölgelerde,
hızlı nüfus artışı ve düşük ekonomik refah düzeyi sosyal güvenlik yapılarının zayıf ve
yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Gelişmiş bölgelerde ise, sosyal güvenlik
sistemlerine ilişkin sorunlar, daha az mali girdi ile daha fazla yaşlıya daha geniş
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olanaklarla sosyal güvenlik hizmeti sunulması ihtiyacından ortaya çıkmaktadır.
Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin ise, aşırı nüfus artışı sebebiyle
ortaya çıkan sorunlardan ziyade, nüfusun yaşlanması ve işgücü olanaklarının daralması
temelinde bir takım

zorluklar

yaşayacağı

öngörülmektedir. Sosyal

güvenlik

sistemlerinin dengeleri arasındaki en önemli unsurlardan birisi olan işgücü arzını en üst
seviyede tutabilmek ve nitelikli işgücüne sahip olabilmek, bu sorunlarla başa
çıkabilmek açısından oldukça önemlidir. Yaşlıların işgücüne katılma oranının
artırılması, mevcut işgücü arzı açığının karşılanması, işgücünde ihtiyaç duyulacak olan
niteliklerin belirlenmesi ve bu yönde aktif tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Sosyal güvenlik sistemlerindeki dengesizliklerin ve yaşlıların sosyal güvenlik
sistemlerine ve işgücü piyasasına yeterince katkı sağlayamıyor oluşlarının ardındaki
sebeplerle başa çıkabilmek elbette kolay olmayacaktır. Diğer nedenlerle birlikte, yaşlılar
için istihdam olanaklarının kısıtlı oluşu, kazanılan beceri ve niteliklerin güncelliğini
yitirmesi, yeni gelişmeleri takip edebilecek eğitim imkânlarının olmaması, zorunlu
emeklilik yaşı, işverenlerin yaşlı çalışanlara karşı olumsuz bakış açısı ve esnek olmayan
çalışma kuralları gibi temel sebepler yaşlı işgücünün istihdama ve işgücüne katılımını
kısıtlamaktadır. Dolayısı ile yetişkin işgücünde meydana gelen daralmalar ve işgücü
açığı aynı zamanda giderek büyüyen yaşlı işgücü ile beslenince işgücü piyasasındaki ve
sosyal güvenlikteki sorunlar daha da artmaktadır. İşgücü açığı sorunu özellikle
sanayileşmiş ülkelerde kendisini göstermektedir ve bu ülkelerde yaşlı çalışanların
oranının giderek artacağı hesaplanmaktadır. İşgücü açığının kapatılmasına yönelik
olarak kadın istihdamının desteklenmesi politikaları ise bu gibi yüksek yaşlanmayı
yaşayan ülkelerde bir noktadan sonra ihtiyaç duyulacak olan işgücünün karşılanmasında
yeterli olmayacaktır. Dolayısı ile yaşlı işgücüne olan ihtiyaç her zamankinden daha
fazla hissedilecektir. Sektör temelinde değerlendirilecek olursa, işgücü açığının
kendisini sağlık, bakım hizmetleri, eğitim, imalat ve ulaşım gibi sektörlerde daha yoğun
ve belirgin olarak hissettirmesi beklenmektedir. Kalkınmanın öncü sektörleri olan inşaat
sektörü ve mühendislik endüstrilerinde de benzer durumlarla karşılaşılmakta, nitelikli
ve eğitimli işgücüne oldukça fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, yeni ortaya çıkacak
piyasaların ve işlerin, tecrübe edilmemiş yeni niteliklere olan ihtiyacı daha fazla
tetikleyeceği varsayılmaktadır. Ayrıca, bu durum yalnızca ortaya çıkması muhtemel
yeni işlerle de sınırlı değildir. Emekli olan her bir çalışanın işlerini devralacak
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niteliklerin de piyasada her zaman var olması zorunluluğu bu ihtiyacı ekonominin
sürdürülebilmesi için hayati bir noktaya taşımaktadır.
iii. Avrupa’da Yaşanan Demografik Değişimin İşgücü Piyasalarına Etkileri ve
Aktif Tedbirler
Dünya genelindeki bu büyük demografik değişimi Avrupa oldukça yoğun bir
şekilde hissetmektedir ve nüfus yapısı hızla dönüşmektedir. Bu çerçevede ortaya çıkan
demografik veriler dikkate alınması gereken oldukça değerli bilgilerdir. Bu demografik
veriler ışığında yakın zamanda Avrupa’da yaşanan doğum oranlarında kayda değer bir
iyileşme olması beklenmemektedir. 2010 yılında 1,59 olarak gerçekleşmiş olan toplam
doğum oranının, 2030 yılında 1,64’e, 2060 yılında ise ancak 1,71’e yükseleceği tahmin
edilmektedir. Doğumda yaşam beklentileri ise oldukça yükselecektir. Bu kapsamda,
erkeklerin 2010 yılında 76,7 olan doğumda yaşam beklentileri 2060 yılında 84,6’ya,
kadınlarda ise 82,5’ten 89,1’e çıkacağı tahmin edilmektedir. Doğumda yaşam
beklentisinin en fazla yükseleceği ülkelerin ise, daha önce yaşam beklentisinin en düşük
olduğu ülkelerde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu durum, refah seviyesinde
beklenen artış ile doğumda yaşam süresi beklentisi arasındaki ilişkiye dair iyi bir örnek
teşkil etmektedir. Aynı ilişkiden hareketle, Avrupa Birliği’nde 65 yaşındaki yaşam
beklentisinin, 2060 yılında erkeklerde 5,2 yıl artarak 22,4’e çıkacağı, kadınlarda ise 4,9
artarak 25,6’ya çıkacağı öngörülmektedir. Dolayısı ile 2060 yılında, 65 yaşındaki bir
erkek ortalama olarak 87,4 yaşına kadar yaşamayı, 65 yaşındaki bir kadın ise 90,6
yaşına kadar yaşamayı beklemektedir.
Doğum oranları ve refah seviyesinin yükselmesine bağlı olarak yaşam beklentisi
sürelerinin artması, Avrupa Birliği nüfusunun büyüklüğünde ve yapısında önemli
değişiklikler meydana getirmektedir. 2010 yılında 502 milyon olan toplam nüfusun
2040 yılında 526 milyona yükseleceği, 2060 yılı itibari ile tekrar 517 milyona düşeceği
tahmin edilmektedir. Nüfus artışının kısıtlı olduğu bu durum, Avrupa Birliği nüfus
yapısını 2060 yılına kadar önemli bir şekilde dönüştürecektir. Bu dönüşümün temelini
ise yaşlı nüfusunun artması oluşturmaktadır. 65 ve üzeri yaş grubunun toplam nüfus
içerisindeki oranının 2060 yılına kadar %17’den %30’a çıkacağı hesaplanmaktadır. Bu
artıştaki büyüklük 80 ve üzeri yaş grubu için de geçerliliğini korumaktadır. 23,7 milyon
civarında olan 80 ve üzeri yaş grubu nüfusu neredeyse üç katlık bir artış ile 62,4
milyona ulaşacaktır. Yaşlanmaya paralel olarak, orta yaş grubu nüfusun daha da
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küçülmesi ve 15-65 yaş grubu nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının %67’den %56
ya düşmesi beklenmektedir.
2060 yılına gelindiğinde Avrupa Birliği’nde yaşlı destek oranının, her bir bireye
karşılık dört aktif çalışandan, her bir bireye karşılık iki aktif çalışana düşmesi
beklenmektedir. Bu sebeple, çalışanların işgücü piyasasında daha fazla kalmalarını
sağlayacak daha fazla düzenlemenin hayata geçirileceği öngörülmektedir. Ayrıca işgücü
arzındaki kadınların payını artıracak politikalarla birlikte, 20-64 yaş grubunun işgücü
arzının 2020 itibari ile %1,5 artış göstererek 3,7 milyon artması hedeflenmektedir. 2020
yılında sonra ise bu artış negatif bir ivme kazanarak 2060 yılına kadar toplam işgücü
arzında %12’ye yaklaşan daralma görülecektir. Bu durum, 2060 yılında işgücü arzının
2010 yılına göre 24 milyon kişi azalması anlamına gelmektedir.
Avrupa’da yaşanacak olan söz konusu demografik değişimlerin işsizlik
oranlarını olumlu yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda, ortalama %910 bandında seyreden işsizlik oranının 2060 yılında 6,5’e düşeceği hesaplanmaktadır.
Ancak, bu durum göründüğü kadar olumlu bir tablo çizmemektedir çünkü sanayinin
yeni işler ortaya çıkarma kapasitesine rağmen gelecekte çalışacak yeterli ve nitelikli
işgücü bulunamayacaktır. Dolayısıyla, çalışmak isteyen ve gerekli şartları asgari
düzeyde sağlayabilen her bir işçi daha kolay iş bulma imkânına kavuşacak fakat
ekonominin sürdürülebilirliği büyük bir risk altına girmiş olacaktır. İşgücü arzının da
kademeli olarak düşüş seyri içerisinde olduğu ve 2010 ve 2060 yılları arası dönemde
toplam 15,7 milyonluk bir işgücü kaybı beklentisi göz önünde bulundurulduğunda bu
durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılabilmektedir.
Demografik yapıda meydana gelen değişimler Dünya genelinde olduğu gibi
Avrupa’da da sosyal güvenlik sistemlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle
yaşlanmanın finansmanı noktasında birtakım engeller ve yeni reform ihtiyaçları ortaya
çıkmaktadır. Bu noktada karşılaşılan bir diğer husus da kamu harcamalarına yönelik
değişimlerin ne yönde gerçekleşeceği üzerine yaşanan belirsizliklerdir. Ancak net olan
husus, 2010-2060 dönemi için kamu harcamalarında önemli artışların yaşanacağıdır.
Sosyal güvenlik harcamalarına ve diğer kamu harcamalarına yönelik olarak geliştirilen
çeşitli hesaplama modellerinde benzer sonuçlar çıkmaktadır.
Avrupa’da yaşanan ve gelecekte yaşanması oldukça muhtemel olan demografik
değişimler ve bu değişimlerin sosyal güvenlik sistemlerine ve işgücü piyasalarına olan
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olumsuz etkileri, Avrupa Birliği’ni önlem almaya yöneltmiştir. 1994 yılında Essen
Stratejisi ile başlayan önlemler, Avrupa Birliği İstihdam Stratejisi’nin temel yapı
taşlarını oluşturan, Amsterdam Anlaşması, Lüksemburg Zirvesi, Lizbon Stratejisi, Yeni
Avrupa İstihdam Stratejisi (2003-2010) ve Avrupa Sosyal Fonu kapsamında yıllar
itibariyle daha belirgin hale gelmiştir. Avrupa İstihdam Stratejisi’nin son dönem
politikalarını belirleyen Avrupa 2020 Stratejisi ise söz konusu tedbirlerin mevcut
duruma göre en üst seviyede alındığı politikalar bütünüdür. Strateji’nin içerisinde
nüfusun yaşlanmasına ve aktif işgücü arzının azalmasına ayrıca önem verilmektedir.
Ayrıca, mevcut potansiyelin en iyi şekilde kullanılabilmesi için üretkenliği ve
verimliliği artıracak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hız kazandırılması
hedeflemektedir. Strateji’nin özel hedefleri arasında, 20-64 yaş arası nüfusun istihdam
oranının %69 seviyesinden %75’e çıkarılması bulunmaktadır. Böylece, yaşlanmanın
etkileri ile daralan işgücü arzının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamdaki özel
hedeflerden bir diğeri de okul terk oranının %15’ten %10 seviyesine düşürülmesi, 30-34
yaş arası yüksek öğrenim mezunu nüfus oranının %31 seviyesinden en az %40
seviyesine yükseltilmesidir. Böylece, yaşlanmaya bağlı olarak daralan işgücü
piyasasının etkinliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Yaşlanma
kapsamındaki ve diğer alanlardaki hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için kararlılık
gösteren Avrupa Birliği, Avrupa 2020 Birleştirilmiş Kılavuz İlkeleri’ni oluşturarak
izlemeye ilişkin bir raporlama sistemi kurgulamıştır. Söz konusu politikaların
gerçekleştirilmesinin mevcut demografik koşullarda Avrupa Birliği için öneminden
hareketle, bu sisteme ek olarak, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda üye
ülkelere destek olması amacıyla Bayrak Gemisi Girişimler olarak adlandırılan ve
hedeflerle doğrudan ilişkilendirilmiş olan kurumsal yapılar oluşturulmuştur.
Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında belirlenen hedefler, yaşlanma ile doğrudan
ilişkisi olsun ya da olmasın, demografik yapıdaki değişimlerin olumsuz etkileriyle
mücadelede Avrupa Birliği’nin elini oldukça güçlendirmektedir. Okul terklerinin
azaltılması ve yüksek öğretime önem verilmesi, kadın istihdamının artırılması,
girişimciliğin desteklenmesi, esnek çalışma modelleri, hayat boyu öğrenmenin teşviki,
beşeri sermayeye daha fazla yatırım yapılması, mesleki eğitimin öneminin
vurgulanması, dezavantajlı grupların desteklenmesi, yeşil ekonominin teşviki,
sürdürülebilirlik, göç ve uyum gibi Avrupa 2020 Stratejisi’nde yer alan birçok hedef, bu
mücadeleye önemli katkılar sunmaktadır. Avrupa Birliği, istihdam politikalarının nüfus
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yapısındaki değişikliklere karşı tek başına etkili olmasını beklemek ve daha sınırlı
katkılar almak yerine, ekonomik, politik ve sosyal alanların uyumunu öngören
bütünleştirilmiş bir strateji ortaya koyarak tüm politikaların birbirini desteklemesini ve
eş güdümlü bir kalkınmanın gerçekleştirilmesini hedeflemiştir. Eğer Avrupa Stratejisi
bir gün bütün hedeflerini gerçekleştirecek olursa, Strateji’nin başarısının ardındaki en
büyük güç bütüncül politikaların tasarlanması ve uygulanması olacaktır.
Avrupa 2020 Strateji’sinin temel hedeflerinden hareketle, üye ülkelerin
yaşlanma olgusu karşısında işgücü piyasasına yönelik olarak ortaya koydukları ulusal
ve özel uygulamaların ortak amacı, daha fazla yaşlı işgücünün aktifleştirilerek istihdama
katılması, mevcut aktif işgücünün istihdamda kalmasının sağlanması ve işgücü
piyasasını mümkün olduğunca etkinleştirilmesi şeklinde hayat bulmuştur. Bu ortak
amacın gerçekleştirilebilmesi ve üye ülkelerin Avrupa 2020 Stratejisi’ndeki hedeflere
ulaşabilmesi için, üye ülkelerin yaş yönetimi politikalarının ve stratejilerinin
uyumlaştırılması, üye ülkeler arasındaki politikaların eşgüdümünün sağlanması,
yaşlanmanın olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik diğer bazı tali hedeflerin ve
amaçların belirlenmesi şeklinde Avrupa Birliği düzeyinde politika öncelikleri
belirlenmiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği düzeyinde kurgulanan politikaların üye ülkelerce
benimsenmesi için 2012 yılı Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Yılı
olarak ilan edilmiştir.
Demografik yapıdaki değişikliklerin olumsuz etkileri ile mücadele konusunda
belirlenen Avrupa Birliği genel stratejileri ve hedefleri ile birlikte, işgücü piyasasına
yönelik olarak uygulanan aktif tedbirler de önemli bir rol oynamaktadır. Bu noktada,
aktif tedbirler veya aktifleştirme tedbirleri olarak anılan söz konusu politika
tercihlerinin Avrupa Birliği içerisindeki algısı, klasik aktif işgücü piyasası programları
tanımının çok daha ötesindedir. Aktifleştirmeye yönelik olarak tasarlanan bütün
politikalar ve uygulamalar bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmakta, kamu istihdam
kurumlarının, sosyal güvenlik sistemlerinin, sosyal yardımların, işverenlerin ve sosyal
paydaşların eşgüdüm içerisinde hareket etmek üzere ilişkilendirildiği yapılar
kurulmaktadır.

İşgücü

piyasasının etkinleştirilmesi

ve daha fazla işgücünün

aktifleştirilerek işgücü piyasasına dâhil edilmesi hususundan hareketle aktif tedbirler
birçok Avrupa ülkesi tarafından yoğun bir şekilde bütüncül uygulamalar aracılığı ile
hayat bulmaktadır. Avrupa’da işsizlikle mücadele aracı olarak uygulanan aktif
tedbirlere ilişkin programlardan en çok dikkat çekenleri, iş arama desteği, işgücü
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piyasası eğitimleri, mesleki eğitimler, ücret teşvikleri ve iş yaratmaya yönelik olan
desteklerdir. Bu kapsamda uygulanan Aktif İşgücü Piyasası Programları genel olarak,
eğitim programları, özel sektör teşvikleri, doğrudan istihdam programları, iş arama
süreçlerinin etkinleştirilmesi, gençlere ve engellilere yönelik programlar şeklinde
gruplandırılmaktadır. Ancak, yaşlıları kapsam dışında bırakmamakla birlikte bu
programlardan

çok

azı

yaşlılara

yönelik

olarak

özelleştirilmiş

ve

yeniden

kurgulanmıştır. Avrupa İstihdam Stratejisi’ndeki yeniliklerle birlikte ve mevcut
demografik değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda, gençler için ağırlıklı olarak
kurgulanan bu programların, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yeniden
organize edilmesi, programların önemli bir bölümünün, gençleri, kadınları, engellileri,
yetişkin ve yaşlı işçileri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi tartışılan ve
uygulama alanı bulan konular arasındadır.
Avrupa Birliği içerisindeki aktif tedbirler ve aktifleştirmeye ilişkin uygulamalar,
işgücü piyasası için yapılan kamu harcamalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Aktifleştirmeye yönelik olarak kurgulanan işgücü piyasası programları kapsamında
sunulan hizmetler Avrupa Birliği tarafından istatistikî açıdan, İşgücü Piyasası
Hizmetleri, Eğitimler, İş Değiştirme ve İş Paylaşımı, İstihdam Teşvikleri, Korumalı
İstihdam ve İyileştirme, Doğrudan İş Oluşturma, Girişimcilik Teşvikleri, İş Dışı Gelir
Desteği, Erken Emeklilik olmak üzere dokuz temel grupta toplamaktadır. Söz konusu
istatistiksel sınıflandırma kapsamında, aktif tedbirlere harcanan tutarların gayri safi
hâsılaya oranında yaşanan en büyük artış, Avrupa Birliği’ni de önemli şekilde etkilemiş
olan küresel ekonomik krizin kendisini daha yoğun hissettirdiği ve bu konuda işgücü
piyasalarında gerekli önlemlerin hızla alınmaya çalışıldığı 2009 yılında gerçekleşmiştir.
2009 yılında, Avrupa Birliği genelinde işgücü piyasasının etkinleştirilmesi ve işsizlikle
mücadele kapsamında gerçekleştirilen aktif tedbirlere harcanan tutar yaklaşık olarak
256 milyar Avro’dur. Aktif tedbirler kapsamında işe girmek isteyen kişi başına
harcanan ortalama tutar ise 2005 yılında Avrupa Birliği genelinde 5.900 Avro civarında
gerçekleşmişken 2009 yılında 6.700 Avro olarak gerçekleşmiştir. Toplam harcamalarda
ve kişi başı harcamalarda benzer bir durum, seçilmiş ülkeler olan Almanya, İngiltere,
Fransa ve Norveç’te de yaşanmıştır. Söz konusu artışların en keskin yaşandığı ülke ise
Almanya’dır. 2011 yılına gelindiğinde ise Avrupa Birliği üye ülkelerinin toplam aktif
tedbirler kapsamında işgücü piyasasına yönelik olarak harcadığı toplam tutar 205 milyar
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Avro’dur ve bu tutar Avrupa Birliği’nin 2011 yılındaki gayri safi hâsılasının %2’sine
denk gelmektedir.
Demografik yapıdaki değişikliklerin etkileri ile mücadelede ve özellikle nüfusun
yaşlanmasına karşı alınan tedbirler

yalnızca mevcut

Aktif

İşgücü Piyasası

Programları’nın yoğunlaştırılması ile sınırlı değildir. Daha önce bahsedildiği üzere
aktifleştirme ve aktif tedbirlerin kapsamı daha geniş ve daha bütüncül politikaları
içermektedir. Dolayısıyla, Aktif İşgücü Piyasası Programları’nın oldukça yoğun olarak
kullanıldığı bir temel üzerine inşa edilecek olan, işgücü piyasasının etkinleştirilmesi,
daha fazla işgücü arzının sağlanması, mevcut işgücü piyasası ve istihdam politikalarının
gözden geçirilmesi, bu politikalar doğrultusunda tasarlanmış olan faaliyet, program ve
uygulamaların yeniden düzenlenmesi, nüfus yapısındaki değişimlerin olumsuz
etkilerine karşı yeni politikaların tasarlanması ve bu politikalar kapsamında yeni ve
özelleştirilmiş bazı uygulamaların hayata geçirilmesi, hayat boyu öğrenmenin
desteklenmesi, niteliklerin ve becerilerin artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen
çalışmalar, diğer politika alanlarının işgücü piyasası ile ilişkilendirilmesi ve ortak
hedefler belirlenmesi, ayrımcılıkla ve dışlanma ile mücadele, bilinç artırıcı önlemlerin
alınması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve benzeri alanlarda akademik
çalışmaların yürütülmesi gibi birçok çalışma tek bir amaca, aktifleştirmeye hizmet
etmektedir ve esasında aktif tedbirlerin kapsamı içerisinde yer almaktadır. Bu
kapsamda, Almanya, İngiltere, Fransa ve Norveç, söz konusu aktif tedbirlerin yoğun
olarak hayata geçirildiği, çeşitli uygulamaların ve örneklerin ortaya çıktığı ülkeler
olarak, demografik yapıdaki değişikliklerin işgücü piyasalarına olan olumsuz etkileri ile
mücadelede önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Bu ülkelerde uygulanmış ve
uygulanmakta olan tedbirler, yaşlanma eğilimi içerisinde olan diğer ülkeler için,
öngörülen veya öngörülmesi muhtemel politikalara yönelik olarak fikir bazında önemli
katkılar sunmaktadır.
iv. Yaşanan Demografik Değişim Doğrultusunda Çeşitli Politika ve
Uygulamaların Türkiye Açısından Değerlendirilmesi ve Öneriler
Türkiye’de yaşanan demografik değişimin daha net algılanabilmesi için belirli
bilimsel metotlar yoluyla ortaya koyulan son nüfus öngörüsü 2013-2075 yıllarını
kapsamaktadır. Söz konusu öngörüler incelendiğinde, Türkiye nüfusunun ve nüfus
yapısının da Dünyadaki ve Avrupa’daki mevcut demografik eğilimlerin izinden gittiği
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anlaşılmaktadır. Ancak, söz konusu veriler detaylı olarak ele alındığında Türkiye’nin,
nüfusun artış ve azalış eğilimleri açısından diğer gelişmiş ülkelere göre 25-30 sene
geriden bu eğilimleri tecrübe etmeye başladığı görülmektedir. Dolayısıyla, Türkiye bir
süre daha nüfus büyüklüğüne ve nüfus yapısına yönelik avantajlarını demografik fırsat
penceresi çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir. Ancak, 2023 yılından sonra nüfus
artış hızı yavaşlayacak ve 2050 yılından sonra bu artış kademeli olarak düşecektir. 2050
yılından sonra ise, 2050 yılında 93 milyonu geçerek en üst seviyeye çıkmış olan
Türkiye nüfusunun bu tarihten sonra yaşanmaya başlayacak olan nüfus azalışı ile
birlikte 2075 yılına kadar tekrar 89 milyona gerilemesi beklenmektedir.
Gelecek dönemde Türkiye’de, nüfusun büyüklüğündeki söz konusu değişimlerle
birlikte

nüfusun

yapısında

da

önemli

bir

takım

değişimlerin

yaşanacağı

öngörülmektedir. Türkiye’deki mevcut demografik değişim eğilimlerinin devam etmesi
durumunda Türkiye nüfusu giderek yaşlanacaktır. Bu kapsamda, yaşlı nüfusu olarak
değerlendirilen ve 2012 yılında 5,7 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun, 2023 yılında
8,6 milyona, 2050 yılında 19,5 milyona,

2075 yılında ise 24,7 milyona çıkması

beklenmektedir. Dolayısıyla, 2012 yılında nüfusun %7,5’ini oluşturan 65 yaş ve üzeri
nüfus, 2023 yılında toplam nüfusun %10,2’sini, 2050 yılında toplam nüfusun %20,8’ini,
2075 yılında ise %27,7’sini oluşturacaktır.
Nüfus yapısındaki değişimlere ve yaşlanmaya bağlı olarak, aynı zamanda, 2012
yılında 30,1 olan ortanca yaşın, 2023’te 34’e, 2050’de 42,9’a, 2075 yılında ise 47,4’e
yükseleceği öngörülmektedir. Türkiye’deki ortanca yaşın yüksekliği ve yükselme hızı,
2023 itibariyle küresel ortalamanın üzerine çıkacaktır. Bu durum, Dünyadaki toplam
nüfus eğilimlerine göre Türkiye’nin çok daha hızlı yaşlanıyor olduğunun önemli bir
kanıtıdır.
Türkiye’deki demografik değişimler doğum oranları açısından ele alındığında
doğum oranlarının da mevcut eğilim ile paralellik gösterdiği görülmektedir. Mevcut
durumda doğum oranlarında yavaş da olsa kademeli bir düşüş yaşanmaktadır. Bu
eğilimin gelecekte de benzer bir şekilde devam ederek doğum oranlarında önemli
düşüler yaşanacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, 2013 yılı sonunda 1,99 olarak
gerçekleşmesi öngörülen doğum oranının, 2016 yılında 1,95; 2020 yılında 1,89; 2023
yılında ise 1,85 olarak yaşanacağı öngörülmektedir. Ülkelerin sürdürülebilir bir nüfusa
sahip olabilmeleri için söz konusu oranın 2,1 olması gerekmektedir. Bu sebeple, doğum
oranlarındaki bu değişim ve düşüş Türkiye tarafından oldukça dikkatli bir şekilde ele
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alınmalı ve geleceğe dair tedbirler ve politika seçenekleri bu doğrultuda
kurgulanmalıdır. Aksi takdirde, doğum oranlarındaki düşüşün ve yaşlanmanın neden
olacağı çeşitli problemler ve finansman açığı, ekonomik sürdürülebilirlik açısından
önemli bir engel olarak Türkiye’nin karşısına çıkacaktır. Ayrıca, yeni doğan
nüfusundaki söz konusu azalışın ve bu duruma bağlı olarak yaşlı nüfusundaki artışların,
işgücü piyasaları açısından, toplam işgücü arzı potansiyelinde bir daralma olarak ortaya
çıkması, işgücü açığı, nitelik eksiklikleri ve sosyal güvenlik açıkları gibi birçok önemli
sorunu beraberinde getirmesi kaçınılmazdır.
Türkiye’nin demografik yapısında meydana gelen değişimlere ilişkin tüm veriler
ve Dünya genelinde yaşanan genel demografik eğilimler ve bu eğilimlerin mevcut ve
olası etkileri, yaşlanmanın gelecekte Türkiye üzerindeki potansiyel etkileri hakkında
önemli ipuçları sunmaktadır. Bu sebeple, hem makro düzeydeki politika kararlarının
alınmasında ve uygulanmasında hem de yerel politika kararlarının uyumunu sağlamak
adına söz konusu demografik verilerden faydalanılması, Türkiye açısından doğru
adımların atılarak erken ve yerinde uygulamaların hayata geçmesini sağlayacaktır.
Yukarıdaki verilerden de anlaşıldığı üzere, Türkiye’de yaşlı nüfusun büyüklüğü
ve yapısı henüz Avrupa’daki veya Dünyanın diğer gelişmiş bölgelerindeki nüfus
özellikleri ile tam olarak benzeşmemektedir. Ancak bu durum, Türkiye için gün
geçtikçe değişmektedir ve nüfus yapısındaki önemli değişimler şimdiden hissedilmeye
başlamıştır. Söz konusu değişimlere yönelik politikalar ve tedbirler ise Türkiye tarihi
açısından oldukça yenidir. Yaşlanma ile ilgili ilk girişim, 2000’li yılların ortalarında
DPT koordinatörlüğünde kurulmuş olan Ulusal Komitedir. Komite’nin çalışmaları
sonucunda ise, Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı
hazırlanarak 2007 yılında kabul edilmiştir. Böylece, yaşlanma hususu Türkiye’de ilk
defa, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun da katkılarıyla, ulusal düzeyde ve özel olarak
ele alınan bir gündem maddesi haline gelmiştir.
Ulusal Eylem Planı’nın hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ASPB, Türkiye’de
Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı’nı
geliştirmiştir. Gerek Eylem Planı, gerek Uygulama Programı birbirleri ile bağlantılı ve
bütüncül politika önceliklerini ve hedeflerini içermektedir. Uygulama Programı’nda her
bir hedefle ilgili sorumlu kurum belirlenmiş olup, bu sorumlu kurumla birlikte ilgili
hedefin gerçekleştirilmesi için koordinasyon halinde çalışacak kurumlar ayrıca
belirlenmiştir. ÇSGB, iki temel hedefte sorumlu koordinatör kurum olarak görev
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almaktadır. Diğer temel hedeflerin birçoğunda ise ÇSGB ve SGK, sorumlu koordinatör
kuruma destek veren kurumlar konumundadırlar. Ancak, Uygulama Programı’nda
İŞKUR’un doğrudan sorumlu koordinatör olduğu bir hedef bulunmamakla birlikte,
yalnızca iki hedef için koordinatör kuruma destek vermesi öngörülen diğer kurumlarla
birlikte sayılmıştır. Kamu istihdam kurumu olarak yaşlanma hususunda İŞKUR’un
süreçlerde doğrudan yer alması ve süreçleri şekillendiren bir aktör olarak görevler
üstlenmesi hususundaki eksiklik söz konusu planın zayıflığı olarak ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de yaşlanmaya ilişkin önemli hususlardan birisi de 1997 yılında Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün temellerinin atılmış olmasıdır. ASPB
bünyesinde görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekte olan Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, engellilere ve yaşlılara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi
ve takibi noktasında oldukça önemli görevler üstlenmektedir. Ancak, Genel Müdürlük
bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve odak noktası yaşlılar olan ilgili Daire
Başkanlıklarının, görev, yetki ve sorumlulukları arasında, yaşlıların istihdam hayatı ile
bütünleştirilmeleri noktasında alınacak tedbirlere veya yapılması öngörülen çalışmalara
ilişkin doğrudan hükümler bulunmamaktadır. Bu durum, yaşlılığın, bakım ve düşkünlük
gibi sonuçlarının daha kuvvetli algılandığının açık bir göstergesidir. Ancak, bu durum
iki taraflı bir tercihin sonucudur. Politikaları belirleyen devlet, engellilerin ve yaşlıların
sorunlarının çözümüne odaklanırken, istihdam ve aktifleştirme boyutunu ağırlıklı olarak
engelliler için tasarlamakta ve yürütmektedir. Vatandaşlar açısından ise, Türkiye’de
yaşlıların çalışması ve aktif kalması henüz güçlü bir talep değildir. Vatandaşlar daha
çok yaşlıların bakımı ve düşkünlük durumlarının giderilmesine yönelik faaliyetlere olan
ihtiyaçları ve hakları yoğun olarak talep etmektedirler.
Türkiye’deki yaşlanma olgusunun ve yaşlanmaya bağlı istihdam politikalarının
ilerleyen beş yıldaki tahmini seyrini öngörmek için 2014-2018 yıllarını kapsayan
Onuncu Kalkınma Planı oldukça önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Onuncu Kalkınma
Planı, Dünyadaki küresel eğilimleri demografik açıdan başarıyla gören ve yakalayan bir
politika belgesidir. İçerisinde, demografik yapıdaki değişimlerin olumsuz etkileri ile
mücadele edilmesi için gerekli olan tedbir ihtiyaçları önemli ölçüde yer almaktadır.
Yaşlı nüfusun toplam nüfusu içerisindeki payının gün geçtikçe artmakta olduğu, genç
nüfusa sahip ülkelerin işgücü açısından sahip olduğu avantajlar, nitelikli işgücüne
duyulacak olan ihtiyaçlardaki artışlar, işgücünün hareketliliğinin önem kazanması gibi
önemli konular ayrıca vurgulanmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı içerisinde Türkiye,
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2030 yılına kadar işgücü potansiyeli açısından demografik fırsat penceresinden
yararlanabilecek ender ülkeler arasında değerlendirilmektedir. Nitelikli insan gücüne
dönük eğitim-sanayi işbirliği politikalarının kadınların işgücüne katılma oranının
artırılmasına yönelik tedbirlerle güçlendirildiği durumlarda, Türkiye’nin demografik
fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanabilme potansiyeline sahip olduğu hususu
Plan’da değerlendirilen konular arasındadır. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde
Onunca Kalkınma Planı, yaşlanan nüfusa ve yaşlanmanın işgücü piyasasına ilişkin
etkilerine yönelik politika önceliklerini ve hedeflerini içerisinde barındırması açısından
oldukça önemli bir fırsattır. Dolayısı ile gelecek beş yıl için yaşlanma ile ilişkili
politikaların uygulanmasında Kalkınma Planı’nın rehberliğinin kabul edilmesi ve bu
yönde uygulamaların geliştirilmesi, demografik yapıdaki değişikliklere ve bu
değişikliklerin işgücü piyasalarına etkilerine karşı atılması gereken büyük bir adımdır.
Demografik yapıdaki değişimlerin işgücü piyasaları açısından olumsuz etkileri
ile mücadelede Türkiye’nin elini oldukça güçlendiren bir diğer politika belgesi İŞKUR
tarafından hazırlanmış olan ve 2013-2017 yıllarını kapsayan İŞKUR Stratejik Planı’dır.
Söz konusu Plan, her ne kadar bu amaç doğrultusunda hazırlanmamış olsa da,
Türkiye’nin karşılaştığı ve karşılaşma ihtimalinin söz konusu olduğu gelişmelerin
işgücü piyasasına ilişkin olumsuz etkileri ile mücadele açısından önemli kurumsal
politika öncelikleri ve hedefleri içermektedir. Ancak, söz konusu politika ve
önceliklerin neredeyse tamamı, yaşlanmanın öncesinde uygulanması gereken ve mevcut
işgücünün olabildiğince aktifleştirilmesi amaçlanan döneme aittir. Hedef gruplar olarak
genellikle gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar üzerinde yoğunlaşılmakla birlikte,
dezavantajlı gruplar içerisinde yaşlanan ve yaşlı işgücü sayılmamıştır. Dolayısıyla,
yaşlanan ve yaşlı işgücüne ilişkin özel politika ve hedefler İŞKUR’un gelecek 5 yıllık
gündeminde net bir şekilde bulunmamaktadır. Bu durum yaşlanmanın eşiğinde olan bir
ülkenin kamu istihdam hizmetleri politikaları açısından bir eksiklik olarak
görülmektedir. Elbette, yaşlanmaya ilişkin istihdam politikaları, sadece yaşlı veya
yaşlanan işgücüne yönelik olmak durumunda değildir. İşgücü piyasasındaki mevcut
potansiyelin mümkün olduğunca büyük bölümünün kullanılması, işgücü piyasasına
dâhil olan tüm çalışanların niteliklerinin ve verimlerinin artırılması, çalışma
ortamlarının verimliliği destekleyecek şekilde iyileştirilmesi, istihdam hizmetlerinin
olabildiğince etkin hale getirilmesi, ayrıca, rehberlik hizmetleri ile tüm süreçlerin
desteklenmesi hem yaşlanma öncesi politikalar açısından hem de yaşlanma sonrası
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politikalar açısından oldukça önemlidir. Stratejik Plan’da yer alan politika öncelikleri ve
hedefler incelendiğinde, İŞKUR’un bu alanlardaki çalışmaların geliştirilmesi için
oldukça kararlı ve işgücü piyasası için katma değeri yüksek hedefler belirlediği
görülmektedir.
İŞKUR’un iki yılda bir düzenlediği ve katılımcılığın esas alındığı İŞKUR Genel
Kurullarında alınan Genel Kurul Kararları da İŞKUR Stratejik Planı içerisinde yer alan
politika öncelikleri ve hedeflerle paralellik göstermektedir. Söz konusu kararlar daha
çok, aktifleştirme ve işgücü piyasasındaki potansiyelin tümümün kullanılabilmesi için
demografik fırsat penceresi kapanmadan önce yapılması gereken çalışmalar üzerine
yoğunlaşmaktadır. Kararların geneli incelendiğinde ise, İŞKUR’un demografik fırsat
penceresinin getireceği kazanımların farkında olduğu görülmektedir. Bir başka ifadesi
ile, İŞKUR’un politikalarına yöne veren Genel Kurul Kararları kapsamında, yaşlanma
öncesi dönemde demografik fırsat penceresinden olabildiğince etkin bir şekilde
yararlanmak üzere oldukça güçlü bir irade bulunmaktadır. Gençler, kadınlar,
dezavantajlı grupların büyük bir bölümü ve öğrenciler kapsam içerisinde yer alırken,
kurumsal kapasitenin artırılması, mesleki eğitimin etkinliğinin artırılması, eğitim ve
istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, işgücü
piyasasının ihtiyaçlarının belirlenmesi, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gibi oldukça
önemli konulara değinilmektedir.
Yaşlanmanın işgücü piyasası üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadelede
İŞKUR, aktifleştirmeye yönelik olarak birçok önemli işgücü piyasası programı
uygulamaktadır. Avrupa’da aktif tedbirler olarak değerlendirilen bu hizmetler, İstihdam
Hizmetleri, İş ve Meslek Danışmanlığı, Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim
Programları, Girişimcilik Eğitim Programları ve Toplum Yararına Programlar grupları
altında sunulmaktadır. Mevcut durumda İŞKUR bünyesinde sunulan bu hizmetler,
demografik değişimlerin etkilerine karşı alınması gereken tedbirlerden ilki olan
demografik fırsat penceresi kapanmadan önce ekonomik kalkınmayı olabildiğince
tamamlayabilmek için işgücü piyasasının ve işgücünün etkinleştirilmesi görevinin
yerine getirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Bununla birlikte, mevcut uygulamaların
söz konusu eğilimler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, yaşlanan ve yaşlı işgücüne
yönelik yeni ve özel politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi noktasında önemli
eksiklikler bulunmaktadır. Türkiye’deki demografik eğilimler ve Avrupa’da bu konuda
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alınan ciddi tedbirler göz önünde bulundurulduğunda, İŞKUR’un ve Türkiye’nin
konuyla ilgili önlemler almaya başlamakta geç kalıyor olduğu değerlendirilmektedir.
İŞKUR’un aktif tedbirler kapsamında yer alan mevcut uygulama ve
programlarının yaşlanan ve yaşlı işgücüne ne kadar ulaşabildiği ve İŞKUR’un şu anda
hangi noktada olduğu ise ele alınması gereken bir diğer önemli husustur. İŞKUR
verileri incelendiğinde, son yıllarda İŞKUR’a yapılan toplam başvuruların büyük bir
artış eğilimi içerisinde olduğu görülmektedir. Toplamda yaşanan bu olumlu seyre
rağmen, 55 ve üzeri yaş gruplarında İŞKUR’a başvuru oranı ciddi oranda düşmektedir.
Yaşlanan ve yaşlı işgücüne ilişkin İŞKUR’a başvuruların diğer yaş gruplarına kıyasla
oldukça az olduğu görülmektedir. Türkiye’de yaşanan demografik eğilimler
doğrultusunda ayrıca, İŞKUR’a kayıtlı gençlerin sayısında azalma oluyorken, başvuran
yetişkin işgücü sayısı yıllar itibari ile artış eğilimi göstermektedir. İŞKUR’a yapılan
başvurulara benzer bir şekilde, Kurum’da aktif olarak kaydı bulunan 4 milyon kişinin
%1,6’sı 55 yaş ve üzeri grupta yer almaktadır. Bu gruptaki kayıtlı işsizler ise toplam
kayıtlı işsizlerin %2’sini oluşturmaktadır. Söz konusu gelişmelerden yola çıkarak,
İŞKUR’un istihdam hizmetlerini mevcut eğilimler doğrultusunda çeşitlendirmesi,
yaşlanan ve yaşlı işgücünün İŞKUR’a kayıtlılık durumunun artırılarak, hedef gruba
yönelik özel politika ve uygulamalar geliştirmesi oldukça önem kazanmaktadır.
İstihdam Hizmetleri ile birlikte, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin, Mesleki
Eğitim Kurslarının, İşbaşı Eğitim Programlarının, Mesleki Eğitim Kurslarının ve
Toplum Yararına Programların yaşlanan ve yaşlı işgücü için yeniden düzenlenmesi ve
özelleştirilmesi de oldukça önemlidir. Çünkü, söz konusu programlara katılanların yıllar
itibariyle yaş gruplarına göre dağılımları, mevcut durumda programların yaşlanan ve
yaşlı işgücüne ulaşamadığını veya yok denecek kadar az bir oranda ulaştığını
göstermektedir. Söz konusu programlar için ayrılan bütçeler ele alındığında, yeni ve
hedef gruplara özel programların tasarlanması ve uygulanması noktasında İŞKUR için
herhangi bir bütçe kısıtı öngörülmemektedir. 2010 yılına göre %216,1’lik bir artışla 1
milyar 562 milyon TL sınırına ulaşan bütçe, Türkiye ekonomisi ve işgücü piyasasının
mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda verimli kullanıldığı takdirde oldukça
ciddi bir rakamdır.
Söz konusu gelişmeler ve değişimler göz önünde bulundurulduğunda, gelecek
dönemde Türkiye’nin ve İŞKUR’un birçok alanda aktif tedbirler alması gerektiği
hususu, çeşitli veriler ve yaşanan gelişmeler ışığında oldukça açık bir şekilde
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görünmektedir. Demografik yapıdaki değişimlerin işgücü piyasalarına olan etkileri ile
mücadele edilmesi ve demografik fırsat penceresi Türkiye açısından kapanmadan önce
ulusal kalkınma hamlesinin tamamlanabilmesi için acilen harekete geçilmelidir.
Türkiye’deki

mevcut

demografik

durum

Avrupa

ve

Dünya

geneli

ile

karşılaştırıldığında, Türkiye için yaşlanmaya ilişkin tartışmaların ve önlemlerin gereksiz
veya erken olduğu yargısına ve sonucuna varılması ise anlaşılabilir bir durumdur.
Çünkü, yaşlanmanın etkilerinin çok daha yoğun görüleceği 40 veya 50 sonrası insan
ömrü için oldukça uzun bir süredir. Ancak, devletler için bu süre, tartışmaların
olgunlaştırılarak

gerekli

altyapıların

hazırlanması,

konuyla

ilgili

politikaların

tasarlanması, bu kapsamda çeşitli uygulamaların hayata geçirilmesi, söz konusu politika
ve uygulamaların eksikliklerinin tespit edilerek geliştirilmesi için asgari ihtiyaçların
karşılanmasına ancak yetmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, söz konusu
tartışmanın bir diğer önemli boyutu da, mevcut işgücü kapasitesinin azami seviyede
aktifleştirilerek demografik fırsat penceresi Türkiye için kapanmadan önce kalkınma
hamlesinin tamamlanmasına yöneliktir. Dolayısıyla, Türkiye için yaşlanmaya ilişkin
erken tedbirlerin, nüfusun Avrupa düzeyinde yaşlanmasından önceki ve sonraki
dönemleri birlikte kapsaması gerekmektedir. Türkiye’nin ve İŞKUR’un gelecek
dönemde ortaya koyacağı aktif tedbirlere katkı sunması amacıyla, çalışmanın
devamında aşağıda yer alan değerlendirme ve önerilere yer verilmektedir.
1.

Nüfusun yapısındaki değişimlerin oldukça yakından izlenmesi, aktüeryal

hesaplamaların nüfus yapısındaki değişimlere göre güncellenmesi ve ihtiyaç duyulduğu
takdirde emeklilik yaşının artırılmasına yönelik olarak erken hazırlıkların yapılması
gerektiği değerlendirilmektedir.
2.

Emeklilik sonrası çalışmanın devamı için çeşitli düzenlemelerin yapılmasına

ve emeklilikten sonra çalışmanın çeşitli yollarla desteklenmesine ihtiyaç olduğu
değerlendirilmektedir.

Bu

kapsamda,

emeklilerin

çalışmasından

ötürü

emekli

aylıklarından yapılan her türlü kesintinin kaldırılması ve tam tersine emeklilik sonrası
çalışan kişilere ek teşvikler getirilmesi gerekmektedir. Fransa örneğinden hareketle,
emekliliğe hak kazanılmasından sonra çalışılan fazladan her bir yıl için belirlenecek
oranlarla çalışanlara ek ödemelerin gerçekleştirilmesinin çalışmanın devamını teşvik
edeceği öngörülmektedir. Bundan önceki dönemde ve gelecek dönem için çalışmak
isteyen emeklilerin şartlarının zorlaştırılması, işgücü piyasasına katkıdan ziyade çeşitli
negatif dışsallıklara neden olmaktadır.
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3.

Her türlü yaş ayrımcılığı ile mücadele noktasında, mevzuatlara belirli

ibarelerin eklenmesinin, yaşlılara ve gençlere yönelik olarak yapılan yaş ayrımcılığının
önlenmesine yardımcı olacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu ayrımcılığa ilişkin
olarak çalışanlar bilinçlendirilmeli, ÇSGB’nin danışma ve şikâyet hattı ALO 170 ile
İŞKUR bünyesinde hizmet veren işçi şikâyetleri servisleri bu hususun tespitinde daha
duyarlı davranmalıdır. Almanya’da yaş ayrımcılığı ile mücadele için çıkarılan kanun
kapsamında kurulan Kurumun benzerinin, bir birim olarak ÇSGB bünyesinde
kurulmasının ve ilgili mevzuatın geliştirilmesinin, dışlanma riski olan grupların devlet
tarafından himaye edilmesine önemli bir katkı sunacağı düşünülmektedir.
4.

Yaş

ayrımcılığı

ile

mücadelede,

Almanya’daki

Yaş

Ayrımcılığı

Kurumu’nun gerçekleştirdiği pilot uygulamanın Türkiye’de İŞKUR tarafından
uygulanması, bu konudaki çalışmaların başlatılması açısından önemli görülmektedir.
Söz konusu pilot uygulama kapsamında, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlardan çeşitli yaş
gruplarına ait kişilerin özgeçmişleri, doğum tarihleri ve diğer bazı kişisel bilgilerden
arındırılarak anonimleştirilecek ve daha önceden seçilen ve anlaşılan işverenlere bu
özgeçmişler gönderilecektir. Yaşlanan ve yaşlı işgücünün de özgeçmişlerinin bulunduğu
bütün özgeçmişler işverenler tarafından yalnızca nitelikler ve beceriler temelinde
değerlendirilecek ve bu değerlendirmeler sonucunda istihdam sağlanacaktır. Böylece,
İŞKUR’a kayıtlı yaşlı işgücünün işe yerleştirme hizmetinden faydalanırken daha yüksek
oranda şansa sahip olması sağlanacaktır.
5.

Yaş ayrımcılığını önlemek ve işgücünün yaş çeşitliliğini sağlamak amacıyla

ayrıca işverenlerle ve sosyal paydaşlarla işbirliğine gidilmesinin önemli bir ihtiyaç
olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda işverenlerin algılarında, işe alma
süreçlerindeki yöntemlerinde ve işletme kültürlerinde sürdürülebilir değişikliklerin
yapılması

ve

yaşlı

çalışanların

istihdamda

kalmaları

için

bazı

çalışmalar

gerçekleştirilmesi hedeflenmelidir. İngiltere’de kurulan Pozitif Yaş Girişimi bu tarz bir
uygulamaya olumlu bir örnek teşkil etmektedir.
6.

Her yaş grubuna yönelik olarak işten çıkarmaların cezalar veya resmi

işlemler temelinde zorlaştırılması ve şikâyet başvuru yollarının daha da etkinleştirilmesi
gerekmektedir. Böylece, mevcut istihdamın korunmasına katkıda bulunulacağı
düşünülmektedir. Ayrıca, yaşlı çalışanların da kapsam dâhiline alınmasının, yaşlı
çalışanların yerine genç çalışanların tercih edilmesini engelleyici bir husus olarak işlev
göreceği öngörülmektedir.
197

7.

Yaşlı çalışanların işgücü piyasasında mümkün olduğunca uzun süre

tutulması ve katkılarından daha uzun süre faydalanılabilmesi için esnek çalışma talebi
belirli bir yaş sınırı üzerinde olan işçilere bir hak olarak tanımlanmalıdır. Böylece,
işgücü piyasasından tamamen ayrılma kararı vermiş olan yaşlı işçilerin, esnek ve kısmi
zamanlı olarak işgücü piyasasında yer almaları desteklenmiş olacaktır. Bu şekilde, yaşlı
çalışanların kademeli olarak işgücü piyasasından ayrılabilmesinin ve bir süre daha gelir
elde edebilmesinin sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu durum, işverenler açısından da
olumlu olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda işverenler, yaşlı çalışanlarının, bilgi,
nitelik ve deneyimlerinden daha uzun süre faydalanabilecek ve nitelikli elemanların
doğrudan kaybı yerine farklı çalışma modelleri ile faaliyetlerini sürdürme imkânı
bulacaklardır.
8.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uygulamaları geliştirilerek ve bir miktar

daha sıkıştırılarak uygulanmaya devam edilmelidir. Şirketlerde işçi sağlığı ve güvenliği
açısından tutarlı bir kültürün oluşturulabilmesi için kamu ve özel sektör işbirliği ile
çeşitli projelerin yürütülmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
9.

İşçilerin sağlıkla ilgili olarak işverenler tarafından istismar edilme

olasılığının ortadan kaldırılması, işverenlerin işçi sağlığı süreçlerine daha fazla dâhil
olması ve işverenin mevcut verimden mümkün olduğunca az sürelerle mahrum
kalmasının sağlanması açısından sağlık raporlarına ilişkin hususların yeniden gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, söz konusu raporlar veya hastane sevk
belgeleri doktorlar tarafından doldurulurken, çalışanın işe dönebilirliği üzerine bir not
düşülmesi uygulaması önemli görülmektedir. İngiltere örneğinde olduğu gibi,
çalışanların hastaneden aldıkları ve işverene teslim etmek zorunda oldukları belgelerde,
“işçinin işe dönmesi uygundur”, “işçinin işe dönmesi uygun değildir” veya “işe dönmesi
uygun olabilir” gibi ibarelerin bulunması, işverenin, doktor değerlendirmesinden yola
çıkarak işçisinin durumu ile ilgili aldığı bilgi kapsamında işlerini planlamada farklı
stratejiler oluşturmasına imkân tanıyacaktır. Çalışmaya uygun olunan durumda çalışma
hemen başlayacak, uygunluk durumu yoksa doktor uygundur diyene kadar çalışma
hiçbir şekilde başlamayacak, çalışmaya uygun olabilir ifadesinin yer aldığı durumlarda
ise hastalığın durumuna ve seyrine göre işveren bazı hafifletilmiş görevleri belirli
oranlarda çalışanından isteyebilecektir.
10. İşgücü piyasasının etkinliğini ve potansiyel işgücünü daha fazla
kullanabilmek için engelli istihdamının teşvik edilmesi ve desteklenmesine devam
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edilmelidir. Söz konusu teşvik mekanizmasındaki model Almanya örneğinde olduğu
gibi engelli kişiye veya işverene doğrudan ücret veya prim teşvikleri şeklinde değil,
engellilere yönelik yeni işler ortaya çıkaran girişimlere verilmelidir. Bu kapsamda
Almanya’daki işverenler, engellilerin çalışabileceği her bir açık iş için 10.000 Avroya
kadar teşvik alabilmektedirler. Türkiye’de de engellilere yönelik iş kuran veya ek
istihdam sağlayan işverenlere, istihdam ettikleri her bir işçi için benzer tutarlarda
ödemelerin yapılması sağlanabilir. Kaynak olarak ise engelli ve eski hükümlü
çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarının kullanılması uygun
olacaktır. Çünkü kesilen idari cezalarının İŞKUR’un başkanlığında toplanan Yetkili
Komisyon tarafından yine engelliler için kullandırılması esastır. Proje bazı pilot bir
uygulama

ile

benzer

bir

uygulamanın

denenmesinin

daha

fazla

engellinin

aktifleştirilmesi ve işgücü piyasasına girebilmesi açısından önemli fırsatlar oluşturacağı
değerlendirilmektedir.
11. Sosyal yardımların tek bir elden ve istihdam bağlantılı olarak sunulmasının
oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir. Almanya’da olduğu gibi, sosyal
yardımların kamu istihdam kurumu aracılığı ile veya kamu istihdam kurumunun yakın
işbirliği içerisinde olduğu sabit yerel yapılar vasıtasıyla verilmesi gerektiği
düşünülmektedir. Sosyal yardım alan bir kişi, özel bir çaba ile istihdama
kazandırılabilecek potansiyele sahip ise bu durumda sosyal yardımın şartının istihdama
yeniden katılmak için gerekli çalışmaların gösterilmesi olmalıdır. Böylece, sosyal
yardımların ve işgücü piyasasının etkinliğinin sağlanmış olacağı ve bu kapsamda ortaya
çıkacak tasarrufların ekonomik kalkınmayı güçlendireceği öngörülmektedir.
12. Yaşlanma ile birlikte kamu sektöründe çalışan memurların ve işçilerin
performanslarında büyük kayıpların yaşanmasını engellemek için kamuda performans
sisteminin hayata geçirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Böylece, yaş,
kazanç ve verimlilik arasındaki dengenin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesinin
mümkün

olacağı

düşünülmektedir.

Bu

noktada,

Türkiye

dinamikleri

ile

özdeşleştirilerek, Almanya örneğinin uygulanabilirliği değerlendirilmelidir. Yıllara göre
kademe ve derece ilerlemesi, yüksek iş güvencesinin olduğu kamu sektöründe oldukça
büyük adaletsizliklere neden olmaktadır. Bu kapsamda, performans şartlarını yerine
getiren ve belirli düzeylerde performansının üzerine çıkan memurların, söz konusu
kademe ilerlemelerini, yaşı ve yaşlanmayı beklemeden alması, normal performansın çok
altına düşen memurların ise ilerleyen yaş ile birlikte yüksek maaş ödemesine hak
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kazanamaması gerekmektedir. Böyle bir uygulama sağlıklı bir şekilde hayata geçirildiği
takdirde, hem gençlerin mevcut enerjilerinden daha fazla faydalanılacağı, hem de yaşlı
işgücünün veriminin büyük oranlarda düşmesinin önleneceği düşünülmektedir. Söz
konusu düzenleme her ne kadar zor ve tartışmalı olsa da, Türkiye’de yaşanması
beklenen demografik değişimler kapsamında mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığı
değerlendirilmektedir.
13. Demografik yapıdaki değişikliklerin işgücü piyasasına olan etkileri ile
mücadele kapsamında geliştirilmiş veya etkileri itibari ile faydalı görülen uygulama
örneklerinin yaygınlaştırılmasının ve sosyal paydaşların bu konuda teşvik edilmesinin
faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu konuda ortak çalışmaların düzenlenmesinin,
doğru politikaların oluşturulması ve uygulamaların ihtiyaçlar dâhilinde şekillendirilmesi
noktasında önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir.
14. Yaşlanma öncesi erken tedbirler olarak değerlendirilebilecek işgücü
piyasasının etkinleştirilmesine ilişkin hedeflerin gerçekleştirilmesi ve gerekli yapıların
bugünden tesisi, yaşlanma sonrası döneme hazır bir işgücü piyasasının ve Türkiye
ekonomisinin temellerinin atılması açısından oldukça önemlidir. Bu noktada,
Türkiye’deki bütüncül politikaların eşgüdüm içerisinde uygulanmasıyla demografik
yapıdaki değişikliklerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yaşlanma öncesi ve
sonrası tedbirlerin başarıya ulaşması mümkün olabilecektir. Türkiye’nin kamu istihdam
kurumu olarak İŞKUR’un söz konusu erken tedbirlerin uygulanmasında, özellikle
işgücü piyasaları açısından, önemli katkılarının olması beklenmektedir. Bu sebeple,
İŞKUR’un gerekli çalışmaları olabildiğince çabuk başlatmasının Türkiye açısından
oldukça önemli bir adım olacağı değerlendirilmektedir.
15. Yaşlanma

ve

yaşlı

işgücü

hakkında

bilinç

artırıcı

faaliyetlerin

gerçekleştirilmesi, bu kapsamda İŞKUR internet sitesinde açılacak bir bölümle
İŞKUR’un, yaşlılara yönelik olarak uygulamaya geçirdiği ve geçireceği faaliyetlere ve
hizmetlere yer vermesinin, Türkiye işgücü piyasası açısından olumlu sonuçlarının
ortaya çıkacağı değerlendirilmektedir.
16. Onunca Kalkınma Planı, yaşlanan nüfusa ve yaşlanmanın işgücü piyasasına
ilişkin etkilerine yönelik politika önceliklerini ve hedeflerini içerisinde barındırması
açısından oldukça önemli bir fırsattır. Bu sebeple, İŞKUR tarafından yaşlanma ile
ilişkili politikaların

kurgulanmasında ve uygulanmasında
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Kalkınma Planı’nın

rehberliğinin

kabul

edilmesi

ve

uygulamaların

bu

doğrultuda

geliştirilmesi

gerekmektedir.
17. Yaşlanan ve yaşlı işgücüne ilişkin özel politika ve hedefler İŞKUR’un
gelecek 5 yıllık politika gündemini belirleyen İŞKUR Stratejik Planı’nda net bir şekilde
bulunmamaktadır. Bu doğrultuda doğrudan hedefler olmadığı gibi aynı zamanda dolaylı
hedeflerin de bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısı ile bu durum yaşlanmanın eşiğinde
olan bir ülkenin kamu istihdam hizmetleri politikaları açısından bir eksiklik olarak
değerlendirilmektedir. Mevcut Stratejik Plan, Onuncu Kalkınma Planı ile yaşlanma
hususundaki bazı politikalarla uyumlu olmadığı ve bazı noktalarda yetersiz kaldığı için,
İŞKUR hazırlayacağı bir sonraki Stratejik Plan’da yaşlanma ve yaşlı işgücü ile ilgili
politika ve hedeflerin muhakkak belirlenmesi gerekmektedir.
18. Demografik

fırsat

penceresi

Türkiye

için

kapanmadan

önce

gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar kapsamında, İŞKUR Stratejik Planı’nda
belirlenmiş olan amaçlar ve stratejik hedefler çok iyi izlenmeli ve mümkün olduğunca
bu hedeflerin üzerinde gerçekleşmelerin elde edilebilmesi için daha fazla çalışılması
gerektiği değerlendirilmektedir.
19. Kurumsal olarak yaşlanma ve yaşlı işgücüne karşı yapılabilecekler için yeni
Stratejik Plan’ın hazırlanmasından önce de İŞKUR tarafından yapılabilecek ve
yapılması gereken faaliyetlerin olduğu düşünülmektedir. Erken tedbirler olarak atılacak
her bir adımın gelecekte işgücüne önemli katkılarının olması beklenmektedir. İŞKUR
bu konuda daha fazla geç kalmamalıdır. Politika ve programların tasarlanması,
uygulanması, bazı dersler çıkarılması, yanlışlıkların ve eksikliklerin giderilmesi,
uygulamaların vatandaşlar tarafından benimsenmesi ve kullanışlı hale gelmesi oldukça
uzun zaman alabilmektedir. Bu sebeple, zaman kaybedilmemesi açısından önümüzdeki
dönemde yaşlanmaya ilişkin politikaların Kurum içerisinde tartışılıyor olması, bu
konuda, çalıştaylar, seminerler ve benzeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, makale, kitap,
dergi gibi yayınlar hazırlanması, mevcut kurum yayınları içerisinde, örneğin
İstihdam’da 3İ Dergisinde, yaşlanma konusuna yer verilmesi ve konunun bütünlüklü
olarak ele alınması, yurtdışı çalışma programları tasarlanırken yaşlanma konusunun da
içerilmesi bu alandaki politikaların temellerinin atılması açısından oldukça önemlidir.
20. Genel Kurul Kararları, İŞKUR’un geleceğine yön veren politika öncelikleri
arasında yer aldığı için, demografik yapıdaki değişikliklerin işgücü piyasalarına
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yansıyan olumsuz etkileri ile ilgili olarak, İŞKUR’da oluşacak farkındalığın bir sonraki
Genel Kurul Kararlarına yansımasının oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir.
Söz konusu Kurul Kararları içerisinde, yaşlanan işgücüne ve yaşlanmaya ilişkin özel
politika kararlarının yer alması, Türkiye işgücü piyasasında gelecekte gerçekleşmesi
kuvvetle muhtemel durumlara karşı alınacak erken tedbirlerin temellerinin atılmasına
katkı sağlayacaktır.
21. İŞKUR’un bundan sonra hazırlayacağı politika belgelerinde ve mevzuatta,
yaşlanan ve yaşlı işgücünün de dezavantajlı gruplar arasında sayılmasının, mevcut
politika ve uygulamaların güncellenmesi durumunda bu grupta yer alan kişilere yönelik
özel düzenlemelerin yapılmasına imkân sağlayacağı değerlendirilmektedir.
22. Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı içerisinde yer alan, özel politika
geliştirilmesi gereken grupların istihdamının artırılması ekseninin altındaki hedeflerde,
yaşlanan ve yaşlı işgücü söz konusu gruplar arasında sayılmamaktadır. Ulusal İstihdam
Stratejisi henüz taslak olduğu için, bu gruba yönelik politika ve hedeflerin Strateji’ye
dâhil edilmesi önerisinin, Strateji’ye İŞKUR tarafından sağlanan olumlu bir katkı olarak
yansıyacağı değerlendirilmektedir.
23. Kamu istihdam kurumu olarak yaşlanma hususunda İŞKUR’un, Türkiye’de
Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı kapsamındaki
süreçlerde daha fazla yer alması ve doğrudan sorumluluklar üstlenmesi gerektiği
değerlendirilmektedir. Nasıl ki SGK sosyal güvenlik boyutu ile ÇSGB’nin ilgili
kuruluşu olarak kendi sorumluluk alanı üzerine odaklanıyor ise benzer şekilde
İŞKUR’un da söz konusu süreçlerde doğrudan yer alması ve süreçleri şekillendiren bir
aktör olarak görevler üstlenmesi gerekmektedir.
24. ASPB’ye bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ve bu
Genel Müdürlük bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve odak noktası yaşlılar olan
ilgili Daire Başkanlıklarının, görev, yetki ve sorumlulukları arasında, yaşlıların istihdam
hayatı ile bütünleştirilmeleri noktasında alınacak tedbirlere veya yapılması öngörülen
çalışmalara ilişkin doğrudan hükümlere yer verilmelidir. Söz konusu hükümlerin
İŞKUR ile işbirliğini kapsaması ve istihdama yönlendirme noktasında gerekli
tedbirlerinin alınmasının, çalışmak isteyen yaşlanan ve yaşlı işgücünün istihdama
kazandırılması açısından oldukça önemli bir husus olduğu değerlendirilmektedir.
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25. İŞKUR Genel Müdürlüğü’nde, yaşlanmanın işgücü piyasalarına etkileri ile
mücadeleye ilişkin Kurum politikalarını oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütecek
ve diğer birimlerle koordine edecek bir birimin, önce İstihdam Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı’nın içerisinde bir Birim/Koordinatörlük olarak, daha sonra bu noktada elde
edilecek tecrübelerden yola çıkarak ayrı bir Daire Başkanlığı olarak kurulmasının
İŞKUR’un

yaşlanmaya

ilişkin

çalışmalarına

önemli

katkılarının

olacağı

değerlendirilmektedir.
26. İŞKUR, kayıtlı işgücüne ilişkin olarak profil oluşturulması hususunu daha
fazla geciktirmemelidir. Tasarlanacak olan profil sisteminde yaşlılara da özel olarak yer
verilmesi

ve

sistemin

kayıtlı

yaşlılar

içerisinde

bazı

alt

gruplandırmaların

yapılabilmesine imkan verecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu sistem içerisinde
her bir gruba yönelik olarak belirlenmiş olan özel hedeflerin daha kolay izlenmesi ve
değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır.
27. İŞKUR

tarafından

sunulan

hizmetlerin

ve

mevcut

uygulamaların

demografik eğilimler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, yaşlanan ve yaşlı işgücüne
yönelik yeni ve özel politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi noktasındaki
eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.
28. İŞKUR’a başvuran yetişkin işgücü sayısı yıllar itibari ile artış eğilimi
göstermektedir. Bununla birlikte, iş yaşamına kademeli geçişlerden ziyade yetişkinlik
dönemlerinde iş hayatına doğrudan geçiş durumları yaşanmaya başladığı için gençlerin
İŞKUR’a başvurularında düşüşler yaşanmaktadır. Gelecek dönemde İŞKUR, yetişkin
işgücü grubunda yer alacak daha fazla kayıtlı iş arayana hizmet vermek durumunda
kalacaktır. Bu durumdan hareketle, mevcut kapasitelerin ve hizmetlerin bu doğrultuda
şimdiden yeniden kurgulanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Yetişkin gruptaki bu artışın, gelecekteki kayıtlı yaşlı iş arayanların sayısındaki büyük
artışların kaynağı olacağı hususu ise göz ardı edilmemelidir. Dolayısı ise İŞKUR’a
kayıtlı işgücünün ve işsizlerin yaş ve cinsiyet profili çok iyi takip edilmeli, İŞKUR
kayıtlarında yaşanan eğilimler ve değişimler doğrultusunda hizmetlerin sürekli olarak
gözden geçirilmesi gerekmektedir.
29. 55 yaş ve üzeri grupta yer alan kişilerin İŞKUR’a başvurma ve İŞKUR
hizmetlerinden yararlanma oranının artırılmasına yönelik tedbirlerle ve çalışmalarla
İŞKUR’un yaşlanan ve yaşlı işgücü açısından önemli bir kurum haline getirilmesi
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gerekmektedir. Bu yaş grubundaki kişilerin işgücü piyasasından zorunlu veya isteyerek
çekilmelerine neden olan etkenlere ilişkin çalışmalar yapılarak yaşlı işgücünün
karşılaştığı sorunlara mümkün olduğu ölçüde çözümler üretilmelidir.
30. Yaşlı nüfusa ilişkin istihdam politikaları için oldukça erken olduğu
düşünülüyor olsa dahi, mevcut yaşlı nüfusun istihdam hizmetlerinden en iyi derecede
yararlanabilmesi için, çalışmaya devam etmek isteyen yaşlı işgücüne ilişkin istihdam
olanaklarının artırılması gerekmektedir. Bu noktada İŞKUR’un anayasal ve kurumsal
sorumluluklarının olduğu değerlendirilmektedir.
31. Gelecek dönemde daha fazla kadının İŞKUR’a kayıt olmasının sağlanması
ve sunulan hizmetlerden faydalandırılması, hem erkeklerde hem de kadınlarda yaşlanan
ve yaşlı işgücünün İŞKUR’a kaydının sağlanarak çeşitli hizmetlerden ve desteklerden
faydalandırılması gerekmektedir. Böylece, işgücü piyasasındaki mevcut potansiyelin
ekonomiye ve toplumsal hayata kazandırılabilmesi ve mümkün olduğunca fazla kişinin
aktifleştirilmesi için İŞKUR’un kapsama alanı olabildiğince genişlemiş olacaktır.
32. Kadın istihdamının korunmasına ve daha fazla kadının işgücü piyasasına
girmesine yönelik alınan tedbirlerin ASPB, ÇSGB, İŞKUR ve diğer ilgili kurumlar
tarafından kararlılıkla desteklenmesi ve sürdürülmesi gerekmektedir. Böylece, yaşlanma
ile birlikte azalan toplam işgücü arzının mümkün olduğunca dengelenmesinin
sağlanacağı değerlendirilmektedir. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasının ve iş ve
aile yaşamını dengeleyici uygulamaların daha fazla hayata geçmesinin işgücü piyasası
açısından olumlu sonuçlar vermeye devam edeceği değerlendirilmektedir. Nasıl ki genç
ve kadın olmak, işgücü piyasası için iki kere dezavantajlı konumda olmak anlamına
geliyorsa, kadın olmakla birlikte evli ve çocuklu olmak veya yaşlı olmak da söz konusu
çifte dezavantajlılığın hayat boyu devam ettiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla,
öncelikle kadın olmaktan kaynaklı dezavantajların işgücü piyasasından silinmesinin,
sonrasında da diğer dezavantajlara karşı önlem alınmasının, işgücü piyasasında
kadınların güçlendirilmesini sağlayacağı değerlendirilmektedir.
33. Yaşlı işgücünün istihdam edilmesine ilişkin olarak, gençler ve kadınlarda
olduğu gibi yaşlanan ve yaşlı işgücünü istihdam eden işverenlerin de teşvik edilmesinin
yaşlı işgücü istihdamını destekleyeceği öngörülmektedir. İŞKUR’a kayıtlı olan ve
yaşlılar için özelleştirilmiş Aktif İşgücü Piyasası Programları sonrası işe yerleştirilen
yaşlılar için söz konusu teşvik miktarlarının veya oranlarının artırılması ise, yaşlanan ve
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yaşlı işgücünün İŞKUR’la bağlantısını güçlendirecek ve daha fazla işverenin İŞKUR’un
sunduğu hizmetlerle tanışmasını sağlayacaktır. Ancak, hem gençlerde, hem kadınlarda,
hem de yaşlılarda özellikle dikkat edilmesi gereken husus, verilen teşviklerin
izlenmesine ilişkin mekanizmaların güçlendirilmesidir. Söz konusu mekanizmaların
geliştirilmesine katkı olarak, ilgili teşviklerin, belirli dönemlerin sonunda ve artırımlı
olarak verilmesi durumunda işverenlerin, ek destekleri alabilmek için işçileri daha uzun
süreler boyunca istihdam etme eğilimi geliştirecekleri değerlendirilmektedir. Altı aylık
prim desteğinin altıncı ayın sonunda yedi aylık prim desteği olarak işverene toplu bir
şekilde geri ödenmesi, bu kapsamda belirlenecek olan yöntemlerden biri olarak göz
önünde bulundurulabilir. Böylece, işveren altı ay boyunca katlanmış olduğu maliyeti
hem geri almış olacak, ayrıca işçinin bir aylık maliyeti kadar bir tutar da ek olarak
kasasına girecektir. Söz konusu dönemler ve oranlar daha kısa süreler için de
belirlenebilir.
34. İşgücü piyasasının etkinliğini sağlamak için, her yaş grubundan kişilere iş
arama desteklerinin maddi olarak sağlanmasının, Türkiye açısından sosyal, İŞKUR
açısından kurumsal bir sorumluluk olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, İŞKUR
ile yakın işbirliği içerisinde olan ve iş arayan olarak sorumluluklarını eksiksiz yerine
getiren vatandaşlara, belirli oranlarda, gün başına veya belirlenecek olan iş arama
eylemleri başına, ödemelerin gerçekleştirilmesinin, iş arama süreçlerini iş arayanlar
açısından kolaylaştıracağı ve teşvik edeceği düşünülmektedir. Söz konusu ödemelerin
ve desteklerin miktarının yaş gruplarının ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, gençler ve
yaşlılar için farklılaştırılması, böylece daha fazla desteğe ihtiyaç duyan ve istihdamında
daha fazla güçlük yaşanan yaşlı işgücüne biraz daha fazla destek olunması önemli bir
husus olarak göz önünde bulundurulmalıdır.
35. Nitelik geliştirmeye yönelik yaşlanan ve yaşlı işgücü için özel programların
tasarlanması ve özellikle İŞKUR tarafından uygulanan mevcut Aktif İşgücü Piyasası
Programlarının

yaşlılar

için

özelleştirilmesi

önemli

bir

ihtiyaç

olarak

değerlendirilmektedir. Ancak tek başına özelleştirilmiş programlar da yeterli
olmayacaktır. Mesleki eğitimle birlikte, rehberlik ve işe yerleştirme süreçlerinin
yaşlanan ve yaşlı işgücü için özelleştirilmesi ve bu üç alan içerisinde eşgüdümün
sağlanması gerekmektedir. Tüm bu hizmetler İŞKUR bünyesinde sunuluyor olduğu için
söz konusu eşgüdümün daha kolay olacağı düşünülmektedir. İhtiyaç duyulduğu
durumlarda, özellikle işe yerleştirme boyutunda, sosyal taraflardan, yerel ortaklardan ve
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işverenlerden destek alınması sürecin en önemli ayağı ve sonucu olan istihdamın
gerçekleşmesinde önemli katkılar sunacaktır.
36. Mesleki eğitimin yaşlılar için özelleştirildiği uygulama modellerinden biri
olan İngiltere’deki Çalışma Programı ve bu kapsamda sunulan İş Deneyimi Programı
daha detaylı olarak ele alınmalıdır. Bu program doğrultusunda

İŞKUR’un

gerçekleştireceği bir pilot uygulama ile söz konusu model Türkiye için yeniden
tasarlanmalıdır. Söz konusu pilot uygulama kapsamında, İŞKUR’un yaşlılar için esnek
eğitim programları oluşturması veya işverenlerle yapılan anlaşmalar sonucu belirli
esnekliklerin sağlandığı açık işlerin program kapsamına alması atılacak olan ilk
adımdır. Bu kapsamda İŞKUR, şartları itibariyle programa dâhil olmasına karar verdiği
yaşlanan veya yaşlı işgücüne geniş bir yelpazede ve farklı seçenekleri olan eğitim
programları veya açık iş teklifleri sunmuş olacaktır. Böylece yaşlılar, bu seçenekler
arasından kendi öncelik ve uygunluklarına göre seçimler yaparak söz konusu programa
dâhil olacaklardır. Program içerisinde yer alan bütün süreçlere, özelleştirilmiş rehberlik
ve danışmanlık hizmeti ile destek olunması esastır. Programın başarıyla sonuçlanması
ile birlikte, yeni bir iş deneyimleri kazanmak veya mesleki eğitim almak isteyen
yaşlılar, İŞKUR tarafından kendileri için özel olarak hazırlanmış ve belirli esneklikler
sağlanmış olarak sunulan, rehberlik, mesleki eğitim ve işe yerleştirme hizmeti
sayesinde, işgücü piyasasının şartlarına, daha kolay ve tercihleri doğrultusunda uyum
sağlama imkânına sahip olacaklardır.
37. Mevcut demografik eğilimler dâhilinde, İŞKUR’un Mesleki Eğitim
Kurslarını tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde düzenlenmesinin faydalı olacağı
değerlendirilmektedir. Nasıl ki özel çaba gerektiren gruplar içerisinde dezavantajı daha
büyük olan kişilere, örneğin şiddet mağduru kadınlara, bazı öncelikler veriliyorsa
benzer düzenlemelerin bu hedef grubu için de yapılması, işgücü piyasasının
etkinleştirilmesi ve hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi açısından oldukça önemlidir.
38. İşbaşı Eğitim Programların yalnızca gençlere değil her yaş grubundan
kişilere ulaşma potansiyelinin olduğu değerlendirilmektedir. Bu açıdan İşbaşı Eğitim
Programları, nitelik ve becerilerin artırılması ve hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi
için önemli bir araç olarak kullanılabilecektir. Bu noktada, yeni düzenlemelerin
tartışılmasına, yaşlı ve yaşlanan işgücünün bu programlara daha fazla teşvik edilmesine
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konuda İŞKUR’un gerekli önlemleri alarak söz konusu
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programın şartlarını yaşlanan ve yaşlı işgücünü daha fazla kapsayacak şekilde yeniden
düzenlemesi gerektiği hususu değerlendirilmektedir.
39. İşletmelerde gerçekleştirilen ve yaşlanan ve yaşlı işgücü için özelleştirilmesi
gereken İşbaşı Eğitim Programları gibi mesleki eğitim programlarında, çalışanlara
yapılan ödemelerin yanı sıra, program kapsamında söz konusu çalışanı geçici olarak
istihdam eden işverenin de teşvik ödemeleri almasının programların sayısını ve
etkinliğini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Böylece, diğer yaş gruplarına
göre pratik mesleki eğitime erişimleri daha güç olan yaşlanan ve yaşlı işgücü için daha
fazla mesleki eğitim alma şansı ortaya çıkacaktır. Fransa’daki uygulamadan hareketle,
belirlenecek olan yaşın üstündeki işsizlere yönelik İşbaşı Eğitim Programları veya
benzeri mesleki eğitim programları düzenleyen işletmelere, her bir katılımcı için en az
asgari ücret tutarında teşvik verilmesinin işverenleri yaşlı işgücünün eğitilmesi ve
istihdam edilmesinin yönünde teşvik edeceği düşünülmektedir.
40. Yaşlıların çalışma hayatının devamının sağlanması ve yaşlıların istihdam
edilebilirliğinin artırılması için girişimcilik oldukça önemli bir husus olarak göz önünde
bulundurulmalıdır. İşgücü piyasasındaki bilgi ve deneyimin, maddi birikimlerle ve diğer
devlet destekleriyle bir girişime dönüştürülmesinin ekonomik faydaları ve yeni istihdam
oluşturma kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu programların yaşlanan
ve yaşlı işgücü için yeniden düzenlenmesiyle birlikte, tüm girişimcilik süreçlerinin, tüm
yaş gruplarını kendi özelliklerine göre içerecek şekilde etkinleştirilmesinin oldukça
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda İŞKUR, eğitim vereceği kişilerin seçimi
sürecinde daha titiz olmalı, girişimcilik eğitimi alacak kişilerin belirli ön koşulları
yerine getirmeleri sağlanmalıdır. Girişimcilik eğitimlerinin farklı girişim düzeylerine ve
hedef gruplarına göre farklılaştırılması, eğitimlere gerçek uygulama modellerinin
eklenmesi, eğitimler sırasında bazı iş fikirlerinin birleştirilerek küçük girişim fikirlerinin
ortaklıklarla büyütülmesinin ve güçlendirilmesinin desteklenmesi, girişimcilere eğitim
sonrası rehberlik hizmetlerinin sunulması, maddi desteklere ulaşmaları noktasında
girişimcilerin takip edilmesi, başarılı girişimlerin işveren kayıtlarının alınması ve
ilişkilerin sürdürülmesi, başarısız girişimcilerin İŞKUR ile yeniden temasının
sağlanması ve farklı alanlara yeniden yönlendirilerek bu kişilerin işgücü piyasasına
yeniden kazandırılması, girişimcilik süreçlerine İŞKUR tarafından sunulacak oldukça
önemli katkılar olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda, İngiltere’de olduğu,
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İŞKUR eliyle Girişimcilik Kulüplerinin organize edilmesi ve girişimcilerin birbirlerinin
deneyimlerinden faydalanması sağlanmalıdır.
41. Girişimcilik eğitimlerinin ve diğer mesleki eğitim programlarının yalnızca
İŞKUR tarafından verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, kamu
kurumları ve belediyeler tarafından sunulan eğitimlere harcanan mükerrer kaynak ve
zamandan tasarruf edilerek söz konusu programların etkinliği sağlanmış olacaktır.
42. Yaşlanan ve yaşlı işgücünün işgücü piyasasına kazandırılması yönünden
mevcut programlar içerisinde en etkili olanı Toplum Yararına Programlardır. Söz
konusu programlarda, yaşlanan ve yaşlı işgücüne yönelik, öncelik, teşvik veya özel
hedefler geliştirilmesinin gelecekte işgücü piyasasına önemli katkılar sunacağı
değerlendirilmektedir.
43. Mesleki eğitimin yaşlanan ve yaşı işgücü için özelleştirilmesi kapsamında,
Almanya’da uygulanan WeGebAU Programı benzeri, Türkiye şartları ile örtüşen bir
program geliştirilerek, mesleki eğitimden yaşlıların özel bir program çerçevesinde ve
kendi özel koşulları içerisinde yararlandırılması gerekmektedir. Yaşlanan ve yaşlı
işgücünün bir süre işsiz kalarak klasik Mesleki Eğitim Kurslarına devam etmesinden
ziyade, bu kişilerin işletmelerde ücret karşılığı eğitim almasının sağlanması daha faydalı
olacaktır. Teorik eksiklikler için toplu kursların açılmasını beklemeden, İŞKUR
tarafından diğer özel sektör kurslarına gönderme metotlarının geliştirilmesi ve
uygulanması, bu grupta yer alan kişilerin niteliklerinin ve becerilerinin güncellenmesine
ve geliştirilmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Bu gibi özel programların desteğinin
yaşlıların işgücü piyasasında daha uzun kalma kararlarında da etkili olacağı
düşünülmektedir. Söz konusu olası özelleştirilmiş programların yöntemleri ve kapsamı
tartışmaya açık hususlardır.
44. Türkiye için, Almanya örneğinde olduğu gibi, 50+ Perspektifi benzeri bir
girişim ortaya koyulmasının yaşlanmaya ilişkin bilinci artıracağı ve bu yöndeki
çalışmaları hızlandıracağı düşünülmektedir. Bu noktada kilit aktörün İŞKUR olması
beklenmektedir. Yerel işbirlikleri ve işverenlerle gerçekleştirilecek çeşitli anlaşmalar
çerçevesinde, 50 yaş ve üzeri grupta yer alan kişilerin işgücü piyasalarına yeniden dâhil
olması, kamuoyunda yaşlanmaya ve yaşlı işgücüne yönelik farkındalığın artırılması,
işverenlerin ve girişimcilerin yaşlı işgücüne karşı bakış açılarının değiştirilmesi ve
Dünya genelindeki iyi uygulamaların ve yenilikçi yaklaşımların tespit edilmesi gibi
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çalışmalar yoğun bir odaklanma ile yürütülmelidir. Bu noktada, yerelde geliştirilecek
olan çeşitli inisiyatiflerin, daha fazla yaşlı işgücünün aktifleştirilerek işgücü piyasasına
dâhil olmasını sağlayacağı değerlendirilmektedir.
45. Yaşlanma ile birlikte artan işgücü açığının ve nitelik eksikliklerinin etkileri
ile işletmelerin kendi potansiyelleri içerisinde kalarak mücadele etmelerinin İŞKUR
tarafından desteklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, işletmelerin
belirli bir yaş üzerindeki çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirecekleri işletme içi
veya işletme dışı eğitimler desteklenerek, işletmelerin nüfusun yaşlanması ile birlikte
ortaya çıkan nitelikli işgücü arzı eksikliği ile mücadele kapasiteleri artırılmış olacaktır.
Fransa’da uygulanmakta olan İstihdamın ve Becerilerin Geliştirilmesi Programı’nın
daha detaylı olarak incelenmesinin ve sonuçlarının Türkiye işgücü piyasası açısından
değerlendirilmesinin

tasarlanacak

programlar

açısından

yol

gösterici

olacağı

düşünülmektedir.
46. Gelecek dönemde İŞKUR, demografik yapıdaki değişikliklerin etkilerine
yönelik olarak tasarlayacağı politika ve planlarda İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetini
kilit hizmetlerden birisi olarak tasarlamalıdır. İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetini
yürüten personelin yaşlanan ve yaşlı işgücünün ihtiyaçlarını anlayıp, çözüme
kavuşturacak şekilde eğitilmesinin ve bu konudaki bilinç düzeylerinin artırılmasının
oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir. İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerini de
içerecek şekilde, İŞKUR’a kayıtlı yaşlanan ve yaşlı işgücünün artırılması, hedef grupla
iletişimin kuvvetlendirilmesi, ihtiyaç duyulan rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin
her aşamada sunulabilmesi için söz konusu hizmetin kapsayıcı bir şekilde tasarlanması,
nüfus yapısındaki değişimlere ilişkin çeşitli hedefler belirlenmesi, gelecek dönemde
işgücü

piyasasının

karşılaşacağı

sorunlarla

mücadelede

İŞKUR’un

elini

güçlendirecektir. Bu kapsamdaki çalışmalar yaşlanan ve yaşlı işgücü ile sınırlı
kalmamalıdır. Demografik fırsat penceresi kapanmadan önce, mevcut işgücü potansiyeli
nasıl tetiklenir, daha etkili danışmanlık hizmetleri nasıl sunulur, gençlere, kadınlara ve
dezavantajlı gruplar içerisinde bulunan kişilere yönelik danışmanlık boyutuyla ne gibi
hizmetler sunulabilir, hangi faaliyetlerin sunumunda eksiklikler bulunmaktadır, daha
fazla kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı aracılığı ile nasıl ulaşılabilir gibi onlarca
sorunun cevabı aranmalı ve hızlı bir şekilde çözüm önerileriyle birlikte harekete
geçilmelidir.
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47. Gelecek dönem için İŞKUR’un, sağlık ve bakım hizmetlerine çalışacak
nitelikli personel yetiştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları ve işbirliklerini
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Söz konusu alanlarda yurtdışında çalışmak isteyen
kişiler için özel programlar ve eğitimler düzenlenmelidir.
48. Hayat boyu öğrenmenin İŞKUR aracılığı ile somut olarak desteklenmesi
yönünde daha fazla çalışma gerçekleştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu
kapsamda İŞKUR, özellikle çalışma hayatının ortalarına gelmiş kişilerden başlayarak,
bu kişileri hayat boyu öğrenme konusunda bilinçlendirmeye ve ilgili eğitim
programlarını yaşlı çalışanlar ve işsizler için daha çekici hale getirmeye yönelik
çalışmalar yürütmelidir. Bu kişiler için erken tedbirlerin alınması, ileri yaşlara yönelik
kariyer planlarının önceden hazırlanması ve gerekli donanımlarım kazandırılması,
işgücü piyasasından erken çıkışların azaltılmasına yardımcı olacaktır. Böylece, nüfusun
yaşlanmasının ortaya çıkardığı işgücü arzı eksikliğine bir ölçüde katkı sağlanmış
olacaktır. Hayat boyu öğrenme kapsamında işyerlerinin desteklenmesi, danışmanlık
hizmetleri aracılığı ile işletmelerin mevcut işgücüne yönelik, her yaş grubunu
kapsayacak şekilde eğitimler düzenlenmesi konusunda rehberlik sağlanması, işgücünün
hayat boyu öğrenme ile ilgili bilinç düzeylerinin artırılması ve sürekli gelişim
kültürünün

kazandırılması

ayrıca

İŞKUR’un

yürüteceği

çalışmalar

arasında

bulunmalıdır.
49. Yaşlanan ve yaşlı işgücünün birikimlerinden faydalanılması için, söz
konusu grupta yer alan kişilerin, çalışma hayatlarının başında olan işsizlere ve
çalışanlara rehberlik yapması yönünde pilot uygulamaların hayat geçirilmesinin,
İŞKUR’un sunduğu rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine katkı sağlayacağı, aynı
zamanda rehberlik hizmetini sunan ve alan işgücünün işgücü piyasasına yönelik
verimliliklerinin artacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, belirli süreler öngörülerek
eşleştirmelerin yapılması, danışmanların danışanlarını bu süreler boyunca izlemesi,
yönlendirmesi, çeşitli eğitimler vermesi ve İŞKUR ile bağlantılarının sürdürülmesi için
gerekli kurguların yapılması gerekmektedir. Pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi ile
birlikte, uygulanan programın nicel etkilerinin ölçülmesi ve uygulamanın geliştirilerek
sürdürülmesi için izleme ve değerlendirme sistemleri ayrıca tasarlanmalıdır.
Uygulanacak olan benzer pilot uygulamaların sonucunda başarı sağlanması ve olumlu
etki ortaya çıkarmasıyla birlikte, İŞKUR tarafından rehberlik yapabilecek kişilerle
belirli dönemler için geçici bireysel sözleşmelerin yapılması, mevcut danışmanlık ve
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rehberlik hizmetlerini güçlendirirken, işgücü piyasasında daha fazla genç ve yaşlı
aktifleştirilmiş olacaktır. Bu konuda, Fransa’da uygulanan pilot projelerin kurgularının
ve sonuçlarının daha detaylı olarak incelenmesinin önemli katkılar sunması
beklenmektedir.
50. Yaşlı işgücünün işgücü piyasasına yönelik olarak daha fazla güvenceye
sahip olmasının, yaşlı işgücünü istihdama daha fazla katılma yönünde etkileyeceği
öngörülmektedir. Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası şartlarının belirlenecek olan yaş
sınırından sonra hafifletilmesi, bu kişilerin normalden daha fazla sürelerle ödeme
alabilmesi oldukça önemlidir. İşsizlik Sigortası ile bağlantısı olan bir kişinin İŞKUR’la
olan bağı devam etmekte olduğu için, bu kişinin İŞKUR’dan ve bir şekilde işgücü
piyasasından uzaklaşarak uzun süreli işsiz grubuna dâhil olma olasılığı önemli ölçüde
azalacaktır. İşgücü piyasasında istihdamı güç olan diğer gruplar için de özellikle ödeme
süreleri noktasında benzer düzenlemelere gidilmesi oldukça doğal bir ihtiyaçtır. Ancak,
bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu şartlar kolaylaştırılıyor ve ödeme
süreleri artıyorken, kişinin yeniden istihdamına ilişkin takip mekanizmalarının da aynı
ölçüde sıkılaştırılması ve sıklaştırılmasıdır. Aksi takdirde, bu düzenlemelerin istihdama
daha fazla katkısının olması beklenmemelidir.
51. Nitelikli işgücü açığını şimdiden önleyebilmek için beyin göçünün tersine
çevrilmesi ve Türkiye’nin eğitim ve istihdam açısından cazibe merkezi haline
getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda uygulanacak bütüncül politikalarda İŞKUR’un
muhakkak sorumluluk alması gerektiği düşünülmektedir.
52. Yaşam boyu çalışabilirliğin desteklenmesi kapsamında Türkiye’de ağır ve
tehlikeli işlerde çalışanların sağlığının korunmasına ilişkin ek ödemelerin kapsamının
genişletilmesi

gerekmektedir.

Yaşlanmanın

etkileriyle

birlikte

işgücü

arzında

gerçekleşmesi muhtemel daralmalar sebebiyle yalnızca ağır ve tehlikeli işlerde
çalışanların değil, tüm çalışanların sağlıklı yaşamı teşvik edilmelidir. Bu nokta da
İŞKUR’un örnek bir uygulama başlatarak kendi çalışanları için, sporu ve sağlıklı
yaşamı daha fazla teşvik edici uygulamaları Kurum içerisinde hayata geçirmesi oldukça
olumlu karşılanacaktır. Spor salonlarının açılması veya üyeliklerinin maddi olarak
desteklenmesi, “Merdivenleri Kullan”, “Bugün Ne Kadar Yürüdün”, “Su İçmeyi
Unutma”, “Taze ve Sağlıklı Besinler Tüket” gibi hatırlatıcıların ve çeşitli
bilgilendirmelerin hazırlanarak Kurum içerisinde yaygınlaştırılması, spor dallarına
ilişkin

Kurum

takımlarının

profesyonelleşmesinin
211

desteklenmesi

gibi

çeşitlendirilebilecek farklı uygulamalarla İŞKUR’un, önce diğer kamu kurumları için,
sonrasında özel sektör işyerleri için bir model oluşturabileceği değerlendirilmektedir.
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