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GİRİŞ
İşsizlik gerek bireysel gerekse de toplumsal açıdan neden olduğu zorluklardan
dolayı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin mücadele ettiği önemli sosyal ve
ekonomik sorunlardan biridir. İşgücünün verimli bir şekilde üretim sürecine dâhil
olmaması mali yükler getirmektedir. İşgücü piyasası içerisinde yer almayan bireyler
üretime dâhil olmadıkları gibi milli gelirden pay almaktadırlar. Bu kapsamda bireylerin
işsiz kalması ekonomik sorunları ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca işsizlik bireylerin
piyasaya duydukları güvenin azalmasına, becerilerinin aşınmasına, toplumsal düzeninin
bozulmasına sebep olarak sosyal sorunları beraberinde getirmektedir. Türkiye içinde
işsizliğin, mücadele edilmesi ve politika üretilmesi gereken ekonomik ve sosyal bir
sorun olduğu düşünülmektedir. İşsizlikle mücadele kapsamında etkin bir şekilde işgücü
piyasası politikalarının oluşturulması gerekmektedir. İşgücü piyasası politikaları;
piyasayı düzenleyici, belirli araçlar yardımıyla işsizlikle mücadele edebilmek için
uygulanan müdahaleler sistemidir. İşgücü piyasası politikaları aktif ve pasif politikalar
olmak üzere iki kısımda incelenmektedir. Pasif politikalar, işini kaybedenlere ve
işsizlere iş aradıkları dönemde gelir desteği sağlamaya yönelik politikalardır. Arz ya da
talep yönlü önlemler aracılığıyla kişilerin işgücü piyasasına katılımını sağlayan
politikalar ise aktif olarak nitelendirilmektedir. Aktif ve pasif politikalar birbirini
tamamlar nitelikte uygulandıkları zaman daha etkili ve olumlu sonuçlar ortaya
çıkmaktadır.
Teknolojik gelişmelerin artmasıyla birlikte işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu
nitelik ve beceri seviyeleri değişmektedir. Bu kapsamda işgücü talebinde meydana
gelen değişikliğin karşılanabilmesi için işgücü arzının eğitiminin bu doğrultuda
sağlanması gerekmektedir. Teknolojik gelişmelerin yaşandığı küreselleşen dünyada
aktif işgücü piyasası politikaları 1990’lı yıllardan itibaren artan bir öneme sahip
olmuştur. Bireyleri aktifleştirerek istihdam edilebilirliğini arttıran ve işgücü piyasasına
girişlerini kolaylaştıran politikalar önem kazanmıştır. Artan bu ilgi ile birlikte aktif
işgücü piyasası politikalarına ayrılan kaynak miktarlarında artışlar yaşanmıştır.
Türkiye’de uygulanmaya ilk olarak 1988 yılında başlanan aktif politikalara, küresel
krizin etkisi ile birlikte 2008 yılında ayrılan kaynak miktarında ciddi bir oranda artış
yaşanmıştır. Aktif işgücü piyasası programlarına ayrılan kaynak miktarının ve
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uygulanan program sayısının artması ile söz konusu politikaların etkinliğine yönelik
merak da artmaya başlamıştır.
Hükümetler, uyguladıkları programlara belirli kaynak aktarımları yaptıkları için
hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla planlanan amaç ve hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığını görmek istemektedirler. Bu kapsamda, uygulanan programların
değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Değerlendirme sonucunda, programın istenilen
hedefin ne kadarına ulaşıldığı ve bunun ne kadarının programdan kaynaklandığı,
programda yaşanan aksaklıkların neler olduğu, programın güçlü ve zayıf yönleri
belirlenebilmektedir.

Bu

değerlendirme

sonucunda

programın

geliştirilmesine,

değiştirilmesine veya olduğu gibi devam etmesine karar verilebilmektedir. Verilen bu
kararın etki değerlendirmesine dayanması kanıta dayalı politika üretmeye imkân
sağlamış olmaktadır. Aktif işgücü piyasası politikalarına ayrılan artan kaynak
miktarının ve söz konusu politikaların öneminin artması ile birlikte dünya genelinde
kanıta dayalı politika üretmeye yönelik eğilimin kuvvetlenmesi, AİPP’lerin etkilerinin
değerlendirilmesini elzem kılmaktadır. Bu kapsamda Onuncu Kalkınma Planı, Ulusal
İstihdam Stratejisi gibi üst politika belgelerinde aktif işgücü piyasası politikalarının etki
analizlerinin yapılarak değerlendirilmesi, buna dair bir izleme ve değerlendirme
sisteminin kurulması ve söz konusu politikaların yaygınlaştırılması görevi İŞKUR’a
verilmiştir. Gerek ayrılan kaynak miktarının artması gerek makro politika belgelerinde
etki analizinin yapılmasının hedeflenmesi etki değerlendirme yapılmasını gerekli
kılmıştır. Bu sebeple, bu çalışmada İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim
kurslarının etki değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında uygun
etki değerlendirme yöntemi belirlenerek mesleki eğitim kurslarının istihdam ve ücret
üzerine olan etkisi ölçülmeye çalışılmıştır.
Çalışmanın birinci bölümünde; Dünya’da ve Türkiye’de işsizliğin hem gelişmiş
hem de gelişmekte olan ülkeler için bir problem olduğu saptanmaktadır. Bu kapsamda
işsizlikle mücadele aracı olarak işgücü piyasası politikaları, aktif ve pasif işgücü
piyasası politikaları olmak üzere iki kısımda ele alınmaktadır. Bu çerçevede, aktif ve
pasif işgücü piyasası politikaları literatürde yer alan gruplandırmalar çerçevesinde
değerlendirilmektedir.
Çalışmanın ikinci bölümünde; Dünya’da ve Türkiye’de aktif işgücü piyasası
politikalarının tarihsel gelişimi ve AİPP’lerin tanım ve amaçları incelenmektedir.
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Ayrıca Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen AİPP’ler; kamu istihdam hizmetleri ve
danışmanlık faaliyetleri, mesleki eğitim faaliyetleri, kamu istihdamı/ TYP, sübvansiyon
uygulamaları

ve

iş

kurma

programları

başlıkları

altında

açıklanmakta

ve

değerlendirilmektedir.
Çalışmanın üçüncü bölümünde; değerlendirme kavramının tanımı ve önemi ile
uygulama yöntemleri açıklanmaktadır. Değerlendirme teknikleri olan; performans
izleme, fayda-maliyet analizi, süreç değerlendirme, makroekonomik değerlendirme ve
etki değerlendirmesi incelenmektedir. Etki değerlendirmesi tekniklerinin neler olduğu
ve nasıl uygulanmaları gerektiği incelenerek yöntemlerin göreceli üstünlükleri
belirtilmektedir.
Çalışmanın dördüncü bölümünde; mesleki eğitim kurslarının ücret ve istihdama
olan etkisini ölçmek amacıyla yapılan araştırma sonuçları yer almaktadır. Araştırmanın
hangi yöntem ile yapıldığı, evren ve örneklem kapsamında yer alan birimler ile
araştırmanın modeli açıklanmaktadır. Araştırma kapsamında yer alan kursa katılan ve
kursa katılmayan bireylere ait sonuçlar değerlendirilerek mesleki eğitim kurslarının
etkisi incelenmektedir.
Çalışmanın son bölümünde; mesleki eğitim kurslarının ücret ve istihdama olan
etkisini

ölçmeye

çalışan

modelin

sonuçlarına

ile

ilerleyen

dönemde

etki

değerlendirmesine yönelik olarak yürütülecek ve yürütülmesi gereken çalışmalara
ilişkin önerilere yer verilmektedir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI
Çalışmanın bu bölümünde işsizliğin bir problem olduğu ortaya konulmaya
çalışılarak işgücü piyasası politikalarının önemi vurgulanmaktadır. İşgücü piyasası
politikaları aktif ve pasif işgücü piyasası politikaları olarak iki başlık altında incelenerek
kısaca tanımlanmaya çalışılmaktadır.
DÜNYA’DA İŞSİZLİK PROBLEMİ

1.1.

İşsizlik gerek bireysel gerekse de toplumsal açıdan yol açtığı sosyal ve
ekonomik problemlerden dolayı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin
mücadele ettiği önemli sosyal ve ekonomik sorunlardan biridir. 2015 yılında, işsiz sayısı
küresel anlamda 197 milyona ulaşmış ve bir önceki yıla kıyasla 1 milyon artış
göstermiştir.1 Bunun yanında, 2015 yılında dünya genelindeki işsiz sayısı, küresel kriz
öncesindeki döneme kıyasla 27 milyon artış göstermiştir. Diğer taraftan, küresel işsiz
sayısının 2016 yılında 2,3 milyon ve 2017 yılında ise 1,1 milyon artacağı
öngörülmektedir.2 Başka bir deyişle, önümüzdeki iki yıl içerisinde küresel işsiz
sayısının 3,4 milyon artması beklenmektedir.
Şekil 1 Dünya'da İşsizlik Oranları (2007-2017,%)
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ILO; World Employment and Social Outlook, 2016, s.3.
a.g.e. s.3.
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AB 28

ILO tarafından yayımlanmış olan raporda kullanılan veriler incelendiğinde;
işsizliğin hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler için önemli bir problem olduğu
görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde küresel kriz öncesinde 2007 yılında yüzde 5,7
seviyesinde olan işsizlik oranı, 2009 yılından sonra kademeli bir şekilde azalmış ancak
hala küresel kriz öncesindeki seviyesine geri dönememiştir. Diğer taraftan, gelişmekte
olan ülkeler açısından işsizlik oranının 2007 ile 2017 yılları arasındaki seyrine bakılacak
olursa, gelişmiş ülkelere benzer şekilde gelişmekte olan ülkelerde de işsizlik oranının
küresel kriz öncesindeki seviyesinin altına inemediği görülmektedir. AB 28’de ise
işsizlik oranı açısından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla farklı bir durumun
söz konusu olduğu görülmektedir. Zira, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ekonomilerde işsizlik oranı küresel krizin etkisiyle 2008 ile 2009 yıllarında yukarı yönlü
bir seyir izlemiş ancak sonrasındaki yıllarda bir azalma patikasına girmiştir. AB 28’de
ise işsizlik oranı 2013 yılına kadar yükselmiş, 2014 ve 2015 yıllarında ise azalmıştır.
Söz konusu seyrin 2016 ve 2017 yıllarında da devam edeceği ILO tarafından
öngörülmektedir. Son olarak dünya genelindeki işsizlik oranının seyri incelendiğinde,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere benzer şekilde dünya genelinde de işsizlik oranının
küresel kriz öncesi 2007 yılındaki seviyesinin altına inemediği görülmektedir. 2015 yılı
itibariyle yüzde 5,8 seviyesinde olduğu tahmin edilen dünya işsizlik oranının, 2017
yılına gelindiğinde 0,1 puanlık azalışla yüzde 5,7 olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
Tablo 1 Bölgesel Bazda İşsiz Sayısında Bir Önceki Yıla Kıyasla Değişim (20062015,%)
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Asya ve
Pasifik
-8,2

Dünya genelinde ve bölgesel bazda işsiz sayısında bir önceki yıla kıyasla
meydana gelen yüzde değişim incelendiğinde, Amerika hariç tüm bölgelerde ve dünya
genelinde işsiz sayısının bir önceki yıla kıyasla 2015 yılında arttığı görülmektedir. İşsiz
sayısı bir önceki yıla kıyasla 2015 yılında, Afrika’da yüzde 3,8, Sahra Altı Afrika’da
yüzde 5,6, Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 3,4, Arap Devletlerinde yüzde 2,9,
Asya ve Pasifik’te yüzde 1,2 ve dünya genelinde yüzde 0,4 artmıştır. Amerika’da ise
işsiz sayısı bir önceki yıla kıyasla 2015 yılında yüzde 2,4 azalmıştır. Diğer taraftan,
2006 yılına kıyasla 2015 yılında işsiz sayısı dünyada ve tüm bölgelerde önemli ölçüde
artış göstermiştir. 2006 yılına kıyasla 2015 yılında işsiz sayısı Arap Devletlerinde yüzde
42,7, Afrika’da yüzde 24,7, Sahra Altı Afrika’da yüzde 24,5, Amerika’da yüzde,3, Latin
Amerika ve Karayiplerde yüzde 3,4, Asya ve Pasifik’te yüzde 1,2 ve dünya genelinde
yüzde 9,5 artmıştır. Söz konusu veriler ışığında işsizliğin dünya genelinde herhangi bir
bölge fark etmeksizin ciddi ve mücadele edilmesi gereken ekonomik ve sosyal bir
problem olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK PROBLEMİ

1.2.
Dünyadaki

işsizliğin

seyrine

bakıldıktan

sonra

Türkiye’deki

rakamlar

incelendiğinde, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye’nin de işsizlik sorunundan
muzdarip olduğu görülmektedir. TÜİK’in yayınlamış olduğu verilere bakıldığında 2015
yılı işsizlik oranının yüzde 10,3’e yükseldiği işsiz sayısının da bir önceki yıla göre 204
bin kişi artarak 3 milyon 57 bin kişiye ulaştığı görülmektedir.
Şekil 2 Yıllar İtibari ile İşgücü Göstergeleri (2007-2015, %)
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İstihdam oranı

2007-2015 yılları arasındaki işgücüne katılım oranı, istihdam oranı ve işsizlik
oranı incelendiğinde; işgücüne katılım oranının yıllar itibari ile sürekli bir artış
gösterdiği söylenebilmektedir. İşgücüne katılım oranında bir önceki yıla göre değişim
oranına bakıldığında yüzde 0,3 ile en az artış 2012 yılında yaşanmıştır. Bir önceki yıla
göre en büyük artış ise 2014 yılında yaşanmıştır. İşgücüne katılım oranında yaşanan bu
artış ile birlikte istihdam edilenlerde yaşanan değişikliğe bakıldığında ise kriz öncesi
2007 yılında yüzde 40,3 olan istihdam oranı 2009 yılında yaşanan küresel krizinde
etkisiyle yüzde 39,8’e gerilediği görülmektedir. 2010 yılı itibari ile istihdam oranının
seyrine bakıldığında ise istihdam oranının sürekli arttığı görülmektedir. 2015 yılı
istihdam oranı bir önceki yıla kıyasla 0,5 puan artarak yüzde 46 seviyesinde
gerçekleşmiştir. İşsizlik oranına bakılacak olursa işgücüne katılım oranı ve istihdam
oranındaki düzenli artışlar işsizlik oranında bir düşüş yaratmamaktadır. Kriz öncesinde
2007 yılında yüzde 9,2 olan işsizlik oranı 2009 yılında yüzde 13,1 ile zirve yapmış ve
daha sonra azalma eğilimine girmiştir. 2009 yılından sonra kademeli bir şekilde azalan
ve tek haneye gerileyen işsizlik oranı, 2012 yılından sonra artmaya başlamış ve 2014 ile
2015 yıllarında küresel kriz öncesindeki seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir.

6,4
5,4

6,0

0,4

0,6

0,1

3,1
2,7

2,1
2,9

3,5
2,8

4,1

3,7

2,0

0,8

1,0

0,1

2,0

1,6
1,4

3,0

2,9

4,0

3,5

5,0

3,0

6,0

0,9

7,0

6,4

Şekil 3 İşgücü Göstergelerinin Bir Önceki Yıla Göre Değişimleri

0,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-0,7

2007

-1,9

-2,0
-3,0

∆ İşgücü(%)

-2,0

-1,0

∆ İstihdam(%)

∆ İşsizlik Oranı

Kaynak: TÜİK, Sürekli Hanehalkı İşgücü Anketi

Küresel kriz sonrasında hem işgücünde hem de istihdamda artış yaşanmasına
rağmen işsizlik oranında istenilen seviyelere gerilememesinin işgücünde yaşanan artışın
istihdamda yaşanan artıştan fazla olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bir başka
ifade ile istihdamda yaşanan artış işgücünde yaşanan artışı karşılayamamaktadır. Şekil
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3’teki grafikte görüldüğü üzere 2010 yılında istihdamda yüzde 6’lık bir artış yaşanırken
işgücünde yüzde 3,7’lik bir artış yaşanmış ve işsizlik oranı ise 1,9 puan gerileyerek
yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu seyir 2012 yılına kadar devam etmiş; ancak 2013
yılından itibaren işgücünde yaşanan artış istihdamda ortaya çıkan artıştan daha fazla
olmuştur. Bu nedenle işsizlik oranında artışlar görülmeye başlanmıştır. Bir önceki yıla
kıyasla 2015 yılında işgücü yüzde 3,1 artarken istihdam yüzde 2,7 artmış ve işsizlik
oranı bir önceki yıla kıyasla 0,4 puan yükselmiştir.
ILO’nun yayınlamış olduğu raporda, Türkiye’deki işsizlik oranın 2016 yılında
da artmaya devam edeceği öngörülmektedir. İlgili raporda Türkiye’deki işsizlik
oranının 2016 yılında yüzde 10,5 2017 yılında ise yüzde 10,4 olarak gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir.
Ele alınan hususlar ışığında, ilerleyen dönemde işsizliğin hem Türkiye’nin hem
de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerindeki önemli gündem
maddelerinden biri olacağı öngörülmektedir. Bu gelişmeye bağlı olarak, işgücü piyasası
politikalarının ilerleyen dönem de devletlerin temel politika alanlarından biri olacağı
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bölümün izleyen alt başlıklarında işgücü piyasası
politikaları ele alınacaktır.
2007-2015 yılları arasındaki temel işgücü göstergeleri ile geleceğe yönelik
tahminler çerçevesinde işsizliğin Türkiye açısından mücadele edilmesi ve politika
geliştirilmesi gereken ekonomik bir problem olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda
hazırlanmış olan Onuncu Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisi gibi üst politika
belgeleri incelendiğinde işgücü piyasasına ait hedeflerin ve politikaların olduğu
görülmektedir.
Onuncu Kalkınma Planı, Türkiye’nin 2014-2018 yılları arasındaki ekonomik ve
sosyal kalkınma sürecini bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alarak toplumun
tüm kesimlerine yön verebilecek, öncelikleri belirlemede yardımcı olabilecek bir
politika seti içermektedir.
Onuncu Kalkınma Planı’nda; Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelini, bölgesel
dinamikleri ve insanların yeteneklerini harekete geçirerek kalkınma sürecinin
hızlandırılması amacıyla, yeniden şekillenen dünya ekonomisinde Türkiye’nin
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konumunun

kademeli

bir

şekilde

üst

sıralara

çıkarılmasının

hedeflendiği

belirtilmektedir.
Sürdürülebilirliği merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmış olan Onuncu
Kalkınma Planındaki uzun vadeli kalkınma amacının; yeniden şekillenmekte olan
dünyada Türkiye’nin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak gerçekleştirilecek
yapısal dönüşümlerle Türkiye’nin uluslararası konumunu yükseltmek ve ülke
vatandaşlarının refahını artırmak olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede, 2023 yılında
GSYİH’nin 2 trilyon ABD Dolarına, kişi başına gelirin 25 bin ABD Dolarına
yükseltilmesi; ihracatın 500 milyar ABD Dolarına çıkarılması; işsizlik oranının yüzde
5’e düşürülmesi; enflasyon oranlarının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara
indirilmesi hedeflenmiştir.
Şekil 4 Onuncu Kalkınma Planı Hedefleri

Kaynak: Onuncu Kalkınma Planı.

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı ile Türkiye’nin
uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkması, yüksek gelir grubu
ülkeler arasına girmesi ve mutlak yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke haline gelmesi
amaçlanmıştır. Belirtilen amaç kapsamında, 2018 yılında Türkiye’nin GSYİH’sinin 1,3
trilyon ABD Dolarına, kişi başına gelirin 16 bin ABD Dolarına yükseltilmesi; ihracatın
277 milyar ABD Dolarına çıkarılması; işsizlik oranının yüzde 7,2’ye düşürülmesi
hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda Türkiye’nin büyüme performansının daha
yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının, rekabet gücünün ve
toplumun refah seviyesinin artırılmasının öngörülmekte olduğuna raporda yer
verilmiştir.
9

Onuncu Kalkınma Planında işgücü piyasası özelinde ortaya konulan hedefleri
gerçekleştirmek için uygulanacak olan politikalarda istihdam imkânlarının arttırılması,
işgücüne katılım oranı ve istihdam oranının arttırılması ve bu kapsamda sağlanacak
teşviklerin etkinleştirmesi yer almaktadır. İşgücüne katılım oranı ve istihdam oranının
arttırılması hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla yürütülecek olan aktif işgücü
piyasası politikalarının (AİPP) etki analizlerine dayandırılarak yaygınlaştırılması ve
ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tasarlanması planlanmaktadır. AİPP’lerin etki
değerlendirmesinin yapılmasından sorumlu olan kuruluş olarak Türkiye İş Kurumu
belirlenmiştir. 3
İşgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek, orta ve uzun vadede büyümenin
istihdama katkısını artırmak ve işsizlik sorununa kalıcı çözümler geliştirmek amacıyla
hazırlanan ve 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdama Stratejisi’nin (UİS) dört
temel politika ekseni bulunmaktadır. Söz konusu politika eksenleri; eğitim-istihdam
ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması, özel
politika gerektiren grupların istihdamının sağlanması ve istihdam-sosyal koruma
ilişkisinin güçlendirilmesidir.4 Bunun yanında, işgücü piyasasının yapısal sorunlarının
çözülmesine ve işsizlik sorununa kalıcı çözüm bulunması amacıyla hazırlanan Ulusal
İstihdam Stratejisinde; 7 adet sektör stratejisi ve eylem planı, 40 hedef, 57 politika ve
201 tedbir bulunmaktadır.
Ulusal İstihdam Stratejisinde; işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte
işgücünü kısa sürede yetiştirmek, işsizlere mesleki deneyim ve iş disiplini kazandırmak,
kendi işini kuracakları desteklemek ve işgücü piyasasındaki mevcut ve potansiyel açık
işlerin kısa sürede doldurulmasını sağlamak amacıyla uygulanan AİPP’lere 2008
yılından itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan gerekli kaynak aktarımı yapıldığı ifade
edilmektedir. Piyasanın taleplerini giderme hususunda etkin bir araç olarak kullanılan
AİPP’lerin etki analizlerinin yapılamaması ve izleme ve değerlendirme sisteminin
kurulmamasının büyük bir eksiklik olduğu belirtilmiştir.
AİPP’lerin yaygınlaştırılarak etkinliğinin arttırılması için alınan tedbirler aşağıda
maddeler halinde sıralanmaktadır.5

3

10. Kalkınma Planı, s.47, 164.
Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023), R.G. 30/05/2014-29015, s. 2.
5
Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023), s.79.
4
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Tüm AİPP’lere ilişkin bir analiz yapılıp, veri bankası oluşturulacaktır.



Aktif işgücü piyasası programları için izleme ve değerlendirme sistemi

geliştirilerek programlar daha etkin hale getirilecektir.


Uygulanacak

plan

ve

programların

izleme-değerlendirme

ve

koordinasyonunun etkin bir şekilde yapılması sağlanacaktır.


Girişimcilik

ve

AİPP

izleme

ve

değerlendirme

komisyonu

oluşturulacaktır.
Onuncu Kalkınma planında 2018 yılına ait işsizlik oranı yüzde 7,2, işgücüne
katılım oranı yüzde 53,8 ve istihdam oranı yüzde 49,9 olarak hedeflenmektedir. Ulusal
istihdam stratejisinde ise 2023 hedefleri olarak işsizlik oranı yüzde 5 ve istihdam oranı
yüzde 55 olarak belirlenmiştir. 2012 yılından itibaren artış trendine giren işsizlik
oranları göz önünde bulundurulduğunda ve belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla
etkili bir işgücü piyasası politikaları yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda işsizlik
probleminin yarattığı olumsuz sonuçlarla mücadele edebilmede AİPP’ler etkin bir araç
olarak kullanılmada büyük önem arz etmektedir. İşsizliği azaltmada etkili olduğu
düşünülen AİPP’lere ayrılan kaynağın ve uygulanan programların 2008 yılından
itibaren artması ile birlikte programların değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
AİPP’lerin etki değerlendirmesi ile uygulanan programların amaca ve hedefe yönelik
uygulanıp uygulanmadığı tespit edilmiş olacaktır. Bunun sonucunda hedefine
ulaşmayan programların tekrar düzenlenerek daha etkin hale getirilmesi ve işleyen
programların daha da geliştirilerek devam etmesi sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda
Onuncu Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisinde AİPP’lerin etki analizinin
yapılması gerekliliği belirtilerek politika hedefleri arasında yer almaktadır.
Bu çerçevede, izleyen alt başlıkta işgücü piyasası politikaları kapsamında aktif
ve pasif işgücü piyasası politikaları üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte, hazırlanan
tezin ana konusunu İŞKUR tarafından uygulanan mesleki eğitim kurslarının etki
değerlendirmesi oluşturduğundan, izleyen bölümde ağırlıklı olarak İŞKUR tarafından
uygulanan aktif ve pasif işgücü piyasası politikaları üzerinde durulacaktır. Gerek pasif
gerekse de aktif işgücü piyasası politikalarının gelişimi, tarihçesi ve farklı ülke
uygulamaları tezin kapsamı dışında kaldığından izleyen alt başlıkta ele alınmayacaktır.
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İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI

1.3.

İşgücü piyasası politikaları, hükümetlerin işgücü piyasasının etkin bir şekilde
işlemesini sağlamaya ve işsizlikle mücadele etmeye yönelik olarak belirli araçlar
yardımıyla

uygulamaya

koydukları

düzenlemeler

ve

müdahaleler

olarak

tanımlanabilmektedir. Buna ek olarak, işgücü piyasası politikaları; iş arayanlara,
işsizlere, daha iyi şartlarda iş arayanlara ve eksik istihdam edilenlere yönelik olarak
gelir desteği sağlayan ve işgücü piyasası entegrasyonuna yönelik düzenlemeler olarak
da tanımlanmaktadır.6 Avrupa Birliği tarafından işgücü piyasası politikaları; işgücü
piyasasının etkin bir şekilde işlemesini sağlamak ve piyasadaki dengesizlikleri
düzeltmek amacıyla tasarlanmış olan işgücü piyasasındaki kamu müdahaleleri olarak
tanımlanmaktadır.7
Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan “Labor Market Policy Database:
Methodology” başlıklı belgesi uyarınca işgücü piyasası politikaları, piyasasının etkin bir
şekilde işlemesini sağlamak ve dengesizliği düzeltmek için ayrıca belirli grupların
(dezavantajlı) lehine istihdam politikaları önlemlerini alma amacıyla yapılan kamu
müdahaleleri olarak tanımlanmaktadır.8
İşgücü piyasası politikalarının ülkeler açısından taşıdıkları önemin somut olarak
anlaşılabilmesi için söz konusu politikalara yönelik olarak yapılan harcamaların ülke
bütçelerindeki yerine bakılması gerektiği düşünülmektedir. Bu çerçevede, Avrupa
Birliği üyesi ülkelerin 2007-2013 yılları arasında işgücü piyasası politikaları için
yapmış oldukları harcamaların GSYİH’ye oranı şekil 4’te yer almaktadır. Üye ülkelerin
2013 yılı itibariyle işgücü piyasası politikaları için yapmış oldukları harcamaların
GSYİH’ye oranı yüzde 0,54 ile yüzde 3,36 arasında değişmektedir.

6

ILO s. 13.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5839717/KS-RA-07-004-EN.PDF/f06c2f24-2e3b-45f39eb7-bd02384ba3f6 sayfa 1.
8
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5860997/KS-BF-02-001-EN.PDF/871aa8d3-2bca4a26-86bf-8bceeba9a9f1?version=1.0
7
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Şekil 4 AB Üyesi Ülkelerde İPP Harcamalarının GSYİH'ye Oranı (%)
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Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi veri tabanı.

2008 yılında başlayan ve 2009 yılında derinleşen küresel kriz ile birlikte AB
üyesi ülkelerin işgücü piyasası politikaları çerçevesinde yapmış oldukları harcamaların
GSYİH’ye oranı 2013 yılında 2007 yılına kıyasla önemli ölçüde artmıştır. Özellikle
küresel kriz sonrasında işsizlik oranının önemli ölçüde artış gösterdiği İrlanda ve
İspanya’da işgücü piyasası politikalarının uygulanmasına yönelik olarak yapılan
harcamaların GSYİH’ye oranı 1 puandan fazla artmıştır.
Şekil 5 Türkiye’de İşgücü Piyasası Politikaları Harcamalarının GSYİH’ye Oranı
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Kaynak: İŞKUR-TÜİK
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2011

0,32% 0,27%
2012

İPP

2013

0,19%
2014

2015

Şekil 5’te yer alan grafikte Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen aktif
ve pasif işgücü piyasası politikalarına yapılan harcamaların yıllar itibari ile GSYİH
içindeki payı gösterilmektedir. 2009 yılında bir kırılma yaşanarak söz konusu tarihten
itibaren işgücü piyasası politikalarına ayrılan kaynak miktarında önceki yıllara göre
artış yaşanmıştır. İşgücü piyasası politikaları ve pasif işgücü piyasası politikalarının
GSYİH içinde yer alan payındaki hareketlilikte yıllar itibari ile benzerlik gösteren
artışlar ve azalışlar mevcuttur. Fakat 2009 yılı ile birlikte bireylerin istihdam
edilebilirliğini arttıran AİPP’lere ayrılan kaynak yaşanan küresel krizinde etkisiyle
artmıştır. 2009 ve 2014 yılları arasında GSYİH’nin yüzde 0,20’si ile yüzde 0,30’u
arasında AİPP’lere kaynak ayrımı yapılırken 2015 yılında GSYİH’nin yüzde 0,46’sı
AİPP’lere ayrılmaktadır. 2015 yılında işgücü piyasası politikalarına ayrılan kaynak
GSYİH’nin yüzde 2,1’ini oluşturmaktadır.
Aktif ve pasif işgücü piyasası politikalarına yapılacak olan harcamaların
kaynağını işsizlik sigortası fonu oluşturulmaktadır. Fonda oluşan kaynağın %90 gibi
büyük bir çoğunluğu 2009 yılına kadar pasif işgücü piyasası politikalarına harcanırken
küresel krizin etkisiyle artan işsizlik sorununun çözümü olarak görülen AİPP’lere
harcanan miktar fonun %20’sini oluşturmaktadır.
İşgücü piyasası politikalarının önemini anlayabilmek adına Dünya’da ve
Türkiye’de işgücü piyasası politikalarına yapılan harcamaları inceledikten sonra söz
konusu politikaların gerekliliğinden bahsedilmesi gerekmektedir. Bir ülkenin refah
düzeyini arttırmak, ekonomik büyümeyi ve istikrarı sağlamak, sosyal adaleti ve eşit
dağılımı sağlamak, yoksulluk ve fakirliği önlemek, işsizliği azaltmak, piyasaları
işgücüne uygun hale getirmek, işsizliğin oluşturacağı olumsuz durumları azaltmak,
işgücüne katılım sürecini hızlandırmak veya engelleri kaldırmak amacıyla işgücü
piyasası politikaları uygulanmaktadır.9
İşgücü piyasasının sahip

olduğu dinamik

yapıdan kaynaklanan

düzensizlikleri engellemek, artan işsizlik sorununun hem ekonomik hem de sosyal
boyutu düşünüldüğünde işsizlikle mücadele etmek için uygulanan işgücü piyasası
politikaları önem teşkil etmektedir.

9

Biçerli, Mustafa Kemal; Çalışma Ekonomisi, Beta Kitapevi, 3. Baskı, İstanbul 2005, 481
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İşgücü piyasası politikaları, uygulanma yöntemleri açısından “aktif” ve “pasif”
olmak üzere ikiye ayrılarak ele alınmaktadır. En genel tanımıyla; işini kaybedenlere ve
işsizlere iş aradıkları dönemde gelir desteği sağlamaya yönelik politikalar pasif, arz ya
da talep yönlü önlemler aracılığıyla kişilerin işgücü piyasasına katılımını sağlayan
politikalar ise aktif olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca pasif işgücü piyasası politikaları
daha çok koşulsuz sosyal transfer olarak nitelendirilmektedir. Buna karşılık aktif işgücü
piyasası politikaları ise işgücü piyasasına (yeniden) katılmayı artıran ve dolayısıyla iş
arayanların istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen programlar olarak
nitelendirilebilmektedir.10 İzleyen alt başlıklarda pasif ve aktif işgücü piyasası
politikaları üzerinde detaylı bir şekilde durulacaktır.
1.3.1.

Pasif İşgücü Piyasası Politikaları

İşgücü piyasasında yer alan müdahaleler, hedeflerine ulaşmak için yapılan eylem
türlerine göre sınıflandırılmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan “Labour
Market Policy Statistics: Methodology 2013” başlıklı belgesi uyarınca 3 grupta
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma sunulan hizmetler, tedbirler ve destekler şeklinde
adlandırılmaktadır.11 Yapılan bu sınıflandırma OECD ve EUROSTAT raporlarında
kullanılmaktadır. Sunulan hizmetler ve alınan önlemler aktif politikaları oluştururken
yapılan desteklerde pasif politikaları oluşturmaktadır. ILO ve OECD‘ye göre sadece
gelir desteği sunan politikalar pasif işgücü piyasası politikalarını oluşturmaktadır.
İşgücü piyasasında bulunan bireylere yapılan destekler piyasaya yapılan
müdahaleler olarak atfedilmektedir. Destekler, işgücü piyasasının yapısından veya
işgücü piyasasının durumundan kaynaklanan dezavantajlı grupların durumunu telafi
etmek için bireylere doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan finansal destekler olarak
tanımlanmaktadır. Bu programların faydalanıcılarını işsizler ve aktif olarak iş arayanlar
oluşturmasının yanı sıra işgücü piyasasından erken emekliye ayrılan bireylerde
oluşturmaktadır.12 Gelir desteği olarak sunulan pasif işgücü piyasası politikaları
işsizlere gelir yardımı ve desteği ve erken emeklilik olarak iki grupta incelenmektedir.

10

ILO sayfa 13.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF/bc4d9da7-b3754eb3-97c7-766ebf7b4aa0?version=1.0 , (28.03.2016) s.13.
12
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF/bc4d9da7-b3754eb3-97c7-766ebf7b4aa0?version=1.0, s.8.
11
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1.3.1.1. İşsizlere Gelir Yardımı ve Desteği
Ekonominin durgunlaştığı dönemlerde çalışma kabiliyetinde ve istediğinde
olduğu halde uygun bir iş bulamayan, yarı zamanlı çalışmaya zorlanan, işyerinin
yapılanmaya gitmesi nedeniyle işten çıkarılan bireylerin ücret veya maaş kayıplarını
telafi etmek amacıyla doğrudan para yardımı yoluyla yapılan destekleri kapsamaktadır.
Bu kapsamda yapılan destekler işsizlik ödemeleri, kısmi işsizlik ödemeleri, part-time
işsizlik ödemeleri, kıdem tazminatı ve ücret garanti fonu olmak üzere 5 gruba
ayrılabilir.
1.3.1.1.1.
İşsizlik Ödemeleri
Çalışma gücüne ve arzusuna sahip olduğu halde uygun bir iş bulamayan
kişilerin gelir kayıplarını telafi etmek amacıyla yapılan yardımlardır. Bu
yardımlardan daha önce hiç çalışmamış olanlar dahi yararlanabilmektedir.
İşsizlik ödemeleri işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. 13
İşsizlik sigortası; belirli şartları sağlayan işçilere belirli bir süreliğine verilen
yardımları kapsamaktadır.
İşsizlik yardımı; işsizlik sigortasından faydalanabilme kriterlerini sağlayamayan
işçilere veya işsizlik sigortasından faydalanma süresi geçmiş kişilere yapılan
yardımlardır.
1.3.1.1.2.
Kısmi İşsizlik Ödemeleri
Sebebi ne olursa olsun (ekonomik durgunluk, iklim değişikliği gibi) kısa zamanlı
çalışma veya aralıklarla çalışmadan dolayı meydana gelen gelir kayıplarını telafi etmek
amacıyla yapılan yardımlardır.
1.3.1.1.3.
Part-time İşsizlik Ödemeleri
Tam zamanlı olarak çalıştığı işini kaybetmiş, ilave part-time iş arayan veya daha
fazla çalışabilecek olan şu anda da part-time çalışan kişilere ödenen yardımlardır.
1.3.1.1.4.
Kıdem Tazminatı
Hiçbir hatası olmadığı halde işveren tarafından işten çıkartılan çalışanlara kamu
fonundan ödenen tazminat türüdür.

13

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF/bc4d9da7-b3754eb3-97c7-766ebf7b4aa0?version=1.0, s.20.
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1.3.1.1.5.
Ücret Garanti Fonu
İflas sebebiyle işveren tarafından çalışanların ödenemeyen maaşlarının telafisi
için kamu fonundan ödenen tazminat türüdür.
1.3.1.2. Erken Emeklilik
Yaşlı personelin tamamı veya bir kısmının emekli edilerek işsiz veya belirli bir
hedef grubunun işe alınması imkânını sağlamaktadır. Erken emeklilik, koşullu ve
koşulsuz erken emeklilik olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
Erken emeklilik ile verimliliği azalan yaşlı işgücü işten çıkartılarak genç
işgücünün istihdamının arttırılmasının yanı sıra istihdamda olan ve işten çıkarılma riski
olan genç işgücünün istihdamının devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır.14 Fakat
uygulamada belirli bir iş tecrübesine sahip olan emeklilerin tekrar iş piyasasına
girdikleri ve genç işsizlerin iş bulma olanaklarının bu nedenle daraldığı görülmektedir.15
1.3.1.2.1.

Koşullu Erken Emeklilik

İşyerinde çalışan yaşlı personelin erken emeklilik imkânı ile yerini ya bir işsize
ya da belirlenmiş bir hedef grubuna devretmesi yöntemiyle uygulanmaktadır. Koşullu
erken emeklilikte yaşlı personelin ya tamamı emekli edilmekte ya da çalışma saatleri
azaltılmaktadır.
1.3.1.2.2.

Koşulsuz Erken Emeklilik

İşyerinde çalışan yaşlı personelin her hangi biriyle yer değiştirme zorunluluğu
olmadan uygulanan erken emeklilik programıdır. İşsizliğin arttığı, iş imkânlarının
azaldığı durumlarda veya çalışma şartlarının ağır olduğu madencilik gibi belirli
sektörlerde koşulsuz erken emeklilik uygulanmaktadır. Koşullu erken emeklilikte
olduğu gibi koşulsuz erken emeklilikte de yaşlı personelin ya tamamı emekli edilmekte
ya da çalışma saatleri azaltılmaktadır.16

14

Varçın, Recep; İstihdam ve İşgücü Piyasası Politikaları, Siyasal Kitabevi, Ocak 2004, s.21
Ferit Erkekli, “İstihdam Politikaları, Esneklik ve Özel İstihdam Büroları”, TİSK Aylık Dergisi, Eylül
2007, aktaran, Tümerdem, Meltem; a.g.e., s.23
16
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF/bc4d9da7-b3754eb3-97c7-766ebf7b4aa0?version=1.0, sayfa21
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Pasif işgücü piyasası politikaları ülkelerin sıklıkla başvurdukları ve kısa vadede
işsizlerin ekonomik, sosyal veya psikolojik bazı problemlerini çözmeye yarayan
politikalardır.17 Bu politikalar işsizliğin olumsuz sonuçlarının telafi edilmesinde ve
ekonomik güvencenin sağlanmasında uzun dönemde etkin olmayan kısa vadeli
programlardır.18
1.3.1.3.

Türkiye’de Uygulanan Pasif İşgücü Piyasası Politikaları

Ülkemizde pasif işgücü piyasası politikaları Türkiye İş Kurumu tarafından
yürütülmektedir. Ülkemizde uygulanmakta olan pasif işgücü piyasası politikalarını
işsizlik sigortası, ücret garanti fonu, kısa çalışma ödeneği ve kıdem tazminatı şeklinde
sıralayabiliriz. İşsizlik yardımı ve erken emeklilik ülkemizde uygulanan politikalar
arasında yer almamaktadır.
1.3.1.3.1.
İşsizlik Sigortası
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 47.maddesine göre bir işyerinde
çalışırken, çalışma gücü, istek ve becerisi olmasına rağmen, herhangi bir kusuru ve kastı
olmadığı halde işini kaybeden sigortalılara uygulanan zorunlu sigorta olduğu ifade
edilmektedir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 49.maddesine göre işsizlik
sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere,
sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder şeklinde ifade
edilmektedir. İşsizlik sigortası primi, prime esas aylık brüt kazançlarından yüzde 1
sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 Devlet payı olarak alınır.

19

Kısaca ifade

edildiğinde işsiz kalan bireylerin gelir kayıplarını ve işsizliğin doğurduğu olumsuz
etkileri azaltmak amacıyla işçi, işveren ve devlet payları tarafından oluşturulan fondan
alınan ödenektir.
Bu uygulamayla işsizlik sonucunda ortaya çıkan gelir kayıplarını önlemek,
maddi ve manevi zararları en az seviyede tutarak toplumda ki sosyal dengeyi bozucu
sonuçları ve suç eğilimini engellemek, satın alma gücünün azalması engellenerek
üretimin daha da düşmesini ve işsizliğin büyümesini önlemek, işsizlerin bir an önce iş
bulma içgüdüsü ile vasıflarına uygun olamayan iş tekliflerini kabul etmelerini
17

Korkmaz, Adem; Tetik, Alim; Avsallı, Hüseyin;”İşsizlikle Mücadelede Uygulanan Aktif Emek
Piyasası Politikaları Genel Olarak Dünya’da Ve Türkiye’de”, Dayanışma Dergisi, sayı 116, Ankara
Ekim 2012, s.42
18
Görücü, İbrahim; “Türkiye’de İşgücü Piyasası Yönetimi ve Bir Model Önerisi”, Doktora Tezi, 2006,
Malatya, s.59.
19
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engellemek amaçlanmaktadır.20 Bu kapsamda sigortalı işsizlere en az 180 en çok 300
gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
1.3.1.3.2.
Ücret Garanti Fonu
4857 sayılı İş Kanununun 33. maddesine göre “işverenin konkordato ( iflas
anlaşması) ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflas nedeni ile işverenin
ödeme güçlüğüne düştüğü durumlarda geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden
kaynaklanan üç aylık ücret alacaklarını karşılamak” amacıyla oluşturulmuştur.
Çalışanları korumak ve desteklemek amacıyla uygulanan ücret garanti fonu
işçinin işverenden alacağı üç aylık ücreti devlet tarafından güvence altına alınmaktadır.
Bu sayede işçilerin ücretlerini alamama gibi bir durumun ortaya çıkması önlenmiş
olmaktadır.
1.3.1.3.3.
Kısa Çalışma Ödeneği
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. Maddesine göre “Genel
ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık
çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin
tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde işyerinde üç ayı aşmamak
üzere kısa çalışma yapılabilir.” İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için,
işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarını sağlaması gerekmektedir. Bu uygulama
üretimi azaltan veya üretime ara veren işyerlerinin işçileri işten çıkartmasını
engellemeyi amaçlamaktadır.
1.3.1.3.4.
Kıdem Tazminatı
İş Kanunu gereği kıdem tazminatı, çalışanın çeşitli nedenlerle işyerinden
ayrılması veya çıkarılması durumunda işverenin çalışana ödediği tazminat türüdür.
Varçın’a göre kıdem tazminatı, çalışanların işyerinde iş güvencesinin sağlanmasını, yani
işverenlerin işçileri işten kolayca çıkarmalarını engellemeyi sağlayan bir sistemdir.
Kıdem Tazminatı işten atılan elemanın tazminat ile ödüllendirilmesinden ziyade,
işverenlerin kolayca eleman atmamalarını, dolayısıyla işyerinde iş güvencesinin
sağlanmasını hedefleyen bir sistemdir.21

20
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1.3.2.

Aktif İşgücü Piyasası Politikaları

Dünya genelinde politika yapıcılar, işini kaybeden insanların yeniden iş
bulmalarını kolaylaştıracak ve çalışan kişilerin ise verimlilikleri ile gelirlerini artıracak
işgücü piyasası politikalarının belirlenmesi hususunda sorun yaşamaktadırlar. AİPP’ler
konjonktürel ve yapısal işsizliğe çözüm bulmak amacıyla teşvik edilmektedir. Aktif
işgücü piyasası politikalarının tarihi eskilere dayanmaktadır. AİPP’lerin geçmişi;
ABD’de 1960’lara ve 1970’lere, İsveç’te 1970’lere, Almanya’da 1990’lara, AB’de
Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde 1990’lara ve yine OECD’de 1990’lara kadar
gitmektedir. Belirtilen ülke ve ülke gruplarının yanında aktif işgücü piyasası politikaları
farklı pek çok ülkede de uygulanmıştır.
Aktif işgücü piyasası politikaları sosyal devletlerin “aktif olarak” iş arayanların
istihdam edilebilirliğini arttırmak ve bu sayede toplam işsizliği azaltmak amacıyla
kullandıkları işgücü piyasası müdahalesidir. Bu sebeple AİPP’lerin temel amacı
katılımcıların işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlayarak istihdam edilebilirliğini
arttırmaktır. Ayrıca bireysel verimliliğin ve ücretlerin artışı da müdahalenin amacı
içerisinde yer almaktadır.22AİPP’lerin diğer amaçları ise iş yaratma, işgücü
piyasasındaki arz ve talebin eşleşmesinin geliştirilmesi, katılımcıların refah artışının
sağlanması ve kamu maliyetlerinin düşürülmesi olarak sıralanabilmektedir.
AİPP’ler pasif işgücü piyasası politikalarının tamamlayıcısı durumundadır.
OECD ülkelerinde aktif ve pasif politikalarının tasarımı OECD’nin 1994 ve 2006 yılı
çalışmalarından olan “OECD Jobs Strategy ve “Re-stated Jobs Strategy”nde yer aldığı
gibi giderek birbirleriyle ilişkili olmaktadır. Bu gelişmeler iş aramak ve bir işe başlamak
için karşılıklı yükümlülükler içerisinde iş arayanları hedefleyen bir strateji olan
“aktivasyon” önderliğinde özetlenmektedir. Aktivasyonun önemli unsurları;
1) Kamu İstihdam Kurumları tarafından işsizlik sorununda erken müdahalelerin
ve iş arayanlar ile danışmanlar arasındaki yoğun bir iletişimin sağlanması
2) İşin durumu ve iş arama faaliyetlerinin izlenmesi ve düzenli olarak
raporlanması

22

ILO, Kluve, Jochen; “A Review Of The Effectiveness Of Active Labour Market Programmes With A
Focus On Latin America And The Caribbean”, ILO Research Department Working Paper No. 9 ,Mart
2016, Sayfa1-2
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3) İşe geri dönüş sözleşmesi ya da bireysel eylem planlarının hazırlanması
4) Açık işlere işsizlerin doğrudan gönderilmesi
5) AİPP’lere yönlendirmelerin yapılması
şeklinde sıralanabilmektedir.
AİPP’leri sınıflandırmaya çalışan bazı çalışmalar bazen sübvansiyon programları
ve hem beceri eğitimlerini hem de finansal destekleri içeren girişimcilik eğitimlerini
ayrı bir kategoride tanımlayabilmektedir. Genellikle bu çabalar, düşük-orta gelirli
ülkelerde uygulanan program türlerini yakalamaya odaklanmaktadır. 23
AİPP’ler ILO’nun yapmış olduğu “A Review Of The Effectiveness Of Active
Labour Market Programmes With A Focus On Latin America And The Caribbean”
çalışması kapsamında 4 başlık altında toplanmıştır.
1) İş arama yardımları,
2) İşgücü piyasası eğitimleri,
3) Özel sektör istihdam teşvikleri,
4) Kamu sektörü istihdamı.
Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan “Labour Market Policy Statistics:
Methodology 2013” başlıklı belgesi uyarınca AİPP’ler 6 başlık altında incelenmektedir.
Bu sınıflandırma OECD ve EUROSTAT tarafından kullanılmaktadır.
1)

İşgücü Piyasası Hizmetleri

2)

Eğitim Programları

3)

İstihdam Teşviki

4)

Koruyucu ve Destekleyici İstihdam ve İyileştirme Programları

5)

İş Yaratma Programları

6)

Girişimcilik

AİPP’ler ile işsizlik süresinin kısaltılması, işgücü verimliliğinin arttırılması,
istihdamın korunması ve arttırılması hedeflenmektedir. Bu hedefleri gerçekleştirme
doğrultusunda AİPP’ler işgücü piyasasına erişimi kolaylaştırmayı, mesleki becerileri
23
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geliştirmeyi ve işgücü piyasasındaki düzensizlikleri gidererek sosyal adaleti sağlamayı
amaçlamaktadır.
Bu çalışmada AİPP’ler, ILO’nun yapmış olduğu 4 kategoriden oluşan
sınıflandırma ile incelenecektir. Bunlar etkin eşleştirmeyi sağlamak amacıyla iş arama
yardımları, beceri uyumsuzluğunu azaltmak ve beşeri sermaye birikimini sağlamak için
işgücü piyasası eğitimleri, işgücü talebini arttırmak ve eşleştirme sürecini geliştirmeyi
hedefleyen özel sektör istihdam teşvikleri ve son olarak beşeri sermayenin aşınmasını
önlemeyi amaçlayan kamu sektörü istihdamı olarak adlandırılmaktadır.
1.3.2.1. İş Arama Yardımları
İş arama yardımları, iş arayanların iş arama çabalarını arttırmayı amaçlayan
programlardır. Bu programların genel olarak hedefini iş arama sürecinin etkinliğini
sağlama ve doğru iş arayan ile doğru işvereni bir araya getirme oluşturmaktadır. Bu
program iş arama eğitimleri, danışmanlık hizmeti, izleme sistemi, iş kulüpleri, iş arama
yükümlülüklerine uyulmadığı zaman başvurulan yaptırımlar gibi birçok bileşeni
içermektedir.
İş arama yardımları, gelecekteki istihdam edilebilirliği ya da iş bulma tercihini
değiştirmediği sürece kısa dönem etkisi olacaktır. En iyi duruma göre iş arama
yardımları nicel anlamda küçük etkileri olacaktır. En kötü halde ise, program tarafından
meydana gelen etki yeterli olmazsa uzun dönem etkisi ya sıfır ya da biraz olumsuz
olabilir. 24
1.3.2.2. İşgücü Piyasası Eğitimleri
İşgücü piyasası eğitimleri, beşeri sermayeyi arttırmayı amaçlayan tüm
programları kapsamaktadır. Eğitim “klasik” aktif işgücü piyasası politikası olarak
görülebilir ve dünya çapında en sık kullanılan program türünü oluşturmaktadır. Beşeri
sermayeyi arttırma ve beceri uyumsuzluklarını azaltma amacına bir dizi eğitim
bileşenleri ile ulaşılabilir. Bunlar sınıf içi mesleki ve teknik eğitim, işbaşı eğitim, temel
beceri eğitimleri, yaşam becerileri eğitimi ve yeni bir meslek edindirme olarak
sıralanabilmektedir. Eğitim programları bir ya da daha fazla bileşenin kombinasyonu
şeklinde uygulanabilmektedir.
24
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Eğitimin zaman alması sebebiyle katılımcıların istihdam olasılıkları üzerinde
kısa dönemde kilitleme etkisi (lock-in effects) olarak adlandırılan olumsuz etkisi
beklenmektedir. Fakat beşeri sermaye birikimi sebebiyle uzun dönemdeki etkisi
muhtemelen önemli derecede büyük olacaktır. Eğitimin içeriği eksik ve günün
koşullarına göre güncellenmemiş ise olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır. Eğitim halinde
yer değiştirme etkisi küçük olacaktır. Eğitimi destekleyen kamu maliyetleri orta veya
yüksek olacaktır.
1.3.2.3. Özel Sektör Teşvik Programları
Özel sektör teşvik programları özel sektör istihdamı konusunda işçi ve işveren
davranışını değiştiren teşvikleri oluşturma amaçlı tüm müdahaleleri kapsamaktadır. Bu
kategorideki en belirgin program özellikle OECD ülkelerinde ücret sübvansiyonudur.
Sübvansiyonların amacı yeni kişileri işe almaya ya da işten çıkarmaları engellemeye
yönelik işlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için işverenleri cesaretlendirmektir. Bu
sübvansiyonlar ya doğrudan işverenlere ücret sübvansiyonu olarak ya da sınırlı bir
zaman için çalışanlara mali teşvikler olarak uygulanmaktadır. Bu programın hedef
kitlesini genellikle uzun dönem işsiz kalan kişiler ve dezavantajlı gruplar
oluşturmaktadır.
Teşviklerinin ikinci türü de kendi işini kurma yardımıdır. Kendi işini kurmak
isteyen işsizlere belirli bir süre için danışmanlık desteği ve ödenek ya da kredi
sağlanmaktadır. Mali destek ve eğitimi birleştiren girişimcilik programlarıyla kesişen bu
programlar gelişmekte olan ülkelerde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Kredi
bileşenlerine nazaran eğitim bileşenine daha fazla vurgu yapılmaktadır. Kendi işini
kurmak isteyenlere sunulan teknik eğitim hizmetinin içeriğini işletme becerileri, okuma
yazma ve yaşam becerileri kapsamaktadır. 25
Özel sektör teşvik programlarının esas amacı eşleştirme sürecini geliştirmek ve
işgücü talebini arttırmaktır. Ayrıca tipik olarak çalışma uygulamaları (işbaşı eğitim)
yoluyla beşeri sermaye birikimi de vardır. Uygulama öncesi etkilerine göre bu program
türü eğer sübvansiyonlu iş gelecekteki iş ve istihdam edilebilirliği değiştirmezse kısa
dönemde pozitif bir etkisi olacaktır. (İş merdiveni etkisi “job ladder effect”, olarak
adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle çalışanlar firmalara verimliliklerini kanıtlar ve
25

Kluve;a.g.m.,s.4.

23

sübvansiyon döneminin ötesinde de istihdamda kalırlar.) Yer değiştirme etkisi bu
programlar için oldukça yüksektir.
1.3.2.4. Kamu Sektörü İstihdamı
Son olarak kamu sektöründe doğrudan istihdam programları kamu hizmetleri
sunan kamu işleri ya da diğer faaliyetlerin sağlanması ve doğrudan iş yaratmaya
odaklanmaktadır. Bu tedbirler temel olarak en dezavantajlı grupları hedeflemekte ve bu
gruptakilerin işgücü piyasasıyla ilişkilerini sürdürmeyi devam ettirmesini ve işsizlik
süresi boyunca beşeri sermayelerini kaybetmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca
işgücü talebini de arttırabilmektedir.
Bu program türünün etkisi; doğrudan istihdam programlarının iş öncelikleri ve
istihdam edilebilirlikleri değişmediği sürece kamu istihdamında kısa vadeli etkisi
olacaktır. Yer değiştirme etkisinin yüksek riski de vardır. Son olarak yaratılan işler daha
çok ilave bir şekilde oluşturulan işlerdir. Yani gerçekte işgücü piyasasında olan ve talep
edilen işler değildir. Bu etkiler ışığında net iş yaratımı ve kişilerin istihdam olasılıklarını
arttırma politikası olarak kamuda iş yaratımını göstermek genellikle zordur. Bunun
yerine, dezavantajlıları işgücü piyasasına yakın tutmak ve onlara bir gelir sağlamak ya
da tamamen “pasif” gelir sağlamak yerine kamu işleri sağlayarak toplam işsizlik
rakamlarını düşük tutmak adına bir sosyal politika hizmeti gibi görünmektedir. 26
Dünya bankası tarafından kullanılan sınıflandırma kapsamında üç farklı TYP
modelinin olduğu söylenebilir.27
1.

Kısa Dönemli Programlar: Programın amacı programa katılan kişilere

gelir desteği sağlamaktır. Mevsimsel koşullar nedeniyle işsiz kalan kişilere herhangi bir
beceri kazandırma hedefi olmaksızın geçici olarak uygulanmaktadırlar.
2.

Uzun Dönemli Programlar: Program çoğunlukla yoksulluğu azaltıcı

niteliğiyle öne çıkmakta ve yine katılımcılara gelir desteği sunmak amacıyla
uygulanmaktadır. Programların bazıları belli bir süre boyunca istihdam garantisi
sunmaktadır. Bu programların kısa dönemli programlardan en büyük farkı; uygulamada

26
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tüketimin düzenlenmesi ve altyapının geliştirilmesi gibi amaçlarının olması ve
böylelikle yoksulluğun azaltılmasının hedeflenmesidir.
3.

Destek Niteliğindeki Programlar: Bazı ülkelerde TYP’ler gelir desteği

gibi geleneksel amaçların yanında farklı amaçlara ulaşmada yardımcı araç olarak da
kullanılmaktadır. Bu modelde TYP’lerin öne çıkan özelliği; katılımcıların mesleki
becerilerinin artırılarak program sonrasında kalıcı istihdama yönelmesidir. Özellikle
genç işsizliğinin ve beceri uyumsuzluğunun yüksek olduğu işgücü piyasalarında söz
konusu nitelikteki TYP uygulaması yürütülmektedir.
Aktif işgücü programlarının ortaya çıkardığı etkiler bir tablo ile özetlenecek
olursa;
Tablo 2 Aktif İşgücü Programlarının Temel Özellikleri

Kamu Maliyeti
Kısa Dönem
Etkisi
Uzun Dönem
Etkisi ( En İyi
Durum)
Uzun Dönem
Etkisi ( En Kötü
Durum)
Yer değiştirme

İş Arama
Yardımları

İşgücü Piyasası
Eğitimleri

Düşük

Orta/Yüksek

Özel Sektör
İstihdam
Teşvikleri
Yüksek

Olumlu

Olumsuz

Olumlu

Olumlu

Az Olumlu

Çok Olumlu

Az Olumlu

Nötr

Az Olumsuz

Az Olumsuz

Olumsuz

Çok Olumsuz

Orta

Düşük

Yüksek

Yüksek

Kamu Sektörü
İstihdamı
Yüksek

Kaynak: Jochen Kluve tarafından yapılmıştır.
İş arama yardımları kısa dönemde olumlu etki meydana getirirken uzun
dönemde olumsuz etki meydana getirmektedir. İşgücü piyasası eğitimleri uzun
dönemde olum etki meydana getirirken kısa dönemde olumsuz etki meydana
getirmektedir. Ayrıca işgücü piyasası eğitimlerinin orta veya yüksek derecede maliyeti
bulunmaktadır. Özel sektör istihdam teşvikleri kısa dönemde olumlu etki gösterirken
uzun dönemde olumsuz etki göstermektedir. Ayrıca yüksek derecede maliyeti ve yer
değiştirme etkisi bulunmaktadır. Kamu sektörü istihdamı kısa dönemde olumlu uzun
dönemde olumsuz etkiye sahiptir. Kamu sektörü istihdamı yüksek maliyetli ve yer
değiştirme etkisi olan programlardır.
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Çalışmanın konusunun aktif işgücü piyasası politikalarının etki değerlendirmesi
olması sebebiyle bu bölümde aktif ve pasif işgücü piyasası politikalarına kısaca
değinilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Aktif işgücü piyasası politikasının tarihsel
gelişimi, tanımlamaları, amaçları ve Türkiye’de uygulanan programlar kapsamında
ayrıntılı incelenmesi devam eden bölümde ele alınmaktadır.
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İKİNCİ BÖLÜM
AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI
2.1.

AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARININ TARİHSEL

GELİŞİMİ
AİPP’lerin tarihsel gelişiminin incelendiği bu bölümde, AİPP’ler Dünya’da ve
Türkiye’de olmak üzere iki başlık altında ele alınacaktır. Dünya’da AİPP’lerin ne
zaman ve nasıl ortaya çıktığı incelendikten sonra Türkiye’de kalkınma planları işgücü
piyasası

açısından

değerlendirilerek

AİPP’lerin

gelişimine

ve

uygulanmasına

değinilecektir.
2.1.1.

Dünya’da Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Tarihsel Gelişimi

II. Dünya Savaşı sonrasında birçok Avrupa ülkesi, işsizliği önlemek için temel
olarak mesleki eğitimler aracılığıyla AİPP’leri güçlendirme çabası içinde olmuşlardır.
Zira beceri açığı ve hızlı ekonomik büyüme bağlamında gelişen sektörler tarafından
ihtiyaç duyulan işgücünü sağlayabilmek için işsizlerin yeniden eğitimi o dönemde
ülkelerin en çok ihtiyaç duyduğu politikadır.28
AİPP kavramında yer alan ”aktif” kelimesi, İsveç’te 1950’lerde, ücret
kısıtlamaları temelinde oluşturulan politikalara karşı olarak üretilen politikalardan
alınmıştır. 1950’lerden önce de istihdam politikaları kapsamında birçok mesleki eğitim
ve iş

yaratma programı uygulanmış olsa da bu politikalar AİPP olarak

adlandırılmamıştır. AİPP kavramı, 1948’de iki sendika ekonomisti, Gösta Rehn ve
Rudolf Meidner tarafından tam istihdam hedefine ulaşılmasıyla birlikte enflasyonu
kontrol altında tutan politikalar olarak tanımlanmıştır. Bu iki ekonomist, anti
enflasyonist talep yöntemi politikasının, verimliliği düşük sektörlerde neden olabileceği
işsizlik probleminden kaçınmak için işgücü piyasasında yeniden eğitimi ve hareketliliği
öngören politika tedbirleri sunmuşlardır. Söz konusu politika tedbirleri ile verimliliği
düşük sektörlerde işsizlik riski altında olan çalışanların, verimliliği yüksek sektörlere
geçişlerinin mümkün olabileceği belirtilmiştir. OECD İsveç’teki bu politikalara ilgi
28
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Giuliano;
“The
Political
Economy
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Labor-Market

Policy”,

göstermiş ve bünyesindeki üye ülkeleri bu politikaları uygulamaya teşvik etmek için
1961 yılında İşgücü ve Sosyal Sorunlar Komitesi’ni kurmuştur.29
AİPP’ler Avrupa’da ise 1960’ların başında işgücü darboğazı ve aşırı ücret artışı
problemlerini ortadan kaldırmak için ortaya çıkmıştır. 1960’larda aktif işgücü piyasası
politikalarının Avrupa’daki amacı; işgücü arzını arttırmak ve işgücünün verimliliği
düşük olan sektörlerden verimliliği yüksek olan sektörlere geçişini sağlamak olmuştur.
Bu amaçla aktif işgücü piyasası politikaları; işgücüne katılımı arttıracak ve coğrafi
hareketliliği sağlayarak işgücü sıkıntısı çekilen bölge, sektör veya mesleklere göre
yeniden yerleştirmeyi sağlayacak şekilde uygulanmıştır. Bazı ülkelerde, işgücü
darboğazının olduğu bölge ve sektörlerde çalışma izni ile yabancı işçi alımı hükümet
tarafından desteklenmiştir.30
1973-1975 petrol şoku ve devam eden ekonomik krizi sonrasında işgücü
piyasası politikaları ekonomik anlamda değişikliğe uğramış ve petrol şoklarının
etkisiyle ortaya çıkmış olan kitlesel işsizlikle mücadele başlamıştır. Bu bağlamda aktif
işgücü piyasası politikalarının farklı türleri ortaya çıkmıştır.

“Meşguliyet” olarak

adlandırılan ve gerçek anlamda işsizleri işgücü piyasasına tekrar entegre etmeyi
amaçlamamakla birlikte; onların geçici işlerle ilgilenmelerini/meşgul olmalarını
sağlayarak kişilerin işsizliğe bağlı olarak beşeri sermayelerinin aşınmasını yavaşlatmayı
amaçlayan politikalar olarak uygulanmıştır.31
Avrupa’da işsizliğin artması ile AİPP’lerin amacı hem işveren hem de işçi
yönüyle ele alınarak geniş ölçekli işsizliği özelliklede dezavantajlı gruplardaki işsizliği
azaltmak için değişikliğe uğramıştır. Eğer işsizlik, beceri uyumsuzluğunun veya pasif
politikalardan kaynaklı çalışmayı caydırıcı sonuçların bir parçası ise AİPP’ler istihdam
edilebilirliği arttıran, işsizlerin işgücü piyasasına girişini sağlayan ve iş aramayı teşvik
eden politikalar olması beklenmektedir. AİPP’lerin enflasyonu arttırmadan işsizliği
azaltmak için toplam talebi yönettiği düşünülmektedir. Bu programlar aynı zamanda
rekabeti, ücret dengesini ve istihdamı düzenlemektedir. 32
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1990’lar AİPP’ler için Avrupa Birliğindeki yapısal değişikliklere eşlik etmek
amacıyla önemli bir politika olduğu zamandır. Bu dönem boyunca AİPP’ler kamu işleri
ya da eğitim programları şeklinde geçiş ülkelerinde istihdam stratejilerinin bir parçası
haline gelmiştir. İşgücü piyasasının çerçevesi yapısal sorunların öncelikle arz yanlı bir
sorun olduğunu ve bu uyarlamaları kolaylaştırmak için orta ve uzun dönemli
stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.33
Avrupa’da sürekli olarak artan işsizlik oranlarının sebepleri olarak; işgücü arz ve
talebi arasındaki beceri uyumsuzluğu, verimlilik seviyesine göre aşırı ücretlendirme,
işsizlik yardımlarının artması, işgücündeki düzensizlikleri önlemek için katı kurumsal
düzenlemelerin tasarlanması gösterilmektedir. Başlangıçta, hükümetlerin politikaları;
değişen talep doğrultusunda işgücü özelliklerini daha iyi şekillendirmeye, işgücünün
vasıflarını artırmaya, firmaların işgücü maliyetlerini düşürmeye ve iş arama
verimliliğini artırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu çerçevede, oluşturulan söz
konusu politikalar AİPP kapsamında yer almaktadır. 1990’lı yılların ikinci yarısından
itibaren birçok Avrupa ülkesinin istihdam performansındaki gözle görülür iyileşme
AİPP’lerin fiilen işledikleri yönündeki varsayımı kuvvetlendirmiştir.34
1990’lardan beri işsizliği hedef alarak istihdamı arttırma tedbirlerini içeren
AİPP’lere olan ilgili tüm dünyada artış göstermiştir. Geleneksel tanıma göre bu politika
açık işler ile işsizleri bir araya getirerek eşleştirmeyi, işgücü piyasası eğitimlerini ve
teşvikler aracılığıyla iş yaratma programlarını içermektedir. Bu politikaların
kullanımının yaygınlaştırılması için yapılan öneriler OECD ve Avrupa Komisyonu
tarafından standart bir hal almıştır. Avrupa Konseyi 1997’de AİPP’leri temel bileşen
olarak gören istihdam stratejisini kabul etmiştir.35
OECD’nin 1994 “Jobs Study” çalışmasında yer alan önerilerden biri de
AİPP’leri geliştirmek ve genişletmektir. Bu amaçla kamu harcamalarını pasif
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tedbirlerden ziyade istihdama yönlendirmek amacıyla aktif tedbirlere harcanması ve
AİPP’lerin etkinliğinin arttırılması düşünülmektedir.36
Aktif işgücü piyasası politikalarının gelişimi kısaca özetlenecek olursa; AİPP
olarak sınıflandırılabilecek ilk uygulamanın hangi tarihte başladığını tam olarak
söylemek mümkün değildir.37 Ancak 1929’daki Büyük Buhrandan sonraki yıllarda
özellikle 1930’larda AİPP’ler kavramsallaştırılmış ve uygulamaya konulmuştur.
ABD’de Yeni Düzen kapsamında ve Almanya’da ise ikinci dünya savaşı arasındaki
dönemde ilk AİPP uygulamaları hayata geçirilmiştir.38 Bununla birlikte, AİPP’leri ön
plana çıkaran asıl gelişme 1950’lerde İsveç’te yaşanan ekonomik ve sosyal dönüşüme
sağladığı katkı olmuştur. Ayrıca AİPP’ler Avrupa Birliği’nin gelişiminde de kritik rol
oynamıştır. 1970’lerde yaşanan petrol krizleri sonrasında artan işsizlik oranları,
AİPP’leri yeniden Avrupa’nın gündemine taşımıştır. Petrol krizi sonrasında kişilere
uzun süre sağlanan işsizlik yardımlarının kişilerin istihdama erişmesinde daha iyi sonuç
vermediğini ortaya koyan çalışmalar neticesinde 1997 yılında Avrupa Komisyonu
tarafından hazırlanan Avrupa İstihdam Stratejisi ile birlikte AİPP’ler yeniden önemli bir
politika aracı haline gelmiştir. Her ne kadar AİPP’ler pek çok gelişmekte olan ülkede
bugün için uygulanıyor olsa da henüz gelişmekte olan ülkelerdeki tarihsel gelişim tam
olarak ortaya konulamamıştır.
2.1.2.

Türkiye’de AİPP’lerin Tarihsel Gelişimi

Yıllar itibari ile ortaya çıkan krizler birçok ülkenin hem ekonomik hem de sosyal
politikalarını gözden geçirmesine sebep olduğu gibi Türkiye’de bu durumdan
etkilenmiştir. Amerika ve Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye’de AİPP’lerin gelişmesi ve
uygulanması çok eski tarihlere dayanmamaktadır. Planlı ekonomiye geçişten sonra
belirlenen hedefler doğrultusunda uygulanan politikaların incelenmesiyle AİPP’lerin
Türkiye’deki tarihsel gelişiminin anlaşılabileceği düşünülmektedir.
1990 ile birlikte ekonomik büyümenin istihdamı artırmadığı görüldükten sonra
istihdam politikaları gözden geçirilmiş ve AİPP’ler önem kazanmaya başlamıştır. Bu
çerçevede, Kalkınma planları incelendiğinde aktif işgücü piyasası politikası olarak
sınıflandırılabilecek uygulamalar ve politika tedbirleri bulunmakla birlikte AİPP’lerden
36
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ilk kez VII. Kalkınma Planında bahsedilmektedir. Bu sebeple kalkınma planları işgücü
piyasası politikaları açısından değerlendirilecektir.
I. Kalkınma Planında hızlı nüfus artışıyla birlikte artan işgücünü istihdam
edebilmek için yeni iş alanları yaratılması ve yeni yatırımların yapılması planlanmıştır.
1961 yılında istihdamın yüzde 78’i tarım sektöründe bulunmaktadır. Tarım sektöründe
bir işte gereğinden fazla çalışan olması gizli işsizliğe sebep olurken tarım dışı
sektörlerde açık işsizlik yaşanmaktadır. Bu problemin çözümü için özel tedbirlerin
alınması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca çalışanların mesleki bilgi ve beceri düzeylerini
yükseltmek, yetiştirilen işgücünün ilgili oldukları meslekte istihdam edilmelerinin
sağlanması, istihdamda yer alan bireylerin meslek gruplarındaki dengesiz dağılımın
düzenlenmesi, sanayi içinde eğitim yoluyla mesleki eğitim merkezleri veya işletmelerde
açılacak kurslar aracılığıyla çalışanların niteliklerinin arttırılması hedeflenmiştir.39
II. Kalkınma Planında hedeflenen kalkınma hızına bağlı olarak istihdam
oranında artış yaşanması planlanmaktadır. İstihdam etkisi yüksek olan sektörlere ağırlık
verilmesi, kullanılmayan kapasitenin olduğu alanlarda teşvik tedbirleri ile iş
imkânlarının yaratılması, İş ve İşçi Bulma Kurumunun (İİBK) işgücünü mesleğe
yönlendirme görevini yapabilecek kapasiteye ulaştırılması hedeflenmiştir.40
III. Kalkınma Planında sanayileşmenin kısa dönemde tek başına istihdam
sorununu çözmeye yetecek sayıda iş olanakları yaratamayacağı kabul edilerek
istihdamın özel tedbirlerle desteklenmesi öngörülmüştür. Kişilerin eğitim aldıkları
mesleklerde istihdam edilmesi, işgücü fazlasının olduğu bölge ve sektörlerdeki kişilerin
yurtdışında çalışma imkânından öncelikle faydalandırılması, İİBK tarafından işsizleri en
çok verim sağlayacakları açık işlerde istihdam edilmesine yönelik tedbirlerin alınması,
işgücünün niceliği ve niteliği hakkında bilgi toplayan bir sistemin kurulması
hedeflenmiştir.41
İlk üç kalkınma planının odak noktasında işgücü piyasasına yönelik politikaların
yer almadığı görülmektedir. Söz konusu Kalkınma Planlarında sanayileşmenin ve milli
gelirin arttırılmasına büyük önem verildiği görülmektedir. Bunun yanında, yatırımların
ve kalkınma hızının artmasına bağlı olarak dolaylı bir şekilde istihdamında artacağı ve
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işsizlik oranının gerileyeceği düşünülmektedir. Bu sebeple sanayi sektörünün milli gelir
içerisindeki payının ve yatırımların arttırılması, milli gelir ve toplumun refah
seviyesinin yükseltilmesi ilk üç kalkınma planının temel hedeflerini oluşturmaktadır.
1946 yılında kurulan İş ve İşçi Bulma kurumu işçilere iş imkanları sunmak,
işgücü arz ve talebinin bir araya getirilerek aracılık hizmetinin sağlanması amacı ile
kurulmuş olsa da kurum 1960 yılından itibaren daha çok yurtdışına işçi gönderme
görevini üstlenmiştir.
IV. Kalkınma Planında artan işsizlik oranı ile birlikte;

nüfus artış hızının

azaltılması, emek yoğun istihdamın arttırılması, erken emeklilik, yurtdışına emek göçü,
kendi işyerini açma, kamu kurumlarında daha fazla istihdam, işgücü piyasasında
düzenleyici çalışmalara gidilmesi ve eğitim faaliyetlerinde köklü sayılabilecek
çalışmalar planlanmıştır. Bölgelerarası nitelikli insan gücü dengesizliğinin azaltılması,
özellikle

yükseköğrenim

mezunlarının

zorunlu

çalışmasına

yönelik

yasal

düzenlemelerin yapılması, nitelikli teknik insan gücünün yetiştirilmesi için özel
programların geliştirilmesi, işsizlik sorununa teknolojik ilerlemeyle çelişmeyen etkin
çözümler getirmek hedeflenmiştir.42
Artan işsizlik problemi ile birlikte istihdam ilk defa temel amaçlardan biri olarak
dördüncü beş yıllık Kalkınma Planında ele alınmıştır. Bu doğrultuda “İİBK’nın yerel
ölçekten kaynaklanan en son verilere dayalı olarak, ülkenin üretim sürecinde
yoğunlaşan ekonomik ve teknolojik değişme ve gelişmeleri algılayabilecek, üretim
sürecinin güncel ve gelecekteki insan gücü gereksinmelerini tanımlayabilecek, işgücü
piyasasının bütününde etkin, teknik bir örgütsel yapıya kavuşturularak” daha etkin bir
hale getirilmesi hedeflenmiştir.43
V. Kalkınma Planında istihdamın arttırılması ve öncelikle genç işsizliğinin
azaltılması, göç veren bölgelere işgücü yoğunluğu yüksek sektörlerde yatırım yapılması,
örgün ve yaygın eğitim programlarıyla vasıfsız işgücünün niteliği geliştirilerek istihdam
edilebilirliğinin arttırılması, genç işgücünü istihdam eden ve genç işgücünün niteliğinin
geliştirilmesi için eğitim sağlayan işverenlere teşvik verilmesi, kendi işini kuracaklara
yönelik destek hizmetlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.44 Plan döneminde 11 Ocak
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1988 yılında resmi gazetede yayınlanan İş ve İşçi Bulma Kurumu İşgücü Yetiştirme
Yönetmeliği ile İŞKUR aktif işgücü piyasası politikalarını yürütmeye başlamıştır.
VI. Kalkınma Planında istihdamın arttırılmasına yönelik olarak girişimcilik
ruhunun ve gücünün geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,
nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve mevcut işgücünün niteliğinin geliştirilmesi,
istihdamın gelişmesini etkileyen olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.
Yaygın ve meslek kazandırıcı eğitime öncelik verilerek ekonominin ihtiyaçlarına cevap
verilmesinin sağlanması, meslek standartlarının belirlenmesi, insan gücü planlama
sisteminin oluşturulması, nitelikli işgücü yetiştirilmesine ağırlık verilmesi, örgün ve
yaygın mesleki eğitim, beceri kazandırma eğitimi, iş öncesi eğitimi, işbaşı eğitimi ve
yeniden eğitim programları ve hizmetleri desteklenerek yaygınlaştırılması, İBBK’nın
işgücü piyasasında etkinliğini artıracak biçimde tekrar yapılanması hedeflenmiştir.45
VII. Kalkınma planında rekabetçi, üretken istihdam yaratmanın gerekliliği
ortaya konmuştur. Aktif işgücü piyasası önlemlerine ağırlık verileceği vurgulanmıştır.
İstihdam hizmetlerinin etkinliğini arttırmak, işsizler ile beceri düzeyi düşük işçilerin
niteliklerinin arttırılması, mesleki danışmanlık sisteminin kurulması hedeflenmiştir.46
VI. Kalkınma Planında İŞKUR’un işgücü piyasasında etkinliğinin arttırılması
hedeflenmiş olsa da AİPP’ler başlığı altında alınan tedbirler ilk olarak VII. Kalkınma
Planında yer almaktadır.
VIII. Kalkınma Planında bilgi toplumuna geçiş sürecinde en önemli faktör bilgi
ve insan gücü olması sebebiyle işgücünün niteliğinin arttırılması önem kazanmıştır.
İstihdam hizmetlerinde etkinliğin artırılması, özel istihdam bürolarının faaliyet
göstermelerine imkân sağlanması, işsizler ile beceri düzeyi düşük işçilerin nitelikleri
artırılarak üretken istihdamda çalışmalarının teşvik edilmesi, meslek standartları sınav
ve belgelendirme sistemi kurulması, mesleki danışmanlık sistemi kurulması,
dezavantajlı grupların istihdamını sağlayacak aktif ve pasif politika önlemlerinin
alınması hedeflenmiştir.47
Söz konusu kalkınma planı döneminde, 2003 yılında 4904 sayılı Türkiye İş
Kurumu Kanunu yürürlüğe girmesi ile birlikte İŞKUR’un yasal bir zemine kavuşması

45

DPT; VI. Kalkınma Planı, s. 302-303.
DPT; VII. Kalkınma Planı, s.49-55.
47
DPT; VIII. Kalkınma Planı, s. 129-130
46
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sağlanmıştır. Aynı yasada özel istihdam bürolarının da düzenlenmesi ile birlikte
özellikle gençlere, kadınlara ve özürlülere yönelik olmak üzere işsizliği azaltıcı
önlemlerin alınmasını; işsizlik riskiyle karşılaşabilecek beceri düzeyi ve ücret seviyeleri
oldukça düşük bireylerin işsiz kalmalarını engelleyici ve niteliklerini artırmayı
amaçlayan aktif ve pasif istihdam politikaları uygulanmaya başlanmıştır.48
IX. Kalkınma Planı önceki planlardan farklı bir yapıda tasarlanmıştır. Bu
çerçevede, planda; Rekabet Gücünün Artırılması, İstihdamın Artırılması, Beşeri
Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, Bölgesel Gelişmenin Sağlanması,
Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması olarak sıralanabilecek beş
stratejik amaç, gelişme eksenleri olarak belirlenmiştir. Bunun yanında, planda
istihdamın artırılması başlıklı gelişme ekseni kapsamında; i) işgücü piyasasının
geliştirilmesi, ii) eğitimin işgücü talebine duyarlılığının arttırılması ve iii) aktif işgücü
politikalarının geliştirilmesi şeklinde üç hedef ortaya konulmuştur. VIII. Plan
döneminde AİPP’lere verilen önem artmaya başlamış ve IX. Plan döneminde ilk kez
ayrı bir hedef olarak ele alınmıştır.
Planda dezavantajlı kişilerin ve tarım sektöründen açığa çıkacak işgücünün
nitelikleri ve beceri düzeyleri aktif işgücü programları aracılığı ile piyasanın ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirilmesi ve söz konusu programlara ayrılan kaynağın arttırılması
amaçlanmıştır. AİPP olarak iş bulma hizmetlerinin geliştirilerek, girişimcilik ve
istihdam garantili programların, danışmanlık faaliyeti uygulanması hedeflenmiştir.
X. Kalkınma Planı yüksek istikrarlı ve kapsayıcı büyüme, bilgi toplumu,
uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların
sürdürülebilir kullanımı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu amaçlar kapsamında plan
Nitelikli İnsan Güçlü Toplum, Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme, Yaşanabilir
Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma için Uluslararası İşbirliği dört ana
başlıkları altında toplanmıştır. Ayrıca Onuncu Kalkınma Planında öncelikli dönüşüm
programları aracılığıyla kritik müdahale alanlarını ortaya koyulmaktadır.
X. Kalkınma Planında AİPP’ler kapsamında mesleki rehberlik ve danışmanlık
faaliyetleri başta olmak üzere aktif işgücü programlarının etki analizlerine

48

Tüzünkan , Demet; “Türkiye’de Uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planlarının İstihdam Politikaları
Açısından Değerlendirilmesi”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Volume 8 (2) 2015, 6-31,
s. 112-113.

34

dayandırılarak

yaygınlaştırılması

hedeflenmektedir.

Planda

İşgücü

Piyasasının

Etkinleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programının 2. Bileşeni olarak aktif işgücü
programlarının

etkinleştirilmesi

yer

almaktadır.

Burada

AİPP’lerin

etki

değerlendirmesinin yapılması ve ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması, iş ve meslek
danışmanlarının sayılarının ve niteliklerinin arttırılması yer almaktadır.
İşgücü piyasasının etkinliğini arttıran, işgücünün niteliğini geliştirerek istihdam
edilebilirliğini arttıran, işgücü piyasasına girişi kolaylaştıran AİPP’ler yapısal işsizliğe
bir çözüm olarak görülmüş ve uygulanan politikalar içerisinde yer almıştır. Fakat
istihdam politikaları içerisinde önemi ve uygulaması artan AİPP’ler için önemli bir soru
ortaya çıkmıştır. Uygulanmakta olan programların etkin olup olmadığı, etkin ise ne
kadar etkin olduğu sorusu ortaya çıkmıştır. Bunun için X. Kalkınma Planında aktif
işgücü piyasası politikalarının etki analizine dayandırılarak yaygınlaştırılması, izleme ve
değerlendirme sisteminin kurulması hedefleri yer almıştır.
AİPP’lerin kısa tarihi incelendiğinde iki temel sosyal ve ekonomik işlevi olduğu
görülmektedir. Bu işlevlerden ilki geçici nitelikte olup temelde işgücü talebi
yetersizliklerini desteklemedir. İkincisi ve biraz daha kalıcı olanı ise bölgesel, mesleki
ve/veya beceri uyumsuzluğunu azaltmaya yönelik olarak işgücünün yeniden dağıtımını
desteklemektedir. Bununla birlikte, esasında ne aktif ne de pasif önlemler uzun süreli
işsizlikle ya da eksik istihdam ile mücadele etmek amacıyla tasarlanmıştır.49
2.2.

AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARININ GENEL

TANIMI VE AMAÇLARI
AİPP’ler devlet tarafından uygulanması sağlanan ve işsizlerin işgücü piyasasına
girişlerini veya işgücü piyasasında kalışlarını kolaylaştıran her türlü müdahale olarak
ifade edilebilir.
Daha geniş tanımı ile AİPP’e işgücü piyasasına erişimi kolaylaştırmak ve
istihdamı arttırmak için danışmanlık faaliyetlerinin, istihdam edilebilirliği arttırmak ve
mevcut istihdamı korumak için mesleki eğitim faaliyetlerinin, işgücü talebini arttırmak
için sağlanan destekler ve kamu istihdam alımlarının yapıldığı program türlerinin
bütünü olarak ifade edilmektedir.

49

a.g.e. sayfa 10.
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AİPP’lerin temel hedefini; istihdamı korumak ve arttırmak, işsizliği azaltmak,
işgücü piyasasının etkinliğini arttırmak, işsizlik süresini kısaltmak oluşturmaktadır. 50 Bu
doğrultuda

iş

kolaylaştırılması,

bulma
işgücü

zorluklarının

giderilmesi,

hareketliliğinin

işgücü

sağlanması,

piyasasına

işgücünün

girişin

niteliklerinin

arttırılması amaçlanmaktadır.51
Aktif istihdam politikalarının amaçlarının başında insan gücünü geliştirmek ve
ekonomik büyümeyi destekleyerek işgücünün yapısal değişmelere uyum sağlamasını
kolaylaştırmak gelmektedir.52 Bu amaç doğrultusunda beşeri kaynakların geliştirilmesi,
ekonomik büyümenin teşvik edilmesi, risk grubunda yer alan işsizlerin istihdam
edilebilirliğinin ve imkânlarının artırılarak sosyal eşitliğe katkıda bulunulması,
durgunluk dönemlerinde istihdamın istikrarlı kılınması genişleme dönemlerinde ise
işgücü piyasaları ile ilgili darboğazların giderilmesi hedeflenmektedir.53 Ayrıca
AİPP’ler ile işgücünün farklı piyasalara geçişkenliğini sağlamak ve bireylerin iş
deneyimlerini arttırarak istihdam edilebilirlikleri hususundaki belirsizlikleri ortadan
kaldırmak da amaçlanmaktadır.54
AİPP’lerin bir diğer amacı da işgücü piyasasına girişte adil bir yapının
oluşmasını sağlamaktır. Bazı işçiler kolayca iş bulabilirlerken, bazılarının iş
bulabilmeleri kolay olmamaktadır. Bunun sebebi ise işgücü piyasası koşulları,
işverenlerin ön yargılı tavırları ve bilgi eksikliği olarak sıralanabilir. Aktif istihdam
politikaları iş bulma imkânı zor olan bireylerin istihdam imkânlarını arttırarak bu
eşitsizliğin giderilmesi yoluyla sosyal eşitliğe katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.55
Kısacası AİPP’ler işsizlerin işgücü piyasasına girişte fırsat eşitliğini sağlamaktadır.

50

Sanal, M. Engin; Bir Aktif İstihdam Politikası Aracı Olarak Toplum Yararına Çalışma Programlarının
Edirne İlinde 2009 - 2011 Yılları Arasındaki Uygulaması Ve Programlar Bitmeden Ayrılan Katılımcılara
Yönelik Analiz”, Sosyal Bilimler Metinleri, ISSN 1308-4453, No: 02, 2014, s.2.
51
Işığıçok, Özlem- Burak Faik, Emirgil,; “Aktif işgücü Piyasası Politikaları Ve Mesleki Yetiştirme:
İşgücü Yetiştirme Kursları’nın Etkinliğinin Bursa ili Örneğinde İncelenmesi”, Sosyal Siyaset
Konferansları Dergisi, Sayı 57, 2009 , s.217.
52
Biçerli, Mustafa Kemal; Aktif İstihdam Politikaları İşsizliği Azaltır mı?, Çimento İşveren Dergisi, cilt:
19, sayı: 6, Kasım 2005; s2.
53
Korkmaz, Adem- Tetik, Alim- Avsallı, Hüseyin; “İşizlikle Mücadelede Uygulanan Aktif Emek
Piyasası Politikaları Genel Olarak Dünya’da ve Türkiye’de”, Dayanışma Dergisi, sayı 116, Ankara
Ekim 2012, s.42.
54
Biçerli; a.g.m., s2.
55
Biçerli; a.g.m., s2.

36

Tablo 3 Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Amaç ve Hedefleri
AİPP
Kamu İstihdam
Hizmetleri ve
Danışmanlık
Faaliyetleri

Mesleki Eğitim
Faaliyetleri

Kamu
İstihdamı/Toplum
Yararına
Programlar
Sübvansiyon
Uygulamaları
İş Kurma
Programları

Amaç

Hedef

İşgücü piyasasına ve açık
işlere erişimin
kolaylaştırılması, uygun
eşleştirmenin sağlanması, iş
arama becerisinin
geliştirilmesi
İşgücünün niteliğinin
arttırılması, mesleki ve
coğrafi hareketlilik sağlanarak
verimliliğin arttırılması,
bireylerin iş deneyimlerinin
arttırılması
İşgücünün niteliğinin
korunması, işgücü talebinin
arttırılması

Özellikle geçici işsizliğin azaltılması,
işgücü piyasasının etkinliğinin
arttırılması, işgücü piyasasına girişte
fırsat eşitliğinin sağlanması

İşgücü talebinin arttırılması,
eşleştirme sürecinin
geliştirilmesi
İşgücü talebinin arttırılması,
işgücünün niteliğinin
arttırılması

İstihdamın ve gelirin arttırılması,
işsizliğin azaltılması, istihdamın
korunması
İşsizliğin azaltılması, istihdamın ve
gelirin arttırılması

İstihdam ve gelirin arttırılması,
özellikle dezavantajlı grupların işsiz
kalma riskinin azaltılması, istihdam
edilebilirliğin arttırılması, işgücü
piyasasının etkinliğinin arttırılması,
işgücü arzının arttırılması
İşsizliğin özellikle uzun süreliği
işsizliğin azaltılması

Kaynak: Yazar tarından oluşturulmuştur.

AİPP’ler farklı işsizlik türlerine göre farklı programlar uygulayarak işsizlik
sorununu çözmeyi hedeflemektedir.56 AİPP’ler içerisinde yer alan programların bazıları
işgücünün talep yönünü etkilerken bazıları da arz yönünü etkilemektedir. Kamu
istihdam hizmetleri ve danışmanlık faaliyetleri ile mesleki eğitim faaliyetleri işgücü
arzını, kamu istihdamı/TYP ile sübvansiyon uygulamaları işgücü talebini arttırmayı
sağlamaktadır. İş kurma programları ile hem işgücü arzının hem de işgücü talebinin
arttırılabileceği düşünülmektedir.
Aktif işgücü piyasası politikaları mesleki ve coğrafi hareketliliği sağlamak için
hem sektörler ve meslekler arasında değişimi sağlayacak hem de işgücü arzını arttıracak
programları da içermektedir. Böylelikle AİPP’ler işlerin düşük verimli sektörlerden
yüksek verimli sektörlere yeniden bölüşümünü sağlayacak bir politika aracı olarak
görülmektedir.57

56

Yrd. Doç. Dr. Sanal M. Engin;” Aktif İstihdam Politikaları”, Toprak İşveren Dergisi, Sayı 99,
İstanbul Eylül 2013, s.1.
57
Dertli, Nail; “Aktif İstihdam Politikaları- Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara Üniversitesi, Yüksek
Lisans Tezi”, Ankara Üniversitesi, 2007, s.64.
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AİPP’lere ait çeşitli sınıflandırmalar mevcuttur. Bu çalışmada AİPP’ler 5 başlık
altında incelenecektir. Bunlar;


Kamu İstihdam Hizmetleri ve Danışmanlık Faaliyetleri,



Mesleki Eğitim Faaliyetleri,



Kamu İstihdamı/Toplum Yararına Programlar (TYP),



Sübvansiyon Uygulamaları,



İş Kurma Programlarıdır.

Bir sonraki bölümde İŞKUR tarafından yürütülen AİPP’ler yukarıda sıralanan 5
madde halinde incelenecektir.
2.3.

TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKTİF

İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI
İş ve İşçi Bulma Kurumu 4837 Sayılı Kanun ile 1946 yılında kurulmuştur.
Kuruma, işçilere vasıflarına uygun işler bulmak, işgücü arz ve talebini düzenlemek,
nitelikli işgücü yetiştirilmesi için çalışmalar yapmak ve işçilerin hizmet sözleşmelerinin
tamamlanmasına aracılık etmek görevleri verilmiştir.58
1960’lı yıllarda İBBK yeni bir görev üstlenerek yurtdışına işçi göndermeye
aracılık etmeye başlamıştır. 1973 yılına kadar sanayileşmiş ülkelerin artan işgücü
talebini karşılamak için yurtdışına işçi gönderme hizmetine ağırlık verilmiştir.59 Ayrıca
3457 sayılı Sınai Müesseseler ve Maden Ocaklarında Mesleki Kurslar Açılmasına Dair
Kanuna göre 100 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde şu anki işgücü yetiştirme
faaliyetlerinden farklı olmakla birlikte işçilerin yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyeti
yürütülmüştür.60
1970’li yılların başında 1475 sayılı İş Kanunu ile dezavantajlı kişilerin işgücü
piyasasına

kazandırılması

amacıyla

özürlü

ve

eski

hükümlü

bireylerin

işe

yerleştirilmeleri ve çalışma koşullarının belirlenmesi görevi İİBK’ya verilmiştir. 1973
petrol krizi ile yurtdışından gelen işgücü talebinin azalması, iş arayanların başka arama

58

Dünden Bugüne İŞKUR, İstihdamda 3i,
http://img.eba.gov.tr/586/554/b37/540/b68/444/291/b0c/34e/da6/2f4/3be/b06/774/006/586554b375
40b68444291b0c34eda62f43beb06774006.pdf , sayı1, 2011, s. 17. (03.02.2016)
59
Dünden Bugüne İŞKUR, http://www.iskur.gov.tr/default/Yayinlar/DundenBugune.aspx
60
Çapar,Sinem; İstihdamın Arttırılmasında Aktif İşgücü Politikalarının Rolü, Kalkınma Bakanlığı
Uzmanlık Tezi,Mart 2012, sayfa128.

38

kanalları ile işlere ulaşması ve ekonominin daralmasıyla birlikte hizmet sunumunda
gerileme yaşanmıştır.61
11 Ocak 1988 yılında resmi gazetede yayınlanan İş ve İşçi Bulma Kurumu
İşgücü Yetiştirme Yönetmeliği ile İŞKUR aktif işgücü piyasası politikalarını yürütmeye
başlamıştır. Yönetmeliğin amacı istihdamın geliştirilerek işsizliğin önlenmesini
oluşturmaktadır. Bu kapsamda kuruma kayıtlı işsizlere yeni beceri kazandırma veya var
olan becerileri geliştirme, meslek değiştirme veya kendi işini kurmak isteyenlere
açılacak olan işgücü yetiştirme kursları hizmeti sunulması sağlanmıştır.
Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda işgücü piyasasında meydana
gelen değişimler kamu istihdam kurumlarında da dönüşüme gidilmesine sebep
olmuştur.62 2003 yılında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu kabul edilerek İBBK
kaldırılarak İŞKUR kurulmuştur.
Kısaca İŞKUR’un tarihçesine bakılacak olursa; Uluslar Arası Çalışma
Örgütü’nün 1919 tarihli 2 sayılı sözleşmesi ve 1933 tarihli 34 sayılı sözleşmesi ile ilgili
olarak, II. Dünya savaşı ve kurum için yeterli fiziki alt yapının olmaması nedeniyle
kurulması gecikerek 1946 yılında kurulmuştur. Kurum ilk başlarda yoğun olarak
yurtdışına işçi gönderme görevini üstlenmiştir. 1980’li yıllarda küreselleşmenin
etkisiyle dönüşüm içeresine girmiştir. 2003 yılında İŞKUR olarak faaliyetini sürdüren
kurum aktif ve pasif politikaları uygulama fonksiyonunu kazanmıştır.
İŞKUR’un zaman içerisinde değişen örgüt yapısı ile kapasitesini geliştirmiş ve
sunulan hizmetlerde çeşitlenmiştir. İŞKUR’un aktif işgücü piyasası politikaları
kapsamında uyguladığı programlar bu başlık altında incelenecektir.
2.3.1.

Kamu İstihdam Hizmetleri ve Danışmanlık Faaliyetleri

Bu bölümde işgücü arz ve talebini bir araya getirerek uygun eşleştirmeyi
sağlayan kamu istihdam hizmetleri ve iş arayan ve işveren ihtiyaçlarının belirlenmesi
amacıyla sunulan danışmanlık faaliyetleri incelenecektir.
Kamu istihdam hizmetleri; çalışanların iş bulmasına ve firmaların açık işlerini
karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak aktif ve pasif işgücü piyasası
61
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politikaları ile işgücü piyasasındaki dengelenmeyi kolaylaştırmaya ve ekonomik
dönüşümün işgücü piyasasında yol açtığı etkileri hafifletmeye yönelik yürütülen
faaliyetlerdir.63 Bu çerçevede, kamu istihdam hizmetleri tarafından şu beş farklı işlev
yerine getirilmektedir:
1.

İşgücü arz ve talebinin hızlı bir şekilde eşleşmesini sağlamak için açık

işlerin karşılanmasına yönelik olarak aracılık hizmeti sunmak,
2.

Açık işlere ve potansiyel başvurulara yönelik veriler toplayarak işgücü

piyasası bilgilerini derlemek,
3.

İşgücü arz ve talebi arasında uyumlaştırmayı hedefleyen işgücü piyasası

politikalarını uygulayarak işgücü piyasasında dengelenmeyi sağlamak,
4.

İşsizlik yardımlarını yönetmek,

5.

Yeni bir çalışma ortamında becerilerini kullanmak ve geliştirmek isteyen

kişilerin sınırlar arasında coğrafi mobilitesini koordine ederek işgücü göçünü
yönetmektir.64
Belirtilen işlevleri yerine getirmek amacıyla kamu istihdam kurumları farklı
ülkelerde farklı zamanlarda kurulmuştur. Örneğin Batı Avrupa ve Amerika’da kamu
istihdam kurumları refah devletinin bir parçası olarak 1900’lü yılların başında
kurulmuştur. Buna karşın Kore’de kamu istihdam kurumu 1997 yılındaki Asya Finansal
Krizi’nden sonra faaliyete başlamıştır.65
Her ne kadar kamu istihdam kurumları her ülkede farklı şekilde yapılanmış olsa
da genel olarak işe yerleştirme, aktif ve pasif işgücü piyasası programları ve
danışmanlık hizmetleri aracılığıyla bölgesel ve ulusal düzeyde işgücü arz ve talebinin
eşleşmesine yardımcı olan ve bu yönde hizmetler sunan kurumlar olarak
tanımlanabilmektedir.
Türkiye’de 1946 yılında kurulan kamu istihdam kurumu küreselleşmenin
etkisiyle 1980’li yıllarda bir dönüşüm içerisine girmiştir. Kurum 2003 yılında aktif ve
pasif politikaları uygulama işlevini kazanmıştır.

2012 yılında personel sayısını

arttırarak sunmuş olduğu hizmetin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamış bu
kapsamda kamu istihdam hizmetleri ve danışmanlık faaliyetlerini sunmaktadır.

63

The World of Public Employment Services, s., 13.
A.g.e. s.,14-15.
65
ILO, The Public Employment Service in the Republic of Korea, working paper no:192, s., 4.
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İşgücü piyasasının etkin işlememesi ve bilgi eksikliğinin olması sebebiyle işgücü
arzı ve talebi istenilen düzeyde bir araya gelememektedir. Bu durumda işsizler iş
aramaya devam ederek, işverenler de ihtiyacı olan nitelikteki elemanı aramak suretiyle
zaman maliyetine katlanmak zorunda kalmaktadır. Bu gereksiz zaman kaybını ve
kaynak israfını önlemek için işgücünü arz edenlerin nitelikleri ve beklentilerine uygun
iş ile işgücü talep edenlerinde ihtiyaçlarına uygun işçi bir araya getirilerek etkin
eşleştirmenin sağlanması için kamu istihdam hizmetleri uygulanmaktadır. Bu sayede
işgücü arz eden ve talep eden kişilerin bir araya getirilmek için bilgilendirilmesi hem
zaman tüketiminden tasarruf edilmesini hem de doğru eşleştirmenin yapılmasını
sağlamış olmaktadır.66
Kamu istihdam hizmetleri aracılığıyla işsizliğin azaltılmasına sunulan bir diğer
katkı ise dezavantajlı gruptakilerin veya iş bulma ümidi kırılmış bireylerin işgücü
piyasasına yeniden girmesini kolaylaştırmasıdır.67
Türkiye’de danışmanlık faaliyeti 1951 yılında mesleğe yöneltme servisi ile
işsizlerin niteliklerine uygun bir iş bulmasının sağlanması ve kaynakların etkin
kullanılması amacıyla uygulanan bir faaliyettir. 1972 yılında mesleğe yöneltme şube
müdürlüğü kurulmuş ve 1980 sonrası dönemde iş ve meslek danışmanlığı faaliyeti aktif
işgücü piyasası politikaları ile önem kazanmıştır.68
Danışmanlık faaliyetleri; iş arayanın özellikleriyle çalıştırılmak istenilen
mesleklerin gerektirdiği nitelik ve koşulları karşılaştırarak, iş arayanın istek ve
durumuna en uygun iş ve mesleği seçmesi, bu meslekle ilgili eğitim olanaklarından
yararlanması, işe uyumunun sağlanması ve işe yerleştirilmesiyle ilgili problemlerin
çözümüne yardım edilmesi sürecidir.69 Danışmanlık hizmeti ile iş arayanın değişen
piyasa koşullarına uyum sağlayabilmesi hedeflenmektedir. Bu hizmetlerin temel amacı
işgücü arz ve talebini en uygun şekilde bir araya getirmek, iş arama ve bulma sürecini
kolaylaştırmak, işsizlik süresini kısaltmak ve iş arama motivasyonunu arttırmaktır. Bu
programlar, işgücü piyasası hakkında bireylerin bilgilendirilmesini, iş görüşmesi
teknikleri hakkında bireylerin aydınlatılmasını ve meslek danışmanlığı hizmetleri ile
66

Biçerli, Mustafa Kemal; “İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları, Eskişehir, Anadolu
Üniversitesi” Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2004, No:1563, s.177.
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Uşen, Şelale; “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Aktif Emek Piyasası Politikaları”, Çalışma ve
Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, ISSN 1305-2837, sayı 13, 2007, s. 71.
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bireylere en uygun işlerin belirlenmesini ve bu konuda destek olunmasını içeren
programlardır. Eğitim programları ile birlikte kullanıldığında etkinliği artan
programlardandır.70
İŞKUR’da kamu istihdam hizmetleri ve danışmalık faaliyetleri iş ve meslek
danışmanları tarafından sağlanmaktadır. Söz konusu faaliyetleri yürüten iş ve meslek
danışmanları iş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere hizmet sunmaktadır.
Danışmanlık faaliyeti kapsamında iş arayanlara sunulan hizmetler; bireylerin
sahip olduğu yeteneklerinin farkına varmasını ve iş arama motivasyonunu ve becerisini
arttırmasını sağlamaktadır. İş arayan kişiler meslek sahibi olmayabilir veya sahip
olduğu meslekte iş bulamayabilir. İş ve meslek danışmanları bu kişilerin sahip oldukları
bilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarına ve buna uygun iş seçimi yapmaları
hususunda yardımcı olmaktadırlar. İş arama becerileri eğitimi ile bireylere becerilerin
tanımlanması, işveren beklentileri, iş olanakları, iş talep formu, özgeçmiş hazırlama
yöntemleri, iş görüşmesi sırasında nasıl davranılması gerektiği hakkında seminer
verilmektedir. Ayrıca danışmanlık faaliyeti alan bireyeler mesleğini değiştirmek
istediğinde veya geliştirmek istediğinde iş ve meslek danışmanları tarafından mesleki
eğitim kurslarına yönlendirilmektedir.71
İşverenlere sunulan hizmetler; işverenin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman
talebinin alınmasını ve gelecekte ihtiyaç duyabileceği meslekleri belirleyerek bir yol
haritasının oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu sayede kalıcı istihdam yaratılmış
olacaktır. Ayrıca karşılanamayan eleman talepleri için işbaşı ve mesleki eğitim kursları
düzenlenmektedir.72
Öğrencilere sunulan hizmetler; danışmanların öğrencilere meslekler hakkında
bilgi vermesinden, meslek seçiminin öneminin anlatılmasından, eğitim kurumları
hakkında bilgi verilmesinden oluşmaktadır.73
İş ve meslek danışmanlarının hem iş arayan hem de işveren portföyleri
bulunmaktadır. İşverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri elemanları
belirleyen iş ve meslek danışmanları aynı zamanda kuruma kayıtlı olan işsizlerin eğitim
70
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ve beceri düzeylerini belirlemektedir. İşgücü piyasasının talep tarafında neye ihtiyaç
duyulduğu ve arz tarafından hangi niteliklerin sunulduğu bilgisi altında etkin bir
eşleştirmenin yapılmasını sağlayarak işe yerleştirme hizmeti sunulmaktadır.
Tablo 4 İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri

2007

Bireysel Görüşme
Sayısı
2.605

İşyeri Ziyareti
Sayısı
40.379

Eğitim-Öğretim Kurumu Ziyareti
Sayısı
542

2008

4.154

35.939

404

2009

6.853

33.978

680

2010

19.724

42.025

583

2011

165.111

70.505

589

2012

841.493

183.373

2.090

2013

1.632.850

376.654

13.536

2014

2.564.340

410.734

19.854

2015

3.378.949

477.606

21.884

Yıllar

Kaynak: İŞKUR

Bireysel görüşme, iş ve meslek danışmanının iş arayanlara ve meslek seçme
aşamasında olanlara mesleki eğitime ve/veya işgücü piyasasına hazırlamaya ve iş
bulmalarına yönelik olarak yüz yüze verdiği hizmettir. Bireysel görüşme ve işyeri
ziyareti sayılarına bakılacak olursa 2010 yılından itibaren düzenli bir artış
görülmektedir. Özellikle 2012 yılında İş ve Meslek Danışmanlarının alınması ile
rakamlarda çok büyük bir artış bulunmaktadır. İşgücü piyasasında ki bilgi eksikliğini
gidermek amacıyla iş arayanın nitelikleri ve işverenin talep etmiş olduğu beceriler göz
önünde bulundurularak doğru eşleştirme sürecinin gerçekleştirilmesi istihdam
hizmetleri açısından önem arz etmektedir. Danışmanların hem işveren hem de iş
arayanlar ile görüşme yapması piyasada ki arz ve talebi bir araya getirme noktasında
aracı olmaktadır. Bu açıdan yapılan görüşmelerin niteliğinin ve ulaşılan kişi sayısının
artması piyasayı olumlu yönde etkileyecektir. Bu sebeple 2015 yılında gerçekleşen
rakamlara baktığımızda bireysel görüşme sayısı yaklaşık 3,5 milyon ve işyeri ziyareti
sayısı yaklaşık 500 bindir.
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2012

Erkek

Kadın

Toplam

2013

2014

889.640
628.792

701.435
478.839

671.578
466.155

556.586

390.978

2011

260.848

2010

222.596

155.534
49.697
205.231

2009

205.423

88.825
29.453
118.278

2008

165.608

84.584
25.011
109.595

2007

261.964
101.708
363.672

87..975
23.400
111.375

Şekil 6 Yıllar İtibari İle İşe Yerleştirme Rakamları

2015

Kaynak: İŞKUR

Bireysel görüşme ve işveren ziyaretlerinin nihai amacı işe yerleştirme
yapmaktır. Bunun için yıllar itibari ile işe yerleştirme rakamları cinsiyet bazında
incelenmiştir. Genel itibari ile baktığımızda her yıl artan bir iş yerleştirme sayısı
mevcuttur. Erkek ve kadın işe yerleştirme rakamlarını karşılaştırdığımızda ise
erkeklerin oranı kadınlara göre daha fazladır. 2015 yılında gerçekleşen rakamlara
baktığımızda toplam 889 bin 640 kişi işe yerleştirilmiştir. Bunun yüzde 71’i erkek iken
yüzde 29’u kadındır.

2.3.2.

Mesleki Eğitim Faaliyetleri

Mesleki eğitim programları işsiz ve işsiz kalma riski olan bireylerin eğitilerek
yeni beceriler kazandırılması, var olan becerilerin korunması ya da geliştirilmesi
yoluyla niteliklerinin arttırılmasını sağlayan yapısal işsizlikle mücadele politikasıdır.74
Bu programlar sonucunda katma değer yaratacak insan gücü yetiştirilerek istihdam
edilmekte ya da belirli bir niteliğe sahip oldukları için işgücü piyasasında daha kolay iş
bulma imkânına sahip olmaktadırlar.75

74
75

Biçerli, 2004, s.141.
Adem- Alim -Hüseyin; a.g.m., s.43.
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Teknolojik gelişmeler ile birlikte işverenler daha nitelikli işgücü talep
etmektedir. İşgücü piyasasının talep yönünde oluşan bu değişime karşılık arz yönünün
buna göre eğitilmesi gerekmektedir. Bu amaçla mesleki eğitim programları işgücü
piyasasının ihtiyaç duyduğu beceri ve nitelikte eleman yetiştirerek işsizlerin istihdam
edilebilirliğini arttırmaktadır. Verilen eğitimler ile bireyler meslek ve sektör
değiştirebilmektedir. İşgücü piyasasında hareketlilik sağlanarak işgücünün, verimliliği
düşük sektörlerden verimliliği yüksek sektörlere geçişi hedeflenmektedir.
Mesleki eğitim kursları ile işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda
bireylerin beceri ve niteliklerinin geliştirilmesi, istihdamın arttırılması ve işgücü
verimliliğinin arttırılarak gelir artışlarının olması amaçlanmaktadır.76 Bu program ile
kişilerin istihdamını kolaylaştırıcı ve arttırıcı meslekler kazandırılarak işsizlik
probleminin çözümüne bir katkı sunulması hedeflenmiştir.77Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde gençler, uzun süreli işsizler, düşük vasıflı işsizler gibi dezavantajlı grupların
içerisinde yer alan bireylerin istihdamını arttırıcı rol oynadığı ileri sürülmektedir.78
Mesleki eğitim kurslarının “düşük nitelik-kötü iş tuzağı” denilen döngünden
kurtulmaya katkıda bulunacağı da ifade edilmektedir. İşsizlerin beceri düzeylerinin
düşük olması işvereni daha çok vasıfsız eleman talep etmeye yönlendirecek bu durumda
iş arayanların eğitim alma istekleri kaybolacaktır. Bu durumdaki işsizlere eğitim
verilememesi sonucunda da “düşük nitelik-kötü iş tuzağı” döngüsü ortaya çıkmaktadır.79
Mesleki eğitim kursları aracılığıyla elde edilebilecek faydalar maddeler halinde
sıralanmıştır.


Piyasada var olan beceri uyumsuzluğunu eğitim yoluyla gidermenin

yanında işyerleri arasındaki rekabet edebilirliği arttırdığı için genel istihdam
koşullarının iyileşmesini sağlayacaktır.


Çeşitli sebeplerle eğitimini tamamlayamayan kişilere eğitim imkânı

sağlayarak beşeri sermaye yatırımlarını tamamlama ve dezavantajlarını ortadan
kaldırma imkânı sağlayacaktır.
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Uşen; a.g.m., s.71-72.
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Bireylerin niteliklerinin arttırılması ve istihdamının sağlanması, toplam

üretimin artmasını ve işsizlere yönelik sosyal harcamaların azaltılmasını sağlayacaktır. 80
İşsizliğin en önemli nedenlerinden biri mesleksizlik sorunu olması sebebiyle
Türkiye İş Kurumu mesleki eğitimlere önem vermektedir. İşgücü Piyasası Araştırması
sonucunda temininde güçlük çekilen meslekler il düzeyinde tespit edilmekte ve yıllık
eğitim planları buna göre hazırlanmaktadır.81
Mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında İŞKUR’da mesleki eğitim kursları ve
işbaşı eğitim programları yürütülmektedir. Mesleki eğitim kursları 4 başlık altında
incelenebilir. Bunlar; istihdam garantili ve garantisiz mesleki eğitim kursları,
çalışanların mesleki eğitimi, engellilere yönelik mesleki eğitim kursu, hükümlü/eski
hükümlülere yönelik mesleki eğitim kurslarıdır.
Mesleki Eğitim Kursu: Mesleki eğitim kursları, istihdamın korunması,
artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması hedefleri çerçevesinde, İŞKUR’a
kayıtlı herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş
bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek
istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir.
Mesleki eğitim kurslarından faydalanma şartları;82


Kuruma kayıtlı işsiz olmak,



15 yaşını tamamlamış olmak,



Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,



Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,



İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,



Emekli olmamak,



Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmaktır.

80
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Tablo 5 Mesleki Eğitim Kurslarının Yıllara Göre Dağılımı
Mesleki Eğitim Kursları

Yıl

Kurs Sayısı

Erkek

Kadın

Toplam Kursiyer

2007

1.117

15.898

5.484

21.382

2008

1.533

18.992

8.397

27.389

2009

7.626

83.653

76.773

160.426

2010

7.805

74.274

82.310

156.584

2011

7.415

72.596

72.797

145.393

2012

10.001

100.861

114.538

215.399

2013

6.096

60.561

70.688

131.249

2014

5.552

48.467

61.199

109.666

2015

7.668

64.211

105.191

169.402

Kaynak: İŞKUR

İşsizliğin en büyük sebebi olan mesleksizliğin giderilmesinde önemli rol
oynayan mesleki eğitim kurslarına ayrılan kaynak 2009 yılı ile birlikte artmıştır. 2009
yılından itibaren düzenlenen kurs ve katılan kursiyer sayılarında ciddi bir oranda artış
görülmektedir. 2009 yılında düzenlenen kurs sayısı bir önceki yıla göre 5 kat daha
fazladır. Bir diğer kırılma noktası olan 2012 yılında kurs ve kursiyer sayılarında ciddi
oranda artışlar mevcuttur. 2015 yılında gerçekleşen rakamlara bakılacak olursa;
düzenlenen kurs sayısı 7 bin 668 ve kursiyer sayısı da 169 bin 402’dir. Kursiyerlerin
yüzde 38’ini erkekler ve yüzde 62’sini kadınlar oluşturmaktadır.
Tablo 6 Mesleki Eğitim Kursundan Faydalananların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
2012
Eğitim
Düzeyi

2013

2014

2015

Kadın
%

Erkek
%

Kadın
%

Erkek
%

Kadın
%

Erkek
%

Kadın
%

Erkek
%

Okur Yazar
Olmayan

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

Okur Yazar

0,02

0,01

0,03

0,02

0,04

0,03

0,04

0,03

İlköğretim

0,48

0,46

0,50

0,45

0,52

0,51

0,55

0,51

Ortaöğretim

0,35

0,38

0,30

0,36

0,28

0,30

0,25

0,30

Önlisans

0,10

0,09

0,10

0,11

0,10

0,09

0,09

0,09

Lisans

0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Kaynak: İŞKUR
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Mesleki eğitim kursları; yeni bir meslek kazandırılması veya var olan mesleki
becerilerin geliştirilmesi suretiyle bireylerin istihdam edilebilirliğini arttırarak işsizlik
probleminin çözülmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Tablo 6’da
düzenlenen mesleki eğitim kursuna katılan kadın ve erkek kursiyerlerin eğitim
durumuna göre dağılımına bakıldığında; her iki cinsiyette de ilköğretim ve ortaöğretim
mezunlarının ağırlık kazandığı görülmektedir. Mesleki becerilerin geliştirilmesi göz
önünde bulundurulduğunda, ele alınan veriler hedef kitlenin doğru belirlendiğini
göstermektedir. Yıllar itibari ile düzenlenen kursların eğitim durumuna göre dağılımına
bakıldığında farklılaşma görülmemektedir. En fazla ilköğretim daha sonra ortaöğretim
mezunları mesleki eğitim kurslarından faydalanmaktadır. Okur yazar olmayan ve okur
yazar eğitim düzeyine sahip bireyler genellikle işgücü içerisinde yer almadıkları için
mesleki eğitim kurslarına katılım oranları düşüktür. Eğitim seviyesi arttıkça bireylerin
mesleki becerileri arttırmaktan ziyade iş deneyimine ihtiyaçları artmaktadır.
İşbaşı Eğitim Programı: İşsizliğin en önemli nedenlerinden biri gerekli mesleki
bilgi ve beceriye sahip olunamamasının yanında yeterli iş tecrübesine sahip
olunmamasıdır. 2015 yılında yapılan İşgücü Piyasası Araştırmasına göre 242 bin 637
açık iş tespit edilmiştir. Talep edilen açık işlerden istenilen beceri düzeylerine
baktığımızda yüzde 55 ile ikinci sırada Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe
becerisi yer almaktadır. İşverenlerin temininde güçlük çektiği 443 bin 65 kişi tespit
edilmiştir.

Tespit

edilen

mesleklerin

temininde

güçlük

çekilme

nedenlerine

baktığımızda ise yüzde 61,6 ile ikinci sırada Yeterli İş Tecrübesine Sahip Eleman
bulunamaması yer almaktadır.
Yapılan araştırma sonuçlarına göre de iş tecrübesi işverenler tarafından aranan
bir beceridir. Bu sorunu gidermek için 2009 yılında uygulamaya konulan işbaşı eğitim
programı ile yararlanıcıların teorik bilgileri uygulama yaparak daha iyi özümsemesi ve
mesleki deneyim sağlaması amaçlanmıştır.83
Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere
mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin
arttırılmasıdır. Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere
işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler
hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme
83

8. Genel Kurul Raporu, s.77.
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imkânı sunmaktır. Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan
kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri
yetiştirme imkânına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru
iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.
İşbaşı eğitim programından faydalanma şartları;84


En az 2 sigortalı çalışanı olan ve Kuruma kayıtlı işyeri olmak,



15 yaşını tamamlamış olmak,



İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,



İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,



Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı

düzenleyecek olan işverenin çalışanı olmamak,


İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olmaktır.

Tablo 7 Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarının Yıllara Göre Dağılımı
Yıl

İşbaşı Eğitim Programı
Kurs Sayısı

Erkek Kursiyer

Kadın Kursiyer

Toplam Kursiyer

2009

555

727

558

1.285

2010

1.796

2.643

2.028

4.671

2011

5.849

10.474

5.919

16.393

2012

11.407

18.011

13.762

31.773

2013

24.379

33.417

30.243

63.660

2014

26.283

30.028

29.428

59.456

2015

76.934

81.830

77.246

159.076

Kaynak: İŞKUR

Özellikle işgücü piyasasına ilk defa giren işgücünün tecrübe kazanmasını
hedefleyen işbaşı eğitim programları kapsamında düzenlemiş olan program sayısı ile
söz konusu programlardan yararlanan kişi sayıları tablo 7’de mevcuttur. Her yıl artarak
devam eden program ve yararlanıcı sayısı bir önceki yıla kıyasla 2015 yılında yaklaşık
iki kat artış göstermiştir. 2015 yılında 76 bin 934 program düzenlenmiş olup söz konusu
programlardan 159 bin 76 kişi yararlanmıştır. Kursiyerlerin yüzde 51’i erkek ve yüzde
49’u kadındır.

84
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Tablo 8 İşbaşı Eğitim Programlarından Faydalananların Eğitim Durumuna Göre
Dağılımı

Eğitim Düzeyi
Okur Yazar

2012
Kadın
Erkek
%
%
0,02
0,01

2013
Kadın
Erkek
%
%
0,02
0,01

2014
Kadın
Erkek
%
%
0,02
0,01

2015
Kadın
Erkek
%
%
0,04
0,03

İlköğretim

0,36

0,40

0,38

0,39

0,37

0,45

0,55

0,51

Ortaöğretim

0,37

0,42

0,35

0,39

0,36

0,37

0,25

0,30

Önlisans

0,17

0,12

0,16

0,15

0,17

0,10

0,09

0,09

Lisans

0,09

0,05

0,09

0,06

0,09

0,07

0,06

0,06

Kaynak: İŞKUR

İşbaşı eğitim programına katılanların büyük çoğunluğunu ilköğretim ve
ortaöğretim mezunları oluşturmaktadır. TÜİK’in yayınlamış olduğu Sürekli Hanehalkı
İşgücü Anketi sonuçlarına göre 2015 yılında işgücünün yüzde 54,8’i ilköğretim, yüzde
20,2’si ortaöğretim mezunudur. İşgücünün büyük bir çoğunluğunu ilköğretim ve
ortaöğretim mezunları oluşturmaktadır. İstihdam edilenlerin ise yüzde 55’i ilköğretim,
yüzde 20’si ortaöğretim mezunudur. İşgücünde olduğu gibi ilköğretim ve ortaöğretim
mezunları istihdam edilenlerin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. İşgücünün büyük bir
çoğunluğunu oluşturan söz konusu eğitim durumunda ki kişilere eğitim verilmesi önem
arz etmektedir.
İşveren çalıştıracağı personeli kendi eğiterek gerekli beceri ve niteliği öğretmek
istemektedir. Bu amaçla programın büyük çoğunluğunu oluşturan ilköğretim ve
ortaöğretim mezunları yüksek oranda fayda sağlamaktadır. Fakat nitelikli işgücü
denilen meslek yüksekokulu veya lisans mezunu kişilerin işgücü piyasasına girişte en
sık karşılaştıkları problem gerekli iş tecrübesine sahip olunmamasıdır. Yetiştirilmiş
insan gücünden en kısa zamanda faydalanmak için işbaşı eğitim programlarının eğitim
düzeyi yüksek işgücüne yüksek oranda hizmet sunması önem arz etmektedir. Yıllar
itibari ile bakıldığında/incelendiğinde nitelikli işgücü olarak adlandırılan kesim işbaşı
eğitim

programından

faydalananların

%20’sini

oluşturmaktadır.

2015

yılına

gelindiğinde bu oranın azaldığı ilköğretim mezunu kişilerin diğer yıllara kıyasla daha
fazla oranda faydalandığı görülmektedir.
Özel Politika ve Uygulamalar: Kuruma sunulan veya Kurum tarafından
hazırlanan proje, program, uygulama çerçevesinde diğer gruplara göre istihdamında
50

daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler, eski
hükümlüler gibi özel politika veya uygulama gerektiren gruplar için yürütülecek
faaliyetler ile sektör, bölge, hedef kitle ve meslek gibi kriterler çerçevesinde
tasarlanacak protokol, proje, program, uygulama ve kursları kapsamaktadır.
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nin 99. Maddesinde ise dezavantajlı
gruplar için "Genel Müdürlükçe bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak özel politika ve
uygulamalar geliştirilerek bu kapsamda kurs, program, uygulama, proje ve protokol
tasarlanabilir ve uygulanabilir” hükmü yer almaktadır. Bu uygulamalar;


İstihdamı artırıcı ve koruyucu faaliyetleri desteklemeli,



İstihdamında zorluk çekilen grupların dışlanma riskini azaltmalı,



Bu grupların istihdam edilebilirliklerini, istihdamda kalmalarını, kendi

işlerini kurmalarını kolaylaştırmalı veya mesleki rehabilitasyonlarını sağlamalıdır.
Tablo 9 Yıllara Göre Engelli ve Hükümlü Kurslarının Dağılımı

Yıl

Engelli Kursları
Erkek
Kadın
Kursiyer Kursiyer
1.402
731

Toplam
Kursiyer
2.133

Kurs
Sayısı
340

Hükümlü Kursları
Erkek
Kadın
Kursiyer Kursiyer
4.880
162

2007

Kurs
Sayısı
162

Toplam
Kursiyer
5.042

2008

261

2.673

1.504

4.177

303

3.918

124

4.042

2009

220

1.714

905

2.619

325

4.200

146

4.346

2010

351

2.252

1.386

3.638

414

5.316

167

5.483

2011

434

2.648

1.592

4.240

335

4.289

149

4.438

2012

574

3.753

2.519

6.272

354

4.479

202

4.681

2013

506

3.326

2.147

5.473

119

1.515

111

1.626

2014

184

1.064

772

1.836

45

602

20

622

2015

269

1.570

1.242

2.812

39

605

107

712

Kaynak: İŞKUR

Yıllar itibari ile düzenlenen engelli ve hükümlü kurslarına bakıldığında 2012 yılı
dikkat çekmektedir. Engelli ve hükümlülere düzenlenen en fazla kurs sayısı 2012
yılında gerçekleşmektedir. Engellilere, söz konusu yılda 574 kurs düzenlenmiş olup
toplam 6 bin 272 kursiyer katılmıştır. Kursiyerlerin yüzde 59,8’i erkeklerden yüzde
40,2’si kadınlardan oluşmaktadır. 2012 yılında hükümlülere 354 kurs düzenlenmiştir.
Toplamda 4 bin 681 kursiyerin katıldığı kursun yüzde 95,7’si erkeklerden oluşmaktadır.
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2015 yılında gerçekleşen rakamlara bakıldığında engellilere yönelik 269 kurs
düzenlenmiş olup toplam 2 bin 812 kursiyer katılmıştır. Kursiyerlerin yüzde 55,8’i
erkeklerden yüzde 44,2’si kadınlardan oluşmaktadır. 2015 yılında engellilere yönelik 39
kurs düzenlenmiştir. Düzenlenen kursa toplam 712 kişi katılmış olup yüzde 85’i
erkeklerden oluşmaktadır.
2.3.3.

Kamu İstihdamı/Toplum Yararına Programlar

Kamu istihdam programları, Türkiye’deki adıyla Toplum Yararına Programlar;
işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde toplum yararına bir iş ya da hizmetin
gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma
alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını
gerçekleştirmek ve geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.
Kamu istihdam programları üç grupta incelenebilir. Birincisi konjonktürel
işsizliğin azaltılması için uygulanan programlar, ikincisi hedeflenmiş kamu istihdam
programları ve üçüncüsü zorunlu çalışma programlarıdır.
İşsizliğin yoğun yaşandığı dönemlerde konjonktürün etkisini gidermeye yönelik
uygulanan ve katılımcılarını uzun süreli işsizlerin oluşturduğu kamu istihdam
programlarının iki temel özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler, işverenin genellikle
kamu veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olması ile yaratılan işlerin geçici ve
toplumsal faydası olan işler olmasıdır.85
Hedeflenmiş kamu istihdam programları kapsamında ise daha çok uzun süreli
işsizler, genç işsizler, kadınlar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplara istihdam alanları
oluşturulmaya çalışılmaktadır.86 Bu programlar ayrıca dezavantajlı grupların işgücü
piyasalarından kopmalarını engellemek amacıyla yürütülmektedir.87 Son olarak zorunlu
çalışma programları ise özellikle talep yetersizliğinden kaynaklı işsizlikle mücadele
etmek amacıyla uygulanmaktadır.88
Kamu istihdamı pek çok ülkede, belirli işsiz gruplarına kamu kuruluşlarında
veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda doğrudan istihdam imkânı yaratmak şeklinde
85

Sanal;”2014”, a.g.m., s.4.
Adem- Alim- Hüseyin; a.g.m., s.46.
87
Biçerli, 2005, s.501.
88
Uşen; a.g.m., s.75-76.
86
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uygulanmaktadır. Ancak kamuda yaratılan işler genellikle risk grubundaki işsizlerin
işgücü piyasasından çıkmasını engellemek amacı taşıdığından kamuda yaratılan işler
işgücü piyasasında bulunan işlere ilave olarak yaratılan ve “toplum yararına çalışma”
veya “sosyal bakımdan faydalı işler” olarak adlandırılan yeni işlerdir.89
Kamu istihdam programları hakkında araştırmalar sonucu genelde ortaya çıkan
ortak sonuç, programların kısa dönemde işsizliğin azaltılması ve istihdamın
arttırılmasında etkili olduğu, uzun dönemde ise, işsizliğin azaltılmasında önemli bir
etkide bulunmadığıdır. Ayrıca, bu programların işsizlerin işgücü piyasası ile olan
ilişkilerinin güçlendirilmesinde ya da yeniden entegrasyonunun sağlanmasında kalıcı bir
etkiye sahip olmadığı ifade edilmektedir.90
Kamu istihdamı programlarının olumlu ve olumsuz bazı yanları bulunmaktadır.
Programlar bu açıdan değerlendirilerek programlarının olumlu yönlerine bakılacak
olursa;
Bu tür programlar, işsizlere yarı gerçekçi bir çalışma ortamı sunarak belirli bir
süre için işsizlerin sosyal ve beceri yönüyle bireyleri iş hayatına entegre etmeye
çalışmaktadır. Bu nedenle, kamu istihdam programları, işsizlik sorunun kökenine
inmeden bu sorunu hafifletici, işsizlere iş bulana kadar zaman kazandırıcı ve işsizleri
motive edici bir önlem niteliğindedir.91 Ayrıca kamu istihdam programları bireylerin
işgücü piyasasında kalmalarını sağlamakta ve beşeri sermayelerinin yıpranmasını
önlemektedir.
Kamu istidam programlarının olumsuz yönlerine bakılacak olursa;
Kamu istihdam programlarında yaratılan işlerin iş deneyimi, çalışma koşulları ve
niteliği açısından, düzenli işlerle benzer nitelikler taşımaması işverenlerin, bu programa
katılan bireyler hakkında önyargıya sahip olmalarına sebep olarak katılımcıların
istihdam edilme şansını azaltmaktadır. Ayrıca programda geçen süre katılımcının
düzenli bir iş arama çabasını da engellemektedir.92
Ülkemizde toplum yararına programlar İŞKUR tarafından yürütülmektedir.
TYP’nin uygulanabileceği alanlar; çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi,
89

Uşen; a.g.m., s.76.
Kapar; a.g.m., s.348.
91
Sanal; “ 2014”,a.g.m. s.2.
92
Kapar; a.g.m., s.348-349.
90
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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve
temizlik işleri yapılması, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması,
ağaçlandırma, park düzenlemeleri, vadi ve dere ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları
şeklinde sıralanabilir.
Toplum yararına programlardan yararlanma şartları;


Kuruma kayıtlı işsiz olmak,



18 yaşını tamamlamış olmak,



Emekli ve malul aylığı almamak,



Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç)93

Tablo 10 Düzenlenen Toplum Yararına Programların Yıllar İtibari ile Dağılımı
Yıl

Program sayısı

2007

Katılımcı Bilgileri
Erkek

Kadın

Toplam Katılımcı

16

173

9

182

2008

14

132

7

139

2009

1.627

33.229

12.238

45.467

2010

1.901

32.697

9.369

42.066

2011

2.424

50.434

13.651

64.085

2012

5.022

144.902

47.096

191.998

2013

4.722

141.925

55.257

197.182

2014

5.188

136.047

80.061

216.108

2015

9.596

292.832

230.393

523.225

Kaynak: İŞKUR

Düzenlenen toplum yararına program sayısı ve katılımcı sayısı her sene
artmaktadır. 2015 yılında 9 bin 596 program düzenlenmiş ve bu programlara
katılanların yüzde 56’sı erkek ve yüzde 44’ü kadın olmak üzere toplam 523 bin 225 kişi
katılım göstermiştir.

93
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Tablo 11 Toplum Yararına Program Faydalanıcılarının Eğitim Durumuna Göre
Dağılımı

Eğitim
Düzeyi
Okur Yazar
Olmayan
Okur Yazar

2012
Kadın
Erkek
%
%

2013
Kadın
Erkek
%
%

2014
Kadın
Erkek
%
%

2015
Kadın
Erkek
%
%

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

0,04

0,03

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,08

0,08

0,06

İlköğretim

0,66

0,66

0,65

0,65

0,66

0,69

0,67

0,70

Ortaöğretim

0,18

0,20

0,18

0,20

0,17

0,18

0,15

0,18

Önlisans

0,04

0,03

0,04

0,03

0,04

0,02

0,04

0,03

Lisans

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

Kaynak: İŞKUR

Toplum

yararına

programdan

faydalanan

bireylerin

eğitim

durumuna

bakıldığında yıllar itibari ile bir farklılaşma görülmemektedir. Programlardan ilk sırada
ilköğretim mezunları daha sonra ortaöğretim ve okuryazar eğitim düzeyine sahip
bireyler faydalanmaktadır. Toplum yararına programların amacı istihdam edilmesi zor
olan bireyleri işgücü piyasasından uzaklaştırmamak ve beşeri sermayenin yıpranmasını
engellemektedir. Bu amaçla daha çok düşük nitelikli insan gücü için uygulanan bir
programdır. 2015 yılında gerçekleşen rakamlara bakıldığında ise okur yazar olmayan
bireylerin faydalanma yüzdesinde bir artışın, ortaöğretim mezunlarında ise biz azalışın
söz konusu olduğu görülmektedir.
2.3.4.

Sübvansiyon Uygulamaları

Sübvansiyon uygulamaları ile işverene sağlanan teşvikler sayesinde işgücü
maliyetlerini

düşürerek

istihdam

artışı

sağlanmaya

çalışılmaktadır.

İşgücü

maliyetlerinde yaşanan düşüş fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltarak fiyatlarında
düşmesini sağlamaktadır. Bunun sonucunda mal ve hizmet talebinin artması ile
istihdamda artış yaşanacaktır.94
İşsizlere verilen eğitim aracılığıyla işgücü arz ve talebini birbirine uyumlaştırma
süreci hem maliyetli hem de uzun sürmektedir. Bu sebeple özellikle kriz dönemlerinde
kısa vadede işsizlik probleminin şiddetini azaltmak için piyasanın talep yönünden
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desteklenmesi gerekmektedir.95 Bu amaçla ekonominin daralma ve gerileme
dönemlerinde işverenlerin işçi çıkarmasını önlemek ve istihdamı teşvik etmek amacıyla
ücret ve istihdam sübvansiyonu kullanılmaktadır.96
Ücret ve istihdam sübvansiyonları, istihdam edilmesi zor olan gençler,
engelliler, uzun süreli işsizler gibi dezavantajlı grup içerisinde yer alan bireylerin
istihdam edilmesi karşılığında devlet tarafından sunulan vergi indirimleri, sigorta
primlerinde sağlanan kolaylıklar, istihdam edilen kişinin ücretinin ödenmesi yoluyla
işverenin üzerinden işgücü maliyetinin düşürüldüğü bir aktif istihdam politikası
aracıdır.97
Programın

amacına

ulaşmasını

engelleyebilecek

bazı

riskler

ortaya

çıkabilmektedir. Program normal ve düzenli işleri ortadan kaldırabilir ve ikame etkisi
ortaya çıkabilir. Başka bir ifade ile işveren sübvanse edilen işçi ile diğer işçi arasında
bir tercih yaptığında sübvanse edileni tercih edip diğeri işsiz kalmış olacaktır.98 Program
kapsamındaki çalışan için işletmeye sunulan desteğin süresi bitince, işveren bu çalışanı
işten çıkararak, yerine yine program kapsamındaki bir başka işsizi istihdam
edebilmektedir.
İrlanda’daki İstihdam Teşvik Programı incelenmiş net kayıp etkisi ve ikame
etkisi tespit edilmiştir. Hollanda’daki Düzenli İş Programı incelenmiş olup daha çok
ikame etkisnin olduğu görülmüştür. Betcherman ve arkadaşlarının 2000 yılında
istihdam teşviklerinin etkilerini ölçmek için yapmış oldukları araştırma sonucunda göre
teşviklerin istihdam üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya çıkarılmıştır. Dar ve
Tzannatos’un yapmış olduğu araştırma sonucuna göre ise programın pozitif etkisinin
olmasında ziyade önemli bir derecede net kayıp ve ikame etkisi olduğu
düşünülmektedir. USİAD’ın 2009 yılında yaptığı araştırma sonucuna göre ücret
sübvansiyonlarının etkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.99
Ücret ve istihdam sübvansiyonlarının olumlu ve olumuz yanlarının olması
programın iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ortaya
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çıkabilecek olumsuzlukları önleyebilmek için programın en baştan çok iyi bir şekilde
hazırlanması ve denetlenmesi gerekmektedir.
Program sonucunda ortaya çıkabilecek muhtemel riske karşılık program
sayesinde bazı kesimlerin ulaşamayacakları istihdam fırsatları ile karşılaşması,
bireylerin en etkin hangi işte çalışabileceklerini bulmalarını ve işsizlik süresinin uzayıp
işgücü piyasasından uzaklaşmasının engellenmesi sağlanmış olacaktır. 100
Ülkemizde bu kapsamda; Beş Puanlık Prim İndirimi, Kadınlar, Gençler ve
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahipleri için İstihdam Teşviki, Engelli İstihdamının Teşviki,
İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Teşviki uygulanmaktadır.
Beş Puanlık Prim İndirimi: 5763 Sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 24. maddesi ile 5510 sayılı Kanunda
değişiklik yapılmış, 4(a) kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin,
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık
kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanması öngörülmüştür.
Kadınlar, Gençler ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahipleri için İstihdam
Teşviki: 6111 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 74. maddesiyle 4447 sayılı
Kanunda yapılan en önemli değişiklik, Geçici 7. ve 9. Maddeleri değiştirmesi ve Geçici
10. Maddenin yürürlüğe konulmasıdır.
Kadınlar ve 18-29 yaş arası gençler için; Mesleki yeterlik belgesi sahipleri 48
ay, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları halinde ilave 6 ay olmak üzere 54 ay, Mesleki ve
teknik eğitim veren okulları veya İŞKUR tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme
kurslarını bitirenler 36 ay, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları halinde ilave 6 ay olmak
üzere 42 ay, Mesleki yeterlilik belgesi olmayan ya da herhangi bir mesleki ve teknik
eğitim veren okulu veya İŞKUR tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını
bitirmeyenler 24 ay, ancak İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları halinde ilave 6 ay olmak
üzere 30 ay sigorta primlerinin işveren kısmı işsizlik sigortası fonundan ödenmektedir.
29 yaşından büyük erkekler için; Mesleki yeterlik belgesi sahibi olanlar ve
mesleki ve teknik eğitim veren okulları veya İŞKUR tarafından düzenlenen işgücü
100
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yetiştirme kurslarını bitirenler 24 ay, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları halinde ilave 6 ay
olmak üzere 30 ay, Mesleki yeterlilik belgesi olmayan ya da herhangi bir mesleki ve
teknik eğitim veren okulu veya İŞKUR tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme
kurslarını bitirmeyen ancak İŞKUR’a kayıtlı işsiz olanlar 6 ay sigorta primlerinin
işveren kısmı işsizlik sigortası fonundan ödenmektedir.
Hâlihazırda hizmet akdi ile çalışanlardan, Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren okulları
bitirenler: 12 ay sigorta primlerinin işveren kısmı işsizlik sigortası fonundan
ödenmektedir.
Engelli İstihdamının Teşviki: 4857 Sayılı “İş Kanunu” 30. Maddesi
kapsamında engelli çalıştıran ve engelli çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde engelli
çalıştıran işverenlerin işveren sigorta prim paylarının tamamı Hazine tarafından
karşılanması öngörülmüştür.
İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Teşviki: 5921 sayılı “İşsizlik Sigortası
Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile 4447 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, İşsizlik Ödeneği
alanları istihdam eden işverenlere teşvik getirilmiştir. Kanunun 1. maddesine göre,
işverenler işsizlik ödeneği alanları ilave istihdam yaratarak işe aldıkları takdirde, asgari
ücret üzerinden hesaplanan sigorta primleri işçi ve işveren payı ile genel sağlık sigortası
primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanmaktadır. 101
2.3.5.

İş Kurma Programları

İş kurma programları temel olarak, işsizlere kendi işlerini kurma imkânı sunarak
hem işsiz olan bireyleri işsizlikten kurtarmayı hem de bireylere ilave istihdam imkânı
oluşturmayı ve ekonomik büyümenin gerçekleşmesini amaçlamaktadır 102
İşsizlerin kendi işlerini kurmaları için teknik yardım ve düşük faizli kredi
sağlanması, danışmanlık hizmeti sunulması ve girişimcilik eğitimi verilmesi, yeni bir
işletme kurabilmek için tamamlanması gereken işlemlerin daha kısa sürede
yapılabilmesinin sağlanması, girişimciliği engelleyen muhasebe ve vergi işlemlerinin
basitleştirilmesi, girişimcilik kültürünün oluşturulması iş kurma programları ile
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sağlanabilmektedir.103Kamu istihdam kurumları ya da yetkililer, istihdam imkânı
bulamayan işsizlerin bir kısmını kendi işlerini kurabilmeleri için teşvik etmektedirler. 104
İş kurma programlarının eğitim ve danışmanlık hizmeti ile verilmesi programların
başarısını arttırmada önemli ölçüde katkı sunmaktadır.105
İş kurma programları sonucunda yer değiştirme ve ikame etkisi ortaya çıksa bile
önemli ölçüde istihdam oluşturabilmektedir. Katılımcıların kurmuş oldukları işyerleri
kapansa bile edinmiş oldukları bilgi ve tecrübe sayesinde istihdam edilebilirlikleri
artmaktadır. Bu kapsamda yapılması gereken programa katılacak bireylerin çok iyi
belirlenmesi, iş planlarının işgücü piyasasına göre analiz edilip başarılı olup
olmayacağına karar verilmesidir. Ayrıca kurulan işyerlerine denetim yapılması
sağlanarak gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.106
İş kurma programları kapsamında İŞKUR tarafından girişimcilik eğitim
programları uygulanmaktadır. Girişimcilik Eğitim Programları, istihdamın korunması,
artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması hedefleri çerçevesinde, İŞKUR’a
kayıtlı olanların kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak ve
KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteğine başvurabilmelerini sağlamak amacıyla
düzenlenmektedir.
Bu programın temel hedefi; eğitim sonunda, girişimci adaylarının kendi iş
fikirlerine ilişkin iş planı hazırlama ve uygulamaya yönelik gerekli bilgi ve deneyimi
kazanmalarıdır.
Girişimcilik eğitim programından yaralanma şartları;


Kuruma kayıtlı olmak,



18 yaşını tamamlamış olmak,



Girişimcilik eğitim programında aynı modülü daha önce tamamlamamış

olmaktır.
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Program kapsamında Kurum, girişimcilik eğitimi almış kişilere, iş kurma ve
geliştirme konularında danışmanlık ve mentorluk hizmeti ile birlikte finansal destek
olanaklarına erişim olanaklarını kolaylaştırıcı hizmetleri verebilmektedir.107
Tablo 12 Girişimcilik Eğitim Programının Yıllar İtibari ile Dağılımı
Yıl

Girişimcilik
Erkek Kursiyer
Kadın Kursiyer

Kurs Sayısı

Toplam Kursiyer

2007

67

392

878

1.270

2008

259

1.462

2.937

4.399

2009

305

2.490

4.184

6.674

2010

319

4.707

3.599

8.306

2011

906

13.605

10.540

24.145

2012

921

13.127

12.348

25.475

2013

910

13.023

12.143

25.166

2014

1.229

16.456

15.192

31.648

2015

1.625

21.905

20.002

41.907

Kaynak: İŞKUR

Düzenlenen girişimcilik kursları yıllar itibari ile artış göstermektedir.
Katılımcıların cinsiyet dağılımına baktığımızda genel olarak eşit bir dağılım
görülmektedir. Fakat 2009 yılında kadın katılımcılar erkek katılımcıların yaklaşık iki
katı olması dikkat çekici bir husustur. 2015 yılında bin 625 kurs düzenlenmiş olup 41
bin 907 kursiyer katılım göstermiştir. Katılımcıların yüzde 52’si erkeklerden ve yüzde
48’i kadınlardan oluşmaktadır.
Tablo 13 Girişimcilik Programından Faydalananların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
2012
Eğitim
Düzeyi
İlköğretim

2013
Kadın
Erkek
%
%
0,36
0,32

2014
Kadın
Erkek
%
%
0,33
0,29

2015
Kadın
Erkek
%
%
0,34
0,32

0,41

Erkek
%
0,36

Ortaöğretim

0,34

0,35

0,34

0,35

0,34

0,34

0,32

0,32

Önlisans

0,11

0,10

0,12

0,11

0,12

0,11

0,11

0,10

Lisans
Yüksek
Lisans

0,14

0,18

0,17

0,21

0,19

0,24

0,20

0,23

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Kadın %

Kaynak: İŞKUR
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İncelenmiş olan diğer programlara göre kurslardan faydalanan bireylerin eğitim
durumuna bakıldığında lisans mezunlarının faydalanma oranı en yüksek olan program
girişimcilik eğitim programıdır. Yıllar itibari ile bakıldığında hem kadın hem de
erkeklerde en fazla faydalanan grubu ilköğretim ve ortaöğretim mezunlarının
oluşturduğu görülmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARININ ETKİ
DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK UYGULAMA YÖNTEMLERİ
İŞKUR tarafından AİPP’ler istihdamın korunması ve arttırılması, işsizlerin
mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren
dezavantajlı grupların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla yürütülmektedir.
Yürütülen programlar ile yıl içerisinde kaç kişiye ulaşması gerektiği ve düzenlenmesi
gereken program sayıları hedefler kapsamında İl Müdürlükleri bazında belirli bir sistem
ve karar alma mekanizması çerçevesinde İŞKUR bünyesinde belirlenmektedir. Buna ek
olarak, hedeflerin etkin bir biçimde takibinin sağlanması için performans izleme sistemi
bulunmaktadır. Bunun sonucunda belirlenen hedefler doğrultusunda Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüklerinin performansları ölçülmektedir. Ancak burada eksik olan
kısım, programın sonunda yapılacak olan etki değerlendirmesidir. Etki değerlendirmesi
ile sonuçların sistematik ve yansız bir şekilde incelenmesi sağlanabilmektedir. Etki
değerlendirmesi sayesinde program sonucunda elde edilen çıktıların ne kadarının
programdan kaynaklandığı belirlenerek programın etkisi ölçülmektedir. Bu sebeple
çalışmanın bu bölümünde AİPP’lerin nasıl değerlendirileceğine yönelik alternatif
metotlar incelenerek programın net etkisini ölçmeyi amaçlayan etki değerlendirmesi
tekniği ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.
Politika yapıcılar sınırlı kaynakları belirli programlara tahsis ettiklerinden
programların çıktılarının neler olduğunu bilmek isterler. Uygulanan programlar,
uygulama öncesinde belirli hedefler doğrultusunda faydalı görünse de programın
hazırlanmasında, uygulanmasında veya faydalanıcılara farklı yansıması sebebiyle
istenilen etkiye ulaşmaması söz konusu olabilir. Bu tür aksaklıkları fark etmek, çözüm
önerisi getirebilmek veya program sonucunda oluşan olumlu bir etkinin ne kadarının
program sayesinde meydana geldiğini ölçebilmek için etki analizi yapılmaktadır.108
Etki değerlendirme yöntemi nitel ve nicel olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
Nitel yöntemde program faydalanıcıların, programı uygulayan yöneticilerin ve
programın finansmanını sağlayan firmaların görüşleri göz önünde bulundurularak
108
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yapılmaktadır. Belirtilen görüşler doğrultusunda nicel olarak ölçülemeyen etkiler
tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Bu teknik ayrıca dara kaybı, ikame ve yer değiştirme
etkilerini değerlendirmek için kullanılır. Bu analizde, anket verilerinin olağan sorunları
olan yanıtlayıcının sorulan soruları çeşitli şekillerde yorumlaması, örneklemin
cevapsızlık ve yıpranma gibi sorunlarla karşılaşılır. Bu teknikte küçük örneklem ile
çalışıldığı için tüm evrenin temsil edilmesi mümkün değildir. Düşük maliyetli olması
sebebiyle izleme yoluyla elde edilecek veriler ile yararlı bir değerlendirme
yapılabilmektedir.109 Bu değerlendirme türünde odak grup görüşmeleri, vaka
çalışmaları, alan araştırması, network analizleri, teknoloji değerlendirmeleri ve
kıyaslama gibi yöntemler bulunmaktadır. Nicel yöntemler ise etkisi ölçülecek
programın

niteliğine

göre

makroekonomik

ve

mikroekonomik

olarak

ikiye

ayrılmaktadır. Makroekonomik yöntemler program faydalanıcılarının yanı sıra
programın tüm toplum üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Mikroekonomik
yöntemlerde ise program faydalanıcılarının verileri kullanılarak yararlanan kişiler
üzerinde meydana gelen etkiyi ölçmeyi amaçlamaktadır.110
AİPP’lerin etki değerlendirmesi, program sonucunda bağımlı değişkenler
üzerinde meydana gelen değişikliklerin nicel olarak ölçümünün yapıldığı analizlerdir.
Programa katılan bireyin ortalama ücreti ile bu kişi programa katılmadığında alacağı
ortalama ücret tahmin edilmektedir. Bu iki tahmin arasındaki fark ise bize programın
etkisini göstermektedir.111
40 yılı aşkın bir süredir AİPP’ler önemli bir istihdam politikası aracı olarak
kullanılmaktadır. AİPP'lerin başlıca amacı işsizlerin iş bulmasını kolaylaştırmak veya
işsizlerin verimliliğini ve hâlihazırda çalışanların ücretini arttırmaktır. Ekonomik
reformla birlikte, liberalleşmenin artması ve işsizlik problemi hakkındaki artan endişe,
AİPP'leri politika yapıcılar için çekici bir seçenek haline getirmiştir. 1990'larda
AİPP'lere yapılan harcamalar önemli ölçüde artmamasına rağmen, GSYH’nin yaklaşık
%0,7'sini oluşturan seviyede kalmıştır. Bu durum AİPP'lerin gerekliliği konusunda
politika yapıcıların artan kararsızlığını ifade etmektedir. Programların etkinliği sıklıkla
tartışılan bir konu haline gelmiştir. Bu konunun çözümü için OECD ülkelerinde
109
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girişimde bulunularak programa katılan ve katılmayan bireylerin gelirlerinin
karşılaştırılması yöntemiyle çalışmalar yapılmıştır. Ancak böyle analizler genellikle
gelişmekte olan ülkelerin ihtiyacı olarak görülmektedir. Genellikle değerlendirme için
mevcut kapasitenin yetersiz olması birçok ülkede değerlendirme kültürünün
eksikliğinden

kaynaklanmaktadır.

Politika

yapıcılar

değerlendirme

kullanmada ve değerlendirme yönetiminde deneyimli olmayabilir.

tekniklerini

112

Devam eden bölümde değerlendirme kavramının tanımı, neden yapılması
gerektiği ve faydaları açıklanacaktır.
3.1.

DEĞERLENDİRME KAVRAMININ TANIMI VE ÖNEMİ

Değerlendirme farklı kurum ve kuruluşlar veya kişiler tarafından çeşitli
yöntemler kullanılarak uygulanabilmektedir. Bir politika, program veya proje
başarısının belirlenmesi, mevcut uygulamalarda şeffaflık ve hesap verebilirliğin
arttırılması, kaynakların etkin kullanımının sağlanması ve mevcut uygulamanın
iyileştirilmesini sağlamak için verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması
sürecine değerlendirme denilmektedir.113
Kısaca değerlendirme; bir programın belirlenen hedeflerinin ne ölçüde
gerçekleştirildiği ve çıkan sonuçlar doğrultusunda daha başarılı bir performansın nasıl
sergileneceğini bulmayı amaçlayan karar verme sürecidir.
Projenin öngörülen hedefleri ile mevcut gerçekleşmelerinin farklı aşamalarda
karşılaştırılması ile değerlendirme kriterleri ortaya çıkmaktadır.114 Temel olarak
ilgililik, etkililik, verimlilik, etki ve sürdürülebilirlik olmak üzere 5 kriterden oluşan
değerlendirme kavramına ait temel sorular tablo 15’te yer almaktadır.
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Tablo 14 Değerlendirme Kriterleri İçin Temel Sorular
Kriter

Temel Sorular

İlgililik

Eldeki durumu iyileştirme açısından şu anda yapılan uygulama iyi
bir fikir mi? Hedef Grubun Öncelikleri ele alınıyor mu?
Planlanan amaçlar, sonuçlar ve faaliyetler başarıldı mı? Müdahale

Etkililik

mantığı doğru mudur? Şu an yapılan uygulama etkiyi maksimuma
çıkaran en iyi yol mudur?
Kaynaklar en iyi şekilde kullanıldı mı? Makul ve sürdürülebilir bir

Verimlilik

maliyetle, etkiyi maksimize ederek uygulamayı geliştirmek için
farklı ne yapılabilirdi?
Proje uzun vadeli hedeflere

Etki

ulaşmada

ne

ölçüde

katkıda

bulunmuştur? Projeden beklenmeyen pozitif veya negatif sonuçlar

var mı?
Sürdürülebilirlik Dört veya beş yıl içinde projenin kaynakları tükendikten sonra
projenin bir sonucu olarak olumlu etkiler devam edecek mi?
Kaynak:

IFAD

1.2.4

A

Guide

for

Monitoring

&

Evaluation

Section

2-5,

http://pim.maji.go.tz/tcomponents/reference/RW0502a01t01/RW0502a01t01b02.pdf

Toplumun birçok kesimi tarafından farklı nedenlerle değerlendirmeye ihtiyaç
duyulmaktadır. Kamu, uyguladığı programın doğru çalışıp çalışmadığını görmek ve
düzenleme yapmak için; parlamento, harcama etkinliğini görmek için; toplum, idarenin
uyguladığı politikalarda kullanılan kamu kaynaklarının hesap verebilirliği için;
yararlanıcılar, uygulanan programın kendilerini ne kadar etkilediğini görebilmek için
değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır.115
Sunulan hizmetlere harcanan kamu kaynaklarının etkin ve doğru amaçlar için
kullanılıp kullanılmadığının, belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının, programın ne
kadar etkili olduğu ve uygulama aşamasında eksikliklerin nerelerde olduğu tespit
edilerek bunların giderilmesi ve iyi olan programın geliştirilmesi amacıyla
değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca değerlendirmenin bir başka amacı da programın
değiştirilmesi, geliştirilmesi veya kaldırılmasına yönelik verilecek bir kararın kanıta
dayandırılmasıdır. Başka bir ifade ile etki değerlendirilmesi sonucunda sistematik bir
biçimde inceleme yapılarak elde edilen bulgular ışığında programın etkisinin ne yönde
olduğuna karar verilmektedir.
115
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65

Değerlendirme çalışmaları yeni programın oluşturulmasında, oluşturulmuş
programın düzenlenmesinde, programın hedeflerinin geliştirilmesinde ve etkin olmayan
programların

belirlenmesinde

yardımcı

olmaktadır. Değerlendirmenin

program

öncesindeki, program esnasındaki ve program sonrasındaki faydaları şu şekilde
açıklanabilir: 116
1) Yeni Programın Oluşturulmasına Yardım
Politika yapıcılar pilot programın ilk uygulanması ve değerlendirmesi ile
programın etkinliğini incelemelidir. Değerlendiriciler programa katılan grup ve
programa katılmayan benzer özellikte ki gruba ait göstergeler belirlemelidir. Zamanla
iki

grup

kıyaslanarak

programın

etkinliği

ortaya

çıkartılabilmektedir.

Bu

değerlendirmeye dayanarak politika yapıcılar daha etkili programları hedefleyerek
tasarlayabilmektedirler.
2) Oluşturulmuş Programın Düzenlenmesi
Birçok ülkede hangi işlerin en iyi olduğunu öğrenmek için hükümetler
AİPP'lerin değerlendirilmesini üstlenmektedir. Bu sebeple hükümetler en etkili program
tasarımını uygulayabilmektedirler. Örneğin 1990'ların ortalarında Polonya'da maliyeti
yüksek olan düzenli gelir sağlayan kamu çalışmaları (işleri) programının belirli
katılımcılar üzerinde uygulanması düşünülmüştür. Etki değerlendirmesi sonucunda
kamu çalışmalarını özel şirketlerin yürütmesi sonucu sübvanse edilmeyen işlerde ilave
istihdam oranının daha yüksek olacağı ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda kamu işlerini
yapacak olan özel şirketler için düzenlemeler değiştirilmiştir. Bu etki ülke geneline
yayılamamasına rağmen, değerlendirme çalışmalarının önemini göstermektedir.
3) Program Hedeflerinin Geliştirilmesi
Değerlendirmeler, programdan en fazla yararlanan hedef grupları ve hedeflenen
program ve performansı arttırılan program sonuçları hakkında bilinçli bir şekilde karar
almak için politika yapıcılara imkân sağlamaktadır. Örneğin Çek Cumhuriyeti ve
Türkiye'de işsizler için mesleki eğitim kursunun etkinliğini test etmek için bir
değerlendirme tasarlanmıştır. Bu değerlendirme sonucunda mesleki eğitim kursunun
kadınlarda erkeklerden daha çok etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum hedef kitle
olarak özellikle kadınların belirlenmesine sebep olmuştur. AİPP'lerin nihai hedefleri
politikacılar tarafından belirlenebilir. Ancak, değerlendirmeyi yürüten kişi yöntemi

116

Amit-Tim; a.g.m, s.2.
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doğru belirleyip iyi bir değerlendirme yapmak ve politika yapıcılara doğru bulguları
sunmak zorundadır.
4)Etkin Olmayan Programların Belirlenmesi
Bazı programlar etkin değildir ve bu nedenle söz konusu programlar
çıkartılabilir veya programların içeriği değiştirilebilir. İyi bir değerlendirme bu
programları belirlemede politika yapıcılara yardımcı olur ve daha etkin programlara
ilave kaynak sağlamayı mümkün kılar.
Değerlendirmenin

amacı

ve

uygulandığı

zaman

arasında

bir

ilişki

bulunmaktadır. Etki değerlendirme çalışmaları; uygulama öncesinde, uygulama
sürecinde ve uygulama tamamlandıktan sonra yapılabilmektedir. Planlama aşamasında
programın uygulanabilirliğini tespit etmek ve kalitesini artırmak için ön değerlendirme
uygulanmaktadır. Program başladıktan sonra politika yapıcılara programın doğru çalışıp
çalışmadığı hakkında bilgi vermek için ara değerlendirme yapılmaktadır. Program
tamamlandıktan sonra yapılan etki analizi olarak adlandırılan değerlendirme,
uygulanmış

olan

programın

uzun

dönemde

oluşturduğu

etkiyi

ölçmeyi

amaçlamaktadır.117
Ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklar, ihtiyaçlara ve problemlere cevap
verebilecek politika ve programların en iyi şekilde tasarlanması ve en doğru şekilde
uygulanması açısından değerlendirme konusu büyük önem taşımaktadır.118 Bu nedenle
değerlendirmenin neden önemli olduğu maddeler halinde şu şekilde belirtilebilir:119
1.

Kaynakların nasıl kullanılacağının belirlenmesine,

2.

Ortaya çıkan problemlerin nedenlerinin tespit edilmesine,

3.

Programın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine,

4.

Hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesine,

5.

Sonuçların nelerden etkilendiğinin belirlenmesine yardım etmektedir.

AİPP’lere ayrılan kaynak miktarı zaman içerisinde artış göstermesine rağmen
AİPP’lerin değerlendirilmesi yaygın olmayan bir uygulamadır. Sosyal programların
117
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hedeflerini ve verimliliğini geliştirme çabalarının giderek artması ile politika yapıcıların
etkili bir değerlendirmeye duydukları ihtiyaç giderek artmaktadır. Hangi programların
başarılı olduğu, programların maliyeti, maksimum verimliliği ve fayda-maliyet
dengesini sağlamak için programların nasıl tasarlanmaları gerektiği politika yapıcılar
tarafından bilinmek istenmektedir. İlgili sorular hangi değerlendirme tekniğinin
kullanılması gerektiğini belirlemektedir.120 Bu amaçla bir sonraki bölümlerde
değerlendirme tekniklerinin türleri açıklanacaktır.
3.2.

ETKİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Bu bölümde etki değerlendirme yöntemleri açıklanacaktır. Programların
etkilerini ölçmek için farklı değerlendirme teknikleri mevcuttur. Bunlar;121
1.

Performans izleme; belirli bir programın amacının başarılıp başarılmadığı

bilgisini sağlar.
2.

Fayda-maliyet analizi; düzenlemelerin olumlu ve olumsuz etkilerinin

analiz edilmesini sağlar.
3.

Süreç değerlendirmesi; bir programın nasıl işlediğini ve faaliyetlerin

dağıtımını üstlenmeye odaklanır.
4.

Makroekonomik değerlendirme; makro veriler kullanılarak nedensellik

ilişkisi çerçevesinde programın ekonominin geri kalanı üzerindeki etkisini ölçmeyi
amaçlamaktadır.
5.

Etki değerlendirmesi; programın planlanan etkiye sahip olup olmadığını

ve programın özelliklerinin etkiye sebep olduğunu görmek için konunun nedenselliğine
odaklanır.
3.2.1.

Performans İzleme

Performans izleme bir sistem veya programın nasıl uygulandığı ve hedeflenen
sonucun ne kadarına ulaşıldığı hakkında bilgi vermektedir. Program katılımcılarının ne
kadarının istihdam edildiği, program katılımcılarının aylık ücretleri ve programın
maliyeti aktif işgücü piyasası programlarının performans göstergelerine örnek teşkil
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etmektedir. Bu göstergeler politika yapıcılar tarafından program performansını ve
başarısını değerlendirmek için kullanılmaktadır.122
Performans izleme devam eden bir süreçtir. Belirli grupları tasarlayarak
çalışmaların karşılaştırılması yoluyla yapılan değerlendirme performans izlemeye göre
daha maliyetlidir. Fakat net etkiyi tahmin etmeye yarayan bu çalışmalara performans
izleme sonuçlarının yorumlanması ve performans izleme hedeflerinin belirlenmesi için
ihtiyaç duyulmaktadır.123
Bu yöntem ile program kapsamında belirlenen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığı
hesaplanarak uygulanan programın ya da programların performansı ölçülmektedir.
Bunun sonucunda da politika yapıcılar hangi programların başaralı olduğunu görerek
devam edecek olan programlara ilişkin karar alabilmektedir.
3.2.2.

Fayda-Maliyet Analizi

Fayda-maliyet analizinde, bir programın faydaları ve maliyetleri parasal açıdan
değerlendirmektedir. Bu analizde programın etkisini ölçmek için programa alternatif
olan başka bir programın veya programın hiç uygulanmaması durumundaki etkisi ile
karşılaştırma yapılmaktadır. Faydalar, programa katılanlar üzerindeki net etkilerden ve
ekonominin geri kalanı üzerindeki faydalarından maliyetler, ise program kapsamında
gerçekleştirilen harcamalardan oluşmaktadır.124
Değerlendirenler hangi etkilerin tahmin edilmesi gerektiğine ve sonra nasıl
değerlendirilmesi ve toplulaştırılması gerektiğine karar vermelidir. Değerlendirenler
tüm bireysel kazanım ve kayıpların ağırlıklı toplamı olan net faydayı belirlemelidirler.
Program sonucunda belirli bir kesim fayda sağlamak yerine kayba uğrayabilmektedir..
Fakat değerlendirme sonucunda toplumun genelinde bir fayda sağlanıyorsa program
uygulanmaya değer görülmektedir. Bu analiz türünde bireysel veya bazı gruplara
yönelik değerlendirme değil toplumun geneline yönelik değerlendirme yapılmaktadır.
Ayrıca programın hedef kitlesinin belirlenmesi gerekmektedir.125
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Mevcut olan sınırlı kaynakların toplumun net refahını en yüksek seviyeye
çıkaracak şekilde tahsis edilmesi, fayda-maliyet analizinin genel yaklaşımını
göstermektedir. Bu yaklaşımın en temel özelliği, düzenlemenin tüm etkilerinin göz
önünde bulundurularak çok fazla kapsayıcı olmasıdır. Fayda-maliyet analizi sadece
piyasa değeri olan fayda ve maliyetleri değil, çevre ve tüketiciler üzerindeki etkilerin de
fayda ve maliyetlerini parasallaştırma eğilimindedir.126
Kısacası fayda-maliyet analizinde programdan etkilenen tarafların toplam
maliyetini hesaplayabilmek ve program sonucunda ortaya çıkan bütün faydaları
belirlemek gerekmektedir. Bunun sonucunda da elde edilen maliyet ve faydalara parasal
bir değer atfederek toplam maliyet ve toplam fayda arasındaki farkı ortaya çıkarmak
hedeflenmektedir.
Birçok değerlendirmede, program katılımcılarının işgücü piyasasında daha
sonraki durumlarında bir ilerleme olup olmadığına odaklanmaktadır. Ancak bu etkiler
parasal olarak ölçülemiyor ve maliyetler ile ilişkilendirilemiyorsa, politika yapıcılar
verimli bir program belirleyip belirleyemediklerinin kararını vermek için yeterli bir
bilgiye sahip olamamaktadır. Program, katılımcının istihdamını sağlama veya ücretini
arttırma konusunda fayda sağlayabilir fakat maliyet faydadan fazla ise program
toplumsal açıdan uygulanmaya değer görülmeyebilir. Aslında program maliyetini ölçen
idari

kayıtlarından

oluşan

kapsamlı

veriler

elde

edilebilir.

AİPP’lerin

değerlendirilmesinde maliyet bileşeni; program yönetimi, servis hizmeti ve katılımcının
fırsat maliyetini içermektedir. Fayda-maliyet analizi katılımcı, hükümet ve bir bütün
olarak toplumu içeren farklı açılardan uygulanabilmektedir.127
Delander ve Niklasson, bir AİPP'nin fayda maliyet analizinin gelir dağılımı
etkisinin işaretini, büyüklük sırası ve üretim zamanlaması etkilerini ve kamu gelirleri ve
giderleri üstündeki etkilerini tahmin etme girişimlerinden oluşması gerektiğini ileri
sürmektedir. Analiz ayrıca diğer etkilerin varlığının ve nispi öneminin bir analizini ve
mevcut değerlerin hesaplamalarının bir analizini içermelidir.128
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Maliyetin Tahmini İçin Adımlar:129
1-Programın sorumluluğundan olacak maliyetin belirlenmesi,
2-Muhasebe maliyetlerinin tahmin edilmesi,
3-Özel maliyetlerin içerilmesi gerekmektedir.
Fayda maliyet analizi AİPP’lere harcanan paranın azaltılıp azaltılmamasını
belirlemeye yardımcı olabilir. Program, verimli bir istihdam sağlayabilir veya
programın maliyeti faydasını aşabilir. Uygun bir fayda-maliyet analizi hükümete net
maliyeti hesaplayabilir.130 Bu durumda fayda-maliyet analizin hangi programın
uygulanacağına

yönelik

karar

alma

sürecinde

kamu

otoritesine

fayda

sağlayabilmektedir.
Bu analiz tekniğinin; program sonucunda ortaya çıkan faydaların net olarak
ölçmenin zor olması, bütün fayda ve maliyetleri parasal açıdan değerlendirilmek
istenmesi ve maddi bir değer atfedilemeyen değerlerin değerlendirmeye katılamaması
gibi dezavantajları bulunmaktadır.131
Bu tekniğin esas avantajlarından biri, politika değerlendirmeye sistemli bir
yaklaşım sağlamasıdır.132 Bu sayede saydamlık, hesap verebilirlik, tutarlı veri toplama
için bir çerçevenin sağlanması, bilgide boşlukların ve belirsizliğin tespit edilmesi ve
benzer olmayan etkilerin tek net fayda birimine toplanması sağlanmaktadır. 133
3.2.3.

Süreç Değerlendirme

Süreç değerlendirmesi programın nasıl işlediği, hizmet sunumunda süreçlerin ve
faaliyetlerin nasıl olduğu sorularına cevap vermektedir.

Bu değerlendirme tekniği,

hizmet sunulurken karşılaşılan problemlerin belirlenmesine ve bunların çözüm
stratejilerinin bulunmasına yardımcı olmaktadır. 134
Uygulanan bir programın ne kadar başarılı bir şekilde yürütüldüğünü inceleyen
süreç değerlendirme tekniğinden, uygulamanın nasıl daha iyi yürütülebileceğini bulmak
129
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amacıyla yararlanılmaktadır. Programın işleyişini inceleyen süreç değerlendirme
yönteminde,

programın

sonuçlarında

veya

hedef

kitlede

ortaya

çıkan

etki

sorgulanmamaktadır.135
Kısaca süreç değerlendirme yönteminde, programın güçlü ve zayıf yönlerini
anlamak için yürütülen programa ait süreçlerin nasıl işlediği değerlendirilmektedir. söz
konusu yöntem, program sonucunda meydana gelen çıktılardan ziyade bunların nasıl
ortaya çıktığına odaklanan bir sistemdir.
3.2.4.

Makroekonomik Değerlendirme

Makroekonomik değerlendirme yönteminde uygulanan programın toplam etkisi
ölçülmektedir. Başka bir deyişle, araştırmacıların ekonominin genelinde meydana gelen
etkiyi

değerlendirmek

istediklerinde

başvurdukları

yöntem

makroekonomik

değerlendirme olarak ifade edilmektedir. Makroekonomik değerlendirmede, her biri
farklı zamanlamaya karşılık gelen iki analiz türü kullanılabilmektedir. Birinci analiz
türünde, araştırmacılar ekonomide olanları ölçmek ve belli istihdam politikalarının
etkilerini tahmin etmek için makro-ekonomik bir model ve mikro-ekonomik veriler
kullanabilirler. İkincisi, program uygulanırsa ekonomide ortaya çıkacak etkileri
simülasyon yaparak elde etmek için makro-ekonomik modeller kullanabilirler.136
Değerlendirenler, programın etkisini ölçmek için işgücü piyasasının işleyişinin
hangi teoriye dayandığını belirlemelidir. Örneğin, işsizliğin ekonomik aktivitenin etkin
sonucu olduğuna inanılabilir; başka bir deyişle piyasalar etkindir ve işsizlik iradidir. Bu
teorilerde piyasaya yapılacak olan müdahalenin etkili olmayacağı düşünülmektedir.
Buna karşılık, eğer işsizliği piyasa başarısızlıklarının sonucu olarak kabul eden teori
benimsenmiş ise müdahale yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.137
İkinci görüşün benimsendiği durumlarda AİPP’lerin toplam işsizliği azalttığı
veya ücretleri arttırdığı söylenebilir. İşsizlik, reel ücret veya AİPP’ler için yapılan
harcamalar gibi anahtar makroekonomik toplamlar arasındaki güçlü ekonometrik
ilişkiyi kurmak için etkili değerlendirme yaklaşımları aranmaktadır.138Aktif işgücü
piyasası politikalarının makroekonomik etkilerinin değerlendirilmesi çok nadir
135
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yapılmaktadır. AİPP’ler arasında hiçbir ayrım yapılmadan toplam harcama üzerine
odaklanılmaktadır. Makroekonomik etkiyi açıklamaya çalışan denklem işsizlik ve AİPP
harcamaları arasındaki ilişkiyi kapsamaktadır.139
uit= β0 + β1χit + β2yit + β3Δ2pit + εit

(1)

1 numaralı denklemde uit i. ülkedeki işsizlik oranını, t zamanı, χ vektörü işgücü
piyasası kurumlarını, y vektörü AİPP harcamalarını ve Δ2p enflasyon oranındaki
değişimi göstermektedir. Son olarak, εit hata payını ifade etmektedir ve rassal olduğu
varsayılmaktadır. Fakat bu denklemde dikkat edilmesi gereken bir husus AİPP
harcamaları arttıkça işsizliğin artacağı şeklinde yorumlanmasıdır. Bunun için AİPP
harcamalarını temsil eden değişkenin normalleştirilmesi gerekmektedir.140 β2 katsayısı
negatif olduğunda AİPP harcamalarının işsizlik üzerinde negatif etki yarattığı
söylenebilmektedir.
3.2.5.

Etki Değerlendirmesi (Mikroekonomik Değerlendirme)

Mikro ekonomik değerlendirme olarak da ifade edilebilecek olan etki
değerlendirmesi, bitmiş veya devam eden bir programın ya da başlayacak olan bir
programın sonucunda nasıl etkilerin meydana geldiğini veya geleceğini ölçmektedir. Bu
değerlendirme, programın hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçerek ne kadar
etkili olduğunu belirlemektedir. Bunun sonucunda etki değerlendirmesi, programın
değiştirilmesini, geliştirilmesini ve politikaların nasıl revize edilmesi gerektiğine dair
bilgiler sunmaktadır. Bu sayede programların tasarımı, politikaların geliştirilmesi daha
doğru biçimde gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.141
Etki değerlendirmesi çalışmalarında, programdan faydalanan ve faydalanmayan
tüm bireyler analize dâhil edilerek programın hedeflenen ve hedeflenmeyen net
etkilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Programın hedef kitlesinde beklenen etkilerin
gerçekleşip gerçekleşmediğinin ve meydana gelen değişikliklerin ne kadarının
programdan kaynaklandığı ölçülmeye çalışılmaktadır.142
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AİPP’lerin etki değerlendirilmesinde program, katılan bireyleri etkiliyor mu
sorusunun cevabı aranmaktadır. Etkiyi ölçebilmek için istihdam, ücret veya işsizlik
süresi değişkenleri dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Yöntemdeki
varsayım; AİPP'nin sonucunda bireylerin beşeri sermayelerinin gelişmesi nedeniyle
istihdamda ve ücrette artış olurken işsizlik süresinde azalma olacağıdır.143
Bireysel programların değerlendirilmesi yöntemi ikiye ayrılmaktadır. Birinci tür
değerlendirme, programa katılan bireylerin program sonrasında istihdam ve
ücretlerindeki değişimi aynı özellikte olup programa katılmayan bireyler (kontrol
grubu) ile kıyaslama yoluyla ölçmektedir. İkinci tür değerlendirmede ise programın
toplam istihdam ve işsizlik üzerine net etkisini etkinlik kaybı, ikame ve yer değiştirme
etkilerinin tahmini kullanılarak ölçülmektedir.144
Etki değerlendirilmesinin ölçümünde en yaygın olarak kullanılan değişkenler
ücret ve istihdam oranıdır. Programa katılanların bilgisi genellikle ulaşılabilir olmasına
rağmen iyi bir değerlendirme için esas zorluk uygun bir kontrol grubunun nasıl
oluşturulacağıdır. Birçok ülkede kontrol grubu olmadan etki değerlendirmesi
yapılmaktadır. Bu teknik, program yöneticileri tarafından derlenen istatistikler yerine
faydalanıcıların

değerlendirilmesine

dayanmaktadır.

Bunlar

az

kullanılan

değerlendirmelerdir. Kontrol grubu olmadan katılımcının başarı ya da başarısızlığını
belirlemek zordur. Çünkü bu etkiler çalışanın belirli özellikleri gibi diğer faktörler
tarafından etkilenebilir. Bazı durumlarda bu değerlendirme ikame etkisi gibi toplumsal
kayıp bilgisini sağlar. Belirli bir grup arasında hedef program kullanışlı olabilir fakat
sonuçların doğruluğunun yönetilmesi zordur. Çünkü bu örneğin nasıl seçildiğine ve
anketi nasıl doldurduğuna bağlıdır. Sonuç olarak kontrol grubunun olduğu teknikleri
kullanmak daha uygundur.145
Etki değerlendirmesinde modele dâhil edilen bireyler ya deney grubunda ya da
kontrol grubunda yer almaktadır. Etki değerlendirmesinin amacı uygulanan programın
katılımcılar üzerinde ne kadar etkili olduğunu belirlemektir. Bunun için programa
katılan bireylerin çıktıları ile eğer bireyler programa katılmasaydı meydana gelecek
muhtemel çıktılar üzerinden bir değerlendirme yaparak programın net etkisi ölçülmeye
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çalışılmaktadır.

Birey

programa

katıldıktan

sonra

elde

edilecek

olan

çıktı

gözlenebilecek bir değişkendir. Burada önemli olan birey programa katılmamış olsaydı
meydana gelecek olan çıktının tahmininin doğru yapılmış olmasıdır; çünkü bu durum
gözlenememektedir.

Bu

durumu

tahmin

edebilmek

için

kontrol

grubu

oluşturulmaktadır. Oluşturulan deney ve kontrol grubu arasındaki bu fark ise programın
net etkisini vermektedir. Bunun bir denklem yardımıyla açıklanması gerekirse;
ΔYi = ( Yi| P=1) – ( Yi| P=0)

(2)

P, 0 ve 1 değerini alan bir değişkendir. P=1 programa katılımı, P=0 programa
katılmamayı göstermektedir. Bu denklem bireyin programa katılım göstermesi ve
bireyin programa katılmaması durumunda meydana gelecek çıktıların farkını
göstermektir.
Etki değerlendirmesinin yapılabilmesinde önemli olan nokta karşı-olgusalın
hesaplanabilmesidir. Hesaplanacak olan etkide sapmaya sebep olabilecek yanlılığı
barındırmamak için deney grubu ile aynı özelliğe sahip kontrol grubunun oluşturulması
gerekmektedir. Bunun sonucunda da gerçekleşmemiş olan karşı-olgusalın tahmini
yapılmaktadır. Etki değerlendirmesi yöntemlerinin incelenmesinden önce karşı-olgusal
ve yanlılık kavramlarının incelenmesi gerekmektedir.
Karşı-Olgusal: Etki değerlendirmesinin yapılabilmesi için programa katılan
birey eğer katılmamış olsaydı program sonucunda meydana gelecek olan çıktının ne
olacağının tahmin edilmesi gerekmektedir. İşte bu durum karşı-olgusal olarak
adlandırılmaktadır. Bir başa ifade ile destek alan birey eğer destek almamış olsaydı
durumunun

ne

olacağını

göstermektedir.

Karşı-olgusal

ifadesi

aktif

işgücü

programlarına katılan bir bireyin ortalama ücretindeki etkisi üzerinden açıklanacak
olursa; programın ortalama ücret üzerindeki etkisi hesaplanırken programa katılan ve
katılmayanların ortalama ücretleri arasındaki farka bakılmaktadır. Programa katılan
bireylerin ortalama ücretleri gözlemlenebilen bir veri olduğu için bu veriye kolay
ulaşılmaktadır. Fakat programa katılan bireyler katılmamış olsaydı ortalama ücretlerinin
ne kadar olacağını hesaplamak gözlemlenebilen bir veri olmadığı için bu veriye
ulaşılması oldukça güçtür. Bu durum ise karşı olgusal olarak adlandırılmaktadır.
Programa katılmayan bireyler üzerinden tahmini bir veri üretilmeye çalışılmaktadır.
Ancak bulunan değerin programa katılan kişi eğer katılmamış olsaydı alacağı ortalama
ücret ile aynı olması pek mümkün değildir. Bu durum sadece programın etkisinden
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değil, programa katılan ve katılmayan bireyeler arasındaki özelliklerin farklı
olmasından da kaynaklanmaktadır.146
Karşı-olgusalı hesaplayabilmek için oluşturulan kontrol grubunun deney grubu
ile aynı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Özellikle üç durumda iki grup özdeş
olmalıdır. Birincisi deney ve kontrol grubunun bütün özellikleri bire bir aynı olmasa
bile özelliklerin ortalaması her iki grup içinde aynı olmalıdır. İkincisi deney ve kontrol
grubu programa aynı şekilde tepki göstermelidir. Üçüncüsü ise, değerlendirme boyunca
kontrol ve deney grubu dışarıdan farklı bir desteğe/uygulamaya maruz kalmamalıdır.147
Etki değerlendirme yöntemlerinin esas amacı en doğru karşı-olgusalı
hesaplamaktır. Karşı-olgusal hesaplanırken tek grup ve karşılaştırmalı grup tasarımları
yapılabilmektedir.
Karşı Olgusal Etki Analizinin Tek Grup Tasarımı: Analizin yapılacağı
kitlenin içinden anlamlı bir örneklem büyüklüğü seçilir. Bu yöntemde seçilen bireylerin
programa katılmadan önceki çıktıları ve programa kaldıktan sonraki çıktıları
karşılaştırılmaktadır. Burada bireyin program öncesi ( t-1 zamanda) ve program sonrası
( t+1 zamanda) verileri bilinmektedir. Bireyin t-1 zamanda bilinen çıktıların trendine
bakılarak eğer program uygulanmamış olsaydı t+1 zamanda çıktıların sonuçlarının ne
olacağı ekonometrik bir model ile tahmin edilmektedir. Yani gerçekte oluşmamış olan
karşı olgusal değeri tahmin edilmektedir. Bireyin t+1 zamanda program sonrasında
çıktısında gerçekleşen değer ile tahmin edilen karşı olgusal değer arasındaki fark
programın etkisini göstermektedir. Bu yöntemin sahip olduğu dezavantaj ise
kendiliğinden değişim yanlılığıdır. Program öncesi veya sonrasında bireyin çıktısını
etkileyecek programdan bağımsız olarak bazı değişiklikler meydana gelebilir. Bu
durumda programın etkisi olduğundan düşük veya fazla görünebilir. Bu durumda
yanlılığa sebep olan faktörlerin karşı olgusal trendden arındırılarak programın etkisinin
hesaplanması gerekmektedir. 148
Karşı Olgusal Etki Analizinin Karşılaştırmalı Grup Tasarımı: Analizin
uygulanacağı kitlenin içinden programın uygulandığı ve uygulanmadığı bireyler
seçilerek birbirleri ile karşılaştırılır. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken husus,
146
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kontrol grubunun belirlenme aşamasıdır. Kontrol grubunda yer alacak olan programa
katılmayan bireylerin programa katılan bireyler ile aynı özellikte olmasına dikkat
edilmesi gerekmektedir. Böylece seçim yanlılığı probleminin önüne geçilmiş
olunmaktadır. Programın uygulanmadığı bireyler ile karşı olgusal trend tahmin
edilmeye çalışılmaktadır.149 Birbirlerine benzer özellik taşıyan bireyler seçilerek
oluşturulan deney ve kontrol grubu arasındaki fark programın etkisini göstermektedir.
Yanlılık: Yanlılığın en önemli türü seçim yanlılığıdır. Bu durum programa
katılan ve katılmayan kişilerin çıktıyı etkileyen özellikleri gözlenemediğinde veya
yanlış gözlemlendiğinde ortaya çıkan durumdur. Programa katılan bireyin ortalama
200TL ücreti olduğunu ve programa katılan birey eğer katılmamış olsaydı alacağı
ortalama ücretin 130TL olduğu (karşı-olgusal) varsayılsın. Bu durumda programın
etkisi (200-130) 70TL olmaktadır. Bireyler bütün özellikleri bakımından aynı sadece
motivasyon bakımından farklılık gösterdikleri varsayılsın. Programa katılmayan
bireylerin motivasyonları programa katılan bireylerden daha düşük olduğu varsayılsın.
Bu durumda alacakları ortalama ücretin 20 TL daha düşük olacağı varsayılabilir. (13020=110TL ) Bireyin sahip olduğu özelliği yüzünden de daha düşük ücret aldığı göz
önünde bulundurulursa, programın etkisi daha fazlaymış gibi görünecektir. ( 200110=90TL )Halbuki programa katılan ve katılmayan bireylerin ortalama ücret
farklarının içinde motivasyon özelliklerinden kaynaklanan farklılıkta mevcuttur.
Gerçekte, programın etkisi içerisinden seçim yanlılığı etkisini çıkarmak mümkün
değildir.150
Diğer bir seçim yanlılığı türü ise sadece programa katılanları ele alarak program
öncesi ve sonrası çıktılardaki değişimlere bakıldığında ortaya çıkmaktadır. Örneğin
birey programa katılmadan önce 190TL ortalama ücret alırken program bittikten bir yıl
sonra 200 TL ücret almaktadır. Bu durumda programın etkisi olduğundan daha düşük
tahmin edilerek 10TL olarak görünmektedir. Yıllar itibari ile ekonomik konjonktürde
farklılıklar söz konusu olabileceği için iki yıl arasındaki farkın sadece program
etkisinden kaynaklandığını söylemek mümkün değildir.151
Karşı olgusalı tahmin etmek için farklı teknikler bulunmaktadır. Deneysel ve
yarı deneysel olmak üzere iki teknik bulunmaktadır. Programa katılan ve katılmayan
149
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bireylerin rassal bir şekilde seçilmiş olması çok önemlidir. Bu rassallık deneysel
yöntemlerde çok iyi sağlanmaktadır. Bunun sonucunda da çıktılarda meydana gelen
değişikliklerin programdan kaynaklandığı söylenebilmektedir. Yarı deneysel teknikte
ise katılımcılar rassal olarak değil programı uygulayan tarafından seçilmektedir. Yarı
deneysel teknikte programa katılan ve katılmayanların çıktıları arasındaki fark sadece
programın etkisini göstermemektedir. Bu problemi ortadan kaldırmak için eşleştirme,
farkın farkı, araç değişken ve regresyon süreksizliği yöntemleri kullanılmaktadır.152
Şekil 7 Etki Değerlendirme Teknikleri

ETKİ DEĞERLENDİRME
TEKNİKLERİ

KURA YÖNTEMİ
DENEYSEL
TEKNİKLER
(RASGELELEŞTİRME)

AŞAMALI SEÇİM YÖNTEMİ
TEŞVİK YÖNTEMİ

EŞLEŞTİRME YÖNTEMİ
FARK İÇİNDE FARK
YÖNTEMİ
YARI-DENEYSEL
TEKNİKLER

ARAÇ DEĞİŞKEN
YÖNTEMİ
REGRESYON
SÜREKSİZLİĞİ YÖNTEMİ

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Deneysel ve yarı-deneysel olmak üzere iki çeşit teknik bulunmaktadır. Deneysel
teknikte deney ve kontrol grubu program düzenlenmeden önce seçilmektedir. Yarı
deneysel teknikte ise deney ve kontrol grubu programdan sonra belirlenmektedir.
Programın etkinliğini hesaplayabilmek için iki grup arasındaki farklı özelliklerin
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istatistiksel tekniklerle doğru belirlenmesi gerekmektedir.153 Bu istatistiksel teknikler
hakkındaki ayrıntılı bilgiler takip eden alt bölümde ele alınacaktır.
3.2.5.1.

Deneysel Teknikler ( Rasgele Dağıtım Yöntemi)

Deneysel değerlendirme yönteminde, programın hedef kitlesi içerisinden o
kitleyi temsil edebilecek özelliklere sahip bir grup seçilir. Seçilen bu grup rassal olarak
programa katılacak olan deney grubu ve programa katılmayacak olan kontrol grubuna
ayrılır. Seçilen bu iki grubun ortalama sonuçlarındaki fark programın net etkisini
vermektedir. Bu yöntemde kullanılacak olan veriler ya idari kayıtlardan ya da programa
katılan bireyler ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilir. Bu tür bir analizin,
uygulanma zamanı belirlenmek istendiğinde ya yeni bir programın başlayacağı zaman
ya da programın biteceği zaman tercih edilmelidir.154
Deney ve kontrol gruplarının rassal olarak belirlenmesi; bu iki grubun gözlenen
ve gözlenemeyen özellikleri bakımından ortalamada farklılık göstermeyeceğini bu
yüzdende sonuçlardaki farklılığın programın etkisinden kaynaklandığını göstermektedir.
Buradaki temel özellik, sonuçların nicel değişkenler aracılığıyla mukayese edilerek
yorumlanmasındaki kolaylıkta yatmaktadır. Programın etkisi, deney ve kontrol grubu
arasındaki değişkenlerin farkı anlamına gelmektedir. Örneğin; eğitim programına
katılanların istihdam oranı %60 ve programa katılmayanlarda bu oran %50 ise
programın etkisi %10 olarak ifade edilebilir. Katılımcıların tesadüfi olarak seçilmesi
katılımcılar arasındaki seçim yanlılığını ortadan kaldırmaktadır. Ancak bu durumu
tasarlamak

ve

uygulamak

deneysel

değerlendirmelerde

genellikle

zordur.

Değerlendirme yapan kişinin yanlı bir seçim yapması ve değerlendirmeye katılan
kişilerin davranışlarında değişiklik meydana gelmesi sonucu bazı problemler ortaya
çıkmaktadır. Karşılaşılan bu problemler maddeler halinde sıralanmıştır.155
1.

Müdahaleyi alacak grup belirlenirken bazı kişilere öncelik tanınması

veya programı etkin göstermek için yüksek risk grubunda yer alan kişilerin dâhil
edilmemesi durumunda ortaya çıkan rasgele atama hatasından kaynaklanan problemler,
2.

Bazı kişileri bilerek müdahale dışı bırakmanın yaratacağı etik problemler,
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3.

Gruplara atamanın öğrenilmesi durumunda bireylerin davranışlarında

meydana gelebilecek davranış değişikliği problemi,
4.

Örnekleme seçilecek kişinin sayısının çok olmasından kaynaklanan

maliyet problemi ile programa katılım ve programı bitirme arasında uzun bir zamanın
olmasından kaynaklanan zaman problemi,
5.

Bireyler

arasında

bilgi

alışverişi

yapılarak

programın

etkisinin

olduğundan daha az görünmesine sebep olabilecek yanlılık problemi meydana
gelmektedir.
Değerlendirme teknikleri içerisinde deneysel teknikler en güvenilir ve tutarlı
teknik olarak düşünülmektedir. Bunun sebebi ise oluşturulan deney ve kontrol grubunun
tamamen tesadüfü bir biçimde seçiliyor olmasıdır. Bunun sonucunda da iki gurubun
gözlenebilen ve gözlemlenemeyen özellikleri açsında özdeş olduğu varsayılır ve
yanlılık problemi ortan kalkmış olur. Bireylerin rassal bir şekilde seçilmesini sağlayan
bazı yöntemler vardır. Bunlar; kura yöntemi, aşamalı seçim yöntemi ve teşvik
yöntemidir.
Kura yönteminde örneğin bozuk para atılarak bireyin programa katılıp
katılmayacağı belirlenebilir. Bu durumda programa katılan ve katılmayan bireyler
arasındaki fark sadece atılan paraya bağlıdır. Bu nedenle, bireylerin özellikleri
programın sonucunu etkilememektedir. Teşvik yönteminde rassal olarak seçilen
bireylere program hakkında daha fazla bilgi verilerek programa katılmaları için
cesaretlendirilir. Bu şekilde programa katılacak kişilerin rassallığı sağlanarak deney ve
kontrol grubu oluşturulmaktadır. Aşamalı seçim yönteminde ise programa katılmak için
zaman alıcı bir program uygulanıp ön eleme geçildikten sonra programa katılma hakkı
verilerek kontrol grubunun oluşturulması ile yapılabilmektir. Daha fazla bilgi verilen ve
ön elemeyi geçen grup programa katılma şansı daha yüksek olan grup olmaktadır. Bu
durumda aynı özelliğe sahip iki grup oluşturulmaktadır.156
3.2.5.2.

Yarı Deneysel Teknikler

Yarı deneysel değerlendirme yöntemi genellikle program bir süre uygulandıktan
sonra gerçekleştirilir. Yarı deneysel değerlendirme yöntemi, bireyler hakkında idari
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kayıtlar

veya

görüşmeler

ya

da

her

ikisi

aracılığıyla

toplanmış

verileri

kullanmaktadır.157
Bu değerlendirme yönteminde programa katılanlar deney grubunu katılmayanlar
ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. Kontrol grubunda yer alan bireyler deney
grubunda yer alan bireyler ile aynı özelliğe sahip olması dikkat edilmesi gereken bir
husustur. Kontrol grubunu seçmek için kullanılan farklı yöntemler vardır. Kontrol
grubundakiler programı bırakmış veya programa kabul edilmemiş kişilerden, programın
hedef grubunda bulunan ama başvuru yapmamış kişilerden, programın kapsamı dışında
olan kişilerden, katılımcıların programdan önceki deneyiminden ve diğer mikro veri
setlerinden alınan katılımcı olmayan kişilerden oluşmaktadır.158
Değerlendirme genelde istatistiksel bir analiz biçimindedir ama çıktıların basit
karşılaştırmalarını da içerebilmektedir. İstatistiksel analiz konusunda çıktı, açıklanması
gereken değişkendir. Örneğin aktif işgücü programlarına katılan birinin program
sonrasında elde ettiği ücret bir çıktıdır. Çıktı, bireylerin etkileyemediği ama maaşlarını
(örneğin, sanayi, bölge, vs.), bireysel özelliklerini (yaş, eğitim, iş deneyimi, vs.)
etkileyebilen faktörleri ifade eden bir dizi değişken ve programa katılıp katılmadıklarını
gösteren bir değişkenle açıklanır. Programa katılımı gösteren değişkenin ölçülen etkisi,
programa katılmanın çıktıya ortalama etkisini ifade etmektedir. Katılım değişkeni
ayrıca, çıktıyı etkileyenlerle aynı olabilen ve değerlendiren tarafından gözlemlenebilen
veya gözlemlenemeyen dışsal değişkenler tarafından etkilenebilir.159
Yarı deneysel yöntemler bütün değişkenlerin kontrol altına alınamadığı deney ve
kontrol gruplarının seçiminin bazı ölçütlere göre belirlenmesi şartıyla uygulanan bir
yöntemdir. Deneysel ve yarı deneysel çalışmaların ortak özelliği müdahale/etki ve
sonuç arasında kurulan bağlantı ve yapılan müdahalenin etkinliğinin araştırılmasıdır.160
Daha az maliyetli olması ve uygulamanın zaman almaması Bu yöntemin
avantajlı yönlerini oluştururken istatistiksel tekniklerin her zaman anlaşılır olmaması ve
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gözlenemeyen değişkenlerden kaynaklı seçim yanlılığının olması yöntemin dezavantajlı
yönlerini oluşturmaktadır.161
Bu teknikte deney ve kontrol grubu müdahale yapıldıktan sonra belirlenir.
Programın etkisinin yansız tahmin edicilerini bulmak için kıyaslanan grubun özellikleri
deney grubunun çıktıyı etkileyen özellikleriyle benzer olmak zorundadır. Bu
özelliklerden yaş, cinsiyet ve eğitim seviyesi gibi bazı özellikler gözlenebilir olmasına
rağmen diğerleri yetenek ve motivasyon gibi gözlenemeyen özelliklerdir. Programın
etkisini ayırmak için, iki grubun özelliklerindeki farklılıkları doğru bulmak için
ekonometrik modeller kullanılır. 4 çeşit yarı deneysel teknik vardır.162 Bunlar;
eşleştirme yöntemi, fark içinde fark yöntemi, araç değişken yöntemi ve regresyon
süreksizliği yöntemidir. Bu yöntemler bir sonraki bölümde alt başlıklar halinde
incelenecektir.
3.2.5.2.1.

Eşleştirme Yöntemi

Eşleştirme yöntemi, programa katılan ve katılmayan bireylerin birbirlerine
benzer özellikte olup karşı-olgusalı tahmin etmesine dayanmaktadır. Bu yöntem iki
adımda gerçekleştirilmektedir. İlk adımda programa katılmayan bireylerin gözlenebilen
özellikleri açısından benzerlik göstermeyen programa katılan bireyler dışarıda
tutulmaktadır. İkinci adımda ise programa katılmayan bireylere ait çıktıların ağırlıkları (
ortalama

ücret)

hesaplanmaktadır.

Burada

programa

katılmayan

bireylerden

hangilerinin özellikleri programa katılan bireylerin özelliklerine daha çok benziyorsa,
ona atfedilen/onun için belirlenen ağırlık daha fazla olacaktır. Birinci adımda programa
katılan bireylerin ortalama ücretleri belirlenirken ikinci adımda bunun karşı olgusalı
belirlenmektedir.
Burada önemli olan eşleştirme yapılırken programın çıktısını etkileyen
gözlemlenebilen

bütün

bireysel

özelliklerin

dikkate

alınarak

grupların

oluşturulmasıdır.163
Bu analizde, deney ve kontrol grubunu oluşturacak örneklemler seçilir. İki
grupta yer alacak olan bireyler seçildikten sonra gözlenebilir özellikler üzerinden
161
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bireylerin programa katılma olasılığı hesaplanır. Hesaplanan bu olasılığa eğilim skoru
denilmektedir. Eğilim skoru gözlenebilir özelliklerin oluşturduğu bir fonksiyon olarak
logit veya probit regresyon ile tahmin edilmektedir. Her iki grupta yer alan bireyler
için eğilim skoru hesaplandıktan sonra bir birine en yakın olasılığa sahip bireyler
eşleştirilir. Bu eşleştirme ile birbirine benzer özellik gösteren deney ve kontrol
grubunda yer alan kişilerin eşleşmesi ile karşı olgusal hesaplanmış olmaktadır. Eğilim
skorlarının belirlenmesi ile deney ve kontrol grubuna seçilen bireylerin rassallığı
sağlanmış olur. Başka bir ifade ile deney ve kontrol grubunda yer alan bireylere ait
eğilim skorları belirlenip bunlar içerisinden en yakın olanlar birbirleri içerisinde
eşleştiğinde bireylerin seçiminin rassal olduğu görülmektedir. Böylelikle seçim
yanlılığından kaynaklanan hata azalmış olmaktadır. Yapılan bu eşleşmenin ardından
program sonunda meydana gelen çıktı arasındaki fark ise programın etkisini
göstermektedir.164
Gözlenebilir değişkenler ile yapılan eşleştirme yönteminin ürettikleri tahminlerin
güvenilir olması için çok zengin bir veri içeriğine ihtiyaç duyulmaktadır. Eşleştirme
yöntemi değerlendirme yöntemleri içerisinde eskiye dayanan bir yöntemdir. Fakat
değişikliğe uğrayarak eğilim skorları elde edilerek yapılan eşleştirme yöntemine
dönüşmüştür. Bu yöntemde gözlenen özelliklere dayanan X vektörünün kullanılması
yerine programa katılma olasılığını belirleyen P(X) değerine göre eşleştirme
sağlanmaktadır. Rosenbaum ve Rubin (1983), X’e yönelik eşleşme tutarlı tahminler
üretirken, P(X)’e yönelik eşleşmenin de tutarlı tahminler ürettiğini ortaya koymuştur. X
yerine P(X)’e yönelik bir eşleşme yapmanın avantajı, P(X) sayısal bir değer iken X’in
birçok boyuta sahip vektör olabilmesidir. X’in yüksek boyutlu olması halinde eşleşme
zorlaşmaktadır. Çünkü grup üyeleri arasında X’in bazı değerleri için herhangi yakın bir



Logit Regresyon: Bağımlı ve bağımsız değişken ayrımının yapıldığı çok değişkenli modelde bağımlı
değişkenin kategorik veri olması durumunda kullanılmaktadır. Parametre tahminlerinde olasılık
değerlerinin doğal logaritmsı alınmaktadır.

Probit Regresyon: Logit regresyona alternatif olarak üretilen bir modeldir. Aralarındaki fark parametre
tahminlerinde kullanılan yöntemdir. Probit regresyonda kümülatif normal dağılım kullanılmaktadır.
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eşleşme bulunamayacaktır. Bu sorun, sayısal P(X) üzerinde eşleşme yapıldığında daha
önemsiz hale gelecektir.165
Eşleşme X veya P(X) üzerinde de yapılsa, koşullu bağımsız varsayımına
dayanmaktadır. Koşullu bağımsız varsayımı; X veya P(X) üzerine koşullanıldığında
programa katılıp, katılmama durumuna ilişkin sonuçtan bağımsız olduğunu ifade
etmektedir. Bu varsayım, hem katılma hem de katılmama durumunda sonuçları
etkileyen tüm değişkenlerin eşleşme sürecine dâhil edilmesini gerektirir. Bu koşullu
bağımsız varsayımını pratikte olası kılmak için çok zengin bir veri içeriğine erişimin
gerektiği açıkça görülmektedir. Ayrıca bu durum, hangi değişkenlerin alınacağının ve
sonuçları nelerin etkilediğinin belirlenmesi için teorinin iyi bir şekilde incelenmesini
gerektirmektedir.166
Eşleştirme yöntemi uygulanırken araştırmacının dikkat etmesi gereken bazı
hususlar bulunmaktadır. Program sonucunda meydana gelen çıktının tahmin
edilebilmesi için gözlenen değişkenleri temsil eden X değişkenin çok iyi belirlenmesi
gerekmektedir. Birden fazla eşleşme yöntemi mevcuttur. Bu yöntemler uygulanırken
örneklem seçimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Küçük örneklemlerde farklılıklar
meydana gelebilmektedir. Örneklem boyutu arttırıldıkça kesin olan eşleştirmeleri
kıyaslamaya daha da yaklaştıkları için tutarlı olacaktır. Son olarak da doğru standart
hatalara ulaşmanın önemli olmasıdır. Eğilim skorlarına yönelik tahmin ve eşleştirmenin
kendisi, normal örneklem varyasyonunun ötesinde bir değişim yaratmaktadır. Eğilim
skorları birbirine en yakın olan deney ve kontrol gruplarının eşleştirilerek ele alınması,
standart hataları olduğundan az gösterecektir. 167
Bu yöntemin avantajları kontrol grubunun program bitiminde belirlenebiliyor
olması ve bilerek bazı grupları müdahaleden yoksun bırakmıyor olması, var olan
kaynakları kullanması, göreceli olarak ucuz olmasıdır. Fakat analizin gözlenebilir
özellikler üzerinden yapılması seçim yanlılığına sebep olabilmektedir.168
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Fark İçinde Fark Yöntemi

3.2.5.2.2.
Fark

içinde

gözlemlenebilen

fark

özelliklerin

yönteminde
yanı

programın

sıra

etkisi

gözlemlenemeyen

ölçülürken
özellikler

analize
de

dâhil

edilmektedir. Bu sayede gözlemlenemeyen değişkenlerden kaynaklanan seçim yanlılığı
problemi ortadan kalkmaktadır. Fark içinde fark yöntemi gözlemlenemeyen
değişkenlerden kaynaklanan etkinin arındırıldığı bir yöntemdir. Denklem içerisinde yer
alan bileşenlerden biri zaman içerisinde değişmeyen sabit etki iken diğeri geçicidir. Bu
durum aşağıdaki denklem ile şu şekilde açıklanabilir;
Yit Xi1t... k Xikt iDi i it

(3)

Yit, t süresinde i kişisi için sonuç değişkenini, Xt,

gözlenen sonuçları, Di

programa katılımı göstermektedir. Kişiye özgü etkiyi sırasıyla gözlenemeyen zamanda
değişmez sabit etki için µi, ve gözlemlenemeyenin geçici bileşeni it şeklinde
göstermektedir. Farkların farkı yöntemini teşvik eden model, katılımın geçici bileşeni

it’ye değil, sabit etki µi‘ye bağlı olduğunu varsaymaktadır. Programa katılanlar
katılmayanlara göre daha yeterli ve daha motivedir. Yeterlilik ve motivasyondaki bu
farklılık, her dönemde elde edilen sonuçları etkilemekte olup sabit bir etkidir. 169
Bu model çerçevesinde Xi ve Di üzerinden yapılacak tahminler tutarsız
olacaktır. Çünkü gözlenmeyen sabit etki, katılım değişkeni Di ile ilişkilidir. Programa
katılmadan önceki döneme ait veriler ile tekrar işlem yapılacak olursa şu sonuca
ulaşılacaktır:
Yit Yis Xi1t Xi1s k (Xikt Xiks )iDi it is
“s” terimi katılımcılar için programa katılımdan önceki bir dönemi
göstermektedir. Bu tahminci, katılanlara yönelik önceki ve sonraki kazanımlar
arasındaki farktan ve katılmayanlara yönelik önceki ve sonraki kazanımlar arasındaki
farktan “yani farkların farkından” oluşmaktadır. Buna göre, program seçiminin, geçici
bileşene değil de yalnızca sabit etkiye bağlı olduğu varsayımı altında, işlem görenin
üzerinde uygulanan işlemin etkisine yönelik tutarlı bir tahmin sunulmaktadır. Bu
yöntemde sabit etkinin zaman içerisinde değişmeyeceği varsayılmaktadır. 170 Başka bir
deyişle katılım öncesindeki deney ve kontrol grubu arasındaki fark, programın
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uygulanmasından sonrada devam edecektir. Bu durumda iki grup arasında var olan sabit
etkinin çıkartılması unutulmamalıdır.
Bu yöntem örnek bir olay üzerinden açıklanacak olursa; programa katılan ve
katılmayan bireyler arasında program öncesinde gelirlerinde bir farklılık mevcuttur.
Bireylerin kişisel özelliklerinden kaynaklanan etkilerden dolayı çıktılardaki farklılıklar
programdan bağımsız olarak etkisini göstermektedir. Programa katılan bireylerin
katılmayan bireylerden 20TL’lik motivasyondan kaynaklanan bir farkları program
öncesinde mevcut olduğu varsayılsın. Bireyin programa katılmadan önce 190TL ücret
aldığı daha önce varsayılmıştı. Bu durumda programa katılmayan bireyin kazancından
motivasyon etkisi çıkarıldığında 170TL olacaktır. Program sonrasında katılan bireylerin
ücretlerinin 200TL, katılmayanların ise 110TL olduğu belirtilmişti. Bu durumda
programın etkisi 90TL olarak görülmektedir; fakat bunun içinde 20TL olan motivasyon
etkisi de bulunmaktadır. Bu etki programdan bağımsız olduğu için program öncesi ve
sonrasında hep aynı etkiyi gösterecektir. Motivasyon etkisi çıkartıldığında 70TL [(200110) – (190-170)= 70] olarak programın net etkisi görülmüş olmaktadır.
Bu yöntem kullanılırken programa katılan ve katılmayan bireylerin sınırlarının
çok net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Veriler genellikle panel veri şeklinde
toplanmaktadır. Aktif işgücü programlarının etkileri fark içinde fark yöntemi ile
ölçüldüğünde çok önemli bir sorun ile karşılaşılmaktadır. Programa katılmayan bireyler
belirlenirken program için başvuru yapmayanlar arasından seçildiği varsayılsın.
Programa katılan kişiler ise program için başvuran kişiler arasından seçildiği
varsayılsın. Bu durumda bir yanlılık oluşacak ve programın etkisi olduğundan fazla
tahmin edilecektir. Bu problemi çözmek için programa katılmayan bireyler başvuru
yapanlar arasından seçilmelidir. Bu şekilde aşırı tahminin önüne geçilebilecektir.171
Fark içinde fark yönteminde oluşturulan deney ve kontrol grubunun
gözlemlenebilir veya gözlemlenemez özellikler açısından benzerlik taşıması aranan bir
özellik değildir. Bu yöntemde aranan temel özellik iki gruba ait serilerde paralellik
olmasıdır. Yani programa katılmadan önceki döneme ait seriler incelendiğinde deney ve
kontrol grubu arasındaki fark sabit olmalıdır.
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3.2.5.2.3.

Araç Değişkenler Yöntemi

Araç değişkenler yönteminde programa katılan ve katılmayan bireyler arasında
program öncesindeki gelirlerinde bireylerin kişisel özelliklerinden kaynaklanan bir
farklılık mevcuttur. Bireylerin kişisel özelliklerinden kaynaklanan etkilerden dolayı
çıktılardaki farklılıklar programdan bağımsız olarak etkisini göstermektedir. Araç
değişken olarak adlandırılan değişken, programa katılımı öngören, sadece programa
katılımını belirleyen çıktılar üzerinde etkili olan ve gözlemlenemeyen bireysel özellikler
ile ilişkili olmayan değişkendir. Örneğin programa katılacak olan iki grubun programın
uygulanacağı yere olan uzaklığı bir araç değişkendir. Programın uygulanacağı yere
yakın bir yerde ikamet eden bireylerin programa katılım şansı daha yüksek iken,
programın düzenleneceği yere daha uzak bir yerde ikamet eden bireylerin programa
katılım şansı daha düşüktür. Burada uzaklık olarak belirlenen araç değişken sadece
programa katılımı belirlemekte olup program sonucunu etkileyen işgücü piyasasına ait
bireysel özellikleri etkilememektedir.172 Bu şekilde iki gruba ayrılan bireylerin çıktıları
üzerindeki farklar programın etkisini göstermektedir.
Programa katılım ile bağlantılı ama gözlenemeyen değişkenler ile bağımsız olan
araç değişken üzerinde ölçülen etki programa katılımın etkisine dair iyi bir tahmin
olarak görülmektedir. Bu yöntemde belirlenen araç değişken programa katılıp
katılmamayı belirleyen karar sürecine karşı hassastır. Bunun için belirlenen değişkenin
kişinin programa katılma kararını etkilememesini gerektirmektedir. Uygulamada iyi bir
araç değişken bulmak zor olabilmektedir.173
3.2.5.2.4.
Bazen

Regresyon Süreksizliği Yöntemi

programa

katılacak

kişiler

belirli

bir

indeks

değerine

göre

belirlenmektedir. Bu tür bir uygulamada her bir birey için en düşük değeri 0 ve en
yüksek değeri 100 olan bir indeks değeri tanımlanmaktadır. Programa katılım için bir
sınır değer belirlenerek bireylerin programa katılıp katılmayacağına karar verilmektedir.
Bu indeks değerinin aralığı düşünüldüğünde programa katılan ve katılmayan bireyler
karşılaştırıldığında aradaki farkın çok büyük olacağı görülmektedir. Ancak programın
etkisini ölçmek için sınır değer etrafındaki bireyler seçildiğinde programın gerçek etkisi
görülmektedir. Çünkü belirlenen bu bireyler birbirlerine yakın özelliğe sahip
172
173

Emla- Marcos; a.g.m., s.8-9.
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kişilerdir.174 Bu durum örnek bir olay ile açıklanacak olursa; 70 puan ve üstü alan kişiler
programa katılmaya hak kazandığı varsayılsın. Bu sınır değer etrafındaki yani 69 ve 71
puan alan bireyler karşılaştırıldığında programın etkisinin görülmesi mümkün
olmaktadır. Çünkü bu bireyler 1 puan gibi küçük bir farkla farklı gruplara atanmış fakat
aralarında büyük bir ayrım olan bireyler değillerdir. Bu yüzden seçim yanlılığının
oluşabileceği bireysel özelliklerin etkilerinin görülebileceği bir durum söz konusu
olmamaktadır.
Bu yöntemin bir avantajı; uygulanmasının basit olmasıdır. Fakat sınır değerler
etrafındaki bireyler seçildiği için tüm topluma genelleme yapılamamaktadır. Sınır
değerin önceden biliniyor olması ve bireylerin buna göre çalışması ve programın daha
etkili görünmesi için sınır değerin daha aşağıda belirlenmesi yöntemin dezavantajlarını
oluşturmaktadır.175
3.3.

YÖNTEMLERİN GÖRECELİ ÜSTÜNLÜKLERİ

Değerlendirme yöntemi uygulayacak kişinin bilgi düzeyine ve elde ettiği veriye
göre farklılık göstermektedir. Programın net etkisini ölçmeye çalışan yöntemlerde
karşılaşılan problemleri çözmek için farklı yöntemler denenmiştir. Kullanılan her
yöntemin avantajlı ve dezavantajlı yanları/yönleri bulunmaktadır. Bu bölümde deneysel,
yarı deneysel, makroekonomik değerlendirme yöntemlerinin ve fayda-maliyet
analizinin güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilecektir.
3.3.1.

Yarı Deneysel Tekniklerin Güçlü ve Zayıf Yönleri:

Yarı deneysel analizdeki esas sorun, tahminlerin doğruluğunu etkileyebilen
seçim yanlılığıdır. Seçim yanlılığı, programa katılan bireylerin katılmayanlara göre daha
iyi bir sonuç elde etmesi, programa katılımdan değil, iki gruptaki kişilerin
özelliklerindeki farklılıklardan kaynaklanabileceği anlamına gelmektedir. Örneğin,
programa katılan bireyler motivasyonları yüksek olduğu için veya daha yetenekli
oldukları için ücretleri katılamayanlara göre daha fazla olabilir. İstatistiki analizde
seçim yanlılığı düzeltilmezse, değerlendirenler programın katılımcılar üstündeki
etkisine dair fazla tahminde bulunacaktır. Gözlenebilir değişkenlerden kaynaklı seçim
yanlılığını düzeltmek için bu değişkenleri modele dâhil edilmesi gerekmektedir. Yani

174
175

Emla- Marcos; a.g.m., s.9.
Emla- Marcos; a.g.m., s.10.
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deney ve kontrol grubu oluşturulurken bu özellikler dikkate alınarak bireyler
seçilmelidir. Gözlenemeyen faktörlerden kaynaklı seçim yanlılığının düzeltilmesi ise
zordur. Değerlendirenler, bir programa katılım ve bazı gözlemlenemeyen faktörlerin
ilişkisi hakkında varsayımlarda bulunmak zorunda kalmaktadırlar.176
Diğer bir yanlılık türü ise ikame yanlılığıdır. Kontrol grubunda yer alan
bireylerin başka bir programdan faydalanması durumunda ortaya çıkmaktadır. Hiçbir
müdahaleye maruz kalmaması gereken kontrol grubunda yer alan bireylerde yaşanan
değişiklikten dolayı programın net etkisi ölçülememektedir.177
Diğer yöntemlere göre her zaman uygulanabilir olması, kontrol grubunun
programdan sonra belirlenmesi ve daha düşük maliyetli olması yarı deneysel tekniklerin
avantajlarındandır.178 Yarı deneysel yöntemler deneysel yöntemlere göre pratikte daha
üstündür. Deney ve kontrol grubu arasındaki değişkenlerdeki farklıların ölçümü basit ve
yorumlanması daha kolaydır. 179
Deneysel Tekniklerin Güçlü ve Zayıf Yönleri:

3.3.2.

Eğer bu deneyler doğru bir biçimde yapılırsa, genellikle yarı deneysel
çalışmalarda bulunan yanlılık problemleri bireylerin tamamen rassal bir şekilde seçildiği
varsayımı

altında

çözülmesi

beklenir.

Fakat

bu

yanlılıkları

her

zaman

çözemeyebilecekleri gibi aynı zamanda kendilerinden kaynaklanan problemlere de
sahip olabilirler.180
Öncelikli olarak yardım edilmesi gereken kişilere bilerek yardımcı olunmaması
etik bir problemi ortaya çıkartmaktadır. Bu problem, programı uygulayanlar ve politika
yapıcılar açısından açıklanamaz bir durumdur.181
Deneyin bir şekilde tanıtımının yapılması gerektiği göz önüne alınırsa, çeşitli
yanlılıklar ortaya çıkabilir. Bu yanlılıklar; Rastgeleleştirme yanlılığı, Hawthorne etkisi
ve

bozulma

yanlılığıdır.

Rastgeleleştirme

yanlılığı,

deneyin

duyurulmasının

temsilcilerin davranışı üstündeki etkisiyle alakalıdır. Bir deneyde yer alma fikri
temsilcilerin hoşlarına gitmeyebileceği için programa başvurmamayı tercih edebilirler.
176
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Böyle bir etki başvuranlar grubunun yapısında önemli bir değişikliğe yol açabilir.
Deney grubu sıradan başvuranları temsil etmeyebileceği için değerlendirme sonuçları
genelleştirilemeyecektir. Hawthorne etkisi de katılımcıların davranışı ile ilgilidir. Eğer
katılımcılar incelendiklerini bilirlerse, daha çok çalışabilir ve böylece deneyin sonucunu
değiştirebilirler. Bozulma yanlılığı kısmen böyle bir değerlendirmenin etik sorunuyla
ilgilidir. Başka bir deyişle ister deneye çok hevesli olsunlar ister karşı olsunlar, program
yöneticileri her zaman davrandıkları gibi davranmayabilirler. Örneğin, katılımcının
başarı oranının suni bir biçimde yüksek olması için programa özellikle uygun kişileri
seçebilirler. Deneysel analiz ayrıca ikame yanlılığı sorunu ile karşı karşıyadır. İkame
yanlılığı, Deneme programını reddetmiş kişilere program yöneticilerinin gönüllü bir
biçimde ikame program sunabilmelerinden kaynaklanmaktadır.182
Grupların programdan önce belirlenmesinin, zaman kaybına sebep olması ve
maliyetinin yüksek olması gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Bunun yanında
kesinlik ve uygunluk açısından en uygun yöntemdir. Gruplara bireyler tamamen rassal
bir şekilde yerleştirildiği için deneysel teknikler teoride en uygun yöntemdir.183
3.3.3.

Makroekonomik Değerlendirme Yönteminin Güçlü ve Zayıf

Yönleri:
Böyle bir analizin temel avantajı, işgücü piyasası politikalarının net etkisini
veriyor olmasıdır. Bu analiz, genelde yer değiştirme ve ikame etkilerinin boyutu
hakkında ayrıntılı bir bilgi vermemektedir. Fakat incelemeleri hedef grup ve
etkilenebilecek diğer gruplar üzerindeki etkileri belirleyebilir.184
Bu tekniğin zayıf yönlerinden biri, bir işgücü piyasası programı uygulandıktan
sonra etkisini görmek için belli bir süre beklenmesi gerekmesidir. Örneğin, işsizlikte
kısa dönemli bir artış gözlemlenebilirken uzun dönemli etkiler olumlu olabilmektedir.
Bu yüzden değerlendirenler bu hususu hesaba katmalıdır.185
3.3.4.

Fayda-Maliyet Analizinin Güçlü ve Zayıf Yönleri:

Fayda-maliyet analizi kapsamı bakımından epey iddialıdır. Analizciler
programın doğrudan ve dolaylı etkilerine dair eksik bilgilere sahip olabilir. Dahası,
182
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psikolojik etkiler gibi belli başlı etkilerin mali açıdan ölçülmesi zor olabilir. Bu etkilerin
değerini tahmin etmenin çeşitli yöntemleri vardır. Ortaya konulmuş tercihler yöntemi,
programın katılımcılarıyla benzer özelliklere sahip bireylerin gözlemine dayanmaktadır.
Belirtilen tercihler ya da olasılıklı değerlendirme yöntemi dikkatle seçilmiş alternatifler
arasında seçim yapmayla ilgili sorulara cevap verenlerin cevaplarını kullanmaktadır. Bu
etkilerin değerleri ayrıca değerlendirenlerin deneyimine, inançlarına veya gözlemine
dayanabilir. Herhangi bir durumda, etkilerin maksimum sayısının açıklanabilmesi için
bu tür yöntemler veya özdeş yöntemler AİPP'lerin fayda maliyet analizine
uygulanmalıdır.186
Diğer bir husus da programın etkilerinin her zaman gerçekleşmemesidir.
Programın değerlendirilmesi için bir değerlendirme dönemi seçilmelidir. Genellikle
sadece kısa dönemli etkiler göz önünde bulundurulur. Fakat uzun dönemli etkiler
değerlendirilmek istendiğinde maliyetler ve faydalar birkaç yıldan uzun süreli olarak
hesaba katılmalıdır. Bu durumda tüm gelecek fayda ve maliyetlerin cari yıldaki
değerinin (yani cari değerinin) hesaplanması gerekir. Faydaların gelecek değeri, faiz
oranlarına benzer bir oranla iskonto edilir. Uzun dönemli etkileri değerlendirmenin bir
diğer yolu getiri oranını ölçmektir. Belli bir programın getiri oranı böylece diğer
programlarınkilerle karşılaştırılabilir.187
Bu analiz türü değerlendirenlerin yalnızca topluma yönelik değil farklı gruplara,
örneğin programın yeniden dağıtıcı etkisine yönelik net faydasının incelemesine imkân
verir. Genellikle kısa ve açık olan sonuçları, gelecekteki politikanın oluşturulmasında
çok kullanışlı bir araç olabilir. Kusursuz bir değerlendirme asla gerçekleştirilemese de
fayda maliyet analizi kararların etkinsiz bir biçimde oluşturduğu riski azaltabilir. Ayrıca
karar vericilerin diğer karar vericilere karşı ve sonuç olarak seçmenlere karşı sorumlu
kılınmasına katkıda bulunacaktır.188
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞKUR TARAFINDAN DÜZENLENEN MESLEKİ EĞİTİM
KURSLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ
Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren aktif işgücü piyasası politikalarının önemi
giderek artmıştır. 2008 yılı ile beraber aktif politikalara ayrılan kaynak miktarında ciddi
oranlarda artış yaşanmıştır. Bununla birlikte, işsizlik probleminin çözümünde önemli bir
araç olarak görülen ve ciddi miktarlarda kaynak tahsisi yapılan söz konusu programların
etkileri bugüne kadar somut bir şekilde değerlendirilmemiştir. Düzenlenen programların
amacına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğinin, program sonucunda oluşan
çıktının ne kadarının programın etkisi ile gerçekleştiğinin tespit edilmesi, eğer
uygulanan programın olumlu bir etkisi oluştuysa/söz konusu ise bu olumlu etkinin nasıl
arttırılabileceğinin veya olumsuz bir etki var ise bu etkinin nasıl ortadan
kaldırılabileceğinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada aktif
işgücü programlarından biri olan mesleki eğitim kurslarının etki değerlendirmesi
yapılmaya çalışılacaktır. Bu bölümde değerlendirme çalışmasının nasıl yapıldığına ve
elde edilen bulguların analizine yer verilmektedir.
4.1.

ARAŞTIRMANIN AMACI

2015 yılı içerisinde aktif işgücü hizmetlerinde kullanılmak üzere 856 milyon TL
kaynak tahsis edilmiş olup, bu kaynağın 600 milyon 945 bin TL’si kullanılmıştır. 2015
yılında İŞKUR tarafından 6 bin 620 adet mesleki eğitim kursu düzenlenmiş olup aktif
işgücü piyasası programları içerisinde işbaşı eğitim programından sonra en çok
katılımcı 142 bin 368 kişi ile mesleki eğitim kursunda gerçekleşmiştir. Aktif işgücü
hizmetleri kapsamında İŞKUR tarafından kullanılan kaynağın yüzde 35’i mesleki
eğitim kurslarına tahsis edilmiş olup yıl içerisinde düzenlenen kurs ve programlardan
yararlananların yüzde 46’sını mesleki eğitim kurslarına katılanlar oluşturmuştur. Aktif
işgücü politikaları için ciddi miktarda kaynak kullanılıyor olması; bu programlardan
yararlanan kişilerin yararlanmayan kişilere kıyasla istihdam edilme ve ücret ile ücret
beklentilerindekiartışlar açısından farklılık gösterip göstermediği çerçevesinde aktif



Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde ücret ve ücret beklentilerine ait yapılacak açıklamalar ifade ve
anlatım kolaylığı sağlamak için ücret olarak adlandırılacaktır.
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işgücü piyasası programlarının etkisinin ölçülmesini ve bu etki değerlendirmesi
sonuçlarına göre de programların değerlendirilmesini ve gözden geçirilmesini gerekli
kılmaktadır. Katılımcı sayısının çok olmasının yanı sıra işgücüne yeni beceri
kazandırması ve işgücünün mevcut becerilerini geliştirmesini hedefleyen bir program
olması sebebiyle mesleki eğitim kurslarının etkisinin ölçülmesinin önem arz ettiği
değerlendirilmektedir. Ayrıca bugüne kadar mesleki eğitim kurslarının etkisinin
değerlendirilmesine yönelik olarak İŞKUR tarafından gerçekleştirilmiş kapsamlı bir
çalışmanın bulunmaması da böyle bir etki değerlendirmesini gerekli kılmaktadır. Bu
çerçevede, Türkiye işgücü piyasası açısından son derece önemli olan söz konusu aktif
işgücü piyasası programına yönelik etki değerlendirmesinin yapılması ve kurumsal
politikaların bu değerlendirme sonuçlarından yararlanılarak oluşturulması gerektiği
düşünülmektedir.
AİPP’lerin etki değerlendirmesinin yapılması Onuncu Kalkınma Planı, Ulusal
İstihdam Stratejisi,64. Hükümet Programı, 64. Hükümet 2016 yılı Eylem Planı ve
Orta Vadeli Program gibi üst politika belgelerinde yer almaktadır. 10. Kalkınma
Planının temel 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. Bu kapsamda
yürütülecek olan politikalardan biri mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri başta
olmak üzere AİPP’lerin etki analizlerine dayandırılarak yaygınlaştırılmasıdır. Planda
İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programının 2’nci Bileşeni
olarak; AİPP’lerin etkinleştirilmesi yer almaktadır. Bu kapsamda AİPP’lerin etki
değerlendirmesinin yapılması ve ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması görevi İŞKUR’a
verilmiştir. Bunun için istihdamın nitelikli bir biçimde artırılması ve piyasanın düzgün
işlemesine yönelik hazırlanan İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm
Programı’nın hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 2016-2018 yılı Orta Vadeli
Programında istihdam politikaları içerisinde aktif işgücü politikaları bölge ve sektör
bazında yapılan etki analizlerine dayalı olarak uygulanması hedeflenmiştir. Ulusal
İstihdam Stratejisinde; işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün hızlı bir
şekilde

yetiştirilmesini

sağlamak amacıyla



düzenlenen aktif işgücü piyasası

İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programının 2’nci Bileşeni
Eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi politikasının 5. Tedbirinin 4. maddesi

Sosyal Politika Ve Çalışma Hayatı Reformları içerisinde 54. madde
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programlarına ilişkin etki analizlerinin yapılmaması ve etkin bir izleme ve
değerlendirme sisteminin kurulamamış olması Türkiye açısından önemli bir eksiklik
olarak görülmüştür.

Belirtilen bu eksikliğin giderilmesine yönelik olarak Ulusal

İstihdam Stratejisi kapsamındaki eylem planında; AİPP’lerin yaygınlaştırılarak
etkinliğinin arttırılması hedefine yer verilmiştir. Eylem planında bulunan söz konusu
hedefin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla aktif işgücü piyasası programları için
izleme ve değerlendirme sistemi geliştirilerek programların daha etkin hale getirilmesi
tedbirine yer verilmiştir. Buna ek olarak, 64. Hükümet Programında İŞKUR tarafından
düzenlenen aktif işgücü programlarının etkinliğinin arttırılması hedefi bulunmaktadır.
64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planında ise AİPP’lere yönelik etki değerlendirmesinin
yapılacağı ve programların etki değerlendirmesinin sonuçlarına göre uygulanacağı
hedeflerine yer verilmektedir.
Mesleki eğitim kurslarından yararlanan kişilerin bu programlardan daha önce hiç
yararlanmayan kişilere kıyasla ücret artışı ve istihdam edilme bakımından farklılık
gösterip göstermediği çerçevesinde programların etkinliğinin daha önce ölçülmemiş ve
değerlendirilmemiş olması, ve 10. Kalkınma Planı, Ulusal İstihdam Stratejisi, Orta
Vadeli Program gibi üst politika belgelerinde AİPP’lerin etki analizlerinin yapılması
görevinin İŞKUR’a verilmiş olması sebebiyle bu çalışmada mesleki eğitim kurslarının
istihdam ve ücret açısından etkilerinin ne olduğunun ölçülmesi hedeflenmektedir.
4.2.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmanın bir önceki bölümünde incelenmiş olan etki değerlendirmesi
yöntemleri deneysel ve yarı deneysel teknikler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
Deneysel tekniklerin uygulanabilmesi için deney ve kontrol gruplarının program
başlamadan önce belirlenmesi gerekmektedir. Bu tekniğin uygulanmasının maliyetleri
arttırmanın yanında belirlenen kontrol grubunu bilerek destekten mahrum bırakmak gibi
dezavantajları bulunmaktadır. Araştırma kapsamında belirtilen dezavantajlardan
kaçınılabilmesi amacıyla yarı deneysel yöntemin kullanılmasına karar verilmiştir. Yarı
deneysel yöntemde; deney ve kontrol grubu program bittikten sonra belirlendiği için
maliyetler azalmaktadır. Yarı deneysel teknikler içerisinden eşleştirme yönteminden
yararlanılarak deney ve kontrol grupları birbirleri ile eşleştirilmiştir.
Eşleştirme yöntemi; deney ve kontrol gruplarını gözlenebilir özellikler açısından
birbirine benzer hale getirmektedir. Bu çalışmada kullanılan gözlenebilir özellikler
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cinsiyet, yaş grubu, eğitim düzeyi, il, kursa başlama ve İŞKUR’a işsiz olarak kayıt olma
tarihleridir. Deney grubunda yer alan bireyler 2014 Yılı Ocak ayı ile 2015 yılı Haziran
ayı arasında istihdam garantili ve istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarından
başarılı bir şekilde mezun olan kursiyerler arasından seçilmiştir.
Yarı deneysel teknikte esas dikkat edilmesi gereken husus kontrol grubunun
belirlenmesidir. Kontrol grubu oluşturulurken deney grubunda yer alan bireylerin
özelliklerine dikkat edilerek eşdeğer bir grup oluşturulması gerekmektedir. Kontrol
grubu belirlenirken deney grubu içerisinde yer alan bireylerin cinsiyet, yaş grupları,
eğitim düzeyleri ve ikamet ettikleri şehre dikkat edilmiştir. Ayrıca deney grubunda yer
alan bireylerin kursa başlama tarihi ile kontrol grubunda yer alan bireylerin İŞKUR’a
işsiz olarak kaydolma tarihleri eşleştirilmiştir. Başka bir ifade ile deney grubunda yer
alan bireyin kursa başlama tarihi ile kontrol grubunda yer alan bireylerin İŞKUR’a işsiz
olarak kaydolma tarihleri aynıdır.
4.2.1. Evren ve Örneklem
Deney grubunda yer alan kişiler 2014 yılı Ocak ayı ile 2015 yılı Haziran ayı
arasında mesleki eğitim kurslarından istihdam garantili ve istihdam garantisiz kurslara
katılan ve başarılı bir şekilde mezun olan kursiyerler arasından seçilmiştir. Bu
kursiyerlerin seçim aşamasında belirtilen referans tarihi arasında başarılı bir şekilde
mezun olan kursiyerlerin cinsiyet, yaş grubu, eğitim düzeyleri dağılımına dikkat
edilmiştir. 2014 yılı içerisinde kurslardan başarılı bir şekilde mezun olan 8 bin 376
kursiyer bulunmaktadır. Kursiyerlerin yüzde 29’u erkek yüzde 71’i kadındır.
Kursiyerlerin 40’ı 15-24 yaş grubunda, yüzde 33’ü 25-34 yaş grubunda ve yüzde 26’sı
35 ve daha yukarı yaş grubunda yer almaktadır. Kursiyerlerin yüzde 30’u ilköğretim
mezunu, yüzde 44’ü ortaöğretim mezunu ve yüzde 27’si yükseköğretim mezunudur.
Örneklem grubunun belirlenmesinde basit tesadüfi örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile uygulanacak anket sayısının tespit
edilmesi için gereken formül şu şekildedir:189

189

Yamane, Taro; “Temel Örnekleme Yöntemleri”; çevirenler Alptekin, Esin, Bakır, M. Akif, Aydın,
Celal, Gürbüzsel, Esen; Literatür Yayıncılık,2. Baskı, İstanbul 2016, s.117
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Burada kullanılan ifadeler;
n = Örneklem Sayısını
N = Evreni Oluşturan Kişi Sayısı
z = İstatistiksel Güvenirlik Düzeyi (%5 Anlamlılık Düzeyinde, z=1.96)
d = Hata Payı (d=0.05)
pq = Varyans (pq=0.25)
Belirtilen formüle göre 367 kursiyerin seçilmesi yığını temsil etmek için yeterli
bir sayıdır. Fakat bireylerin cevap vermemesi ve hatalı verilerin oluşması risklerinden
kaçınılabilmesi amacıyla örneklem için daha fazla kursiyer seçilmiştir. Bu kapsamda
Türkiye genelini temsil edebilecek şekilde mesleki eğitim kurslarının en çok
düzenlendiği İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden tesadüfi olarak 500 kursiyer
örnekleme seçilmiştir. Anket sonucunda toplanan veriler içerisinden hatalı olanlar
ayıklanarak çalışma kapsamında 449 kursiyere ait veri derlenmiştir. Aynı şekilde deney
grubu ile aynı özellikleri taşıyan referans tarihi içerisinde İŞKUR’a işsiz olarak kayıt
yaptıran 500 kişi seçilmiştir. Bu kişilerden de elde edilen veriler içerisinden hatalı
olanlar temizlenerek 498 kişiye ait veri derlenmiştir.
4.2.2. Verilerin Toplanması
Mesleki eğitim kurslarının istihdama ve ücrete olan etkisini ölçmek amacıyla
deney ve kontrol grubu için iki ayrı soru kâğıdı hazırlanmıştır. Kursiyerler için
hazırlanan soru formunda mesleki eğitim kursundan sonra istihdam durumları, istihdam
edildikleri işlerin aldıkları eğitim ile ilgili olup olmadığı, kursiyerlerin istihdamını
etkilediği düşünülen işsizlik süreleri, iş tecrübesine sahip olup olmadıkları, kurs
sonucunda yaşanan ücret değişimleri ve kursun verimliliği hakkında bilgi verebilecek
önermelerden oluşan sorular yer almaktadır. Kursa katılmayanlara ait hazırlanan soru
formunda ise bireylerin istihdam durumları, referans tarihi içerisinde ücretlerinde
yaşanan değişiklik ve istihdam durumlarını etkilediği düşünülen işsizlik süreleri ve iş
tecrübesine ait sorular yer almaktadır. Deney ve kontrol grubu için belirlenen kişilere
hazırlanan soru formları telefon görüşmesi yöntemi ile uygulanmıştır.
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4.2.3. Araştırma Modeli
Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki matematiksel bağıntıyı analiz etmek
için regresyon analizi yöntemleri kullanılmaktadır. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin
ve hata terimlerinin varyansının normal dağılım göstermesi şartları sağlandığında
doğrusal regresyon analizi kullanılmaktadır.190 Bu varsayımların sağlanmadığı
durumlarda farklı regresyon yöntemleri kullanılmaktadır. Lojistik regresyon analizi bu
yöntemlerden bir tanesidir. Bağımlı değişkenin kategorik veri olması durumunda,
bağımsız değişkenler yardımıyla bağımlı değişken olasılıklarını tahmin etmek için
lojistik regresyon analizi kullanılmaktadır. Bağımlı değişken iki gruplu ise ikili lojistik
regresyon analizi, bağımlı değişken grubu ikiden fazla ise çok kategorili lojistik
regresyon analizi uygulanmaktadır.
Lojistik regresyon analizinin yansız ve sapmasız tahminler üretebilmesi için
büyük örneklemler ile çalışılmalıdır. Her bağımsız değişken için en az 50 kişilik bir
grup olması gerekmektedir. Ayrıca bağımsız değişkenler arasında korelasyon
olmamalıdır. Belirlenen kategoriler birbirinden bağımsız olmalıdır. Başka bir deyişle,
bir gözlem aynı anda iki kategori içerisinde yer almamalıdır.191
Lojistik regresyon analizinde model kestiriminde en çok olabilirlik yöntemi
kullanılmaktadır. Bu yöntem, bir olayın olma olasılığını maksimum yapmaya
çalışmaktadır. Odds oranı bir olayın olma olasılığının olmama olasılığına bölünmesi ile
elde edilir. Lojistik regresyon da odds’un logaritmasına dayanmaktadır. 192
Odds=
Z= ln(

(5)
)

(6)

Lojistik regresyon analizinde bir olayın olma olasılığı hesaplandığı için 6 nolu
denklemden p(x) değeri çekildiğinde;
P(x)=

elde edilmektedir.

190

Doç. Dr. Kalaycı, Şeref; “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asil Yayıncılık, 3.
Baskı, Ankara, s. 273.
191
Çokluk, Ömay; “Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama”, Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri, 10(3), 2010, s.1368.
192
Çokluk, a.g.m., s.1365.
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Yukarıdaki denklemde z değeri

’a giderken 0 değerini, + ’a giderken 1

değerini almaktadır. Böylece p(x) olasılığının 0-1 değer aralığında kalması sağlanmış
olmaktadır.
Bu çalışma kapsamında kursun istihdama ve ücrete olan etkisi ölçülmeye
çalışılmış ve iki model kurulmuştur. Birinci model kursa katılanların istihdam edilme
olasılığını ikinci model kursa katılanların ücretlerinin artma olasılığını tahmin
etmektedir. Birinci modelde bağımlı değişken kişilerin çalışması ve çalışmaması
şeklinde iki gruptan oluşmaktadır. Bunun için ikili lojistik regresyon analizi yöntemi
uygulanmıştır. İkinci modelde bağımlı değişken ücretlerin artması, azalması ve
değişmemesi şeklinde üç gruptan oluşmaktadır. Bunun için çok kategorili lojistik
regresyon analizi uygulanmıştır.
Birinci model;
∑
Y= i. Kişinin iş istihdamda olma olasılığı,
X1i = Mesleki eğitim kursuna katılımı,(i. Kişi deney grubundaysa 1 değilse 0
değerini alır)
X2i = Cinsiyeti,
X3i = Yaş Gruplarını,
X4i = Eğitim Düzeyini göstermektedir.
İkinci model;
∑
Y= i. Kişinin ücretinin artma olasılığını,
X1 = Mesleki eğitim kursuna katılımı,
X2 = Cinsiyeti,
X3 = Yaş Gruplarını,
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X4 = Eğitim Düzeyini göstermektedir.
4.3.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Mesleki eğitim kurslarının istihdama ve ücrete olan etkisini ölçmek amacıyla
kursiyerlerden oluşan deney grubu ve kursa katılmayanlardan oluşan kontrol grubuna
anket

uygulanmıştır.

Bu

bölümde

anket

sonucundan

elde

edilen

veriler

değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi esnasında yaş grupları 15-24, 25-34 ve
35+ olmak üzere üçe ayrılmıştır. Eğitim düzeyleri ise ilköğretim, ortaöğretim ve
yükseköğretim olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır. Kursa katılanlara ait bulgular
başlığı altında, kursa katılan bireylerin özellikleri, istihdam ve ücret değişiklikleri
açısından farklılaşmaları incelenmiştir. Kursa katılmayanlara ait bulgular başlığı altında
ise bireylerin özellikleri, istihdam ve ücret değişiklikleri açısından farklılaşmaları
incelenmiştir. Son olarak mesleki eğitim kurslarının istihdama ve ücrete olan etkisi
başlığı altında kursa katılan ve katılmayan kişilere ait veriler bir araya getirilerek
kurulan modeller tahmin edilmiş ve kursa katılan bireyler ile katılmayan bireyler
arasındaki fark ortaya konmuştur.
4.3.1. Kursa Katılanlara Ait Bulgular
2014 yılı Ocak ile 2015 yılı Haziran ayı arasında İŞKUR’un düzenlemiş olduğu
mesleki eğitim kurslarından başarıyla mezun olmuş kursiyerlere çalışma kapsamında
anket uygulanmıştır. Anketin içeriğindeki sorular mesleki eğitim kursunda alınan
eğitimin bireylerin istihdamını ve ücretini nasıl etkilediğini ölçmeye yöneliktir. Bu
bölümde kursiyerlerin demografik özellikleri ve kursa katılanlara ait bulgular
incelenecektir. İlk olarak kursiyerlerin demografik özellikleri değerlendirilecektir.
Tablo 15 Kursiyerlerin Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımları
15-24

25-34

35+

Toplam

Erkek

72

47

11

130

Kadın

113

113

93

319

Toplam

185

160

104

449

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması



Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde mesleki eğitim kursu ifade ve anlatım kolaylığı sağlamak için
kurs olarak adlandırılacaktır.
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Kursu başarı ile bitirmiş olan kursiyerlerin yüzde 29’unu erkekler, yüzde 71’ini
ise kadınlar oluşturmaktadır. Kursiyerlerin yüzde 41,2’si 15-24 yaş grubunda, yüzde
35,6’sı 25-34 yaş grubunda ve yüzde 23,2’si de 35 ve daha yukarı yaş grubunda yer
almaktadır. Erkeklerin yaş gruplarının dağılımına bakıldığında çoğunluğun 15-24 yaş
grubunda yer aldığı görülmektedir. Erkek kursiyerlerin yüzde 55,4’ü 15-24 yaş
grubunda, yüzde 36,2’si 25-34 yaş grubunda ve yüzde 8,5’i 35 ve daha yukarı yaş
grubunda yer almaktadır. Kadınların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında
erkeklere göre daha dengeli bir dağılımın mevcut olduğu görülmektedir. Kadınların
yüzde 35,4’ü 15-24 ve 25-34 yaş grubunda yer alırken yüzde 29,2’si 35 ve daha yukarı
yaş grubunda yer almaktadır. Erkek kursiyerlerin kadın kursiyerlere göre yaş ortalaması
daha düşüktür.
Tablo 16 Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Kursiyer Sayıları
İlköğretim

Ortaöğretim

Yükseköğretim

Toplam

Erkek

23

49

58

130

Kadın

93

141

85

319

Toplam

116

190

143

449

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Kursu başarı ile bitirmiş olan kursiyerlerin yüzde 25,8’i ilköğretim mezunu,
yüzde 42,3’ü ortaöğretim mezunu ve yüzde 31,8’i ise yükseköğretim mezunudur.
Cinsiyet bazında kursiyerlerin eğitim düzeyine göre dağılımına bakılacak olursa; erkek
kursiyerlerin yüzde 17,7’si ilköğretim, yüzde 37,7’si ortaöğretim ve yüzde 44,6’sı
yükseköğretim mezunudur. Kadın kursiyerlerin ise yüzde 29,2’si ilköğretim, yüzde
44,2’si ortaöğretim ve yüzde 26,6’sı yükseköğretim mezunudur. Erkek kursiyerlerin
ortalama eğitim düzeyi kadın kursiyerlere göre daha yüksektir. Eğitim düzeyi
yükseldikçe erkeklerde katılımcı sayısı artmıştır.
Tablo 17 İstihdam Durumuna Göre Kursiyer Sayısı
İstihdam Durumu

Kursiyer Sayısı

Çalışıyor

204

Çalışmıyor

245

Toplam

449

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması
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Çalışma kapsamında uygulanan ankette kursiyerlere katılmış oldukları mesleki
eğitim kursu sonucunda bir işe girip girmedikleri ve eğer işe girdilerse eğitimini
aldıkları meslekle alakalı bir işte mi çalıştıkları sorulmuştur. Mesleki eğitim kursundan
başarı ile mezun olan kursiyerlerin yüzde 45,4’ü bir işte çalışırken yüzde 54,6’sı bir işte
çalışmamaktadır. Kurs sonucunda istihdam edilen kursiyerlerin yüzde 54,9’u eğitimini
aldığı meslekte bir iş bulabilirken yüzde 45,1’i eğitimini aldığı meslekte iş
bulamamaktadır.
Tablo 18 Kurs Sonrası İstihdam Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı
Kurs Sonrası İstihdam Durumu
Cinsiyet

Evet

Hayır

Erkek

72

58

Kadın

132

187

Toplam

204

245

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Kurstan başarılı bir şekilde mezun olan erkeklerin yüzde 55,4’ü istihdam
edilirken yüzde 44,6’sı istihdam edilememiştir. Kadınların yüzde 42,4’ü istihdam
edilirken yüzde 58,6’sı istihdam edilememiştir. Yapılan ki-kare testi sonucunda cinsiyet
ve istihdam durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hesaplanan odds oranına
göre; erkeklerin istihdam edilme olasılığı kadınlardan 1,7 kat daha fazladır.
Tablo 19 Kurs Sonrası İstihdam Durumunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Kurs Sonrası İstihdam Durumu
Yaş Grupları

Evet

Hayır

15-24

81

104

25-34

86

74

35+

37

67

Toplam

204

245

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

15-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yüzde 43,8’i, 25-34 yaş grubu içerisinde
yer alan bireylerin yüzde 53,8’i ve 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde yer alan
bireylerin yüzde 35,6’sı istihdam edilmiştir. İstihdam durumu ve yaş grupları arasında
yapılan ki-kare tesit sonucunda iki grup arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya
çıkmıştır.
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Tablo 20 Yaş Grubuna Göre İstihdam Edilme Olasılığı
Risk Tahmini
Odds Değeri
Yaş için Odds Oranı (25-34 / 35+)

2,104

95% Güven Aralığı
Alt Sınır

Üst Sınır

1,267

3,496

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Hesaplanan odds oranına göre 25-34 yaş grubunda yer alan bireylerin istihdam
edilme olasılığı 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde yer alan bireylere göre 2 kat
daha fazladır.
Tablo 21 Kurs Sonrası İstihdam Durumunun Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
Kurs Sonrası İstihdam Durumu
Eğitim Düzeyi

Evet

Hayır

İlköğretim

46

70

Ortaöğretim

81

109

Yükseköğretim

77

66

Toplam

204

245

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Kurs sonucunda istihdam edilen kursiyerlerin eğitim düzeylerinin kendi
içerisindeki dağılımına bakıldığında ilköğretim mezunu kursiyerlerin yüzde 39,7’si
istihdam edilirken yüzde 60,3’ü istihdam edilmemektedir. Ortaöğretim mezunu
kursiyerlerin yüzde 42,6’sı yükseköğretim mezunlarının yüzde 53,8’i istihdam
edilmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça kursiyerlerin istihdam edilme oranı artmaktadır.
Eğitim düzeyi ile kurstan sonra istihdam edilme durumu arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Yükseköğretim mezunlarının kurstan sonra istihdam edilme olasılığının
ilköğretim mezunlarına göre 1,7 kat daha fazla olduğu hesaplanmıştır. Buna ek olarak,
Yükseköğretim mezunlarının kurstan sonra istihdam edilme olasılığı ortaöğretim
mezunlarına göre 1,5 kat daha fazladır.
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Tablo 22 Kursiyerlerin Ücret Değişimine Göre Dağılımı
Ücret Değişimi

Kursiyer Sayısı

Kursiyer Dağılımı(%)

Arttı

122

27,2

Azaldı

21

4,7

Değişmedi

306

68,2

Toplam

449

100

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen ankette; kursiyerlere katılmış oldukları
kurs sonucunda istihdam edildiler ise ücretlerinde ne yönde bir değişiklik olduğu
istihdam edilmediler ise ücret beklentilerinde ne yönde bir değişiklik olduğu
sorulmuştur. Kursiyerlerin yüzde 68,2 gibi önemli bir bölümü ücretlerinde bir değişim
olmadığını belirtmiştir. Diğer taraftan, kursiyerlerin yüzde 27,2’si ücretlerinin arttığını
belirtirken yüzde 4,7’si ise ücretlerinin azaldığını belirtmiştir. Ücretlerinin arttığını
belirten kursiyerlerin kazançlarında ortalama 535 TL’lik bir artışın ortaya çıktığı
hesaplanmıştır.
Tablo 23 Kurs Sonrası İstihdam Durumunun Ücret Değişimine Göre Dağılımı
Ücrette Meydana Gelen Değişim
Kurs Sonrası İstihdam Durumu

Arttı

Azaldı

Değişmedi

Evet

80

18

106

Hayır

42

3

200

Toplam

122

21

306

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Kurs sonucunda istihdam edilen bireylerin yüzde 39,2’si ücretinin arttığını
belirtirken yüzde 8,8’i de azaldığını ifade etmiştir. İstihdam edilenlerin yüzde 52’si ise
ücretlerinde bir değişimin olmadığını belirtmiştir. Kurs sonucunda istihdam edilemeyen
bireylerin yüzde 17,2’si ücret beklentilerinde artış olduğunu ifade ederken yüzde 1,2’si
de ücret beklentilerinde azalış olduğunu ifade etmişlerdir. Kurs sonucunda istihdam
edilemeyen bireylerin ücret beklentilerinde yaşanan bu artışın sebebinin; kursiyerlerin
beceri ve niteliklerinin arttığını düşünerek piyasaya giriş ücreti olan referans ücretlerini
arttırmaları olduğu söylenebilir. İstihdam edilmeyenlerin yüzde 69,4’ünün kursun
mesleki becerisine olumlu yönde katkı yaptığını belirtmesi bu değerlendirmeyi
desteklemektedir.

İstihdam edilen bireylerde olduğu gibi istihdam edilmeyen
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bireylerinde büyük bir çoğunluğu da (yüzde 68,2’si) ücret beklentilerinin değişmediğini
ifade etmiştir.
Tablo 24 Kurs Hakkında Genel İzlenimler
Katılıyorum Katılmıyorum

Kısmen
Katılıyorum

Kursun İş Arama Becerilerimi Ve Motivasyonumu
Olumlu Yönde Etkilediğini Düşünüyorum

288

78

83

Kurstan Verilen Eğitimden Memnun Kaldım

366

46

37

Kursun Mesleki Becerilerime Olumlu Yönde
Katkı Yaptığını Düşünüyorum

329

63

57

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Kursiyerlere katılmış oldukları kursu değerlendirmeleri adına soru formunda
kursun iş arama becerilerimi ve motivasyonumu olumlu yönde etkilediğini
düşünüyorum, kurstan verilen eğitimden memnun kaldım ve kursun mesleki
becerilerime olumlu yönde katkı yaptığını düşünüyorum şeklinde ifade edilen
önermelere katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Kursiyerlerin büyük bir çoğunluğu almış
oldukları kurstan memnun kaldıklarını ifade etmiştir. Kursiyerlerin yüzde 64,1’i kursun
iş arama becerilerini ve motivasyonu olumlu yönde etkilediğini düşünmekte iken yüzde
17,4’ü bu düşünceye katılmamaktadır. Kursiyerlerin yüzde 81,5’i kursta verilen
eğitimden memnun kaldıklarını ifade ederken yüzde 10,2’si bu düşünceye
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Kursiyerlerin yüzde 73,3’ü kursun mesleki becerilerine
olumlu yönde katkı yaptığını düşünürken yüzde 14’ü bu düşünceye katılmadıklarını
ifade etmişlerdir.
Şekil 8 İstihdam Edilen ve Edilmeyen Bireylerin Kursun İş Arama Becerileri ve Motivasyonu
Üzerindeki Görüşlerinin Dağılımı

17%
22%

20%
11%
60%

69%

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyrum

Kısmen Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

104

Şekil 4’te istihdam edilen ve istihdam edilmeyen bireylerin kursun iş arama
becerileri ve motivasyonunu olumlu yönde etkilediği önermesine yönelik vermiş
oldukları cevapların dağılımı yer almaktadır. Şeklin sol tarafında istihdam edilen
bireylerin, sağ tarafında ise istihdam edilmeyen bireylerin kursun iş arama becerileri ve
motivasyonu üzerindeki etkilerine yönelik değerlendirmelerinin dağılımı görülmektedir.
Bu çerçevede, kurs sonucunda istihdam edilen bireylerin yüzde 69’u kursun iş arama
becerileri ve motivasyonunu arttırdığını düşünürken, kurs sonucu istihdam edilemeyen
bireylerin yüzde 60’ı kursun iş arama becerileri ve motivasyonunu arttırdığını
düşünmektedir. Kurs sonucu istihdam edilen ve edilmeyen bireyler arasında kursun iş
arama becerileri ve motivasyonu üzerindeki etkisi açısından yüzde 10’a yakın bir fark
bulunmaktadır. Ayrıca, bireyler kurs sonucu istihdam edilemeseler bile kursa katılmanın
bireylerin iş arama becerileri ve motivasyonu üzerinde olumlu etkisi olduğu
görülmektedir.
Şekil 5’te istihdam edilen ve istihdam edilmeyen bireylerin “kursun mesleki
becerilerine olumlu yönde katkı yaptığını düşünüyorum” önermesine yönelik vermiş
oldukları cevapların dağılımı yer almaktadır. Şeklin sol tarafında istihdam edilen
bireylerin, sağ tarafında ise istihdam edilmeyen bireylerin kursun mesleki becerilerine
olumlu katkı yapıp yapmadığına yönelik değerlendirmelerinin dağılımı görülmektedir.
Şekil 9 İstihdam Edilen ve Edilmeyen Bireylerin Kursun Mesleki Becerileri Üzerindeki
Etkilerine Yönelik Görüşlerinin Dağılımı

11%

14%

12%

16%
70%

77%

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması
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Kurs sonucu istihdam edilen bireylerin yüzde 77’si kursun mesleki becerilerine
olumlu katkı yaptığını belirtirken, kurs sonucu istihdam edilemeyen bireylerin yüzde
70’i kursun mesleki becerilerine olumlu katkı yaptığını belirtmiştir. Başka bir deyişle,
kurs sonucu istihdam edilen her 10 kişiden yaklaşık 8’i kursun mesleki becerilerine
olumlu katkı yaptığını değerlendirmiştir. Bunun yanında, kurs sonucu istihdam
edilemeyen her 10 kişiden 7’si de benzer şekilde kursun mesleki becerilerine olumlu
katkı yaptığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, kurs sonucundan istihdam edilse de
edilmese de bireylerin İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara katılımları mesleki
becerilerine olumlu yönde katkı yapmaktadır.
Şekil 10 İstihdam Edilen ve Edilmeyen Bireylerin Kurstan Memnuniyetlerine Yönelik
Görüşlerinin Dağılımı

9%

8%

8%

11%

81%

82%

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kısmen Katılıyorum

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursunun Etki Araştırması

Şekil 6’da istihdam edilen ve istihdam edilmeyen bireylerin kursta verilen
eğitimden memnun kalıp kalmadıklarına yönelik değerlendirmelerinin dağılımı yer
almaktadır. Şeklin sol tarafında istihdam edilen bireylerin, sağ tarafında ise istihdam
edilmeyen bireylerin kursta verilen eğitim yönelik değerlendirmelerinin dağılımı
görülmektedir. Bu çerçevede, kurs sonrasında istihdam edilen bireylerin yüzde 82’si,
kurs sonrasında istihdam edilen bireylerin ise yüzde 81’i kursta verilen eğitimden
memnun kaldıklarını belirtmişlerdir.
Kurs sonucunda kursiyerlerin yüzde 45,4’nün istihdam edildiği ifade edilmişti.
Başka bir ifade ile kurs sonucunda kursiyerlerin yarısının istihdam edildiği yarısının ise
istihdam edilmediği sonucu ortaya çıkmıştır. Kursta verilen eğitimin kalitesini
arttırabilmek ve hizmet sunmak için ağırlık verilmesi gereken hedef kitleyi bulmak için
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kursa katılıp işe yerleşen bireylerin daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda soru formumuzda kurs sonucunda işe yerleşen bireylere
işe giriş ve çalışma süreleri, eğitim alınan meslekte çalışıp çalışmadıkları, işe girmede
kursun etkisine ait düşünceleri, kurs öncesindeki istihdam durumları, çalışma ve işsizlik
süreleri sorulmuştur.
Şekil 11 İşe Giriş Süresinin Cinsiyete Göre Dağılımı

80%
70%

74%

60%

66%

62%

50%
40%

38%
34%

30%

26%

20%
10%
0%

1-3 Ay

4-6 Ay
Erkek

6+ Ay

Kadın

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Kurs sonucunda istihdam edilen bireylerin ortalama 4 ay içerisinde iş buldukları
tespit edilmiştir. Bu durum cinsiyete göre bir farklılık oluşturmamaktadır. Kadınlar
ortalama 4 ay içinde iş bulurken erkekler 3,5 ay içerisinde iş bulmaktadır. Erkeklerin
yüzde 68’i kadınların yüzde 60’ı ilk üç ay içerisinde istihdam edilmektedir.
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Şekil 12 İşe Giriş Süresinin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı

50%

49%
40%

42%

30%

37%
20%

37%
34%

37%

29%

21%
15%

10%
0%

1-3 Ay

4-6 Ay

İlköğretim

6+ Ay

Ortaöğretim

Yükseköğretim

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursun Etki Araştırması

Aynı şekilde işe giriş süreleri eğitim düzeyleri açısından da bir farklılık
göstermemektedir.

İlköğretim

mezunları

ortalama

4,4

ayda,

ortaöğretim

ve

yükseköğretim mezunları ortalama 3,7 ayda iş bulabilmektedirler. İlköğretim
mezunlarının yüzde 58,7’si, ortaöğretim mezunlarının yüzde 66,7’si ve yükseköğretim
mezunlarının yüzde 61’i ilk üç ayda iş bulabilmektedir. İşe giriş süresinin kendi
içerisindeki dağılımına bakıldığında ise ilk üç ayda işe girenlerin yüzde 42,2’sini
ortaöğretim mezunları, 3-6 ay içerisinde işe girenlerin yüzde 48,8’ini yükseköğretim
mezunları ve 6 aydan daha fazla sürede işe girenlerin yüzde 37,1’ini ilköğretim
mezunları oluşturmaktadır.
Şekil 13 İşe Giriş Süresinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

44%
41%

54%
40%
31%
29%

37%

15%

10%

1-3 Ay

4-6 Ay
15-24

25-34

6+ Ay
35+

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursun Etki Araştırması
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15-24 yaş grubunda yer alan kursiyerlerin ortalama iş bulma süresi 3,8 ay, 25-34
yaş grubunda yer alan kursiyerlerin işe giriş süresi 3,4 ay ve 35 ve daha yukarı yaş
grubu içerisinde yer alan bireylerin ortalama işe giriş süresi ise 5 aydır. İşe giriş
süresini 1-3 ay, 4-6 ay ve 6+ ay olmak üzere gruplandığında 15-24 yaş grubunda yer
alan kursiyerler ile 35 ve daha yukarı yaş grubunda yer alan kursiyer arasında bir
farklılaşma görülmektedir. İlk 3 ayda işe girenlerin yüzde 43,4’ü 15-24 yaş grubunda
yer alırken 6 aydan daha fazla sürede işe girenlerin yüzde 40’ını 35 ve daha yukarı yaş
grubunda yer alan kursiyerler oluşturmaktadır.
Kurstan başarı ile mezun olduktan sonra girilen işte ortalama çalışma süresi 8
aydır. Cinsiyete göre ortalama çalışma süresine baktığımızda farklılaşma mevcuttur.
Erkeklerin ortalama çalışma süresi 9 ay iken kadınların ortalama çalışma süresi 7 aydır.
Erkeklerin yüzde 43,1’i kurstan sonra girilen işte 7-12 aydır istihdam edilirken
kadınların yüzde 48,5’i 1-6 aydır istihdam edilmektedir.
Şekil 14 Kurstan Sonra Çalışma Süresinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

60%
50%
40%

55%
44%

30%

46%
38%

34%

20%

32%

22%
15%

10%

13%

0%

1-6 Ay

7-12 Ay
15-24

25-34

12+ Ay
35+

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursun Etki Araştırması

15-24 yaş grubunda yer alan bireyler ortalama 7,5 aydır, 25-34 yaş grubu
içerisinde yer alan bireyler ortalama 9 aydır ve 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde
yer alan bireyler 7 aydır istihdam edilmektedirler. 1-6 aydır istihdam edilen bireylerin
yüzde 44’ü 15-24 yaş grubunda, 7-12 aydır istihdam edilenlerin yüzde 46’sı 25-34 yaş
grubunda ve 12 aydan daha fazla süredir istihdam edilenlerin yüzde 55’i 25-34 yaş
grubunda yer almaktadır.
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Şekil 15 Kurstan Sonra Çalışma Süresinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

44%

42%

45%
39%

36%
31%
25%

23%
16%

1-6 Ay
İlköğretim

7-12 Ay
Ortaöğretim

12+ Ay
yükseköğretim

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursun Etki Araştırması

Eğitim düzeylerine göre istihdam edilme sürelerine baktığımızda ilköğretim
mezunu bireylerin kurs sonucunda girdikleri işte ortalama 7 aydır, ortaöğretim mezunu
bireylerin ortalama 8 aydır ve yükseköğretim mezunu bireylerin ortalama 9 aydır
istihdam edilmektedir. 1-6 ay süredir istihdam edilen bireylerin yüzde 44’ü ortaöğretim
mezunu, 6-12ay süredir istihdam edilen bireylerin yüzde 42’si yükseköğretim mezunu
ve 12 aydan daha fazla süredir istihdam edilen bireylerin yüzde 45’i yükseköğretim
mezunudur.
Tablo 25 Kursta Alınan Eğitimde Çalışma Durumuna Göre Yaş Gruplarının Dağılımı
Kursta Alınan Eğitimde Çalışma Durumu
Yaş Grubu

Evet

Hayır

15-24

40

41

25-34

54

32

35+

18

19

Toplam

112

92

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Başarı ile mezun olunan mesleki eğitim kurslarında alınan eğitime uygun
meslekte çalışma ve yaş grupları arasında yapılan ki-kare testine göre anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. 15-24 yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin yüzde 49,3’ü, 25-34 yaş
grubu içeresinde yer alan bireylerin yüzde 62,8’i ve 35 ve daha yukarı yaş grubu
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içeresinde yer alan bireylerin yüzde 48,6’sı eğitim alınan meslekte işe girmiştir. 15-24
ve 35 ve daha yukarı yaş grubunda yer alan bireylerin yarısı eğitimi aldığı meslekte iş
bulurken yarısı eğitimini aldığı meslekte iş bulamamıştır.
Tablo 26 Kursta Alınan Eğitimde Çalışma Durumuna Göre Eğitim Düzeyinin Dağılımı
Kursta Alınan Eğitimde Çalışma Durumu
Eğitim Düzeyi

Evet

Hayır

İlköğretim

32

14

Ortaöğretim

40

41

Yükseköğretim

40

37

Toplam

112

92

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Başarı ile mezun olunan mesleki eğitim kurslarında alınan eğitime uygun
meslekte çalışma ve eğitim düzeyi arasında yapılan ki-kare testine göre anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. İlköğretim mezunlarının yüzde 69,6’sı, ortaöğretim mezunlarının
yüzde 49,3’ü ve yükseköğretim mezunlarının 51,9’u eğitim alınan meslekte istihdam
edilmişlerdir.
Tablo 27 Kursta Alınan Eğitimde Çalışma Durumuna Göre Cinsiyetin Dağılımı
Kursta Alınan Eğitimde Çalışma Durumu
Cinsiyet

Evet

Hayır

Erkek

42

30

Kadın

70

62

Toplam

112

92

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Başarı ile mezun olunan mesleki eğitim kurslarında alınan eğitime uygun
meslekte çalışma ve cinsiyet arasında yapılan ki-kare testine göre anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Erkeklerin yüzde 58,3’ü kadınların yüzde 53,2’si eğitim alınan
meslekte çalışırken erkeklerin yüzde 41,7’si kadınların yüzde 46,8’i eğitim alınan
meslekte istihdam edilmemektedir.
Mesleki eğitim kursundan başarılı bir şekilde mezun olup istihdam edilen
kursiyerlere girdikleri işte kursun mevcut becerileri arttırmada, yeni bir meslek
edindirmede, işverenle buluşmayı sağlamada, İŞKUR ile iletişime geçmede ve iş arama
becerilerini arttırmada etkili olup olmadığı sorulmuştur.
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Tablo 28 Girilen İşte Kursun Etkisine Ait Dağılım
Katılıyorum (%)

Katılmıyorum (%)

Kararsızım (%)

Mevcut Becerilerimi
Arttırmada

78,9

18,1

2,9

Yeni Bir Meslek Edindirmede

61,8

27,9

10,3

51,5

41,2

7,4

71,6

21,6

6,9

63,7

29,9

6,4

İşverenle Buluşmamı
Sağlamada
İŞKUR ile İletişime
Geçmemde
İş Arama Becerilerimi
Arttırmada

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Kurs sonucunda istihdam edilen bireylerin yüzde 78,9’u kursun mevcut
becerileri arttırmada etkili olduğunu, yüzde 61,8’i kursun yeni bir meslek edindirmede
etkili olduğunu, yüzde 51,5’i işverenle buluşmayı sağlamada etkili olduğunu, yüzde
71,6’sı kursun İŞKUR ile iletişime geçmede etkili olduğunu, yüzde 63,7’si de iş arama
becerilerini arttırmada kursun etkili olduğunu düşünmektedir. Kurslar yeni bir meslek
edindirmekten ziyade mevcut becerileri geliştirme yönünde daha büyük katkı
sağlamaktadır.
Şekil 16 Mevcut Becerilerimi Arttırmanın Cinsiyete Göre Dağılımı
Kadın

Erkek

14.6%
26.5%

73.5%

Katılıyorum (%)

85.4%

Katılmıyorum (%)

Katılıyorum (%)

Katılmıyorum (%)

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Kurs sonucunda erkeklerin yüzde 73,5’i kadınların yüzde 85,4’ü mevcut
becerilerinin arttığını düşünmektedir. Kadınların kursun mevcut becerileri arttırdığını
düşünme olasılığı erkeklere göre iki kat daha fazladır. Kursun hedef kitlesi belirlenirken
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mevcut becerilerin arttırılmasının kadınlarda daha etkili olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır.
Şekil 17 İş Arama Becerilerini Arttırmanın Cinsiyete Göre Dağılımı
Kadın

Erkek

25.6%

43.9%

56.1%

74.4%

Katılıyorum
(%)
Katılmıyorum
(%) Etki Araştırması
Katılıyorum (%)
Kaynak:
2016 Yılı
Mesleki
Eğitim Kursu

Katılmıyorum (%)

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Kadın kursiyerlerin erkek kursiyerlere göre iş arama becerilerini daha çok
arttırdığı görülmektedir. Erkek kursiyerlerin yüzde 56,1’i kursun iş arama becerilerini
arttırdığını düşünürken kadın kursiyerlerin yüzde 74,4’ü kursun iş arama becerilerinin
arttığını düşünmektedir. Kadınların kursun iş arama becerisini arttırdığını düşünme
olasılığı erkeklere göre 2 kat daha fazladır. Ayrıca eğitim alınan meslekte işe girenlerin
kursun iş arama becerilerini arttırdığını düşünme olasılığı eğitim alınan meslekte işe
girmeyen kişilere göre 2 kat daha fazladır. Eğitim alınan meslekte işe girenlerin yüzde
76,4’ü kursun iş arama becerilerini arttırdığını düşünürken alınan eğitime uygun bir
meslekte işe girmeyen bireylerin yüzde 57,6’sı kursun iş arama becerilerini arttırdığını
düşünmektedir.
Kursa katılan bireylerin yüzde 63,2’si daha önce bir işte çalışmış ve yüzde 36,8’i
daha önce bir işte çalışmamıştır. Erkeklerin yüzde 63,9’u kurstan önce bir işte çalışırken
kadınların yüzde 62,9’u kurstan önce bir işte çalışmıştır. Başka bir ifade ile bireylerin
kurstan önce bir iş tecrübesine sahip olmaları kurs sonucunda istihdam edilmelerini
etkilememektedir. Fakat bireylerin daha önce bir iş tecrübesine sahip olmasının elde
edilen ücrette farklılaşmaya sebep olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 18 Önceki İstihdam Durumunun Ücret Değişimine Göre Dağılımı

70

68%

60
50
40
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Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Mesleki eğitim kursu sonucunda istihdam edilen bireyler içerisinden iş
tecrübesine sahip olanların yüzde 47,3’ü ücretinin arttığını, yüzde 10,1’i, ücretinin
azaldığını ve yüzde 42,6’sı ücretinin değişmediğini düşünmektedir. Mesleki eğitim
kursu sonucunda istihdam edilen bireylerden iş tecrübesine sahip olmayanların yüzde
25,3’ü ücretinin beklentisinin üstünde olduğunu, yüzde 6,7’si beklentisinin altında
olduğunu ve yüzde 68’i beklentisi ile aynı olduğunu belirtmiştir. İş tecrübesine sahip
olan bireylerin kurs sonucunda ücretlerinde meydana gelen ortalama artış 161 TL’dir. İş
tecrübesine sahip olmayan bireylerin kurs sonucunda ücret beklentilerinde yaşanan
ortalama artış 125 TL’dir.
Kurs öncesinde çalışan bireylerin ortalama 13 ay çalıştıkları belirlenmiştir. Daha
önce iş tecrübesine sahip olan kadınların ortalama 17 ay erkeklerin ortalama 26 ay
çalıştığı belirlenmiştir. 15-24 yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin ortalama 10 ay,
25-34 yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin ortalama 22 ay ve 35 ve daha yukarı yaş
grubu içerisinde yer alan bireylerin ortalama 33 ay iş tecrübesine sahip olduğu
bulunmuştur. Her yaş grubuna ait iş tecrübesi süresinin farklılaştığı görülmektedir.
Bireylerin yaşlarının artması sonucunda işgücü piyasasında kalma süreleri arttığı için bu
farklılaşmanın olağan bir sonuç olduğu değerlendirilmektedir.
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Kurs sonucunda istihdam edilen bireylere kursa katılmadan önce ne kadar süre
işsiz oldukları sorulmuş ve kursiyerlerin ortalama işsiz kalma süresinin 7 ay olduğu
belirlenmiştir. Bu durum erkeklerde 2 ay kadınlarda 9 ay olarak gerçekleşmektedir.
Kadınların mevcut becerilerini arttırma olasılığının erkeklere göre iki kat daha fazla
olmasının sebebinin; kadınların erkeklere göre daha uzun süre işsiz kalmalarına bağlı
olarak becerilerini kaybetmeleri olduğu söylenebilir. Eğitim düzeyine göre işsizlik
sürelerine bakıldığında ilköğretim mezunlarına ait ortalama işsiz kalma süreleri 21 ay
ortaöğretim

mezunlarında 3 ay,

yükseköğretim

mezunlarında 2

ay olduğu

görülmektedir.
Tablo 29 Ücret Değişiminin Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet
Ücret Değişimi

Erkek

Kadın

Arttı

43

79

Azaldı

11

10

Değişmedi

76

230

Toplam

130

319

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Ücret değişiminin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında erkeklerin yüzde
58,5’inde kadınların ise yüzde 72,1’inde ücretlerinde bir değişim olmadığı görülmüştür.
Erkeklerin yüzde 33,1’inde ve kadınların yüzde 24,8’inde ücretlerinde bir artış olduğu
belirlenmiştir. Kadınların ücretlerinin artma olasılığı erkeklere göre 2 kat daha fazladır.
Ancak artış miktarlarına bakıldığında bu durumun erkeklerin lehine farklılaştığı
görülmektedir. Kadınların ücret değişiminde yaşanan 88 TL’lik artış erkeklerde 153
TL’lik artış olarak gerçekleşmektedir. Kadınların artış beyanının erkeklere göre fazla
olmasına rağmen artış miktarlarında erkeklerin fazla olmasının erkeklerin kadınlardan
daha yüksek ücret ile çalıştırılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir
4.3.2. Kursa Katılmayanlara Ait Bulgular
Çalışma kapsamında 2014 yılı Ocak ayı ile 2015 yılı Haziran ayı arasında
İŞKUR’a işsiz olarak başvuruda bulunan ve bu süre boyunca mesleki eğitim
kurslarından faydalanmayan bireylere anket uygulanmıştır. Bu bireyler cinsiyet, yaş
grubu ve eğitim düzeyi bakımından kursiyerlerin dağılımına sahip olacak şekilde
seçilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde söz konusu sorulara verilen cevaplardan derlenen
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bilgiler doğrultusunda kursa katılmayan bireylerin demografik özellikleri, istihdam
durumları ve ücretlerinde yaşanan değişiklikler incelenecektir.
Tablo 30 Kursa Katılmayanların İstihdam Durumuna Göre Dağılımı

Çalışıyor

Kursa Katılmayan Bireylerin
Sayısı
185

Kursa Katılmayan Bireylerin
Dağılımı (%)
37,1

Çalışmıyor

313

62,9

Toplam

498

100

İstihdam Durumu

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Kursa katılmayan bireylere şu an çalışıp çalışmadıkları sorulmuş ve mesleki
eğitim kursundan faydalanmadan bireyin istihdam durumunun nasıl etkilendiği
değerlendirilmek istenmiştir. Kursa katılmayan bireylerin yüzde 37,1’i istihdam
edilirken yüzde 62,9’u istihdam edilmemektedir. Başka bir ifade ile kursa katılmayan
her on kişiden dördü istihdamda yer alırken altısı istihdamda yer almamaktadır.
Tablo 31 İstihdam Durumunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yaş Grupları
İstihdam Durumu

15-24

25-34

35+

Çalışıyor

76

73

36

Çalışmıyor

121

94

98

Toplam

197

167

134

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

15-24 yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin yüzde 38,6’sı, 25-34 yaş grubu
içerisinde yer alan bireylerin yüzde 43,7’si ve 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde
yer alan bireylerin yüzde 26,9’u istihdam edilmektedir. 15-24 ve 35 ve daha yukarı yaş
grubu içerisinde yer alan bireylerin büyük bir çoğunluğu istihdam edilemezken 25-34
yaş grubu içerisinde yer alan kişilerde bu oran birbirine yakındır. 15-24 yaş grubunda
yer alan bireylerin işgücü piyasasına yeni girdikleri ve 35 ve daha yukarı yaş grubunda
yer alan bireylerin işsizlik sonucunda becerilerini kaybedebileceklerini ve ümidi kırıklar
içerisine girebilecekleri göz önünde bulundurulduğunda bu yaş grupları içerisinde yer
alan bireyler risk grubu içerisinde değerlendirilmelidir. İstihdam durumları yaş grupları
açısından değerlendirildiğinde 25-34 yaş grubu ile 35 ve daha yukarı yaş grubunun
birbirinden farklılaştığı görülmektedir. 25-34 yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin
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istihdam edilme olasılığı 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde yer alan bireylere göre
iki kat daha fazladır.
Tablo 32 İstihdam Durumunun Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
Eğitim Düzeyi
İstihdam Durumu

İlköğretim

Ortaöğretim

Yükseköğretim

Çalışıyor

46

76

63

Çalışmıyor

106

139

68

Toplam

152

215

131

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

İlköğretim mezunu bireylerin yüzde 30,2’si, ortaöğretim mezunu bireylerin
yüzde 35,3’ü ve yükseköğretim mezunu bireylerin yüzde 48,1’i istihdam edilmiştir. Bir
başka deyişle ilköğretim mezunu bireylerde her 10 kişiden 3’ü, ortaöğretim mezunu
bireylerde her 10 kişiden 4’ü, yükseköğretim mezunu bireylerde her 10 kişiden 5’i kursa
katılmadan istihdam edilmektedir. Yükseköğretim mezunlarının ilköğretim mezunlarına
göre istihdam edilme oranının fazla olması, bireylerin beceri ve niteliklerinden dolayı
istihdam edildiğine işaret etmektedir. Bu durumda ilköğretim mezunu gibi eğitim
düzeyi düşük kişilerin niteliklerinin de yetersiz olduğu düşünüldüğünde mesleki eğitim
kursu olmadan istihdam edilmeleri zorlaşmaktadır. Kursa katılmayan bireylerin
istihdam durumları eğitim düzeyleri açsısından değerlendirildiğinde ilköğretim ve
yükseköğretim mezunlarında farklılaşma görülmektedir. Yükseköğretim mezunu
bireylerin istihdam edilme olasılığı ilköğretim mezunlarına göre iki kat daha fazladır.
Tablo 33 İstihdam Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet
İstihdam Durumu

Erkek

Kadın

Çalışıyor

78

107

Çalışmıyor

68

245

Toplam

146

352

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Mesleki eğitim kursuna katılmayan erkeklerin yüzde 53,4’ü kadınların yüzde
30,4’ü istihdam edilmektedir. Başka bir ifade ile kursa katılmayan her 10 erkekten 5’i
istihdam edilirken, her 10 kadından 3’ü istihdam edilmektedir. Mesleki eğitim kursuna
katılmayan erkeklerin istihdam edilme olasılığı kadınlara göre 2,6 kat daha fazladır. Bu
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durum erkeklerin eğitim düzeyinin kadınlara göre daha yüksek olmasından
kaynaklanmaktadır.
Kursa katılmayan bireylerden istidamda yer almayanlara ne kadar süredir işsiz
oldukları sorulmuştur. Bu soru ile işsizlik süresine göre bireylerde ortaya çıkan
değişimin görülmesi hedeflenmiştir. Kursa katılmayan bireylerin ortalama işsiz kalma
süreleri 13 aydır. Bu süre cinsiyete göre incelendiğinde bu sürenin erkeklerde 10 ay
kadınlarda 14 ay olduğu görülmektedir. Buna göre kadınların erkeklerden 4 ay daha
uzun süre işsiz kaldığı anlamlı bir farklılaşma söylenebilir. İşsizlik süresi eğitim
düzeyine göre incelendiğinde anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. İlköğretim
mezunlarının ortalama 13 ay, ortaöğretim mezunlarının ortalama 14 ay ve
yükseköğretim mezunlarının ortalama 12 ay işsiz kaldığı görülmektedir. İşsizlik süresi
yaş gruplarına göre incelendiğinde ise anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 1524 yaş grubu içerinde yer alan bireylerin ortalama 12 ay, 25-34 yaş grubu içerisinde yer
alan bireylerin ortalama 14 ay ve 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde yer alan
bireylerin ortalama 15 ay işsiz kaldığı görülmektedir. 15-24 yaş grubu ile 35 ve daha
yukarı yaş grubunun işsizlik süreleri arasındaki 3 aylık farkın anlamlı olduğu tespit
edilmiştir. Bu durum bireylerin işgücü piyasasında yer alma süreleri düşünüldüğünde
doğal olarak ortaya çıkan bir sonuçtur.
Şu an istihdamda olmayan bireylerin referans tarihinden önce bir iş tecrübesine
sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla 2014 yılından önce bir işte çalışıp
çalışmadıkları sorulmuştur. Şu an istihdamda olmayan bireylerin yüzde 70,6’sı daha
önce bir işte çalışmış iken yüzde 29,4’ü bir iş tecrübesine sahip değildir. Daha önce bir
iş tecrübesine sahip olan bireyler ortalama 12 aydır işsiz iken iş tecrübesine sahip
olmayan bireyler ortalama 16 aydır işsizdir.
Tablo 34 Ücret Değişiminin Dağılımı
Ücret Değişimi

Kursa Katılmayan Bireylerin
Sayısı

Kursa Katılmayan Bireylerin
Dağılımı

Arttı

154

30,9

Azaldı

68

13,7

Değişmedi

276

55,4

Toplam

498

100

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması
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Kursa katılmayan bireylerin mevcut işlerinde gerçekleşen ücret değişimleri ile
ücret beklentilerinde yaşanan değişiklikler sorulmuştur. Bireylerin yüzde 55,4’ü
ücretlerinde bir değişiklik olmadığını belirtirken, yüzde 30,9’u arttığını ifade etmiştir.
Kursa katılmayan bireylerin yüzde 13,7’si ücretlerinde bir azalış olmuştur. Bir diğer
ifadeyle, kursa katılmayan her 10 kişiden 6’sı ücretlerinin değişmediğini, her 10 kişiden
3’ü ücretlerinin arttığını belirtmiştir.
Tablo 35 Ücret Değişiminin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yaş Grupları
Ücret Değişimi

15-24

25-34

35+

Arttı

63

68

23

Azaldı

19

27

22

Değişmedi

115

72

89

Toplam

197

167

134

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

15-24 yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin yüzde 58,4’ü ücretinde bir değişim
olmadığını, yüzde 32’si ücretinin arttığını ve yüzde 9,6’sı ücretinin azaldığını
belirtmiştir. 25-34 yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin yüzde 43,1’i ücretinin
değişmediğini, yüzde 40,7’si ücretinin arttığını ve yüzde 16,2’si ücretinin azaldığını
ifade etmiştir. 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin yüzde 66,4’ü
ücretinin değişmediğini, yüzde 17,2’si ücretinin arttığını ve yüzde 16,4’ü ücretinin
azaldığını belirtmiştir. Ücret değişimi ile yaş grubu arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır. 25-34 yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin ücretlerinin artması
olasılığı 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde yer alan bireylerden 2 kat daha fazladır.
Tablo 36 Ücret Değişiminin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
Eğitim Düzeyi
Ücret Değişimi

İlköğretim

Ortaöğretim

Yükseköğretim

Arttı

39

59

56

Azaldı

24

21

23

Değişmedi

89

135

52

Toplam

152

215

131

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

İlköğretim mezunlarının yüzde 58,6’sı, ortaöğretim mezunlarının yüzde 62,8’i
ücretlerinin değişmediğini söylerken yükseköğretim mezunlarının yüzde 42,7’si
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ücretlerinin arttığını belirtmişlerdir. Başka bir ifade ile ilköğretim mezunu her 10
kişiden 6’sı ve ortaöğretim mezunu her 10 kişiden 6’sı ücretlerinin değişmediğini ifade
etmiştir. Yükseköğretim mezunu her 10 kişiden 4’ü ücretlerinin arttığını belirtmiştir.
Eğitim düzeyi ile ücret değişimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Eğitim
düzeyi arttıkça ücret değişiminde de artış yaşanmaktadır. Yükseköğretim mezunu
bireyin ücretinde artış yaşanma olasılığı ilköğretim mezunu bireye göre 1,4 kat daha
fazladır.
Tablo 37 Ücret Değişiminin Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet
Ücret Değişimi

Erkek

Kadın

Arttı

57

97

Azaldı

29

39

Değişmedi

60

216

Toplam

146

352

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Erkeklerin yüzde 41,1’i ücretlerinin değişmediğini kadınların ise yüzde 61,4’ü
ücretlerinin değişmediğini belirtmişlerdir. Erkeklerin yüzde 39’u ücretlerinin arttığını
kadınların ise yüzde 27,6’sı ücretlerinin arttığını ifade etmiştir. Erkeklerin yüzde 19,9’u
ücretlerinin azaldığını belirtirken kadınların yüzde 11,1’i ücretlerinin azaldığını ifade
etmiştir. Kadınların ücretleri değişmeme yönünde iken erkeklerin ücret değişimi artış
eğilimindedir.
Tablo 38 Ücret Değişiminin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı
İstihdam Durumu
Ücret Değişimi

Çalışıyor

Çalışmıyor

Arttı

70

84

Azaldı

53

15

Değişmedi

62

214

Toplam

185

313

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

İstihdamda bulunan bireylerin yüzde 37,8’i ücretlerinin arttığını, yüzde 33,5’i
ücretlerinin değişmediğini ve yüzde 28,6’sı ücretlerinin azaldığını belirtmiştir.
İstihdamda bulunmayan bireylerin yüzde 68,4’ü ücret beklentilerinin değişmediğini,
yüzde 26,8’i ücret beklentilerinin arttığını ve yüzde 4,8’i de ücret beklentilerinin
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azaldığını ifade etmiştir. Ücretlerinde azalış yaşanan bireylerin istihdamda olma
olasılığı ücretlerinde artış yaşananlara göre 4 kat daha fazladır. Bu durum bize
bireylerin işsiz kalmaktansa talep ettikleri ücret düzeyinden daha aşağıda çalışmaya razı
olduklarını göstermektedir.
4.3.3. Mesleki Eğitim Kurslarının İstihdama ve Ücrete Olan Etkisi
Mesleki eğitim kursuna katılan ve katılmayan bireylerin özellikleri, istihdam
durumları ve ücret değişiklikleri önceki bölümlerde incelenmiştir. Kurs sonucunda
kursiyerlerin yüzde 45,4’nün istihdam edildiği ifade edilmişti. Başka bir ifade ile kurs
sonucunda kursiyerlerin yarısı istihdam edilirken yarısı istihdam edilmemektedir. Bu
durum ilk bakışta mesleki eğitim kurslarının etkinsiz olduğu fikrini akla getirse de böyle
bir değerlendirmenin yapılabilmesi için kursiyerlerin kursa gitmemiş bireyler ile
karşılaştırılması gerekmektedir. Çalışmanın bu bölümünde kursa katılan ve kursa
katılmayan bireylerin istihdam durumları ve ücretleri bir arada değerlendirilecektir.
Mesleki Eğitim Kursunun İstihdama Olan Etkisi:
Kursa katılan ve katılmayan bireylerin bir arada değerlendirildiği bu bölümde
kursun istihdama olan etkisi analiz edilmektedir.
Tablo 39 Kursa Katılıma Durumunun İstihdam Durumuna Göre Dağılımı
İstihdam Durumu
Kursa Katılım Durumu

Çalışıyor

Çalışmıyor

Kursa Katılan

204

245

Kursa Katılmayan

185

313

Toplam

389

558

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Mesleki eğitim kursuna katılan ve katılmayan bireylere istihdam durumları
sorularak çalışıp çalışmadıkları tespit edilmiştir. Kursa katılan bireylerin yüzde 45,4’ü
istihdam edilirken yüzde 54,6’sı istihdam edilmemektedir. Kursa katılmayan bireylerin
ise yüzde 37,1’i istihdam edilirken yüzde 62,9’u istihdam edilmemektedir. Kursa
katılma ve istihdam durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Mesleki eğitim
kursuna katılan bireylerin istihdam edilme olasılığı mesleki eğitim kursuna
katılmayanlara göre 1,4 kat daha fazladır.
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Tablo 40 İstihdam Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı
İstihdam Durumu
Cinsiyet

Çalışıyor

Çalışmıyor

Toplam

Erkek

150

126

276

Kadın

239

432

671

Risk Tahmini
95% Güven Aralığı

Odds Oranı
Odds Ratio for
cinsiyet (Erkek /
Kadın)

2,152

Alt Sınır

Üst Sınır

1,619

2,861

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Araştırma kapsamında yer alan bireylerin yüzde 41,1’i bir işte çalışırken yüzde
58,9’u bir işte çalışmamaktadır. Erkeklerin yüzde 54,3’ü istihdamda yer alırken
kadınların yüzde 35,6’sı istihdamda yer almaktadır. Her 10 erkekten 5’i istihdamda yer
alırken, her 10 kadından 4’ü istihdamda yer almaktadır. Erkeklerin istihdamda bulunma
olasılığının kadınların istihdamda bulunma olasılığından 2 kat daha fazla olduğu
hesaplanmıştır. Bu durumun Türkiye işgücü piyasasının genel yapısından kaynaklandığı
değerlendirilmektedir. TÜİK’in yayınlamış olduğu 2015 yılı Sürekli Hanehalkı İşgücü
Anketi sonuçları incelendiğinde kadınların işgücüne katılma oranının yüzde 31,5 iken
erkeklerin işgücüne katılma oranının yüzde 70,8 olduğu görülmektedir. Bunun yanında,
Erkeklerin istihdam oranı yüzde 65 iken kadınların istihdam oranı yüzde 27,5’tir.
Kadınların işgücüne katılımının düşük olması işverenlerin daha çok erkek çalışan tercih
etmesi ve işgücü içerisinde erkeklerin yoğun olması, yapılan bu çalışmada erkeklerin
istihdam olasılığının kadınlardan 2 kat fazla olmasını açıkladığı değerlendirilmektedir.
Mesleki eğitim kursları bireylerin işgücüne katılımını sağlayarak istihdamı
arttırmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden işgücüne katılımı düşük olan kadınların
istihdamını arttırmada daha etkili olabileceği varsayılmaktadır. Bu durumun nasıl
gerçekleştiğini anlayabilmek için kursa katılım durumunun cinsiyet ve istihdam
durumları açısından incelenmesi gerekmektedir.
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Tablo 41 Cinsiyete Göre Kursa Katılım Durumunun İstihdam Durumuna Etkisi
İstihdam Durumu
Kursa Katılım
Durumu

Çalışıyor

Çalışmıyor

Cinsiyet

Cinsiyet

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

72

132

204

58

187

245

35,3

64,7

100

23,7

76,3

100

78

107

185

68

245

313

42,2

57,8

100

21,7

78,3

100

Katılan
Katılanların
Dağılımı (%)
Katılmayan
Katılmayanların
Dağılımı (%)

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Mesleki eğitim kursuna katılan erkeklerin yüzde 55,4’ü istihdam edilirken
Mesleki eğitim kursuna katılmayan erkeklerin yüzde 53,4’ü istihdam edilmektedir
İstihdam edilen erkeklerin yüzde 48’i kursa katılmış iken yüzde 52’si kursa
katılmamıştır. İstihdam edilen erkeklerin ise yüzde 46’sı kursa katılmış iken yüzde 54’ü
kursa katılmamıştır. Erkeklerin hem kursa katılma durumu hem de istihdam durumu
açısından değerlendirildiğinde elde edilen oranlar arasında farklılıklar görülmemektedir.
Kursa katılan erkeklerin istihdam durumu ile katılmayan erkeklerin istihdam durumları
arasında sadece bir puanlık bir fark bulunmaktadır. Yapılan ki-kare testi sonucunda
erkeklerin kursa katılma durumu ile istihdam durumu arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır.
Kursa katılan kadınların yüzde 41,4’ü istihdam edilirken kursa katılmayan
kadınların yüzde 30,1’i istihdam edilmektedir. İstihdam edilen kadınların yüzde 55,7’si
kursa katılırken yüzde 44,3’ü kursa katılmamıştır. İstihdamda olmayan kadınların yüzde
43,4’ü mesleki eğitim kursuna katılırken yüzde 56,6’sı katılmamıştır. Kadınların
mesleki eğitim kursuna katılım ile istihdam durumları arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır.
Tablo 42 Kadınların Kursa Katılım Durumuna Göre İstihdam Olasılığı
Risk Tahmini
Odds Oranı
Odds Ratio for katılım
(katılan / katılmayan)

1,616

95% Güven Düzeyi
Alt Sınır
Üst Sınır
1,176

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması
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2,222

Mesleki eğitim kursuna katılan kadınların istihdam edilme olasılığı mesleki
eğitim kursuna katılmayan kadınların istihdam edilme olasılığından 1,6 kat daha
fazladır. Erkeklerin kursa katılım ile istihdam durumları arasında bir ilişki bulunmaz
iken kadınların kursa katılımı istihdamı pozitif yönlü etkilemektedir. Bu yüzden
açılacak olan mesleki eğitim kurslarında hedef kitle oluşturulurken kadınlara ağırlık
verilmesi istihdamı olumlu yönde etkileyecektir.
Tablo 43 İstihdam Durumunun Yaş Grubuna Göre Dağılımı
İstihdam Durumu
Yaş Grubu

Çalışıyor

Çalışmıyor

Toplam

15-24

157

225

382

25-34

159

168

327

35+

73

165

238

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Araştırma kapsamında yer alan bireylerin yüzde 40,3’ü 15-24 yaş grubu, yüzde
34,5’i 25-34 yaş grubu ve yüzde 25,1’i 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde yer
almaktadır. 15-24 yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin yüzde 41,1’i, 25-34 yaş grubu
içerisinde yer alan bireylerin yüzde 48,6’sı ve 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde
yer alan bireylerin yüzde 30,7’si istihdam edilmektedir. Yapılan ki-kare testi sonucunda
bireylerin istihdam durumları ve yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Tablo 44 Yaş Gruplarının İstihdam Edilme Olasılığı
Risk Tahmini
95% Güven Aralığı

Odds Oranı
Odds Ratio for yaş
(15-24 / 35+)
Odds Ratio for yaş
(25-34 / 35+)

Alt Sınır

Üst Sınır

1,577

1,12

2,222

2,139

1,507

3,038

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

15-24 yaş grubunda yer alan bireylerin istihdam edilme olasılığı 35 ve daha
yukarı yaş grubunda yer alan bireylerin istihdam edilme olasılığından 1,5 kat daha
fazladır. 25-34 yaş grubunda yer alan bireylerin istihdam edilme olasılığı 35 ve daha
yukarı yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin istihdam edilme olasılığından 2 kat daha
fazladır. Daha genç bir kitle ile çalışıldığında elde edilen verim daha fazladır. 35 ve
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daha yukarı yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin diğer yaş gruplarına gör istihdam
edilmesi daha zordur. Bireylerin yaş gruplarının değişmesi sonucunda kursa katılımın
istihdamı nasıl etkilediğini anlayabilmek için kursa katılım durumunun yaş grupları ve
istihdam durumu açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Şekil 19 15-24 Yaş Grubunun Kursa Katılım Durumunun İstihdam Durumuna
Etkisi

70,0%
60,0%

61,4%
56,2%

50,0%
40,0%

43,8%
38,6%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Çalışıyor

Çalışmıyor

Kursa Katılan

Kursa Katılmayan

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

15-24 yaş grubu içerisinde yer alan bireylerden kursa katılanların yüzde 43,8’i
istihdam edilirken kursa katılmayanların yüzde 38,6’sı istihdam edilmektedir. 15-24 yaş
grubu içerisinde yer alan bireylerin kursa katılım durumu ile istihdam durumu arsında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
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Şekil 20 25-34 Yaş Grubunun Kursa Katılım Durumunun İstihdam Durumuna
Etkisi

60,0%
50,0%

56,3%

53,8%

40,0%
30,0%

46,3%

43,7%

20,0%
10,0%
0,0%

Çalışıyor

Çalışmıyor

Kursa Katılan

Kursa Katılmayan

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

25-34 yaş grubu içerisindeki bireylerden kursa katılanların yüzde 53,8’i
istihdam edilirken kursa katılmayanların yüzde 43,7’si istihdam edilmektedir. 25-34 yaş
grubu içerisinde yer alan bireylerden kursa katılanların istihdam edilme olasılığı kursa
katılmayanlara göre 1,4 kat daha fazladır.
Şekil 21 35+ Yaş Grubunun Kursa Katılım Durumunun İstihdam Durumuna
Etkisi

80,0%

73,1%
60,0%
40,0%
20,0%

64,4%
35,6%
26,9%

0,0%

Çalışıyor

Çalışmıyor

Kursa Katılan

Kursa Katılmayan

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması
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35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde yer alan bireylerden kursa katılanların
35,6’sı istihdam edilirken kursa katılmayanların yüzde 26,9’u istihdam edilmektedir. 35
ve daha yukarı yaş grubu için kursa katılım durumu ve istihdam durumu arasında bir
ilişki bulunamamıştır.
Yaş gruplarını kendi içinde değerlendirildiğinde 35 ve daha yukarı yaş grubu
riskli bir grup olarak görünmektedir. Bu grupta yer alan bireylerin istihdam edilme
oranları diğer yaş gruplarına göre düşüktür. Kursa katılımın etkisine bakıldığında ise
25-34 yaş grubu için kursun daha etkili olduğu istihdamı daha çok arttırdığı tespit
edilmiştir. Bu yüzden 25-34 yaş grubu içerisinde yer alan bireylere daha ağırlık
verilerek mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi faydalı olacağı düşünülmektedir.
Tablo 45 İstihdam Durumunun Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
İstihdam Durumu
Eğitim Düzeyi

Çalışıyor

Çalışmıyor

Toplam

İlköğretim

92

176

268

Ortaöğretim

157

248

405

Yükseköğretim

140

134

274

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Araştırma kapsamımızda yer alan bireylerin yüzde 28,3’ü ilköğretim mezunu,
yüzde 42,8’i ortaöğretim mezunu ve yüzde 28,9’u yükseköğretim mezunudur.
İlköğretim mezunlarının yüzde 34,3’ü, ortaöğretim mezunlarının yüzde 38,8’i ve
yükseköğretim

mezunlarının

yüzde

51,1’i

istihdam

edilmektedir.

İlköğretim

mezunlarının yüzde 65,7’si, ortaöğretim mezunlarının yüzde 61,2’si ve yükseköğretim
mezunlarının yüzde 48,9’u istihdam edilmemektedir. Bireylerin eğitim düzeyleri ile
istihdam durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Tablo 46 Eğitim Durumlarının İstihdam Edilme Olasılığı
Risk Tahmini
Odds Değeri
Odds Ratio for egitim (ilköğretim /
yükseköğretim)
Odds Ratio for egitim (ortaöğretim
/ yükseköğretim)

95% Güven Düzeyi
Alt Sınır

Üst Sınır

0,5

0,354

0,707

0,606

0,444

0,826

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması
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İlköğretim mezunu bireylerin istihdam edilme olasılığı yükseköğretim mezunu
bireylere göre %50 daha azdır. Diğer bir deyişle yükseköğretim mezunu bireylerin
istihdam edilme olasılığı ilköğretim mezunu bireylere göre 2 kat daha fazladır. Aynı
zamanda yükseköğretim mezunu bireylerin istihdam edilme olasılığı ortaöğretim
mezunu bireylere göre 1,7 kat daha fazladır. Bireylerin eğitim düzeyi arttıkça istihdam
edilme olasılıkları da artmaktadır. Bireylerin eğitim düzeylerinin değişmesi sonucunda
kursa katılımın istihdamı nasıl etkilediğini anlayabilmek için kursa katılım durumunun
eğitim düzeyi ve istihdam durumu açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Şekil 22 İlköğretim Mezunlarının Kursa Katılma Durumunun İstihdama Etkisi

70,0%

69,7%

60,0%

60,3%

50,0%
40,0%

39,7%

30,0%

30,3%

20,0%
10,0%
0,0%

Çalışıyor

Çalışmıyor

Kursa Katılan

Kursa Katılmayan

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

İlköğretim mezunu bireylerden kursa katılanların yüzde 39,7’si istihdam
edilirken kursa katılmayanların

yüzde 30,3’ü istihdam edilmiştir İlköğretim

mezunlarından istihdamda olanların yarısı mesleki eğitim kursuna katılırken yarısı
katılmamıştır. İlköğretim mezunları için kursa katılma ve istihdam durumu arasında bir
ilişki bulunamamıştır.
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Şekil 23 Ortaöğretim Mezunlarının Kursa Katılma Durumunun İstihdama Etkisi

70,0%
60,0%

64,7%
57,4%

50,0%
40,0%

42,6%
35,3%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Çalışıyor

Çalışmıyor

Kursa Katılan

Kursa Katılmayan

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Ortaöğretim mezunu bireylerden kursa katılanların yüzde 42,6’sı bir işe
yerleşirken kursa katılmayanların yüzde 35,3’ü bir işe girebilmiştir. Ortaöğretim
mezunları için kursa katılım ve istihdam durumu arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır.
Şekil 24 Yükseköğretim Mezunlarının Kursa Katılma Durumunun İstihdama
Etkisi

54,0%

53,8%

52,0%

51,9%

50,0%
48,0%

48,1%

46,0%

46,2%

44,0%
42,0%

Çalışıyor

Çalışmıyor

Kursa Katılan

Kursa Katılmayan

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması
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Yükseköğretim mezunu bireylerden mesleki eğitim kursuna katılanların yüzde
53,8’i istihdam edilirken kursa katılmayanların yüzde 48,1’i istihdam edilmektedir.
Yükseköğretim mezunu bireylerden istihdamda bulunmayanların yüzde 49,3’ü mesleki
eğitim kursuna katılırken yüzde 51,9’u kursa katılmamıştır. Yükseköğretim mezunu
bireyler için kursa katılım ve istihdam durumu arsında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Mesleki eğitim kursuna katılan ve katılmayan bireylerin istihdam durumları
cinsiyet, yaş grupları ve eğitim düzeyleri açısından incelenmiştir. Mesleki eğitim
kursuna katılma istihdamı ne yönde etkilemektedir sorusuna cevap bulmak için aşağıda
belirtilen lojistik regresyon denklemi tahmin edilmiştir.
∑
Y= İstihdam durumunu
X1 = Mesleki eğitim kursuna katılımı
X2 = Cinsiyeti
X3 = Yaş Gruplarını
X4 = Eğitim Düzeyini göstermektedir.
Tablo 47 Kursa Katılımın İstihdama Etkisinin Ölçüldüğü Model Parametreleri
Parametre Tahmini
B
katılım2(1)
yas2
yas2(1)
yas2(2)
eğitim2

Standart
Wald Serbestlik
p değeri
Hata
İstatistiği Derecedi

0,329

0,136

0,345
-0,146

0,159
0,197

eğitim2(1)

0,057

eğitim2(2)
cinsiyet2(1)
Constant

Exp(B)

EXP(B) için 95%
Güven Düzeyi
Alt
Üst
Sınır
Sınır
1,064
1,814

5,821
8,07
4,732
0,552
5,47

1
2
1
1
2

0,016
0,018
0,03
0,457
0,065

1,389
1,413
0,864

1,035
0,588

1,928
1,27

0,178

0,103

1

0,749

1,059

0,747

1,501

0,393

0,193

4,119

1

0,042

1,481

1,014

2,163

0,681

0,154

19,684

1

0

1,977

1,463

2,671

-0,953
0,199
23,024
1
0
0,386
a. Variable(s) entered on step 1: katılım2, yas2, eğitim2, cinsiyet2.

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması
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Mesleki eğitim kurslarının istihdama olan etkisini ölçmek için kurulan modelin
başarısı yüzde 63’tür. Bir başka deyişle model istihdam edilenleri ve istihdam
edilmeyenleri doğru gruplarda tahmin etme başarısı yüzde 63’tür. Kurulan modele göre;


Mesleki eğitim kursuna katılanların istihdam edilme olasılığı mesleki

eğitim kursuna katılmayanlara göre 1,4 kat daha fazladır. Kursa katılım istihdam edilme
olasılığını arttırmaktadır.


25-34 yaş grubunda yer alan bireylerin istihdam edilme olasılığı 15-24

yaş grubunda yer alan bireylere göre 1,4 kat daha fazladır.


Yükseköğretim mezunu bireylerin istihdam edilme olasılığı ilköğretim

mezunu bireylere göre 1,5 kat daha fazladır. Eğitim düzeyinin artması istihdam edilme
olasılığını arttırmaktadır.


Erkeklerin istihdam edilme olasılığı kadınlara göre 2 kat daha fazladır.

Mesleki Eğitim Kursunun Ücrete Olan Etkisi:
Bu bölümde kursa katılan ve katılmayan bireyler birlikte değerlendirilerek
kursun ücret üzerinde ki etkisi analiz edilmiştir.
Tablo 48 Kursa Katılım Durumunun Ücret Değişimine Göre Dağılımı
Ücret Değişimi
Kursa Katılım Durumu

Arttı

Azaldı

Değişmedi

Kursa Katılan

122

21

306

Kursa Katılmayan

154

68

276

Toplam

276

89

582

Risk Tahmini

Odds Ratio for katılım (katılan /
katılmayan)

95% Güven Aralığı

Odds
Oranı

Alt Sınır

2,565

1,489

Üst Sınır
4,419

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Araştırma kapsamına giren bireylerin yüzde 29,1’i ücretlerinde artış yaşadığını,
yüzde 9,4’ü ücretlerinde azalış yaşadığını ve yüzde 61,5’i ücretlerinin değişmediğini
belirtmiştir. Kursa katılan bireylerin yüzde 68,2’si ücretlerinin değişmediğini, yüzde
27,2’si ücretlerinin arttığını ve yüzde 4,7’si ücretlerinin azaldığını ifade etmiştir.
Ücretlerinin arttığını ifade eden bireylerin yüzde 44,2’si kursa katılmış yüzde 55,8’i
kursa katılmamıştır. Ücretlerinin azaldığını belirten bireylerin yüzde 23,6’sı kursa
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katılmış yüzde 76,4’ü kursa katılmamıştır. Ücretlerinin değişmediğini ifade eden
bireylerin yüzde 52,6’sı kursa katılmış yüzde 47,4’ü kursa katılmamıştır. Mesleki eğitim
kursuna katılan bireylerin ücretlerinin artma olasılığı mesleki eğitim kursuna katılmayan
bireylere göre 2,5 kat daha fazladır.
Tablo 49 Ücret Değişiminin Cinsiyete Göre Dağılımı
Ücret Değişimi
Cinsiyet

Arttı

Azaldı

Değişmedi

Erkek

100

40

136

Kadın

176

49

446

Toplam

276

89

582

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Erkeklerin yüzde 36,2’si ücretlerinin arttığını, yüzde 14,5’i ücretlerinin
azaldığını ve yüzde 49,3’ü ücretlerinin değişmediğini belirtmiştir. Kadınların yüzde
26,2’si ücretlerinin arttığını, yüzde 7,3’ü ücretlerinin azaldığını ve yüzde 66,5’i
ücretlerinin değişmediğini ifade etmiştir. Ücret değişimi ile cinsiyet arasında anlamlı bir
ilişki bulunmuştur. Erkeklerin ücretlerinin değişmemesinden ziyade artma olasılığı
kadınlara göre 1,8 kat daha fazladır. Kadınların ücretlerinin azalmasından ziyade
değişmeme olasılığı erkeklere göre 2,6 kat daha fazladır. Erkekler ücret değişiminde
artma yönünde üstün iken kadınlar değişmeme yönünde üstündür. Başka bir deyişle,
erkeklerin ücretleri artış eğiliminde iken kadınların değişmeme eğilimindedir.
Tablo 50 Cinsiyete Göre Kursa Katılım Durumunun Ücret Değişimine Etkisi
Ücret Değişimi
Kursa Katılım
Durumu

Arttı

Azaldı

Değişmedi

Cinsiyet

Cinsiyet

Cinsiyet

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Kursa Katılan

43

79

11

10

76

230

Kursa Katılmayan

57

97

29

39

60

216

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Kursa katılan erkeklerin yüzde 33,1’i ücretlerinde artış yaşandığını, yüzde 8,5’i
ücretlerinin azaldığını ve yüzde 58,5’i ücretlerinin değişmediğini belirtmişlerdir.
Mesleki eğitim kursuna katılmayan erkeklerin yüzde 39’u ücretlerinin arttığını, yüzde
19,9’u ücretlerinin azaldığını ve yüzde 41,1’i ücretlerinin değişmediğini ifade

132

etmişlerdir. Ücretlerinde artış yaşandığını belirten erkeklerin yüzde 43’ü kursa katılmış
yüzde 57’si kursa katılmamıştır. Ücretlerinde azalış yaşandığını belirten erkeklerin
yüzde 27,5’i kursa katılmışken yüzde 72,5’i kursa katılmamıştır. Mesleki eğitim
kursuna katılan erkeklerin ücretlerinin azalmasında ziyade değişmemesi olasılığı kursa
katılmayanlara göre 3,3 kat daha fazladır.
Mesleki eğitim kursuna katılan kadınların yüzde 24,8’i ücretlerinde artış
yaşandığını, yüzde 3,1’i ücretlerinde azalış yaşandığını ve yüzde 72,1’i ücretlerinin
değişmediğini belirtmişlerdir. Mesleki eğitim kursuna katılmayan kadınların yüzde
27,6’sı ücretlerinin arttığını, yüzde 11,1’i ücretlerinin azaldığını ve yüzde 61,4’ü
ücretlerinin değişmediğini belirtmiştir. Ücretlerinin arttığını belirten kadınların yüzde
44,9’u kursa katılmış yüzde 55,1’i kursa katılmamıştır. Ücretlerinin azaldığını belirten
kadınların yüzde 20,4’ü kursa katılmış yüzde 79,6’sı kursa katılmamıştır. Mesleki
eğitim kursuna katılan kadının ücretinin artma olasılığı kursa katılmayana göre 3,3 kat
daha fazladır. Mesleki eğitim kursuna katılan kadının ücretinin azalmasından ziyade
değişmemesi olasılığı kursa katılmayan kadınlara göre 4 kat daha fazladır.
Mesleki eğitim kursunun ücret artışlarına olan etkisi erkek ve kadınlarda görülse
de kadınlar da daha çok etkili olduğu görülmüştür. Bu yüzden kurslarda oluşturulan
hedef gruplarında kadınlara daha çok ağırlık verilmesi yaşanacak olan ücret artışlarını
daha çok etkileyecektir.
Tablo 51 Ücret Değişiminin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Ücret Değişimi
Yaş Grubu

Arttı

Azaldı

Değişmedi

15-24

118

27

237

25-34

113

35

179

35+

45

27

166

Toplam

276

89

582

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

15-24 yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin yüzde 30,9’u ücretlerinin arttığını,
yüzde 7,1’i ücretlerinin azaldığını ve yüzde 62’si ücretlerinin değişmediğini ifade
etmişlerdir. 25-34 yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin yüzde 34,6’sı ücretlerinin
arttığını, yüzde 10,7’si ücretlerinin azaldığını ve yüzde 54,7’si ücretlerinin
değişmediğini belirtmiştir. 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin
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yüzde 18,9’u ücretlerinin arttığını, yüzde 11,3’ü ücretlerinin azaldığını ve yüzde 69,7’si
ücretlerinin değişmediğini belirtmiştir. Ücret değişimi ile yaş grubu arasında anlamlı bir
ilişki bulunmaktadır. 25-34 yaş grubu içeresinde yer alan bireylerin ücretlerinin
değişmemesinden ziyade artma olasılığı 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde yer alan
bireylerden 2,3 kat daha fazladır. Bireylerin yaş gruplarının değişmesi sonucunda kursa
katılımın ücret değişimini nasıl etkilediğini anlayabilmek için kursa katılım durumunun
yaş grupları ve ücret değişimi açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Şekil 25 15-24 Yaş Grubunun Kursa Katılımın Ücret Değişimine Etkisi

70,0%

65,9%

60,0%

58,4%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

32,0%
29,7%

10,0%

4,3% 9,6%

0,0%

Arttı

Azaldı

Kursa Katılan

Değişmedi

Kursa Katılmayan

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

15-24 yaş grubu içerisinde mesleki eğitim kursuna katılan bireylerin yüzde
29,7’si ücretlerinde artış yaşandığını, yüzde 4,3’ü ücretlerinde azalış yaşandığını ve
yüzde 65,9’u ücretlerinin değişmediğini belirtmiştir. 15-24 yaş grubu içerisinde kursa
katılmayan bireylerin yüzde 32’si ücretlerinde artış yaşandığını, yüzde 9,6’sı
ücretlerinde azalış yaşandığını ve yüzde 58,4’ü ücretlerinin değişmediğini ifade etmiştir.
Kursa katılanların ücretlerinin artma olasılığı katılamayanlara göre 2 kat daha fazladır.
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Şekil 26 25-34 Yaş Grubunun Kursa Katılımın Ücret Değişimine Etkisi

70,0%

66,9%

60,0%
50,0%
40,0%

43,1%

40,7%

30,0%
20,0%

28,1%
16,2%
5,0%

10,0%
0,0%

Arttı

Azaldı

Kursa Katılan

Değişmedi

Kursa Katılmayan

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

25-34 yaş grubu içerisinde kursa katılan bireylerin yüzde 28,1’i ücretlerinin
arttığını, yüzde 5’i ücretlerinin azaldığını ve yüzde 66,9’u ücretlerinin değişmediğini
ifade etmişlerdir. Söz konusu yaş grubu içerisinde kursa katılmayan bireylerin yüzde
40,7’si ücretlerinin arttığını, yüzde 16,2’si ücretlerinin azaldığını ve yüzde 43,1’i
ücretlerinin değişmediğini belirtmiştir. 25-34 yaş grubunda kursa katılan bireylerin
ücretlerinin azalmasından ziyade değişmemesi kursa katılmayanlara göre 5 kat daha
fazladır.
Şekil 27 35+ Yaş Grubunun Kursa Katılımın Ücret Değişimine Etkisi

80,0%

74,0%
66,4%

60,0%
40,0%
20,0%

21,2%
17,2%

4,8% 16,4%

0,0%

Arttı

Azaldı

Kursa Katılan

Kursa Katılmayan

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması
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Değişmedi

35 ve daha yukarı yaş grubunda içerisinde kursa katılan bireylerin yüzde 21,2’si
ücretlerinin arttığını, yüzde 4,8’i azaldığını ve yüzde 74’ü ücretlerinin değişmediğini
belirtmiştir. 35 ve daha yukarı yaş grubu içeresinde kursa katılmayan bireylerin yüzde
17,2’si ücretlerinin arttığını, yüzde 16,4’ü ücretlerinin azaldığını ve yüzde 66,4’ü
ücretlerinin değişmediğini ifade etmiştir. 35 ve daha yukarı yaş grubunda kursa katılan
bireylerin ücretlerinin artma olasılığı kursa katılmayan bireylere göre 4,2 kat daha
fazladır. Mesleki eğitim kursuna katılan bireylerin ücretlerinin azalmasından ziyade
değişmeme olasılığı kursa katılmayan bireylere göre 3,8 kat daha fazladır.
Kursa katılım 15-24 ve 35 ve daha yukarı yaş grubunda yer alan bireylerin
ücretlerini arttırma eğiliminde iken 25-34 yaş grubunda yer alan bireylerin ücretlerini
değiştirmeme eğilimindedir.
Tablo 52 Ücret Değişiminin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
Ücret Değişimi
Eğitim Düzeyi

Arttı

Azaldı

Değişmedi

İlköğretim

68

28

172

Ortaöğretim

108

29

268

Yükseköğretim

100

32

142

Toplam

276

89

582

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

İlköğretim mezunu bireylerin yüzde 25,4’ü ücretlerinde artış yaşandığını, yüzde
10,4 ücretlerinde azalış yaşandığını ve yüzde 64,2’si ücretlerinin değişmediğini ifade
etmiştir. Ortaöğretim mezunu bireylerin yüzde 26,7’si ücretlerinde artış yaşandığını,
yüzde 7,2’si ücretlerinde azalış yaşandığını ve yüzde 64,2’si ücretlerinin değişmediğini
belirtmiştir. Yükseköğretim mezunu bireylerin yüzde 36,5’i ücretlerinin arttığını, yüzde
11,7’si ücretlerinin azaldığını ve yüzde 51,8’i ücretlerinin değişmediğini belirtmiştir.
Eğitim düzeyi ile ücret değişimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ortaöğretim
mezunu

bireylerin

ücretlerinin

azalmasından

ziyade

değişmemesi

olasılığı

yükseköğretim mezunlarına göre 2 kat daha fazladır. Bireylerin eğitim düzeyi değişmesi
sonucunda kursa katılımın ücret değişimini nasıl etkilediğinin anlaşılabilmesi için kursa
katılım durumunun eğitim düzeyi ve ücret değişimi açısından değerlendirilmesi
gerekmektedir.
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Tablo 53 Eğitim Düzeyine Göre Kursa Katılımın Ücret Değişimine Etkisi

Kursa
Katılan

Kursa Katılım Durumu

Arttı

Ücret
Değişimi

Azaldı

Değişmedi

Kursa
Kursa
Katılan
Kursa
Katılmayan
Dağılımı Katılmayan Dağılımı
(%)
(%)

İlköğretim
Ortaöğretim

29
49

23,8
40,2

39
59

25,3
38,3

Yükseköğretim

44

36,1

56

36,4

İlköğretim

4

19

24

35,3

Ortaöğretim

8

38,1

21

30,9

Yükseköğretim

9

42,9

23

33,8

İlköğretim

83

27,1

89

32,2

Ortaöğretim

133

43,5

135

48,9

Yükseköğretim

90

29,4

52

18,8

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

İlköğretim mezunu bireylerden kursa katılanların yüzde 25’i ücretinde artış
yaşandığını, yüzde 3,4’ü ücretinde azalış yaşandığını ve yüzde 71,6’sı ücretinin
değişmediğini belirtmiştir. İlköğretim mezunu bireylerden kusa katılmayanların yüzde
25,7’si ücretinde artış yaşandığını, yüzde 15,8’i ücretinde azalış yaşandığını ve yüzde
58,6’sı ücretinin değişmediğini ifade etmiştir. Mesleki eğitim kursuna katılan ilköğretim
mezunlarının ücretlerinde artış yaşanma olasılığı kursa katılmayanlara göre 4,4 kat daha
fazladır. Kursa katılan ilköğretim mezunu bireylerin ücretlerinin azalmasından ziyade
değişmeme olasılığı kursa gitmeyenlere göre 5,5 kat daha fazladır.
Mesleki eğitim kursuna katılan ortaöğretim mezunlarının yüzde 25,8’i
ücretlerinde artış yaşandığını, yüzde 4,2’si azalış yaşandığını ve yüzde 70’i ücretlerinin
değişmediğini

belirtmiştir.

Mesleki

eğitim

kursuna

katılmayan

ortaöğretim

mezunlarının yüzde 27,4’ü ücretlerinde artış yaşandığını, yüzde 9,8’i ücretlerinde azalış
yaşandığını ve yüzde 62,8’i ücretlerinde değişim olmadığını ifade etmiştir. Ortaöğretim
mezunu bireylerin kursa katılım ile ücret değişimi arasında bir ilişki bulunamamıştır.
Kursa katılan yükseköğretim mezunu bireylerin yüzde 30,8’i ücretlerinde artış
yaşandığını, yüzde 6,3’ü ücretlerinde azalış yaşandığını ve yüzde 62,9’u ücretlerinin
değişmediğini ifade etmiştir. Kursa katılmayan yükseköğretim mezunlarının yüzde
42,7’si ücretlerinde artış yaşandığını, yüzde 17,6’sı ücretlerinde azalış yaşandığını ve
yüzde 39,7’si ücretlerinin değişmediğini belirmiştir. Kursa katılan yükseköğretim
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mezunu bireyin ücretinin azalmasından ziyade değişmemesi olasılığı kursa katılmayan
bireye göre 4,4 kat daha fazladır.
Kursa katılım ilköğretim mezunlarının ücretlerini artış yönünde etkilerken
yükseköğretim mezunlarının ücretini değişmeme yönünde etkilemiştir. Eğitim
düzeyinin artması istihdamı olumlu yönde etkilemektedir. Kursa katılan ve katılmayan
bireyler bir arada değerlendirildiğinde ise kursun ücret artışına olan etkisini ilköğretim
mezunlarında göstermesinde bu sonucu doğrulamaktadır. Eğitim düzeyi düşük olan
ilköğretim mezunları mesleki eğitim kursu sayesinde beceri ve niteliklerinde yaşanan
artış ücrete de artış olarak yansımaktadır. Kursun ücrete olan artış etkisini ilköğretim
mezunlarında göstermesi bu gruba yönelimin artması durumunda daha çok ücret artışı
yaşanacağını göstermektedir.
Mesleki eğitim kursuna katılan ve katılmayan bireylerin ücret değişimleri
cinsiyet, yaş grupları ve eğitim düzeyleri açısından incelenmiştir. Mesleki eğitim
kursuna katılma ücret değişimini ne yönde etkilemektedir sorusuna cevap bulmak için
aşağıda belirtilen lojistik regresyon denklemi tahmin edilmiştir.
∑
Y= Ücret değişimini ( arttı, azaldı, değişmedi)
X1 = Mesleki eğitim kursuna katılımı
X2 = Cinsiyeti
X3 = Yaş Gruplarını
X4 = Eğitim Düzeyini göstermektedir.

138

Tablo 54 Kursa Katılımın Ücrete Olan Etkisinin Ölçüldüğü Model Parametreleri
Parametre Tahmini

ucret degisimi2a

1

2

B

Standart
Wald
Serbestlik
Hata İstatistiği Derecesi

P
değeri

Exp(B)

Exp(B) için
95% Güven
Düzeyi
Alt
Sınır

Üst
Sınır

Intercept

0,262

0,368

0,509

1

0,476

[katılım=katılan]
[katılım=katılmaya
n]
[yas=15-24]

0,944

0,281

11,304

1

0,001

2,569

1,482 4,453

1,172

0,368

10,161

1

0,001

3,227

1,57

[yas=25-34]

0,8

0,346

5,339

1

0,021

2,225

1,129 4,386

[yas=35+]

0b

[egitim=ilköğrtm]

0,031

0,339

0,008

1

0,927

1,032

0,531 2,004

[egitim=lise]

0,183

0,303

0,362

1

0,547

1,2

0,662 2,175

0,014

0,515

0,303 0,875

b

0

0

0

b

[egitim=yüksek]

0

[cinsiyet=Erkek]

-0,664

6,634

0
0,271

6,022

1

[cinsiyet=Kadın]

0

Intercept

1,13

0,338

11,157

1

0,001

[katılım=katılan]
[katılım=katılmaya
n]
[yas=15-24]

1,342

0,268

24,97

1

0

3,825

2,26

0,706

0,339

4,342

1

0,037

2,025

1,043 3,934

[yas=25-34]

0,1

0,318

0,1

1

0,752

1,106

0,593

b

0

0b

6,475

0

b

2,06

[yas=35+]

0

0

[egitim=ilköğrtm]

0,321

0,322

0,994

1

0,319

1,379

0,733 2,594

[egitim=lise]

0,647

0,292

4,907

1

0,027

1,91

1,077 3,387

[egitim=yüksek]

0b

[cinsiyet=Erkek]

-1,155

0

0,315

0,189 0,526

[cinsiyet=Kadın]

0b

0
0,261

19,581

1
0

Kaynak: 2016 Yılı Mesleki Eğitim Kursu Etki Araştırması

Mesleki eğitim kursunun ücret değişimine olan etkisini ölçmek için kurulan
modelin başarısı yüzde 62,5’tir. Bağımlı değişken arttı, azaldı ve değişmedi olarak 3
gruptan oluşan kategorik değişkendir. Bu yüzden bağımsız değişkenlerde meydana
gelen değişime göre bağımlı değişkende kıyaslama yapabilmek için iki model
kurulmuştur. Birinci modelde ücretlerin artma durumu azalma durumu ile
kıyaslanmaktadır. İkinci modelde ise ücretlerin değişmeme durumu ücretlerin azalma
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durumu ile kıyaslanmaktadır. Başka bir ifade ile referans grubu olarak ücretlerin
azalması seçilmiştir. Kurulan modellere göre;
1.

MODEL



Kursa katılanların ücretlerinin azalmasından ziyade artma olasılığı kursa

katılmayanlara kıyasla 2,5 kat daha fazladır.


15-24 yaş grubundaki bireylerin ücretlerinin azalmasından ziyade artma

olasılığı 35 ve daha yukarı yaş grubuyla kıyaslandığında 3,2 kat daha fazladır.


25-34 yaş grubundaki bireylerin ücretlerinin azalmasından ziyade artması

olasılığı 35 ve daha yukarı yaş grubuyla kıyaslandığında 2,2 kat daha fazladır.


Kadınların ücretlerinin azalmasından ziyade artması erkeklere kıyasla 1,9

kat daha fazladır.
2.

MODEL



Kursa katılanların ücretlerinin azalmasından ziyade değişmemesi

olasılığı kursa katılmayanlara kıyasla 3,8 kat daha fazladır.


15-24 yaş grubundaki bireylerin ücretlerinin azalmasından ziyade

değişmemesi olasılığı 35 ve daha yukarı yaş grubuyla kıyaslandığında 2 kat daha
fazladır.


Ortaöğretim mezunu bireylerin ücretlerinin azalmasından ziyade

değişmemesi olasılığı yükseköğrenim mezunlarına kıyasla 1,9 kat fazladır.


Kadınların ücretlerinin azalmasından ziyade değişmemesi olasılığı

erkeklere kıyasla 3,1 kat daha fazladır.
Yapılan araştırma kapsamında kursa katılan ve katılmayan bireylere ait verilerin
analizi

yapılmıştır.

Çalışmanın

amacı

olan

mesleki

eğitim

kursunun

etki

değerlendirmesi için kursa katılan ve katılmayan bireyler birlikte değerlendirilerek iki
model oluşturulmuştur. Oluşturulan modeller kursların istihdama ve ücrete olan etkisini
ölçmektedir. Tüm bu veriler doğrultusunda kursların istihdam ve ücret artışı üzerinde
etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de 2008 krizinin etkisiyle işsizlik oranlarında ciddi artışlar yaşanmış ve
2009 yılında işsizlik oranı en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bununla beraber 2009 yılı
sonrasında uygulanan politikalar neticesinde işsizlik oranları kriz öncesi seviyenin de
altına inerek 2012 yılına kadar azalış eğilimi içerisine girmiştir. 2012 yılından itibaren
işsizlik oranının artış eğiliminde olması Türkiye açısından işsizliğin mücadele edilmesi
ve politika geliştirilmesi gereken sosyal ve ekonomik bir problem olduğunu ortaya
koymaktadır. Bunun için işgücü piyasasının etkinleştirilmesini sağlayan, piyasadaki
dengesizlikleri düzenlemeyi amaçlayan ve işsizlikle mücadele etmeye yönelik
tedbirlerden/önlemlerden oluşan işgücü piyasası politikalarının geliştirilmesi ve
uygulamaya konması önem arz etmektedir. Bu kapsamda Onuncu Kalkınma Planı ve
Ulusal İstihdam Stratejisi gibi makro politika belgelerinde işgücü piyasasına ait hedef
ve politikaların olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, işsizlik probleminin yarattığı
olumsuz ekonomik ve sosyal sonuçlarla mücadelede aktif işgücü piyasası politikalarını
etkin bir araç olarak kullanılması büyük önem arz etmektedir.
İşsizlikle mücadelede önemli bir politika aracı olan aktif işgücü piyasası
politikalarına, Türkiye’de ayrılan kaynak miktarı 2008 yılından itibaren artmıştır.
Uygulanan aktif işgücü piyasası programlarının sayısının ve programlara yönelik
harcamaların artması ile söz konusu politikaların değerlendirilmesi gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Özellikle Binyıl Kalkınma Hedefleri ile birlikte tüm dünyada, kanıta dayalı
politika tasarımının bir parçası olarak, kamu hizmetlerine yönelik kaynakların hizmet
sağlayıcılara performansa bağlı olarak tahsis edilmesi gündeme gelmiştir. Bu çerçevede,
sunulan hizmetlere harcanan kamu kaynaklarının etkin ve doğru amaçlar için kullanılıp
kullanılmadığının, belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının, programın ne kadar
etkili olduğu ve uygulama aşamasında eksikliklerin nerelerde olduğu tespit edilerek
bunların giderilmesi ve iyi olan programın geliştirilmesi amacıyla değerlendirme
yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Onuncu Kalkınma Planında, Orta Vadeli
Programda, Ulusal İstihdam Stratejisinde ve 64. Hükümet Eylem Planında aktif işgücü
piyasası

politikalarının

etki

analizlerine

dayandırılarak

yaygınlaştırılması

öngörülmüştür.
Türkiye’de uygulanan aktif işgücü piyasası politikalarının değerlendirilmesinde
kullanılabilecek farklı yöntemler bulunmaktadır. Söz konusu yöntemlerden biri etki
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değerlendirmesidir. Bununla birlikte, aktif işgücü programların değerlendirilmesi/analiz
edilebilmesi için etki değerlendirmesi yönteminin yanında performans izleme, faydamaliyet analizi, süreç değerlendirme ve makroekonomik değerlendirme gibi farklı
yöntemler de bulunmaktadır. Belirtilen yöntemler ayrı ayrı uygulanabileceği gibi bu
yöntemlerin bir arada kullanılması da mümkündür. Bu nedenle, söz konusu
yöntemlerden

biri

kullanılarak

aktif

işgücü

piyasası

programlarının

değerlendirilmesinden ziyade tüm yöntemlerin birlikte kullanılması programın
uygulanmaya başlamadan önce, uygulama esnasında ve uygulanması sonrasındaki
durumları incelenerek daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmasının daha faydalı ve
yerinde

olacağı

değerlendirilmektedir.

Buna

karşılık,

bütün

değerlendirme

yöntemlerinin birlikte uygulanabilmesi için gereken alt yapı imkânları ve maliyetler gibi
kısıtlar göz önünde bulundurulduğunda değerlendirme yöntemlerinin birbirini tamamlar
nitelikte kullanılması genellikle mümkün olmamaktadır. Belirtilen kısıtlar nedeniyle
aktif işgücü piyasası programlarının net etkisinin ölçülmesinde en yaygın kullanılan
yöntem etki değerlendirilmesidir.
Bu çalışmada Onuncu Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisinde aktif
işgücü piyasası politikalarının etkilerinin ölçülmesi hedeflerine katkı sunmak amacıyla
etki değerlendirmesi yöntemleri incelenerek İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki
eğitim kursunun istihdam ve ücrete olan etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda
mesleki eğitim kursuna katılan ve katılmayan bireylere telefon görüşmesi yöntemi ile
anket uygulanarak veri derlenmiştir.
Yapılan araştırmada mesleki eğitim kurslarının istihdamı ve ücretleri olumlu
yönde etkilediği savı sınanmaktadır. Bu bağlamda, test edilen ilk hipotez mesleki eğitim
kursuna katılmanın kursiyerlerin istihdamını arttırdığıdır. İkinci hipotez ise mesleki
eğitim kursuna katılmanın kursiyerlerin ücretlerini arttırdığıdır.

Gerçekleştirilen

araştırma ile İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursuna katılımın istihdama
ve ücrete olan etkisi kurulan hipotezler ile sınanmış ve ölçülmüştür. Ayrıca bireylerin
istihdamını ve ücretlerini etkilediği düşünülen cinsiyet, yaş ve eğitim seviyeleri
değişkenleri üzerinden analizler yapılmıştır. Söz konusu analizler ile mesleki eğitim
kurslarının hangi gruplarda daha etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma
sonuçlarına ve önerilere yer verilecek olan bundan sonraki kısımlarda mesleki eğitim
kursu ifadesi kısaltılarak kurs ifadesi ile kullanılacaktır. Bu nedenle, kurs kavramından
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İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarının anlaşılması gerektiğine dikkat
edilmelidir.
Kursa katılmanın istihdamı olumlu yönde etkilediği hipotezinin sınanması için
kurulan model ile şu sonuçlara ulaşılmıştır:


Kursa katılım kursiyerlerin istihdam edilme olasılığını kursa katılmayan

bireylere göre 1,4 kat arttırmaktadır. Dolayısıyla, kursa katılım ile istihdam durumu
arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu sınayan hipotez doğrulanmıştır. Bir başka
deyişle kursların istihdamı pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır. Araştırma
kapsamında oluşturulan model sonucuna göre; İŞKUR tarafından düzenlenen
mesleki eğitim kursları istihdam açısından etkindir. Dolayısıyla İŞKUR tarafından
düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılım, kişilerin istihdamı artırmaktadır.


25-34 yaş grubunda yer alan bireylerin 15-24 yaş grubunda yer alan

bireylere göre istihdam edilme olasılığı 1,4 kat daha fazladır. Burada kursa katılan ve
katılmayan bireylerin bir arada değerlendirildiği unutulmamalıdır. 25-34 yaş grubunda
yer alan bireylerin istihdamı diğer yaş gruplarına göre daha kolay olmaktadır.


Yükseköğretim mezunu bireylerin istihdam edilme olasılığı ilköğretim

mezunu bireylere göre 1,5 kat daha fazladır. Bireylerin eğitim düzeyinin artması işgücü
piyasasına girişi ve istihdamı kolaylaştırmaktadır. Eğitim düzeyinin artması bireylerin
niteliklerini arttırdığı için eğitim düzeyi istihdamı pozitif yönde etkilemektedir.
Kurulmuş olan model sonucuna göre eğitim düzeyindeki artış istihdamı arttırmaktadır.


Bireylerin

istihdamı

cinsiyet

açısından

değerlendirilecek

olursa,

erkeklerin istihdam edilme olasılığının kadınlara göre 2 kat daha fazla olduğu
görülmektedir. Erkeklerin işgücüne katılım ve istihdam oranlarının kadınlardan yüksek
olduğu düşünüldüğünde erkeklerin istihdam edilebilirliklerinin kadınlara kıyasla daha
yüksek olması mantıksal tutarlılığa sahip bir sonuçtur.
Birinci modelde bireylerin istihdam durumunu etkilediği düşünülen; kursa
katılım, yaş grubu, eğitim düzeyi ve cinsiyet değişkenleri incelenmiştir. Ancak
bireylerin cinsiyet, yaş grubu, eğitim düzeyi değişkenlerinin kursa katılım durumu ile
etkileşim içeresinde olup olmadığının da belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede her
değişken grubu özelinde kursa katılım ile istihdam durumu arasındaki ilişki incelenmiş
ve elde edilen sonuçlar maddeler halinde sıralanmıştır:
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Bireylerin istihdam edilebilirliğini arttırmayı amaçlayan kursların

kadınlarda daha etkili olacağı düşünülmektedir. Araştırma kapsamında yer alan erkekler
incelendiğinde; erkeklerin kursa katılımı ile istihdam durumları arasında anlamlı bir
ilişki bulunamamıştır. Araştırma kapsamında yer alan kadınlar incelendiğinde ise; kursa
katılan kadınların istihdam edilme olasılığı kursa katılmayan kadınlara göre 1,6 kat daha
fazladır. Dolayısıyla Kursa katılım kadınlar üzerinde daha etkili sonuçlar ortaya
çıkartmaktadır. Kursun esas amacı bireylerin mesleki nitelik ve becerilerini geliştirerek
istihdam edilebilirliğini arttırmaktır. İşgücüne katılımı düşük olan kadınların mesleki
nitelik ve becerileri işveren tarafından talep edilen seviyeden daha düşük olduğu göz
önünde bulundurulduğunda, kadınların kursa katılım ile istihdam edilmeleri daha kolay
sağlanabilmektedir. Kurulan modelde erkeklerin istihdamının kadınlara göre daha
muhtemel olması bireyler arasındaki beceri düzeylerindeki farktan kaynaklanmaktadır.
Bunun sonucunda da kursa katılımla kadınların beceri eksiklikleri giderilerek daha çok
istihdam artışı sağlanabilmektedir. Kadınların kursa katılması istihdam artışını daha çok
etkilediği için kursun hedef kitlesinin daha çok kadınlardan oluşması istihdamda
yaşanacak artışı daha çok etkileyebilir. 2015 yılında Mesleki Eğitim Kursu kapsamında
6 bin 620 program düzenlenmiş olup toplam 142 bin 368 kişi katılmıştır. Kursa katılan
bireylerin yüzde 61’i kadındır. Bu kapsamda hali hazırda kursa katılanlar içerisindeki
kadınların yoğun olduğu yapı korunmalıdır.


15-24 yaş grubunda yer alan bireylerin istihdam edilme olasılığı 35 ve

daha yukarı yaş grubunda yer alan bireylere göre 1,5 kat daha fazladır. 25-34 yaş
grubunda yer alan bireylerin istihdam edilme olasılığı ise 35 ve daha yukarı yaş
grubunda yer alan bireylere göre 2 kat fazladır. Yaş grupları ile istihdam durumu
arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bireylerin yaşı arttıkça istihdam
edilmeleri güçleşmektedir. Ayrıca her yaş grubu kendi içerisinde ele alınıp mesleki
eğitim kursuna katılım ile istihdam durumu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
gerekmektedir. 15-24 ile 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin
kursa katılımı ile istihdam durumu arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Kursa katılan
25-34 yaş grubu içeresinde yer alan bireylerin istihdam edilme olasılığı 25-34 yaş
grubunda kursa katılmayan bireylere göre 1,4 kat daha fazladır. Yaş grupları özelinde
yapılan incelemede kursa katılım ile istihdam durumu arasında yaş grubu ve istihdam
durumu arasında bulunan negatif yönlü ilişki bulunamamıştır. 15-24 yaş grubunda yer
alan bireylerin kursa katılımı ile istihdam durumu arasında bir ilişki bulunamamasının
sebebinin, yapılan çalışmanın sadece mesleki eğitim kursunu kapsaması olduğu
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değerlendirilmektedir. Çünkü 15-24 yaş grubunda yer alan bireylerin istihdam
edilememesinde,

beceri

eksikliğinden

ziyade

deneyim

eksikliği

söz

konusu

olabilmektedir. Bu nedenle deneyim eksikliği söz konusu olan bireylerin işbaşı eğitim
programına yönlendirilmesi daha yerinde olacaktır. 35 ve daha yukarı yaş grubunda yer
alan bireylerin 15-24 ve 25-34 yaş grubunda yer alan bireylere göre kendini geliştirerek
becerilerini arttırması veya yeni bir meslek edinmesi daha zordur. Bu nedenle bu grupta
yer alan bireylerin farklı programlar ile istihdamının sağlanması daha kolay
olabilecektir. 35 ve daha yukarı yaş grubunda yer alan bireylere yeni meslek
edindirmekten ziyade sahip oldukları mesleki becerilerinin geliştirilmesinin daha
başarılı olabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple düzenlenecek kursların daha homojen
gruplar içermesi sağlanarak maksimum verim elde edilmeye çalışılmalıdır. Kursa
katılım 25-34 yaş grubunda yer alan bireylerin istihdam durumlarında etkili olmuştur.
Buna binaen kurslarda 25-34 yaş grubunda yer alan bireylere ağırlık verilerek kurs
sonucunda gerçekleşecek istihdam artışının daha fazla olması sağlanabilir. Bir başka
deyişle, kurslarda 25-34 yaş grubuna ağırlık verildiğinde istihdam artışını sağlamak
daha kolay olacaktır.


TÜİK tarafından yürütülen Sürekli Hanehalkı İşgücü Anketi 2015 yılı

sonuçlarına göre; okuma yazma bilmeyen bireylerin işgücüne katılma oranı yüzde 18,6,
ilköğretim mezunu bireylerin işgücüne katılma oranı yüzde 52,1, lise ve dengi meslek
okulu mezunlarının yüzde 65,4 ve yükseköğretim mezunlarının yüzde 79,8’dir.
Bireylerin eğitim düzeylerinin artması işgücü piyasasına katılımları ile birlikte istihdam
edilmelerini arttırmaktadır. Araştırma kapsamında yer alan yükseköğretim mezunu
bireylerin istihdam edilme olasılığı ilköğretim mezunlarına göre 2 kat daha fazladır.
Ayrıca yükseköğretim mezunu bireylerin istihdam edilme olasılığı ortaöğretim
mezunlarına göre 1,7 kat daha fazladır. Başka bir deyişle eğitim düzeyi ile istihdam
durumu arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Her bir eğitim düzeyinin
mesleki eğitim kursuna katılımı ve istihdam durumları arasındaki ilişki incelenmiştir.
Bu değerlendirme sonucunda kursa katılım eğitim düzeylerinde istihdam durumları
açısından bir fark oluşturmadığı tespit edilmiştir. Kursların mesleki bilgi ve becerileri
arttırması amacıyla uygulandığı düşünüldüğünde, bireylerin sahip oldukları eğitim
düzeyinin önemli olmadığı ortaya çıkmaktadır. Kurslar bireylerin sahip oldukları eğitim
düzeylerinden kaynaklı istihdam edilebilirliklerindeki dezavantajı gidermektedir.
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Kursa katılım kursiyerlerin ücretlerini olumlu yönde etkilediği hipotezini
sınamak için kurulan modelin sonuçlarına göre;


Kursa katılan bireylerin ücretlerinde artış yaşanma olasılığı kursa

katılmayan bireylere göre 2,5 kat daha fazladır. Kursa katılım ile ücret artışı arasında
pozitif yönlü bir ilişki olduğunu sınayan hipotez doğrulanmış olmaktadır. Kurulmuş
olan model sonucuna göre kursların ücret artışı açısından etkin olduğu tespit
edilmektedir.


Kursa katılan bireylerin ücretlerinin azalmasından ziyade değişmemesi

olasılığı kursa katılmayan bireylere göre 3,8 kat daha fazladır. Başka bir ifade ile kursa
katılım ya ücretleri arttırmakta ya da ücretlerin azalışını engelleyerek ücretlerin
korunmasını sağlamaktadır.


15-24 yaş grubunda yer alan bireylerin ücretlerinde artış yaşanma

olasılığı 35 ve daha yukarı yaş grubunda yer alan bireylere göre 3,2 kat daha fazladır.


25-34 yaş grubunda yer alan bireylerin ücretlerinde artış yaşanma

olasılığı 35 ve daha yukarı yaş grubunda yer alan bireylere göre 2,2 kat daha fazladır.
Gençlerde yaşanan ücret artışları yetişkinlere göre daha yüksektir.


Kadınların ücretlerinin artma olasılığı erkeklerin ücretlerinin artma

olasılığına göre 1,9 kat daha fazladır.


Kadınların ücretlerinin azalmasından ziyade değişmeme olasılığı

erkeklere göre 3,1 kat daha fazladır. Araştırma kapsamında yer alan kadınların yüzde
33’ü ilköğretim mezunu iken erkeklerin yüzde 18’i ilköğretim mezunudur. Eğitim
düzeyinin artması istihdamı arttırırken ücretlerde aynı durum söz konusu değildir.
İşverenin çalışanlarının ücretlerinde yapacağı artış oranları işçinin aldığı ücrete göre
belirlenmektedir. Başka bir ifade ile düşük ücret alan birinin ücretinde yüzde 10’luk
yaşanacak artış ile yüksek ücret alan birinin yaşayacağı artış aynı olmamaktadır. Bu
kapsamda yüksek ücret ile çalışan kişinin ücretini arttırmak daha zor olmaktadır. Bu
nedenle eğitim düzeyi düşük olan bireyin ücreti de düşük olacağı için işverenin
yapacağı ücret artışını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle kadınların eğitim düzeyinin
düşük olması sebebiyle ücret değişimleri artma ya da azalmasının engellenmesi
eğilimindedir.
İkinci modelde bireylerin ücret değişimini etkilediği düşünülen kursa katılım,
yaş, eğitim düzeyi ve cinsiyet değişkenleri incelenmiştir. Ancak burada yapılması
gereken bir başka husus bireylerin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi değişkenlerinin kursa
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katılım ile nasıl bir etkileşim içeresinde olduğunun belirlenmesidir. Bu çerçevede her
değişken grubu özelinde kursa katılım ile ücret değişimi arasındaki ilişki incelenerek
elde edilen sonuçlar maddeler halinde sıralanmıştır.


TÜİK’in yayınlamış olduğu işgücü maliyeti ve kazanç istatistiklerine

bakıldığında 2014 yılında kadınlar ile erkekler arasındaki en düşük ücret farkı lise
mezunu eğitim düzeyinde olup 174 TL iken en yüksek ücret farkı yükseköğretim eğitim
düzeyinde olup 817 TL’dir. Erkekler kadınlara göre daha yüksek ücret ile çalışmaktadır.
Araştırma sonucuna göre erkeklerin ücretlerinin değişmemesinden ziyade artma
olasılığı kadınlara göre 1,8 kat daha fazladır. Kadınların ücretlerinin değişmemesi
olasılığı erkeklere göre 2,6 kat daha fazladır. Erkeklerin ücretleri artış eğiliminde iken
kadınların değişmeme eğilimindedir. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı incelendiğinde
kursun cinsiyet üzerinde ortaya çıkardığı etki görülmüş olacaktır. Kursa katılan
erkeklerin ücretlerinin azalmasından ziyade değişmemesi olasılığı kursa katılmayanlara
göre 3,3 kat daha fazladır. Kursa katılan kadınların ücretlerinin artma olasılığı kursa
katılmayan kadınlara göre 3,3 kat daha fazladır. Kursun erkek katılımcılar üzerinde
ücretlerin azalmasını engelleyici kadın katılımcılar üzerinde ise ücretlerin artması
yönünde etkisi bulunmaktadır. Kursa katılım kadınların istihdam edilmelerinin
sağlanmasının yanında ücretlerinde de artış yaşanmasını sağlamaktadır. Bu sebeple
kurslar kadınlar üzerinde daha etkili sonuçlar ortaya çıkartmaktadır. Kursa katılan
kadınların becerilerinin gelişmesi ile istihdam edilebilirliğinin artması yanından talep
edilen ücretlerde de artış yaşanmaktadır. Fakat erkeklerin ücretlerinde artış
yaşanmamasının yanında ücretlerinde azalışın engellenmesi göz ardı edilmemelidir.
Kursa katılım ile istihdam durumu arasındaki ilişkinin incelendiği modelde erkeklerin
kursa katılımı istihdamı etkilemediği sonucunun çıkması bu durumu açıklamaktadır.
Kadınların istihdamının artması ücretlerinde artışa sebep olurken erkeklerde kursun
istihdama bir etkisinin olmaması ücretlerde bir değişimin olmaması durumunu meydana
getirmektedir.


Yaş grupları ile ücret değişimleri arasındaki ilişki incelendiğinde; 15-24

yaş grubunda kursa katılan bireylerin ücretlerinde artış yaşanma olasılığı kursa
katılmayan bireylere göre 2 kat daha fazladır. 25-34 yaş grubunda kursa katılan
bireylerin ücretlerinin azalmasından ziyade değişmemesi olasılığı kursa katılmayanlara
göre 5 kat daha fazladır. 35 ve daha yukarı yaş grubunda kursa katılan bireylerin
ücretlerinin artma olasılığı kursa katılmayan bireylere göre 4,2 kat daha fazladır. 25-34
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yaş grubu içerisinde yer alan bireylerin mesleki eğitim kursuna katılması ücretlerin
azalmasını engellemektedir. 15-24 ve 35 ve daha yukarı yaş grubu içerisinde yer alan
bireylerin kursa katılımı ücretleri arttırarak pozitif yönde etkilemektedir.


Eğitim düzeyi arttıkça bireyin nitelik ve beceri düzeyi arttığı için

ücretlerinde artış yaşanması beklenmektedir. Araştırma kapsamında ilköğretim ve
yükseköğretim eğitim düzeyi ile ücret değişimi arasında bir ilişki bulunmaktadır. Kursa
katılan ilköğretim mezunu bireylerin ücretlerinin azalmasından ziyade değişmemesi
olasılığı kursa katılmayan bireylere göre 5,5 kat daha fazladır. Kursa katılım ilköğretim
mezunu bireylerin ücretlerinin azalmasını engellemektedir. Ortaöğretim mezunu
bireylerin kursa katılımı ile ücret değişimleri arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Kursa
katılan yükseköğretim mezunu bireylerin ücretlerinin azalmasından ziyade değişmemesi
olasılığı kursa katılmayan bireylere göre 4,4 kat daha fazladır. Kurs sonucunda istihdam
edilen

ilköğretim

ve

yükseköğretim

mezunu

kursiyerlerin

ücret

azalışları

engellenmektedir.
Uygulanan bir programın etkisini ölçebilmek için oluşturulması gereken sisteme
ait öneriler şu şekilde belirtilebilir:
1.

Etki

değerlendirmesinin

yapılması

bir

programın

değiştirilmesi,

geliştirilmesi veya kaldırılmasına yönelik verilecek bir kararın kanıta dayandırılmasını
sağlamaktadır. Başka bir ifade ile etki değerlendirmesi sonucunda sistematik bir
biçimde inceleme yapılarak elde edilen bulgular ışığında programın etkisinin ne yönde
olduğuna karar verilmektedir. Bu sebeple politikaların kanıt temelli oluşturulabilmesi
için etki değerlendirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyadaki genel eğilim bu yöndedir.
Etki analizinin yapılabilmesi için verilerin tutarlı olması önem arz etmektedir. Bunun
için kursiyer ve işsiz kayıtlarının etki analizine uygun bir biçimde tutulması
gerekmektedir. Bireylerin hangi kursa katıldığı, kursiyerlerin kursa başlama ve bitiş
tarihleri, başka bir kursa katılıp katılmadıkları sistematik bir şekilde tutulmalıdır. Aksi
halde belirlenen referans tarihinde kursa katılmamış olan kursiyerlerin örneklem
listesinde yer alması, sonuçlarda yanlılığa sebep olabilecektir. Benzer şekilde örneklem
listesinde farklı programa katılan kursiyerin veya işsiz olan bireyin gelmesi tahminlerin
sapmalı olmasına sebep olabilecektir. Ayrıca etki değerlendirmesinin yapılabilmesi için
kayıtlı işsizlere ait veriler ile bilgilerin de tutarlı bir şekilde depolanması gerekmektedir.
Bireylerin kuruma işsiz olarak başvurdukları ve sonrasında çalışmaya başladıkları tarih
tutarlı bir şekilde kayıt altına alınmalıdır. Aksi halde belirlenen referans tarihi içerisinde
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kuruma işsiz olarak kayıtlı olması gereken kişilerin farklı bir grupta yer alması kontrol
grubunu oluşturacağımız çerçevenin bozulması sebebiyle programın gerçek etkisinin
ölçülmesine engel olacaktır. Kursiyer ve kayıtlı işsizler üzerinden yapılacak analizlerin
doğru sonuçlar üretebilmesi için kişilerin takip edilmesi ve bu nedenle kayıtların
güncelliğinin sağlanması gerekmektedir.
2.

Düzenlenen kursların kursiyerler üzerinde istihdam ve ücret açısından

nasıl bir etkisinin olduğunu ölçebilmek için bir izleme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bireylerin kursa katılmadan önce mevcut durumlarına ait bilgilerinin derlenmesi
gerekmektedir. Kurs bitiminde kursiyere kursun mesleki eğitiminde, motivasyonunda
ve becerilerinde nasıl etkileri olduğu sorularak kurs değerlendirilebilir. Kursun kısa
vadede kursiyere olan etkisini görebilmek adına kurs bitim tarihinden 6 ay sonra
kursiyere mevcut istihdam durumu ve ücret değişikliği, kursun orta vadede etkisinin
görülmesi için 12 ay sonra kursiyerin istihdam durumu ve ücretinde yaşanan değişiklik
araştırılmalıdır. Kursiyerlerin girdikleri işte katılmış oldukları kursun etkisi sorulmalı ve
yapmış oldukları iş ile aldıkları eğitimin örtüşmesi gerekmektedir. Kursun kursiyerler
üzerinde etkisini ölçmek için 6 ay ve 12 ay arasında yapılan görüşmeler yeterli
olmamaktadır. Bireyleri 5 yıl gibi daha uzun vadede takip eden bir sistemin olması
kursun kursiyer üzerinde istihdamını sağlamasının yanında girilen işte devamlılığın
sağlanmasında da etkili olup olmadığı değerlendirilmelidir.
3.

İŞKUR’a gelen kişilerin kayıtlı işsiz olarak kaydı yapılırken mesleğinin

doğru bir şekilde sisteme aktarılması gerekmektedir. Zira işverenden gelen taleplerin
karşılanabilmesi ve doğru eşleştirme yapabilmek için bu husus önem arz etmektedir.
İşsizlerin demografik özellikleri ve meslek bilgilerinin yanında beceri düzeylerinin de
belirlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde bireyin sahip olduğu beceriler ve mesleği
doğrultusunda bir işe yönlendirerek eşleştirme süreci etkinleştirilmiş olacaktır. Ayrıca
bu bilgilerin yanında İŞKUR kayıtlarında bulunan işsizlerin mevcut durumda istihdam
halinde olup olmadığı ya da hala işsizse uzun süreli işsizler kategorisinde bulunup
bulunmadığı bilgileri etkin bir eşleştirme süreci için önemlidir. Bu bağlamda kaydı
yapılan işsizler için SGK ile entegrasyon sağlanarak bir takip mekanizmasının
oluşturulması önerilmektedir. İşsizlerin ne zaman işe girdikleri İŞKUR tarafından
bilinmesi söz konusu etkin eşleşmenin sağlanabilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca
işsizler için kurulacak olan izleme sistemi etki değerlendirmesi için örneklem listesine
seçilecek bireylerin çerçevesinin doğru olmasını sağlamakta böylece daha doğru bilgi
üretilmesine imkân sağlamaktadır. Bunun yanında uzun süredir işsiz olarak kayıtlarda
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bulunan bireylerin işsiz kalma nedenlerinin incelenmesi de takip sisteminin içerisinde
yer alması gerekmektedir. Bu nedenlerin incelenerek bireylerin bu doğrultuda
programlara yönlendirilmesi sağlanmış olacaktır.
4.

Aktif işgücü piyasası programlarının etkilerini ölçmek için bireylerden

istenmiş olan bilgiler beyana esas olup bir kamu kurumu tarafından bu bilgilerin
istendiği

göz

önünde

bulundurulması

gerekmektedir.

Aktif

işgücü

piyasası

politikalarının ücret ve istihdama olan etkisini ölçebilmek için programa katılan ve
katılmayan bireylere istihdam durumları ve ücretlerinde yaşanan değişimlerin sorulması
gerekmektedir. Bu noktada İŞKUR’un bir kamu kurumu olması sebebiyle kişiler ücret
bilgilerini ve istihdam bilgilerini vermek istemeyebilirler. Bunun sonucunda da yanlış
beyanda bulunabilirler. Yanlış bilgilerin daha çok istihdamda olmama ve ücretlerde artış
yaşanmama gibi olumsuz durumların lehine olacağı düşünüldüğünden programların
etkisi olduğundan daha düşük görünebilir. Yanlı sonuçları ortadan kaldırabilmek adına
kamu kurumlarının birbirleri ile işbirliği içinde olması gerekmektedir. Bu kapsamda
SGK ile yapılacak entegrasyon doğru bilgileri almak adına büyük önem ve gereklilik
teşkil etmektedir.
5.

Aktif işgücü piyasası programlarının etkilerinin ölçülebilmesi için deney

ve kontrol gruplarının belirlenmesi gerekmektedir. Burada en önemli olan husus kontrol
grubunun belirlenmesidir. Kontrol grubu gözlenebilir özellikler açısından deney grubu
ile eşdeğer olmalıdır. İŞKUR’a başvuru yapan bireylerin bilgileri değerlendirildikten
sonra uygun görülmesi halinde iş ve meslek danışmanları tarafından mesleki eğitim
kursuna yönlendirilmektedir. Ayrıca bireylerin mesleki eğitim kursuna kendi
başvuruları halinde başvuru şartlarını sağlamaları koşulu ile yönlendirilmektedirler.
Mesleki eğitim kursuna katılacak olan bireyler, İŞKUR ve kursu düzenleyecek olan
hizmet

sağlayıcılar

tarafından

oluşturulan

komisyonun

düzenlediği

mülakata

alınmaktadır. Bu mülakat sonucuna göre asil ve yedek üyelerin olduğu liste
belirlenmektedir. Kontrol grubunun deney grubu ile gözlenebilir özellikler açısından
aynı olması gerektiği belirtilmişti. Burada gözlenemeyen özellikler açısından bireylerin
homojen bir şekilde dağıldığı varsayılmaktadır. Gözlenemeyen özellikler bireylerin
motivasyonu, beceri farklılıkları veya çalışma istekleri olabilmektedir. Bu çalışmada
kapsama dâhil edilen bireylerin hepsi İŞKUR’a kayıtlı kişiler olduğu için bir işte
çalışma, iş bulma isteklerinin aynı olduğu düşünülmektedir. Bu bireylerin daha homojen
bir grup halinde seçilmesini sağlamak adına mesleki eğitim kursuna katılmak üzere
yedek listede yer alan bireyler kontrol grubuna seçilebilir. Söz konusu bireylerin
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mesleki eğitim kursundan faydalanacak olan bireyler ile beceri ve motivasyon açısından
farklılığı olmadığı düşünülmektedir. Başka bir ifade ile etki değerlendirmesinin
yapılabilmesi için belirlenecek kişilerin mesleki eğitim kursuna katılacakların
belirlendiği asil ve yedek üyelerin yer aldığı listeden oluşturulması, programın net
etkisinin görülebilmesi açısından daha sağlıklı olacağı düşünülmektedir.
6.

Yapılan bu çalışmada programların etkisi ölçüldüğünde bazı yaş grupları

veya eğitim düzeyleri için mesleki eğitim kursunun bir etkisi olmadığı görülmüştür. Bu
durum kursun etkinliğinin nasıl arttırılacağının düşünülmesinin yanında hedef kitlenin
doğru belirlenip belirlenmediğinin de düşünülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Bunun için bireylerin kuruma ilk kayıtlarının alınması aşamasında profilleme
çalışmasının yapılması gerekmektedir. Bireyin cinsiyeti, yaşı, eğitim seviyesi, iş
tecrübesi, daha önce çalışmış olduğu sektör, işsizlik süresi, bulunduğu il gibi
değişkenler ile işsizlik riski hesaplanmalıdır. Düşük, orta ve yüksek işsizlik riski
şeklinde gruplandırma yapılabilir. Kuruma gelen işsizlerin işsizlik risklerinin
belirlenmesi için diskriminant analizi, lojistik regresyon analizi ve karar ağaçları
yöntemleri kullanılabilir. Kuruma başvuruda bulunan kişinin işsizlik riski hesaplanarak
hangi grupta yer aldığı belirlendikten sonra hangi programa yönlendirilmesi gerektiğine
karar verilmelidir. Bu şekilde bir profilleme çalışmasının, bireyleri ihtiyaçlarına uygun
bir

programa

yönlendirerek

verimliliği

arttırma

konusunda

faydalı

olacağı

düşünülmektedir. Ayrıca programlara yönlendirilecek bireylerin daha homojen bir grup
oluşturması sağlanmış olacaktır.
7.

Açılacak olan kursta mesleğin doğru bir şekilde tespit edilmesi

gerekmektedir. İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan bir meslekte kursun açılması önem
arz etmektedir. Bunun için yılda bir defa il düzeyinde gerçekleştirilen işgücü piyasası
araştırması yeterli olmamaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen; temininde güçlük
çekilen meslekler, açık işler, istihdamında artış yaşanacak meslekler bilgisi kullanılarak
yıl içerisinde ihtiyaç duyulacak mesleğin belirlenmesine ait illerde standart bir sistem
bulunmamaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulan mesleğin yılda bir defa yapılan bir
çalışmadan tespit edilmesi yeterli olmamaktadır. İşgücü piyasasının ihtiyacını
belirlemek için işverenlerle periyodik olarak görüşülerek ve istihdam kapasitesi yüksek
olan firmalar ile odak grup görüşmeleri yapılarak piyasanın ihtiyacı belirlenmelidir.
İşverenlerin bulundukları sektörler itibari ile değerlendirmeleri yapılarak hangi sektörde
hangi mesleğe ihtiyaç duyulduğu tespit edilmelidir. Başka bir deyişle, sektörel bazlı
analizler yapılmalıdır.
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8.

Yapılan bu çalışmada sadece İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki

eğitim kursunun ücret ve istihdama olan etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın
genişletilmesi ve diğer aktif işgücü programlarının da analize dâhil edilmesi, aktif
işgücü piyasası politikalarının etkilerini ölçmeyi sağlayacaktır. Yapılan çalışmada bazı
gruplara yönelik mesleki eğitim kursuna katılımın istihdam durumunu veya ücret
artışlarını etkilemediği tespit edilmiştir. Bu durum kursun etkin olmamasından ziyade
söz konusu grupların sahip oldukları özelliklerden dolayı farklı programlarda yer
almaları gerektiğinden kaynaklanmaktadır. Sahip olunan özelliklere göre kursa
yönlendirme sonucunda daha etkin sonuçlar meydana gelecektir. Bu açıdan bütün
programların yer aldığı bir modelde hangi gruplara ne tür programlar uygulanmasının
daha etkin sonuçlar sağladığı ve programların birbirlerine olan göreceli üstünlükleri
belirlenmiş olacaktır.
9.

Çalışmada kurulmuş olan model, Türkiye geneline ait mesleki eğitim

kursunun etkisini ölçmeye çalışmaktadır. Ancak her ilin kendine özgü bir işgücü
piyasası bulunmakta ve her ilde ihtiyaç duyulan programlar farklılık göstermektedir. Bu
kapsamda aktif işgücü programlarının etki değerlendirmesi yapılırken il düzeyinde veri
toplanarak il bazında değerlendirmenin yapılması daha doğru ve etkin bir analiz
yapılmasına imkân sağlayacaktır. Bu sayede hangi ilde ne tür programın etkili olduğu
bilgisi sağlanmış olacaktır. Zira ifade edildiği üzere sosyoekonomik açıdan her ilin
sahip olduğu işgücü ve işveren profili farklı özellik sergilediğinden, il düzeyinde
kursların etki değerlendirmesinin yapılması işgücü piyasasının daha etkin işlemesine
katkı sağlamış olacaktır. Bunun yanında aktif işgücü piyasası politikalarının stratejik
bakış açısıyla değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır.
10.

Aktif işgücü piyasası politikalarını kimin değerlendireceği önemli bir

husustur. Yüksek beceri gerektiren kantitatif değerlendirmenin yapılabilmesi için uzman
kişilerin olması gerekmektedir. Değerlendirme iç ve dış değerlendirme olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. İç değerlendirme destek veren kurum tarından yapılırken dış
değerlendirme bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılmaktadır. Değerlendirmeyi
yapan iki grup için olumlu ve olumsuz taraflar bulunmaktadır. Aktif işgücü piyasası
politikalarının kurum tarafından değerlendirilmesinin yürütülen programın hedeflerinin
ve amaçlarının bilenmesi, yürütülen işlere vakıf olunması, bilgilere çabuk ulaşma ve
yorumlanmasında daha yeterli olunması ve çıkarılan sonuçların personel tarafından
benimsenmesinin

daha

kolay

olması

gibi

avantajları

bulunmaktadır.

Ancak

değerlendirmenin programı yürüten kişiler tarafından yapılması olumlu sonuçlar
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üretmeye daha yatkın olabilir ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip personel olmayabilir.
Aktif

işgücü

piyasası

politikalarının

bağımsız

kişiler

tarafından

yapılması

değerlendirmenin daha objektif olmasını sağlamasının yanında ortaya çıkan sonuçları
kamuoyunun benimsemesi daha çabuk olmaktadır. Ancak dışarıdan birilerinin
değerlendirme yapmasının bazı handikapları bulunmaktadır. Bunlar; yürütülen işlere
hâkim olunmaması, depolanan veriler hakkında bilgi sahibi olunmaması, kurum
kültürüne ve işleyişine vakıf olunmaması ve maliyetinin fazla olmasıdır. Onuncu
Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planında aktif işgücü piyasası
programlarının etki analizinin yapılması ve izleme ve değerlendirme sisteminin
kurulması görevi İŞKUR’a verilmiştir. Bu sebeple İŞKUR ve paydaş kurumlar
tarafından aktif işgücü piyasası programlarını değerlendirecek bir kurul oluşturulması
gerekmektedir. Bu kurulun aktif işgücü piyasası programlarının etki değerlendirmesini
yapabilecek yeterliliğe sahip personel tarafından oluşması ve bunun için belirli
dairelerden personel seçilmesi gerekmektedir. Söz konusu kurul program öncesi,
program esnası ve program sonrası olmak üzere sistematik bir şekilde değerlendirme
yapmalıdır. Değerlendirme aşamasının önemli bir kısmı olan verilerin depolanması ve
etki

değerlendirme

işleminin

yapılması

İŞKUR

tarafından

yürütülmelidir.

Değerlendirme sonuçlarının periyodik aralıklarla toplanan kurul tarafından ele alınması
ve bunun sonucunda yürütülen programların etkinliği adına karar verilmesinin
sağlanması objektif bir bakış açısıyla değerlendirme yapmayı sağlamış olacaktır.
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EKLER
EK1: KURSİYERLERE UYGULANAN ANKET FORMU
Bu araştırma da Türkiye İş Kurumu tarafından gerçekleştirilen mesleki eğitim
kurslarına katılan kişiler ile söz konusu kurslara katılmayan kişiler arasında istihdam
edilme ve gelir açısından bir farklılığın söz konusu olup olmadığı araştırılacaktır.
Araştırma sonucunda ortaya çıkan bilgiler ışığında mesleki eğitim kurslarının etkinliği
ve geliştirilmesi için neler yapılabileceği değerlendirilecektir. İstemiş olduğumuz
bilgiler istatistik amacı dışında kullanılmayacaktır.
1) Lütfen örnek numarasını giriniz.
2) İŞKUR tarafından düzenlenmiş olan ve katıldığınız mesleki eğitim kursundan
sonra herhangi bir işte çalışmaya başlayıp başlamadığınızı belirtiniz. ( Hayır,
cevabını işaretlediyseniz 11. Soruya geçiniz.)
Evet (Çalışmıyorum)
Hayır (Çalışmıyorum)
3) İŞKUR tarafından düzenlenmiş olan ve katıldığınız mesleki eğitim kursunu
tamamladıktan kaç ay sonra işe girdiniz. (Lütfen 1 ile 24 arasında bir değer
giriniz.)
4) İŞKUR tarafından düzenlenmiş olan ve katıldığınız mesleki eğitim kurstan sonra
girdiğiniz işte kaç aydır çalıştınız/çalışıyorsunuz. ( Lütfen 1 ile 24 arasında bir
değer giriniz.)
5) İŞKUR tarafından düzenlenmiş olan ve katıldığınız mesleki eğitim kursunda
aldığınız eğitim ile ilgili bir meslekte çalışmaya başlayıp başlamadığınızı
belirtiniz.
Evet (Çalışıyorum)
Hayır (Çalışmıyorum)
6) İŞKUR tarafından düzenlenmiş olan ve katıldığınız mesleki eğitim kursundan
sonra girmiş olduğunuz işte aşağıda ki seçeneklerden hangisinde kursun etkili
olduğunu düşünüyorsunuz.
Evet
Hayır
Karasızım
(Düşünüyorum) (Düşünmüyorum)
Mevcut
becerilerimi
arttırmada
Yeni
bir
meslek
edindirmede
İşverenle
buluşmamı
sağlamada
İŞKUR
ile
iletişime
geçmemde
İş arama becerilerimi
arttırmada
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7) İŞKUR tarafından düzenlenmiş olan mesleki eğitim kursuna katılmadan önce
herhangi bir işte çalışıp çalışmadığınızı belirtiniz. ( Hayır, cevabını
işaretlediyseniz 10. soruya geçiniz.)
Evet (Çalıştım)
Hayır (Çalışmadım)
8) İŞKUR tarafından düzenlenmiş olan mesleki eğitim kursuna katılmadan önce
çalıştığınız işyerinizde çalışma sürenizi ay olarak belirtiniz.
9) İŞKUR tarafından düzenlenmiş olan ve katıldığınız mesleki eğitim kursundan
sonra çalışmaya başladığınız iş ile önceki işinizden aldığınız ücret arasında ne
yönde değişiklik olduğunu ve miktarını belirtiniz. (12. Soruya geçebilirsiniz.)
Azaldı
Değişmedi
Arttı
10) İŞKUR tarafından düzenlenmiş olan mesleki eğitim kursuna katılmadan önce
kaç aydır işsiz olduğunuzu belirtiniz.
11) İŞKUR tarafından düzenlenmiş olan mesleki eğitim kursunun öncesine kıyasla
kurs sonrasında şu an için ücret beklentinizde ne yönde bir değişiklik olduğunu
ve miktarını belirtiniz.
Azaldı
Değişmedi
Arttı
12) İŞKUR tarafından düzenlenmiş olan ve katıldığınız mesleki eğitim kursu
hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.
Kısmen
Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Kursun iş arama becerilerimi ve
motivasyonumu olumlu yönde
etkilediğini düşünüyorum
Kurstan
verilen
eğitimden
memnun kaldım
Kursun mesleki becerilerime
olumlu yönde katkı yaptığını
düşünüyorum
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EK 2: KURSA KATILMAYANLARA UYGULANACAK ANKET FORMU
Bu araştırma da Türkiye İş Kurumu tarafından gerçekleştirilen mesleki eğitim
kurslarına katılan kişiler ile söz konusu kurslara katılmayan kişiler arasında istihdam
edilme ve gelir açısından bir farklılığın söz konusu olup olmadığı araştırılacaktır.
Araştırma sonucunda ortaya çıkan bilgiler ışığında mesleki eğitim kurslarının etkinliği
ve geliştirilmesi için neler yapılabileceği değerlendirilecektir. İstemiş olduğumuz
bilgiler istatistik amacı dışında kullanılmayacaktır.
13) Lütfen örnek numarasını giriniz.
14) Şu an çalışıp çalışmadığınızı belirtiniz. ( Evet, cevabını işaretlediyseniz 6.
Soruya geçiniz.)
Evet (Çalışıyorum)
Hayır (Çalışmıyorum)
15) Kaç aydır işsiz olduğunuzu belirtiniz. (Lütfen 1 ile 24 arasında değer giriniz.)
16) 1 Ocak 2014 tarihinden önce bir iş tecrübesine sahip olup olmadığınızı
belirtiniz. (Cevabınız evet ise lütfen 8. Soruya geçiniz.)
Evet (Tecrübem var.)
Hayır (Tecrübem yok)
17) 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren ücret beklentilerinizin ne yönde değiştiğini
ve miktarını belirtiniz.
Azaldı
Değişmedi
Arttı
 Anketiniz bitmiştir.
18) Kaç aydır çalıştığınızı belirtiniz. (Lütfen 1 ile 24 arasında değer giriniz.)
19) Mevcut işinizden önce her hangi bir işte çalışıp çalışmadığınızı belirtiniz. (
Hayır, cevabını işaretlediyseniz anketiniz bitmiştir.)
Evet (Çalıştım)
Hayır (Çalışmıyorum)
20) Daha önceki işinizde aldığınız ücret ile mevcut işinizde aldığınız ücret
arasındaki farkın ne yönde olduğunu ve miktarını belirtiniz.
Azaldı
Değişmedi
Arttı
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EK3: Mesleki Eğitim Kursunun İstihdama Olan Etkisini Ölçmek İçin Kurulan
Modelin SPSS Çıktıları
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
Step 1

df

Sig.

Step

52,829

6

,000

Block

52,829

6

,000

Model

52,829

6

,000

Model Summary

Step

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square

-2 Log likelihood

1

1229,670

a

,054

,073

a. Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than ,001.
Hosmer and Lemeshow Test
Step

Chi-square

1

df

Sig.

5,201

8

,736

Classification Table

a

Predicted
istihdam durumu2
Observed
Step 1

istihdam durumu2

0

Percentage

1

Correct

0

459

99

82,3

1

246

143

36,8

Overall Percentage

63,6

a. The cut value is ,500
Variables in the Equation
B
Step 1

a

katılım2(1)

S.E.
,329

Wald

,136

yas2

df

Sig.

5,821

1

,016

8,070

2

,018

Exp(B)
1,389

yas2(1)

,345

,159

4,732

1

,030

1,413

yas2(2)

-,146

,197

,552

1

,457

,864

5,470

2

,065

eğitim1
eğitim1(1)

,057

,178

,103

1

,749

1,059

eğitim1(2)

,393

,193

4,119

1

,042

1,481

cinsiyet2(1)

,681

,154

19,684

1

,000

1,977

-,953

,199

23,024

1

,000

,386

Constant

a. Variable(s) entered on step 1: katılım2, yas2, eğitim1, cinsiyet2.
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EK 4: Mesleki Eğitim Kursunun Ücrete Olan Etkisini Ölçmek İçin Kurulan
Modelin SPSS Çıktıları

Goodness-of-Fit
Chi-Square

df

Sig.

Pearson

85,529

58

,011

Deviance

94,865

58

,002

Model Fitting Information
Model Fitting
Criteria

Likelihood Ratio Tests

-2 Log
Model

Likelihood

Chi-Square

Intercept Only

356,416

Final

268,835

df

87,582

Sig.

12

,000

Likelihood Ratio Tests
Model Fitting
Criteria

Likelihood Ratio Tests

-2 Log
Likelihood of
Effect

Reduced Model

Chi-Square

df

Sig.

a

,000

0

.

katılım2

299,978

31,144

2

,000

yas2

286,062

17,227

4

,002

eğitim1

278,297

9,463

4

,051

cinsiyet2

291,830

22,995

2

,000

Intercept

268,835

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between
the final model and a reduced model. The reduced model is formed by
omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all
parameters of that effect are 0.
a. This reduced model is equivalent to the final model because omitting
the effect does not increase the degrees of freedom.
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Classification
Predicted
Observed

0

1

2

Percent Correct

0

1

15

73

1,1%

1

2

26

248

9,4%

2

0

17

565

97,1%

0,3%

6,1%

93,6%

62,5%

Overall Percentage

Parameter Estimates

ucret degisimi2
1 Intercept

a

[katılım=katılan]
[katılım=katılmayan]

B

Std.
Error

Wald

0,262

0,368

0,509

1

0,476

0,944

0,281

11,304

1

0,001

2,569

1,482

4,453

0

b

df

Sig.

Exp(B)

0

[yas=15-24]

1,172

0,368

10,161

1

0,001

3,227

1,570

6,634

[yas=25-34]

0,800

0,346

5,339

1

0,021

2,225

1,129

4,386

[yas=35+]

0

b

0

[egitim=ilköğrtm]

0,031

0,339

0,008

1

0,927

1,032

0,531

2,004

[egitim=lise]

0,183

0,303

0,362

1

0,547

1,200

0,662

2,175

0,014

0,515

0,303

0,875

[egitim=yüksek]

2

95% Confidence
Interval for
Exp(B)
Lower
Upper
Bound Bound

0

b

[cinsiyet=Erkek]

-0,664

[cinsiyet=Kadın]

b

0

0
0,271

6,022

1
0

Intercept

1,130

0,338

11,157

1

0,001

[katılım=katılan]

1,342

0,268

24,970

1

0,000

3,825

2,260

6,475

[katılım=katılmayan]

0

b

0

[yas=15-24]

0,706

0,339

4,342

1

0,037

2,025

1,043

3,934

[yas=25-34]

0,100

0,318

0,100

1

0,752

1,106

0,593

2,060

[yas=35+]

0

b

0

[egitim=ilköğrtm]

0,321

0,322

0,994

1

0,319

1,379

0,733

2,594

[egitim=lise]

0,647

0,292

4,907

1

0,027

1,910

1,077

3,387

0,000

0,315

0,189

0,526

[egitim=yüksek]

0

b

[cinsiyet=Erkek]

-1,155

[cinsiyet=Kadın]

b

0

0
0,261

19,581

1
0

a. The reference category is: 0.
b. This parameter is set to zero because it is redundant.
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