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ÖZET
2016 sonu itibarıyla dünya genelinde 198 milyon olan ve 2017 yılı itibarıyla 201
milyona ulaşması beklenen (ILO) işsiz sayısı, dünyanın hemen her ülkesinde ekonomik
ve sosyal problemlerin başında işsizliğin gelmesini oldukça anlaşılır kılmaktadır.
Gelişmiş devletler, işsizlikle mücadele konusunda ücret sübvansiyonu politikalarından
uzun süredir faydalanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de henüz tam anlamıyla
uygulama alanı bulmamış olan ücret sübvansiyonu politikasını tanıtmak ve seçilmiş
ülkelerin uygulama örneklerinden faydalanarak Türkiye’de işsizlikle mücadele
kapsamında uygulanabilir bir ücret sübvansiyonu programı modeli ortaya koymaktır.
Çalışmada, ücret sübvansiyonuna ilişkin kavramlar incelenmiş ve ücret üzerindeki mali
yüklere değinilmiştir. Türkiye’de iş gücü arzı, iş gücü talebinden yüksek olduğundan,
geliştirilecek ücret sübvansiyonu programlarında faydalanılmak üzere Norveç, İngiltere
ve Almanya’nın talep yönlü ücret sübvansiyonu uygulamaları incelenmiştir. Talep
yönlü ücret sübvansiyonlarının birçok türü olmakla birlikte çalışmada, temel hedefi
istihdam oluşturmak ve artırmak olan ücret sübvansiyonu uygulamaları incelenmiştir.
Türkiye’de düzenlenmekte olan ücret sübvansiyonu uygulamaları incelenmiş ve bu
uygulamaların etkinliklerinin artırılması amacıyla çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Ücret sübvansiyonu programlarının başarısı büyük ölçüde tasarımının özelliklerine
bağlı olduğundan ücret sübvansiyonu programı tasarlanırken belirlenmesi ve dikkat
edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. Bu çerçevede, ülke uygulamalarından
edinilen bulgular ve ücret sübvansiyonu programı tasarlanırken belirlenmesi ve dikkat
edilmesi gereken hususlar ışığında İŞKUR tarafından uygulanabileceği değerlendirilen
bir ücret sübvansiyonu programı modeli sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ücret Sübvansiyonu, İşsizlik, Dezavantajlı Grupların İşsizliği
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ABSTRACT
The number of unemployed people in the world is expected to reach 201 million
by 2016 (201 million by 2017), making it understandable that unemployment is at the
forefront of economic and social problems in almost every country of the world.
Developed countries have long been using wage subsidy policies against
unemployment. The aim of this study is to introduce a wage subsidy policy that has not
yet been fully implemented in Turkey and to fight unemployment in Turkey by using
examples of selected countries to put forward a practicable wage subsidy program
model. In the study, the concepts of wage subsidy were examined and the financial
burdens on the wage were mentioned. The demand-side wage subsidy applications of
Norway, United Kingdom and Germany have been examined in order to benefit from
the wage subsidy programs to be developed as the labor supply in Turkey is higher than
the labor demand. In the study, along with many types of demand-side wage subsidies,
wage subsidy practices whose main purpose is to create and increase employment have
been examined. The wage subsidy practices in Turkey have been examined and various
proposals have been made in order to increase the effectiveness of these applications. In
the study, because of wage subsidy practices’ success depending on the features of the
design, it is included in the points to be considered when designing the wage subsidy
program. A wage subsidy model that can be implemented by İŞKUR is presented on the
basis of the findings that were obtained from the countries’ applications and the points
to be considered are presented.
Key Words: Wage Subsidy, Unemployment, Unemployment of Disadvantaged Groups
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GİRİŞ
İşsizlik, dünyanın hemen her ülkesinde en önemli ekonomik ve sosyal
problemlerden biridir. 2008 küresel finansal krizi, bu sorunun boyutlarını iyiden iyiye
açığa çıkarmıştır. Krizle birlikte işsizlik oranlarının birçok ülkede yükselmiş olması ve
önümüzdeki yıllarda da bu yükselişin devam edeceği yönündeki tahminler, işsizliğin
gelecek için en önemli küresel risklerden biri olarak görülmesine sebep olmaktadır.
ILO’nun “World Employment Social Outlook – Trends 2017” isimli raporunda 2008
yılından bu yana işsiz sayısının 31 milyon arttığı, 2016 sonu itibarıyla dünya
genelindeki 198 milyonluk işsiz sayısının 2017 yılı itibarıyla 201 milyona ulaşmasının
beklendiği belirtilmektedir.1
Hal böyleyken işsizlikle mücadelenin kaçınılmazlığı ortadadır. İşsizlikle
mücadelede ise ülkeler tarafından aktif iş gücü piyasası politikaları ve istihdam
teşvikleri ile istihdam teşviklerinin özel bir türü olan ücret sübvansiyonu programları
kullanılmaktadır. İşsizlikle mücadelede kullanılan bu politika araçlarından ücret
sübvansiyonu programları dezavantajlı gruplarda yer alan işsizlerin istihdamını
sağlamak ve mevcut istihdamını korumak amacıyla birçok devlet tarafından
uygulanagelmiştir.
Türkiye’de

işsizliğin

azaltılması,

istihdamın

korunması

ve

artırılması

amaçlarıyla çeşitli istihdam teşvikleri uygulanmaktadır. Ancak, farklı profillere sahip
işsizlerin bulunduğu iş gücü piyasasında işsizlikle mücadele için de farklı politika
araçlarının kullanılması gerektiği açıktır. Bu nedenle, Türkiye’de henüz tam anlamıyla
uygulanmamış bir istihdam teşviki türü olan ücret sübvansiyonunun Türkiye ve İŞKUR
açısından işsizlikle mücadele ve istihdam oluşturma noktasında yeni bir politika aracı
olarak faydalı olup olmayacağı hususunun değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.
Gelişmiş ülkelerde ücret sübvansiyonunun uygulama alanının genişliğine bağlı
olarak birçok akademik çalışma yapılmış olmasına karşın Türkiye’de ücret
sübvansiyonu alanında uygulamanın kullanılmamasına bağlı olarak akademik literatür
de henüz tam anlamıyla oluşmamıştır. Bu bakımdan, çalışmada ücret sübvansiyonu
politikasının incelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

1

ILO; World Employment Social Outlook: Trends 2017, Geneva 2017, s.1-2.
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Çalışmada; “Ücret sübvansiyonu politikası nedir?”, “Gelişmiş ülkeler tarafından
ne tür ücret sübvansiyonu politikaları uygulanmaktadır ve nasıl sonuçlar elde
edilmiştir?” ve “Türkiye’de uygulanabilir bir ücret sübvansiyonu modeli geliştirilebilir
mi?” sorularına cevap aranacaktır. Bu bakımdan, çalışmada ücret sübvansiyonu
politikası ve seçilmiş ülkelerin uygulamaları incelenerek dezavantajlı grupta yer alan
kişilerin istihdamını korumak ve artırmak amacıyla uygulanabilecek bir ücret
sübvansiyonu modeli önerilecektir.
Ücret sübvansiyonu politikalarının bir tür aktif iş gücü piyasası politikası olan
istihdam teşviklerinin özel bir türü olmasından dolayı birinci bölümde teşvik ve
sübvansiyon kavramına ve türlerine, iş gücü piyasası politikalarına, pasif ve aktif iş
gücü piyasası politikalarına, istihdam teşviklerine, ücret sübvansiyonuna ve ücret
üzerindeki mali yüklere değinilecektir.
İkinci bölümde, seçilmiş ülkelerin ücret sübvansiyonu uygulamalarına yer
verilecek olup incelenen programlara yönelik yapılan araştırmaların sonuçlarına da
değinilecektir. Ücret sübvansiyonu uygulamalarının arz yönlü ve talep yönlü olmak
üzere iki türü bulunmaktadır. Türkiye’de iş gücü arzı, iş gücü talebinden yüksek
olduğundan, geliştirilecek ücret sübvansiyonu programlarında faydalanılmak üzere
örnek olarak seçilen ülkelerin talep yönlü ücret sübvansiyonu uygulamaları
incelenecektir. Talep yönlü ücret sübvansiyonlarının birçok türü olmakla birlikte
çalışmada, temel hedefi istihdam oluşturmak ve artırmak olan ücret sübvansiyonu
uygulamaları incelenecektir. Temel bileşeni eğitim olan ücret sübvansiyonu
uygulamaları başkaca bir çalışmanın konusu olabilecek muhteviyata sahip olduğundan
bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılacaktır.
Üçüncü bölümde, Türkiye’de hayata geçirilmiş olan ücret sübvansiyonu
uygulamaları

incelenecektir.

Bu

kapsamda,

Turizm

Sektöründe

İstihdamın

Desteklenmesi Eğitim Programı ile 2016 yılında 5510 sayılı Kanuna eklenen 68’inci
maddeye istinaden uygulanan ve 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 71’inci madde ile
2017 yılında da uygulanmaya devam edilen Asgari Ücret Desteği uygulaması
incelenecektir.
Dördüncü bölümde, uygulanmakta olan Turizm Sektöründe İstihdamın
Desteklenmesi Eğitim Programı ve Asgari Ücret Desteği uygulamasına ilişkin çeşitli
önerilerde bulunulacaktır. Yine bu bölümde, ILO ve IZA tarafından yayımlanmış olan
2

çalışmalarda bahsedilen ücret sübvansiyonu programı tasarlanırken belirlenmesi ve
dikkat edilmesi gereken hususlar incelenecek ve hem bu bilgiler hem de çalışmanın
önceki bölümlerinde yer alan bilgiler ışığında İŞKUR tarafından bütçesi İşsizlik
Sigortası Fonu’ndan karşılanmak üzere uygulanabilecek bir ücret sübvansiyonu modeli
önerilecektir.

3

BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. TEŞVİK VE SÜBVANSİYON KAVRAMLARI
Ekonomi literatüründe “teşvik” kavramı, “belirli ekonomik faaliyetlerin
diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından
çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya gayri maddi destek, yardım ve özendirmeler”
olarak tanımlanmaktadır.2 Teşvik, Türk Dil Kurumu İktisat Terimleri Sözlüğü’nde ise
“belirli bir iktisadi veya sosyal amaca ulaşabilmek için maddi destek ve hukuki
kolaylıklar biçiminde verilen ödül” olarak tanımlanmıştır.3
Teşvikler, yukarıdaki tanımlarda da görüleceği üzere, nakdi olabileceği gibi ayni
de olabilmektedir. Makro hedefler doğrultusunda uygulanan teşvikler ile genel
ekonomik kalkınma ve refah artışı amaçlanırken mikro hedefler doğrultusunda
uygulanan teşvik politikaları ile firmaların üretime başlaması veya üretimi sürdürmesi
ya da istihdam artışı sağlaması amaçlanmaktadır.4 Literatürde, kişilere tüketim amacıyla
yapılan yardımlar teşvik olarak değil “sosyal yardım” olarak adlandırılmaktadır.5
Sübvansiyon ise, Türk Dil Kurumu İktisat Terimleri Sözlüğü’nde “devlet
tarafından üretici veya tüketicilere dolaylı veya dolaysız olarak yapılan karşılıksız malî
yardım, desteklenen belirli mal veya hizmetlerle ilgili plan veya program” 6 olarak
tanımlanmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) göre ise sübvansiyon, kamu
tarafından mali katkıda bulunulan, fonların doğrudan transferini (yardım, kredi vb.) ve
fon veya borçların olası doğrudan transferini (kredi teminatları) kapsayan, kamu
gelirlerinden vazgeçilen, devletin genel altyapı dışında mal veya hizmet temin ettiği ya
da mal satın aldığı, devletin herhangi bir fon mekanizmasına ödeme yaptığı veya

2

Topal, Mehmet Hanefi; “Teşvik Politikalarının Gerekçeleri ve Etkinliği: Kuramsal Bir Yaklaşım”,
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, Sakarya 2016, s.36.
3
Türk Dil Kurumu İktisat Terimleri Sözlüğü; “Teşvik” maddesi,
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.57efa245acaa21.725
57004 (01.10.2016)
4
Topal, a.g.m., s.35-36.
5
Ar, Mahmut; KOBİ’lere Verilen Teşvik ve Destekler Kapsamında KOSGEB Konya Örneği, Karaman
2009, s.7.
6
Türk Dil Kurumu İktisat Terimleri Sözlüğü; “Sübvansiyon” maddesi.
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=kelime&guid=TDK.GTS.57efc3ac1ce4
e2.70446817 (01.10.2016)
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devletin herhangi bir organını bu işlemleri yürütmek üzere görevlendirdiği durumlarda
uygulanan politikalara denilmektedir.7
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere teşvik ve sübvansiyon birbirine oldukça yakın
kavramlardır. Teşvik ve sübvansiyonun temel farkı, teşvik uygulamalarında genellikle
devlet bir alacağından vazgeçmekte veya dolaylı olarak çeşitli mali yardımlar yapmakta
iken, sübvansiyon uygulamalarında genel olarak devlet tarafından doğrudan yapılan
mali bir transferin söz konusu olmasıdır. Ayrıca, çeşitli amaçlarla uygulanan teşvikler
ve sübvansiyonlar, özünde birer devlet müdahalesi aracıdır ve hem dünya literatüründe
hem de Türkiye literatüründe her ikisi birlikte “Devlet Yardımları” olarak da
adlandırılmaktadır.8
1.1.1. Teşvik ve Sübvansiyon Türleri
Teşvik politikası, devletlerin serbest piyasa ekonomisine müdahalede bulunmak
için kullandığı en etkili araçlardandır. Gelişmiş ülkeler, AR-GE faaliyetlerini
özendirmek, çevreyi korumak, bölgelerarası dengesizlikleri gidermek suretiyle
ekonomik gelişmeyi sürdürmek, uluslararası alanlarda rekabet güçlerini korumak ve
sermaye çıkışlarını önlemek gibi amaçlarla teşvikleri kullanmaktadırlar. Gelişmekte
olan ülkeler ise, serbest piyasa ekonomisinin oluşturduğu yapısal sorunların çözümüne
yönelik olarak yatırım, üretim ve ihracatın artırılması, yatırım ve iş ortamının cazip hale
getirilmesi ve yabancı yatırımcı çekilmesi amaçlarıyla teşvikleri yoğun olarak
kullanmaktadırlar.9 Teşvikler, veriliş şekillerine ve amaçlarına göre iki farklı şekilde
sınıflandırılabilir.
Veriliş şekillerine göre teşvikler; aynî teşvikler, karşılıksız nakdî teşvikler,
karşılık mukabili nakdî (kredi teşvikleri) teşvikler, vergi teşvikleri, sigorta prim

7

Ekonomi Bakanlığı; Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması,
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK218405;jsessionid=_AI5qzjy5aQkc_frsoJmxw5iyZsXIg0RYUxLVkNl-Fmp7uraPk1i!-61174834
(01.10.2016)
8
Zeytinoğlu, Emin - Gönen, Seçkin; “Devlet Teşvik ve Yardımlarının TMS 20 Kapsamında
Muhasebeleştirilmesine Yönelik Değerlendirmeler”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Sayı: 45, Kütahya 2015, s.177.
9
Topal, a.g.m., s.35-36.
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teşvikleri, fonlar aracılığıyla sağlanan teşvikler, garanti ve kefalet teşvikleri ve fiyat
teşvikleri olarak sıralanmaktadır.10
Amaçlarına göre teşvikler; yatırım teşvikleri, ihracat teşvikleri, üretim teşvikleri,
uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla verilen teşvikler, yabancı sermayeyi
özendirme amacıyla verilen teşvikler, genel ekonomik kalkınma amacına yönelik
teşvikler, bölgesel ekonomik kalkınma amacına yönelik teşvikler, yarım kalmış tesisleri
ekonomiye kazandırma amacıyla verilen teşvikler, girişimci riskini azaltmak amacıyla
verilen teşvikler, araştırma-geliştirme ve teknolojik yenilikleri geliştirmeye yönelik
teşvikler, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla verilen teşvikler, nitelikli iş gücü
oluşturulmasına yönelik teşvikler, kalite geliştirme projelerine katkı amacıyla verilen
teşvikler, verimlilik konusundaki çabalara katkı amacıyla verilen teşvikler, zor durumda
bulunan özel ve/veya kamu teşebbüslerinin rehabilitasyonu için verilen teşvikler ve
düşük kapasite ile çalışan işletmelere tam kapasite ile çalışmaları amacıyla verilen
teşvikler şeklinde sıralanmaktadır. 11
Çalışmanın konusu istihdam teşvikinin bir türü olan ücret sübvansiyonu
olduğundan bu sınıflandırmaların yanında istihdam teşviklerinin de sınıflandırmasına
değinilmesi gerekmektedir. İstihdam teşvikleri veriliş şekillerine göre; arz yönlü
teşvikler, talep yönlü teşvikler ve iş arama destekleri olarak sınıflandırılabilir. Talep
yönlü teşvikler; işvereni teşvik ederek daha fazla kişiyi istihdam etmesi, istihdam ettiği
kişi sayısını koruması ve/veya yeni istihdam alanları oluşturması amaçlarını taşıyan
teşviklerdir. Arz yönlü teşvikler ise, işsizleri sosyal yardım almak yerine iş aramaya ve
çalışmaya özendiren teşviklerdir. Bu tür teşvikler genellikle, işsizlik sigortası gibi
işsizlikten kaynaklanan sosyal harcamalarını azaltmak isteyen ve işsizlik oranı çok
yüksek olmayan sistemlerde kullanılan teşviklerdir. Ülkelerin çok az bir kısmı iş gücü
arzı eksikliği çekmekte olup genellikle iş gücü arzında fazlalık yaşandığından ülkeler
daha çok talep yönlü teşviklere ağırlık vermektedirler.12
WTO, Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması’nda sübvansiyon
türlerini genel olarak yasak sübvansiyonlar (prohibited subsidies), önlem alınabilir
10

Aktan, Can; “Plütokrasi ve Teşvik Kollamacılık”, http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/rantkollama/plutokrasi.htm (20.11.2016)
11
http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/rant-kollama/plutokrasi.htm (20.11.2016)
12
Smith, Christoper; International Experience with Worker-side and Employer-side Wage and
Employment Subsidies, and Job Search Assistance Programmes: Implications for South Africa,
Poverty Action Lab, Massachusetts Institue of Technology (MIT), Human Sciences Research
Council, Nisan 2006, s.5-23.
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sübvansiyonlar (actionable subsidies) ve karşı tedbir alınmasını gerektirmeyen
sübvansiyonlar (non-actionable subsidies) olmak üzere üç gruba ayırmıştır. Anlaşmada
yasak sübvansiyonlar, önlem alınabilir sübvansiyonlar ve karşı tedbir alınmasını
gerektirmeyen sübvansiyonlar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.13
Yasak sübvansiyonlar: İhracat performansı şartına bağlı olan sübvansiyonlar ile
ithal yerine yerli mal kullanım şartına bağlı olan sübvansiyonlardır. Yasaklanmış
sübvansiyonlarla ilgili uyuşmazlıklar, yeni uyuşmazlıkların çözümü yöntemlerine tabi
olup sübvansiyonun yasak olduğu tespit edilirse hemen durdurulması istenmekte, belirli
bir süre içinde sübvansiyon uygulamasına son verilmediği takdirde ise şikâyetçi taraf
telafi edici önlem alabilmektedir.14
Önlem alınabilir sübvansiyonlar: Uygulanan sübvansiyonun WTO’ya üye olan
başka bir üye ülkeyi olumsuz etkilemesi, ülkenin yerli sanayine ve ülke menfaatlerine
“ciddi zarar” vermesi durumunda, söz konusu sübvansiyonlar, karşı tedbir alınabilen
sübvansiyonlardır. Herhangi bir ürün için uygulanan sübvansiyon oranının mal
değerinin % 5'ini geçtiği durumlarda veya bir sanayi dalının uğradığı işletme zararlarını
karşılayacak
edilmektedir.

sübvansiyon

verildiğinde

"ciddi

zarar"ın

mevcut

olduğu

kabul

15

Karşı tedbir alınmasını gerektirmeyen sübvansiyonlar: Araştırma- geliştirme,
geri kalmış bölgelerin desteklenmesi ve çevre koruma amaçlı sübvansiyonlar karşı
tedbir alınamayan sübvansiyonlar olarak kabul edilmektedir. Bu tür sübvansiyonların,
anlaşmanın ilgili maddesi uyarınca beş yıl süreyle uygulanması öngörülmüş ve
uygulamanın sürdürülmesine yönelik bir karar alınamadığı için karşı tedbir alınmasını
gerektirmeyen sübvansiyonlar tanımı ortadan kalkmıştır. 16

13

Ekonomi Bakanlığı, “Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması”
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK218405;jsessionid=_AI5qzjy5aQkc_frsoJmxw5iyZsXIg0RYUxLVkNl-Fmp7uraPk1i!-61174834
(20.11.2016).
14
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK218405;jsessionid=_AI5qzjy5aQkc_frsoJmxw5iyZsXIg0RYUxLVkNl-Fmp7uraPk1i!-61174834
(20.11.2016).
15
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK218405;jsessionid=_AI5qzjy5aQkc_frsoJmxw5iyZsXIg0RYUxLVkNl-Fmp7uraPk1i!-61174834
(20.11.2016).
16
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK218405;jsessionid=_AI5qzjy5aQkc_frsoJmxw5iyZsXIg0RYUxLVkNl-Fmp7uraPk1i!-61174834
(20.11.2016).
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Bu çalışma, istihdamın korunması ve işsizliğin azaltılması amacıyla kullanılan
ücret

sübvansiyonlarına

yoğunlaştığından

istihdamı

doğrudan

etkilemeyen

sübvansiyonlar çalışmada incelenmeyecektir. Çalışmada incelenecek olan ücret
sübvansiyonu, istihdam oluşturmak ve işsizliği azaltmak amacıyla gerçekleştirilen bir
uygulama olup özü itibarıyla bir tür istihdam teşvikidir ve yukarda bahsedilen karşı
tedbir alınmasını gerektirmeyen sübvansiyon türü altında değerlendirilmektedir.17
1.2. İŞ GÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI
İş gücü piyasası politikaları uygulamada istihdamı korumak, istihdam
oluşturmak, işsizlikle mücadele etmek ve işsizliğin etkilerini azaltmak gibi amaçlarla
devletler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. İş gücü piyasası politikaları, işsizlere
gelir desteği sağlayarak işsizliği tazmin etmeyi amaçlayan pasif politikalar ile doğrudan
iş yaratma, eğitim, iş gücü piyasasında iş gücü arz ve talebini eşleştirme vb. önlemlerle
işsizlikle mücadele etmeyi ve istihdamı arttırmayı amaçlayan aktif politikalardan
meydana gelmektedir. Çalışmanın konusu olan ücret sübvansiyonu aktif iş gücü
piyasası politikası sınıfında yer almaktadır. 18

1.2.1. Tarihçe
Klasik iktisatçılar ekonominin daima ve kendiliğinden tam istihdam seviyesinde
olduğunu, ekonomide oluşan herhangi bir sapmanın “görünmez el” vasıtasıyla yeniden
ve kendiliğinden dengeye geleceğini, çalışmayan kişilerin işsiz olmadıklarını, kendi
arzuları ile çalışmamayı tercih ettiklerini savunmuşlardır.19
1929’daki Büyük Buhran’ın ekonomilerde sebep olduğu yüksek işsizlik sorunu
ile birlikte “klasik yaklaşım”a olan eleştiriler artmıştır. Keynesyen iktisatçılar
ekonomilerin kendiliğinden tam istihdama yöneleceği şeklindeki klasik öngörüyü
reddetmiş ve ekonomilerin istikrarlı bir dengeye ulaşabilmesi için devletlerin rolünü ve
fonksiyonlarını genişletmesi gerektiğini savunmuşlardır.20

17

Günter, S. Heiduk - Kar-yiu Wong; WTO and World Trade: Challenges in a New Era, Almanya
2010, s.85.
18
Smith, a.g.e, s.6.
19
Yıldırım, Kemal - Özer, Mustafa; Makro İktisat, Anadolu Üniversitesi Yayınları,1.Baskı, Ankara
2013, s.34-36.
20
Demir, Ömer; Kurumcu İktisat, Vadi Yayınları, Ankara 1996, s.20.
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Aktif iş gücü piyasası politikaları (AİPP) ilk kez, Büyük Buhran sonrasında
yaşanan uzun süreli ve yüksek işsizliğin neden olduğu sorunları çözebilmek adına
kullanılmaya başlanmıştır. ABD’de, bir tür AİPP olan toplum yararına programların ilk
örneği olarak kabul edilen yol, köprü, park, hava alanı ve çeşitli kamu binalarının
inşaatında iş yaratılması programları (job creation programs) uygulanmıştır.
Almanya’da 1914-1939 yılları arasında benzer programlar uygulanmış ancak bu
programlar Nazi hükümeti tarafından uygulanan angarya politikalarına doğru evirilip
kötüye kullanılmıştır.21
II. Dünya Savaşı’nın akabinde devletin temel görevinin tam istihdamı sağlamak
olduğu düşünülerek, ekonomilerde müdahaleci devlet anlayışının hâkim olduğu ve
kamu kesiminin iktisadi teşebbüsler kurarak ekonomide bizzat yer aldığı görülmüştür.
Yine bu dönemde, vergilemenin asıl amacının yanında dolaylı amacı keşfedilmiş ve
iktisat politikaları; büyüme, tam istihdam, tasarruf, yatırım ve ihracatı artırma ve
yönlendirme gibi amaçlar doğrultusunda tasarlanmıştır.22
1970'li yıllarda başlayan petrol krizlerinin neticesinde artan enflasyon ve bütçe
açıkları ülkelerin iş gücü piyasasını çok fazla etkilemiş, bu etkilerin azaltılması
amacıyla ağırlıklı olarak pasif iş gücü politikaları olmak üzere İPP’ler uygulanmaya
devam etmiştir. 1990’lı yıllarda Avrupa’da, pasif iş gücü piyasası politikaları
kapsamında yapılan işsizlik ödemelerinin iş gücü piyasasına olumlu bir katkı
sağlamadığı görüşünde birleşilerek, Avrupa Birliği’nin kurulmasının da etkisiyle
AİPP’ler ve dolayısıyla istihdam teşvikleri hız kazanmıştır. 2000’li yıllardan itibaren
ülkeler AİPP programlarına, istihdam teşviklerine ve ücret sübvansiyonlarına ağırlık
vermiş, bunları işsizlikle mücadelede etkin bir araç olarak kullanmışlardır. 23
1.2.2. Pasif İş Gücü Piyasası Politikaları
Pasif iş gücü piyasası politikaları, işsizliğin önlenmesi ya da azaltılması yönünde
herhangi bir adım öngörmeyip, sadece bu sorunun ortaya çıkarmış olduğu olumsuz
sonuçları giderme amacı gütmektedir. 24 İşsizlik sigortası ödeneği, işsizlik yardımı, kısa
çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, iş akdinin feshinin belirli şartlara bağlanması ve
21

ILO; Active Labor Market Policies Around The World, 2. Baskı, Geneva 2008, s.9.
ILO; “2008”, s.9.
23
ILO; “2008”, s.10.
24
Korkmaz, Adem - Mahiroğulları, Adnan; İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları –Türkiye
ve AB Ülkeleri, Ekin Yayınları, Ankara, 2007, s.86.
22
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kıdem tazminatı uygulamaları bu anlamda pasif iş gücü piyasası politikalarına örnek
teşkil etmektedir. Çalışma, ücret sübvansiyonunu ve dolayısıyla istihdam teşviklerini de
içine alan aktif iş gücü piyasası politikalarını kapsamakta olup pasif iş gücü piyasası
politikaları çalışmanın kapsamı dışında kalmaktadır.
1.2.3. Aktif İş Gücü Piyasası Politikaları (AİPP)
AİPP’ler, iş gücü arzı ile talebi arasındaki uyumsuzlukları giderme, işsizliği
önleme, azaltma ve/veya mevcut istihdamı koruma amacını güden politikalardır.
Literatürde AİPP’ler; işsizliği azaltmak, istihdamı korumak ve arttırmak amacıyla iş ve
meslek danışmanlığının sunulduğu, kariyer yönetimi hizmetlerinin verildiği, iş
analizleri ve meslek sınıflandırmasının yapıldığı, istihdamla ilişkilendirilmiş çeşitli
meslek eğitimlerinin uygulandığı, iş arama stratejilerinin geliştirildiği programlar
bütünü şeklinde tanımlanmaktadır. 25
AİPP’ler; kamu istihdam hizmetleri, eğitim ve mesleki eğitim, iş rotasyonu ve iş
paylaşımı, ücret sübvansiyonları, engelli istihdamı ve mesleki rehabilitasyonu, toplum
yararına

programlar,

girişimcilik

eğitim

ve

teşvikleri

başlıkları

altında

sınıflandırılmaktadır. 26
1.2.3.1. İstihdam Teşviki
İşsizliğin azaltılması için istihdam oluşturmak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın
vazgeçilmez bir unsurudur. Dünyada her on işten dokuzunun özel sektör bünyesinde
olduğu düşünüldüğünde özel sektörün istihdam oluşturmadaki rolü daha iyi
anlaşılmaktadır. 27 Bu bağlamda, devlete düşen görev uygun yatırım ortamını sağlayarak
büyüme için özel sektörün önünün açılmasına ön ayak olmak, yeterince düzgün iş
(decent job) olmayışının nedenlerini analiz etmek ve bu tür işlerin artması için engelleri
ortadan kaldırmaktır.28

25

Korkmaz, Mahiroğulları; a.g.e., s.52
Dar, Amit - Tzannatos, Zafiris; “Active Labor Market Programs: A Review of the Evidence from
Evaluations”, http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussionpapers/Labor-Market-DP/9901.pdf, (27.11.2016)
27
The WorldBank; “World Development Report: 2013”,
http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1320950747192/82602931322665883147/WDR_2013_Report.pdf, (27.11.2016)
28
Gürel Karataş, Deniz; “Teşvikler Yoluyla İstihdam Yaratmak”, http://tusiad.org/tr/fikir-uretenfabrika/item/7798-tesvikler-yoluyla-istihdam-yaratmak, (27.11.2016)
26
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İstihdam teşviki genel olarak vergi/ prim indirimi, ücret sübvansiyonu, geçici ve
koşullu ek ödemeler gibi araçlarla iş gücü maliyetini düşürerek işsizliği azaltma, yeni iş
oluşturarak iş gücü talebini artırma gibi amaçlarla uygulanan bir AİPP çeşididir. Düşük
iş gücü talebi ve sınırlı malî alana sahip bir ortamda, istihdam teşvikleri istihdamı
desteklemek için cazip bir araç olabilirken belirli hassas grupların istihdam
edilebilirliğini de artırmaktadır.29 Bununla birlikte, iyi tasarlanmayan istihdam
teşviklerinde çeşitli etkinlik kayıpları yaşanabilmektedir.
Türkiye’de istihdam teşviki denildiğinde genel olarak sigorta prim paylarında
indirimler veya muafiyetler ile gelir vergisi stopajında indirimler veya muafiyetler
anlaşılmakta olup esasen bu destekler teşvik değil dolaylı sübvansiyondur. Dolayısıyla
Türkiye’de istihdam konusunda, teşvik ve sübvansiyon aynı anlamda kullanılmaktadır.
Çalışmanın konusu işverenlere doğrudan mali bir transferi içeren ücret sübvansiyonu
olduğundan sosyal güvenlik prim indirimi, vergi muafiyeti veya işsizlik sigortası prim
indirimi gibi dolaylı mali transferleri içeren istihdam teşvikleri çalışmanın kapsamı
dışında kalmaktadır.
1.2.3.1.1.

Ücret Sübvansiyonu

1970’lerde yaşanan petrol krizi ve 2008 küresel krizi, başta dezavantajlı grupta
yer alan kişiler olmak üzere, iş gücü piyasasında birçok olumsuz etkiye neden olmuştur.
Bu krizlerden sonra oluşan işsizlik ile mücadelede birçok ülke istihdam teşviklerini
yoğun olarak kullanmaya başlamıştır. İstihdam teşviklerinin yaygınlaşması ve
çeşitlenmesiyle birlikte birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede ücret sübvansiyonu
uygulaması da aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.30
Ücret sübvansiyonu, iş tecrübesi olmayan veya düşük eğitim seviyesine sahip
gençlerin, uzun süreli işsizlerin, engellilerin veya dezavantajlı grupta yer alan diğer
işsizlerin istihdam edilmeleri durumunda işveren tarafından ödenen ücretin bir kısmını
karşılayarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla gelişmiş ve

29

Avrupa Komisyonu; “Employment Incentives”
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/2016/employment_incentives_201605.pdf (27.11.2016)

Varçın, Recep; İstihdam ve İşgücü Piyasası Politikaları, Siyasal Kitapevi, 1. Basım,
Ankara 2004, s.39.
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11

gelişmekte olan ülkeler tarafından 40 yılı aşkın süredir uygulanan önemli bir aktif iş
gücü piyasası politika aracıdır.31
Ücret sübvansiyonu uygulamalarının doğuşunun ve kullanımının artmasının
temel nedeni belirli işsiz gruplarının istihdam edilmemelerinden dolayı bu grupların
çeşitli işsizlik yardımlarından ve sosyal yardımlardan faydalanmaları sonucunda
devletlere ciddi bir mali yük oluşturmalarıdır. Ücret sübvansiyonu, istihdam
edilebilirliği düşük bu işsiz gruplarının istihdam edilebilmeleri için devletlerin pasif
politikalara harcadıkları tutarları işverene aktararak kişilerin istihdam edilebilmelerini
sağlamak istemelerinden doğmuştur. Bazı devletlerce bu yolla hem dezavantajlı işsiz
gruplarının istihdamını sağlamak hem sübvansiyon süresi sonrasında kişilerin
istihdamda kalmaları sayesinde bu kişilerin oluşturduğu mali yükten kurulmak hem de
gelir adaletsizliğini azaltılmak amaçlanmaktadır. 32
Ücret sübvansiyonu uygulamalarının özellikle dezavantajlı gruplarda yer alan
işsizlere yönelik uygulanmasının temel sebebi, iş tecrübesi az olan ya da düşük beceri
düzeyine sahip iş arayanlara yönelik iş gücü talebinin yeterli olmamasıdır. İşverenlerin
belirli gruplarda (özellikle ilk kez işe girecekler) yer alan işsizleri istihdam etme
konusunda isteksiz olmasının temel nedeni, kişilerin verimlilikleri ve becerileri
hakkındaki bilgi eksikliğidir. Bu nedenle, işverenler bu kişileri emeklerinin beklenen
marjinal verimliliğinden daha düşük ücretle istihdam etme eğilimindedir. Ayrıca, düşük
eğitim seviyesi, engellilik veya uzun süreli işsizlik durumları işverenler tarafından
düşük verimlilik sinyalleri olarak algılanabilmektedir. Sonuç olarak işverenler,
dezavantajlı grupta yer alan kişileri düşük ücret ile istihdam etmeye istekli olabilmekte,
ancak asgari ücret uygulaması, işverenlerin yasal asgari ücretlerin altındaki seviyelerde
kişileri çalıştırmasını engellemektedir. Bu durum ise dezavantajlı grupta yer alan
kişilerin istihdam edilebilirliklerini olumsuz etkilemektedir. 33
Ücret sübvansiyonu uygulanmasında devlet, işverenlerin ilgili program
tarafından desteklenen işsizleri işe almaları karşılığında, işçilerin ücretinin bir kısmını
belirli bir süreyle karşılamaktadır. Uygulanan bu sübvansiyon belirli bir süre ve miktar
31

ILO; Evaluatıon of The Implications of Introducing A Wage Subsidy Scheme in South Africa, 1.
Baskı, Geneva 2007, s.46.
32
Jae-Kap Lee; Evaluation of and Lessons from Wage Subsidy Programmes in OECD Countries,
2005, s.2-3.
33
ILO; What works in wage subsidies for young people: A review of issues, theory, policies and
evidence, 1. Baskı, Geneva 2015, s.3.
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ile sınırlı olmaktadır. Ücret sübvansiyonlarının temel amacı hedef grupta yer alan
işsizlerin iş gücü maliyetini düşürerek hedef işsiz grubunun istihdam edilebilirliğini
teşvik etmektir. Ücretlerin sübvanse edildiği programlar, uzun dönemli işsizlerin,
gençlerin, kadınların, engellilerin, eski hükümlülerin, vb. istihdam edilmelerini
sağlamak veya krizde olan ya da gelişmesi istenen sektörün korunmasını ve gelişmesini
hedeflemektedir.34
Bazı ülkelerde, kamu istihdam kurumları işini kaybeden çalışanların tekrar
istihdam edilmesi için, yükselme potansiyeli olan sektörlerdeki işletmelerle işbirliği
geliştirerek işsizlerin ücretlerinin belirli bir kısmını belirli bir süre boyunca
karşılayabilmektedir. Ücret sübvansiyonu bölgeler arasında var olan sosyoekonomik
eşitsizlikleri gidermek veya bölgesel krizlerin iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini
bertaraf etmek amacıyla bölgesel olarak da uygulanabilmektedir.35
Ücret sübvansiyonu uygulamalarının arz yönlü (çalışanlara) ve talep yönlü
(işverenlere) verilen olmak üzere temel olarak iki türü bulunmaktadır. Arz yönlü ücret
sübvansiyonları; ancak düşük ücretli iş bulabileceğinden iş gücü piyasasına dâhil olmak
istemeyen kişilere iş bulmaları durumunda, verilen ücretin belirli bir oranında veya
maktu bir tutarda yapılan desteklerdir. Arz yönlü ücret sübvansiyonlarının temel amacı
iş gücü piyasasına dâhil olmayan kişilerin iş gücüne dâhil olmalarını özendirerek iş
gücü arzını artırmaktır. Ayrıca bu şekilde gelir dağılımında adalet sağlanmaya
çalışılmaktadır. Talep yönlü ücret sübvansiyonları ise işverenlerin belirli hedef
gruplarda yer alan işsizleri istihdam etmeleri durumunda çalışanın işverene maliyetinin
belirli bir kısmının belirli bir süreyle işverenlere ödenmesi şeklindeki desteklerdir.
Dünya genelinde iş gücü piyasalarında çoğunlukla iş gücü talebinin arzına göre düşük
olmasından dolayı ücret sübvansiyonu uygulamaları iş gücü talebine, yani işverenlere
daha çok yoğunlaşmaktadır. 36
Talep yönlü ücret sübvansiyonlarının temel amacı işverenlerin belirli
gruplardaki işsizleri istihdam etmesi durumunda bu işsizlerin verimlilik düşüklüğünden
dolayı oluşacak kaybını tazmin ederek bu kişilere yönelik istidam talebinde artış
sağlamaktır. Uygulamada; çalışanın ücretinin bir kısmının karşılanması, çalışanın
34

Varçın; a.g.e., s.39.

35

Özsuca, Şerife Türcan; Esneklik ve Güvenlik İkileminde Türkiye Emek Piyasası, İmaj Yayıncılık,
Ankara 2003, s.142.
36
Katz, Lawrence F., “Wage Subsidies for Disadventaged”, NBER Working Paper Series, Sayı 5679,
Cambridge 1996, s.6-7.
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ücretten kaynaklı toplam maliyetinin belirli bir oranda karşılanması, mevcut çalışanlara
ek olarak istihdam edilen kişilerin ücretlerinin belirli bir oranda karşılanması, stajyer
olarak geçici süreli çalıştırılan kişilerin ücretlerinin karşılanması, mevcut çalışanlardan
işini kaybetmesi muhtemel kişilerin ücretlerinin belirli bir kısmının karşılanması gibi
çeşitli türleri bulunmaktadır.37 Bazı ülkelerde sosyal güvenlik primi paylarında veya
vergilerde yapılan indirimler veya iadeler de ücret sübvansiyonu olarak adlandırılmış
olsa da çalışmada bu şekilde yapılan uygulamalara istihdam teşviki denilecek olup ücret
sübvansiyonu olarak yalnızca doğrudan yapılan mali transferler incelenecektir.
Uluslararası literatürde ücret sübvansiyonunu karşılayan “wage subsidy”, “wage
cost subsidy”, “hire subsidy”, “employment subsidy” gibi çeşitli ifadeler yer almaktadır.
Belirtilen ifadelerin Türkçe karşılıkları birbirlerinden farklı olsa da anılan terimlerin
uygulamada özü itibarıyla aynı olmalarından dolayı çalışmada ilgili ifadelerin Türkçe
karşılığı olarak “ücret sübvansiyonu” terimi kullanılacaktır.
1.2.3.1.1.1. Ücret

Sübvansiyonun

Uygulamalarının

Avantajları

ve

Dezavantajları
Belirli işsiz gruplarının istihdamı sağlanarak işsizliğin neden olduğu sorunları
çözmek amacıyla devletler tarafından hem ücret sübvansiyonları hem de diğer istihdam
teşvikleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Başta vasıfsız kişiler olmak üzere genç, uzun
süreli işsiz, engelli ve yaşlı kişilerin istihdamını artırma noktasında, bu kişileri istihdam
eden işverenlere ödenen ücret sübvansiyonu, çalışanların vergi ve sosyal güvenlik primi
paylarındaki

indirim

şeklinde

sağlanan

istihdam

teşviklerinden

daha

etkili

olabilmektedir. 38
Ücret sübvansiyonu uygulamalarının daha başarılı olmasının çeşitli nedenleri
bulunmaktadır. İlk olarak, hedef odaklı olarak düzenlenen ve çalışanın ücretinin belirli
bir kısmının işverene ödendiği ücret sübvansiyonu programları, çalışanın vergi ve
sosyal güvenlik paylarındaki indirim şeklinde uygulanan diğer istihdam teşviki
uygulamalarından işverenlerce daha anlaşılır bulunmaktadır.

Bu sebeple ücret

sübvansiyonu uygulamalarının istihdam oluşturma ve artırma noktasında daha etkili
olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca ücret sübvansiyonu uygulamasında destek
37

Jae-Kap Lee; a.g.e., s.11-13.
Huttunen, Kristiina; Pirttilä, Jukka; Uusitalo, Roope; The Employment Effects of Low-Wage
Subsidies, Bonn, 2010, s.1.
38
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sağlanan hedef gruptan sübvansiyon sona erdikten sonra da istihdamda kalanların oranı
diğer programlara göre daha yüksek olmaktadır. Bunun iki temel nedeni bulunmaktadır.
Birincisi; kişinin sübvansiyon kapsamında çalıştığı süre boyunca çalışarak işi
öğrenmesi, ikincisi ise işverenin kişinin beceri düzeyi ile ilgili sahip olduğu bilgi
eksikliğini sübvansiyon süresince gidermesidir. 39
Ücret sübvansiyonları hem kısa hem de uzun vadede iş gücü arzı üzerinde çeşitli
etkilere sahiptir. Birincisi, ücret sübvansiyonundan faydalanabileceğinin farkında olan
kişiler iş bulma konusunda daha başarılı olacakları düşüncesiyle iş arama çabalarını
artırmaktadır. Bu yolla ücret sübvansiyonları etkin iş gücü arzını artırmaktadır. Bu da iş
gücü piyasasında daha etkin eşleşmeye ve daha kısa sürede iş bulmaya neden
olabilmektedir. İkincisi, sübvansiyon süresince kişiler iş deneyimi kazanarak sonraki
süreçte meslek veya kariyer tercihlerini değiştirebilmekte ve sonraki dönemde
kendilerine daha uygun işlere yönelebilmektedir. Bu yolla ücret sübvansiyonları
“kariyer merdiveni etkisi” ile gelecekteki eşleştirme faaliyetlerinin etkinliğini de
artırmaktadır. Ücret sübvansiyonu uygulanmayan durumlarda ise dezavantajlı gruplarda
yer alan işsizler iş bulabilme konusunda başarılı olamayacakları veya daha uzun süre
işsiz kalacakları düşüncesiyle beceri düzeylerinin altında bir işte çalışmayı kabul
etmeye daha eğilimli olabilmektedir. Bu bağlamda, iş gücü piyasasında ücret
sübvansiyonu olmaması, eşleştirme faaliyetlerinin etkin ve doğru şekilde çalışmasına
ciddi zararlar verebilmektedir. Bu nedenle, etkin bir ücret sübvansiyonu hem kişilerin
istihdam edilebilirliğini artırması açısından hem de etkin ve doğru iş eşleştirme faaliyeti
yürütülebilmesi açısından olumlu etkilere sahiptir. 40
Ücret sübvansiyonları yarı zamanlı çalışanların tam zamanlı çalışan olarak
istihdam edilmelerine, belirlenen sektörlerde çalışma saatlerinin artmasına ve bu yolla
hedef grupta yer alan kişilerin daha fazla gelir elde etmelerine ve kayıt dışılığın
azalmasına neden olabilmektedir. 41
Ücret sübvansiyonu programları, yukarıda belirtilen olumlu yönlerden daha fazla
olumsuz etkiye neden olabilecek olası eksiklikler sebebiyle eleştirilmektedir. İlk eleştiri,
dolaylı

etkilerin

olası

potansiyel

etkileri

dengeleyeceği

hususundadır. Ücret

sübvansiyonu kapsamında hâlihazırda istihdam edilebilirliği yüksek ve sübvansiyon
39

ILO; “2015”, s.5.
ILO; “2015”, s.5-6.
41
Huttunen, Pirttilä, Uusitalo; a.g.e., s.18.
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olmadan iş bulabilecek kişiler de desteklenebilmektedir. Bu durum sübvansiyonda dara
kaybına (deadweight loss) neden olmaktadır. Ücret sübvansiyonunda hâsıl olacak dara
kaybı dikkate alındığında diğer aktif iş gücü kurs ve programları maliyet açısından daha
etkin olabilmektedir.42
Bir diğer eleştiri ise işverenlerin sübvansiyondan dolayı ilave istihdam
oluşturmak yerine mevcut durumda çalıştırdıkları kişileri işten çıkararak yerine
sübvansiyon kapsamındaki işsizleri istihdam etmeleridir. Bu durumda sübvansiyon iş
gücü piyasasında ilave istihdam sağlamamakta, sadece ikame istihdama neden
olmaktadır. Burada ücret sübvansiyonu uygulamasıyla istihdamı desteklenmesi
hedeflenen grubun istihdamı artmakta ancak sübvansiyondan faydalanamayan grupların
istihdamı azalmaktadır. Ücret sübvansiyonu uygulamalarında hedef grupta yer alan
işsizler, istihdamı desteklenmeyen diğer işsiz gruplarına göre iş bulmada daha avantajlı
hale gelmektedir. Bu durum sübvansiyonun hedef grubuna dâhil olmayan kişilerin iş
bulmakta zorluk çekmesine neden olmaktadır. Literatürde bu duruma dışlama etkisi
denmektedir. 43
Bir

başka

eleştiri

ise

sübvansiyondan

faydalanabilen

işverenlerin

faydalanamayan işverenlere karşı iş gücü maliyetlerindeki azalmadan dolayı avantajlı
duruma geçecekleri ve firmalar arasında haksız rekabet oluşacağı yönündedir. 44
Ücret sübvansiyonunda hedef olarak belirlenen gruplarda sübvansiyon bazı
olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Örneğin, gençleri hedef alan bir sübvansiyon
gençlerin eğitimlerini yarıda bırakarak iş aramaya başlamalarına neden olabilmektedir.
Yine aynı şekilde düşük beceri düzeyine sahip kişilere yönelik uygulanacak bir
sübvansiyon, kişilerin niteliklerini artırmaları durumunda sübvansiyondan faydalanma
hakkını

kaybedeceklerini

düşünerek

niteliklerini

artırmaktan

vazgeçmeleriyle

sonuçlanabilmektedir. Bu bağlamda, ücret sübvansiyonları yanlış kurgulanmaları
durumunda kısa vadede hedef grupların istihdamında artışa neden olsa da uzun vadede
hedef grupların istihdamında kötüleşmeye neden olabilmektedir. 45

42

ILO; “2015”, s.6.
Smale, Natasha Kelly; An Analysis Of The Use Of Tax Incentives To Motivate Job Creation,
Pretoria, 2012, s.54.
44
Smale, a.g.m., s.55.
45
ILO; “2015”, s.7.
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Son olarak, sübvansiyonlar stigmatik (damgalayıcı) etkiye neden olabilmektedir.
İşverenler kişilerin sübvansiyondan faydalanabilmelerimi kişilerin verimliliklerinin
düşük olduğunun göstergesi olarak algılayıp kişileri istihdam etmekten kaçınabilir. Yine
aynı şekilde sübvansiyonun hedef grubu içerisinde bulunan kişiler sübvansiyondan
faydalanmanın

damgalayıcı

faydalanmaktan kaçınabilir.

etkisi

olduğunu

düşünebilir

ve

sübvansiyondan

46

Stigmatik etki bir olayın, durumun veya özelliğin diğer kişiler üzerinde kötü bir
imaja veya algıya neden olması durumu olarak tanımlanmaktadır. İşsizliğin toplumlarda
hâsıl olmuş stigmatik etkisini karakterize eden bazı kalıplaşmış inançlar bulunmaktadır.
Bunlar; işsizliğin kişilerin çalışmaya yönelik tutumlarından (kişinin tembel olması,
sosyal yardım kovalaması, vb.) kaynaklandığı veya işsiz bireylerin işsiz kalmalarına
neden olan kişisel eksikliklere ya da olumsuz niteliklere (beceriksiz, verimsiz, vb.)
sahip olduğu yönündeki inançlardır. 47
Bazı durumlarda işverenler işsizliği negatif bir sinyal olarak algılamaktadır. Bu
durum iş gücü arzına yönelik uygulanan teşvik ve sübvansiyonlarda, yüksek nitelikli
uzun süreli işsizlerin uzun süredir işsiz olmalarından kaynaklı stigmatik etki nedeniyle
teşvik ve sübvansiyonlardan faydalanmaktan kaçınmalarına neden olabilmektedir. Bu
durum teşvik ve sübvansiyonların istenen sonuca ulaşamamasına, dolayısıyla etkinlik
kaybına neden olabilmektedir. 48
1.3. ÜCRET VE ÜCRETTEN KAYNAKLI MALİYETLER
Emek, mal ve hizmetlerin üretiminde insanların gösterdiği gayret ve ayırdıkları
zamanın bileşiminden oluşmaktadır.49 Literatürde, ücret kişilerin belirli bir süreyle
sunmuş olduğu hizmet veya belirli bir miktardaki ürünün üretimi karşılığında kişilere
ödenen meblağ olarak tanımlanmaktadır.50 Bu açıdan ücret temel üretim faktörleri

46

Jae-Kap Lee; a.g.e., s.10.
Bretschneider, Pamela; “Stigma and Social Identity of People Who Are Not In Paid Employment”,
https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/17309/BretschneiderP.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y, (27.11.2016)
47

48
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wed=y, (27.11.2016)
49
Rutherford, Donald; Routledge Dictionary of Economics, Routledge, Taylor & Francis Group, İkinci
Baskı, Londra ve New York 2002, “Labour” Başlığı.
50
Rutherford; a.g.e., “Wages” Başlığı.
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arasında yer alan emeğin işverenlere maliyeti ve kişiler açısından getirisi olarak
tanımlanabilmektedir.
Ücret, Türk Dil Kurumu İktisat Terimleri Sözlüğü’nde “üretim faktörlerinden
biri olan emeğin üretimden aldığı pay, diğer bir deyişle emek faktörünün fiyatı”,
“işçilere üretim sürecine katılmaları karşılığında belli sürelerde yapılan ödeme” olarak
tanımlanmaktadır.51
Şekil 1: Ülkelere Göre Gelir Vergisi, Sosyal Güvenlik Primi İşçi ve İşveren Paylarının
Ücrete Oranı52
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52
OECD; Taxing Wages 2014-2015: Special Feature: Measurıng the Tax Wedge on Second Earners,
2016, s.22.
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Ücret üzerinden yapılan çeşitli kesintiler işverenlerin ücretten kaynaklı
maliyetlerini artırmaktadır. Ücretten kaynaklı en yüksek mali yükler ise sosyal güvenlik
primi işçi ve işveren payları ile gelir vergileridir. Bu mali yüklerin miktarı iş gücü
talebini belirlemede önemli bir faktördür ve bu mali yükler ülkelere göre farklılık
göstermektedir (Bkz. Şekil 1). Türkiye’de olduğu gibi diğer birçok ülkede uygulanan
istihdam

teşviklerinde

genel

olarak

bu

mali

yükleri

azaltıcı

uygulamalar

geliştirilmektedir.
Türkiye’de gelir vergisi oranları vergi dilimlerine göre değişmektedir. Asgari
ücretli çalışan birinin ücretinden yapılan gelir vergisi kesintisinin ücrete oranı %15’tir.
Ancak kişinin gelir vergisi hesaplamasında; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32
maddesi uyarınca kişinin medeni durumu, çocuk sayısı gibi yönlerden durumu dikkate
alınarak asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. Bu bağlamda, asgari ücretli bir işçinin
bekâr ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak asgari geçim indirimi
uygulanması sonucu kişinin ücretinden yapılan gelir vergisi kesintisi efektif olarak daha
düşük seviyede olmaktadır. Sosyal Güvenlik Primi işveren payı %20,5, işçi payı ise
%14 oranındadır. İşsizlik Sigortası Primi işveren payı %2, işçi payı ise %1 oranındadır.
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İKİNCİ BÖLÜM

ÜCRET SÜBVANSİYONU UYGULAMALARI NA İLİŞKİN ÜLKE
ÖRNEKLERİ
Birinci bölümde bahsedildiği üzere ücret sübvansiyonu uygulamalarının arz
yönlü ve talep yönlü olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Türkiye’de iş gücü arzı, iş
gücü talebinden yüksek olduğundan, geliştirilecek ücret sübvansiyonu programlarında
faydalanılmak üzere örnek olarak seçilen ülkelerin talep yönlü ücret sübvansiyonu
uygulamaları incelenecektir.
Talep yönlü ücret sübvansiyonlarının çalışan ücretinin bir kısmının karşılanması,
çalışanın ücretten kaynaklı toplam maliyetinin belirli bir oranda karşılanması, mevcut
çalışanlara ek olarak istihdam edilen kişilerin ücretlerinin belirli bir oranda
karşılanması, stajyer olarak geçici süreli çalıştırılan kişilerin ücretlerinin karşılanması,
mesleki eğitim uygulanan işyerlerinde eğitim süresince kişilerin eğitim giderlerinin
karşılanması, mevcut çalışanlardan işini kaybetmesi muhtemel kişilerin ücretlerinin
belirli bir kısmının karşılanması gibi çeşitli türleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, temel
hedefi istihdam oluşturmak ve artırmak olan ücret sübvansiyonu uygulamaları
incelenecektir. Temel bileşeni eğitim olan ücret sübvansiyonu uygulamaları başkaca bir
çalışmanın konusu olabilecek muhteviyata sahip olduğundan bu çalışmanın kapsamı
dışında bırakılmıştır.
Bu çalışmada, ücret sübvansiyonu uygulamalarını yoğun olarak kullanmış veya
kullanmakta olan refah düzeyi yüksek ülkeler arasından Norveç, Almanya ve İngiltere
inceleme kapsamına alınmıştır. Norveç’in İskandinav ülkeleri arasından örnek olarak
seçilmesinde, başarılı sosyal politika uygulamalarının yanı sıra sıklıkla ve çeşitli
şekillerde ücret sübvansiyonu uygulamasına başvurması etkili olmuştur. Anglosakson
ülkeler arasında İngiltere’nin inceleme kapsamına alınmasında, ekonomide yaşanan
durgunluk dönemlerinde devletin piyasaya daha etkin müdahalesi ile kriz durumunun
üstesinden gelmeyi amaçlayan Yeni Düzen (New Deal) Politikalarını ağırlıklı olarak
uygulaması ve bu süreç ve sonrasında çok sayıda ücret sübvansiyonu uygulamasına
başvurması belirleyici olmuştur. Kıta Avrupası ülkeleri arasında Almanya’nın
incelenmesinde ise İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomide çok hızlı bir toparlanma
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yaşaması ve 1969 yılından beri ücret sübvansiyonunu yoğun olarak kullanması etkili
olmuştur.
2.1. NORVEÇ
Norveç ekonomisi diğer Avrupa ülkelerinde olduğu kadar şiddetli olmasa da,
2008 küresel krizinden etkilenmiştir. Kriz öncesi ekonomi oldukça büyümüş, istihdam
artmış ve işsizlik o kadar düşmüştü ki ülke içerisindeki iş gücü arzı, talebi
karşılayamadığından başta İsveç ve Polonya olmak üzere Avrupa ülkelerinden Norveç’e
iş gücü göçü olmaktaydı. 2008 yılında %78,5 seviyesine çıkan istihdam oranı krizle
birlikte 2010 yılında %75 seviyelerine kadar gerilemiştir. Bu tarihten sonra ülke
ekonomisi toparlanmış, krizi tamamen atlatmış ancak aldığı dış göçlerden ve uzun süreli
işsizlerin istihdamının sağlanamamasından dolayı istihdam oranı eski seviyesine hala
ulaşamamıştır. 2016 yılı sonu itibarıyla Norveç’te 15-64 yaş aralığındaki iş gücünün
istihdam oranı %73,9 ve işsizlik oranı ise 2016 yılı sonu itibarıyla %4,3 seviyesinde
gerçekleşmiştir (Bkz. Tablo 1).53 2016’da gerçekleşen işsizlik oranı Norveç’in kriz
öncesi durumuna göre yüksek olmakla birlikte Norveç OECD ülkeleri arasında en
düşük yedinci işsizlik oranına sahiptir.54 İşsizlik oranının bu derece düşük olmasının
temel sebebi son 10 yıldır işsiz olanlar ile iş gücü piyasasına dâhil olmayan kişilere
yönelik çeşitli aktif iş gücü politikalarının uygulanmasıdır.55

53Eurostat; “Employment and Unemployment (LFS), 2016”,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/main-tables (09.05.2017).
54 OECD; “Unemployment Rate”, https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm (09.05.2017).
55
Trygstad, Sissel C.; Stimulating Job Demand: The Design of Effective Hiring Subsidies in Europe:
Norway, Oslo 2014, s.2.
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Tablo 1: Yıllara Göre Norveç’in Nüfus ve İşgücü Piyasasına İlişkin Verileri56
Yıl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Nüfus
4.709.152
4.768.211
4.828.725
4.889.252
4.953.000
5.019.000
5.051.275
5.107.970
5.166.493
5.210.721

İstihdam Oranı (%)
77,6
77,5
75,7
75,1
75,5
75,4
75,2
75,1
74,4
73,9

İşsizlik Oranı (%)
2,1
2,5
2,9
3,2
3
3,1
3,2
3,4
4,2
4,3

Sosyal politika açısından dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında ilk sıralarda yer
alan ve “refah ülkesi” olarak tanımlanan Norveç iş gücü piyasası dışındaki kişileri başta
“malul aylığı”*,57 olmak üzere engelli yardımı, işsizlik sigortası, sağlık yardımı gibi
birçok sosyal ödemelerden yararlanmaktadırlar. Çalışabilecek durumda olmasına karşın
iş gücü piyasasına dâhil olmayan bu kişiler sosyal ödemelere bağlı olarak Norveç
ekonomisine ciddi bir mali yük teşkil etmektedir.58
Diğer yandan, ülke nüfusunun büyük kısmının yaşlılardan oluşması ve yaşlı
çalışan oranının giderek yükselmesi nedeniyle mevcut iş gücü açığının ilerleyen yıllarda
daha da artacak olması Norveç’i iş gücü piyasası dışında yer alan uzun süreli işsizleri iş
gücüne dâhil etmeye ve hatta yurtdışından iş gücü temin etmeye itmektedir. Bu
kapsamda, Norveç hükümeti uzun süreli işsizlerin hem yaşlı çalışan nüfusunun
artmasından kaynaklı sorunları çözmek hem de başta malul aylığı olmak üzere engelli
yardımı, işsizlik sigortası, sağlık yardımı gibi sosyal ödemelerin ekonomide neden
olduğu mali külfeti azaltmak amacıyla bu durumdaki kişilerin istihdam edilmelerini
sağlamayı hedeflemektedir.59 Bu amaçla, Norveç hükümeti iş gücü piyasası dışında

56

Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV); “İşgücü Piyasası İstatistikleri”,
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Arbeidssokere+og+stillinger++statistikk/Hovedtall+om+arbeidsmarkedet (09.05.2017).; OECD; “Statistics”, http://stats.oecd.org/
(09.05.2017)
* Malulen emekli olma şartları; 18-67 yaş aralığında olmak, engelli olunan tarihten önce en az 3 yıl
sosyal güvenlik sistemine prim ödemiş olmak, kişinin çalışma kapasitesindeki azalmanın ana nedeninin
hastalık veya yaralanma olması ve çalışma kapasitesinin en az %50 oranında azalmış olması şeklindedir.
57
Norwegian
Labour
and
Welfare
Administration
(NAV);
“Disability
Benefit”,
https://www.nav.no/en/Home/Benefits+and+services/Pensions+and+pension+application+from+outside+
Norway/Disability+benefit (08.02.2017).
58
Duell, Nicola - Shruti, Singh - Peter, Tergeist; “Activation Policies in Norway”, OECD Social,
Employment and Migration WorkingPapers, No. 78, OECD Publishing, Paris, 2009, s.13-17.
59
Duell – Shruti - Peter; a.g.e., s.19-20.
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kalan

kişilerin

istihdamını

sağlamak

amacıyla

çeşitli

ücret

sübvansiyonu

uygulamalarına yönelmiştir.60
Norveç iş gücü piyasası dışında kalan kişilerin geneli çeşitli nedenlerle “çalışma
kapasitesi azalan” kişilerden oluşmaktadır. "Azalan çalışma kapasitesi", kişinin iş bulma
ve işte kalma kabiliyeti ile çalışma verimliliğinin azalması olarak tanımlanmaktadır ve
kişinin çalışma kapasitesi NAV* (Norveç İşgücü ve Refah Kurumu) bünyesinde çalışan
danışmanlar tarafından belirlenmektedir. Kişinin çalışma kapasitesi belirlenirken
kişiden edinilen bilgiler ile doktor, terapist, eğitim kurumları ve sosyal hizmet
uzmanları gibi çeşitli kanallardan kişi ile ilgili edinilen bilgi ve belgeler esas
alınmaktadır. Çalışma kapasitesi tek başına tıbbi inceleme ile ölçülmemekte, genellikle
fiziksel veya ruhsal hastalık ya da çeşitli uzuv kayıpları da göz önünde
bulundurulmaktadır. NAV bu şekilde kişinin bireysel yetenekleri ile iş gücü taleplerinde
belirtilen gereklilikler arasındaki farklılığı da tespit etmektedir. Kişilerin azalan çalışma
kapasitelerinin ölçülmesi kişilerin faydalandırılacağı ücret sübvansiyonu türünü
belirlemede ve kişiyi uygun işlere yönlendirmede önem arz etmektedir.61 Tablo 2’de
çalışma kapasitesi azalan kişilerin sayılarının yıllara göre dağılımı yer almaktadır.
Tablo 2: Yıllara Göre Çalışma Kabiliyeti Azalan Kişi Sayısı62
Yıl

Çalışma Kabiliyeti Azalan Kişi Sayısı

2013
2014
2015
2016

209.005
204.490
202.712
200.242

Norveç 2000’den bu yana, kişilerin istihdam edilebilirliğin artırılmasını
sağlamak amacıyla ücret sübvansiyonunun farklı biçimlerini kullanmaktadır. Uygulanan
bu tedbirler dört kategoride sınıflandırılabilir: kendi başlarına iş bulması beklenen
işsizlere yönelik standartlaştırılmış uygulamalar, istihdam edilmede veya istihdamda
kalmada zorluk çeken kişileri hedef alan çabalar, kendi gayretleri ile istihdam edilebilen
veya istihdamda kalabilen fakat çalışma kapasitesi ve verimliliği düşmüş kişilerin
60

Trygstad, a.g.m., s.5.
* Kurumlar arasındaki iletişim kayıplarının önüne geçilerek daha etkin hizmet verilmesi amacıyla 2006
yılında Kamu İstihdam Kurumu ve Ulusal Sigortalar Kurumu adı altında faaliyet gösteren kurumlar
birleştirilerek “Norveç İşgücü ve Refah Kurumu” (NAV) kurulmuştur.
61
Pathways
Project;
“Norway:
Country
Report”,http://www.path-ways.eu/wpcontent/uploads/country_report_no.pdf (08.02.2017), s.2-3.
62
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Arbeidssokere+og+stillinger++statistikk/Hovedtall+om+arbeidsmarkedet.
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istihdamına yönelik tedbirler ve çalışma kapasitesi ve verimliliği kalıcı olarak düşen
kişilerin istihdamına yönelik tedbirler. Norveç’te ücret sübvansiyonları genellikle
çalışma kapasitesi düşmüş kişilerin bulunduğu son iki gruba yoğunlaşmaktadır. 2000
yılından bu yana düzenlenen çeşitli ücret sübvansiyonu uygulamaları aşağıda
detaylandırılacaktır.63
2.1.1. Esnek Çalışma (Fleksibel Jobb)
1 Temmuz 2000 tarihinde Norveç İşgücü Piyasası Kurumu “esnek çalışma”
(Fleksibel Jobb) adı altında 5 yıl süreli pilot ücret sübvansiyonu programı başlatmıştır.
Programın adı esnek çalışma olsa da içeriğinin belli koşulları sağlayan kişileri istihdam
eden işverenlere kişilerin ücretlerinin bir kısmının ödenmesi şeklinde olmasından dolayı
literatürde esnek çalışma olarak adlandırılan uygulamadan bağımsızdır. Proje sadece 6
kontlukta

(Østfold,

Oslo,

Akershus,

Hordaland,

Sør-Trøndelag

ve

Troms)

uygulanmıştır.64
Esnek çalışma kapsamında, çalışma kapasitesi azalan kişileri istihdam eden
işverenlere 5 yıl süreyle destek sağlanmıştır. Verilen destek ilk 6 ay için işçinin
ücretinin %75’ini, sonraki 4,5 yıllık sürede ise işçinin ücretinin %50’sini kapsamıştır.65
Program kapsamında istihdam edilen kişilerin büyük kısmı rehabilitasyon
programlarına katılan kişiler olup malul aylığı alanların oranı oldukça düşük seviyede
kalmıştır. Program kapsamında istihdamı desteklenen kişilerin %75’i fiziksel veya
zihinsel açıdan engelli kişiler olmuştur. Bu açıdan projenin başlangıçta hedeflediği
grubun istihdamına ciddi oranda katkısının olduğu görülmektedir. Program kapsamında
627 kişi istihdam edilmiştir. Sayının düşük olmasının sebebi projenin yalnızca 6
kontlukta düzenlenmesidir.66
Program kapsamında istihdam edilen kişilerin genelinin daha önce birçok iş
gücü piyasası programından faydalandığı ancak bu programlar kapsamında kalıcı olarak
istihdamlarının sağlanamadığı görülmüştür. Esnek çalışma uygulaması kapsamında
istihdam edilen kişilerin ise yaklaşık yarısının uygulama sonrasında da kalıcı olarak
istihdam edildiği görülmüştür. Esnek çalışma uygulamasında önceki programlardan

63

Trygstad, a.g.m., s.2.
Spjelkavik, Øystein; Inkludering i arbeidslivetvedbruk av lønnstilskuddogoppfølging.
Underveisanalyse av Fleksibeljobb, 2004, s.1-2.
65
Spjelkavik;a.g.m., s.1-2.
66
Frøyland, Kjetil - Spjelkavik, Øystein – Evans, Mike; Supported Employment in Norway - a
National Mainstream Programme, Oslo, 2004, s.10.
64
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farklı olarak uygulamanın devam ettiği 5 yıllık süre boyunca Norveç İşgücü Piyasası
Kurumu kişilerin çalışma durumlarını, programın kurallara uygun şekilde devam edip
etmediğini, işverenden veya işçiden kaynaklanan herhangi bir risk olup olmadığını takip
etmiş, oluşan risklerin ortadan kaldırılması için müdahalelerde bulunmuştur. Programın
takibi açısından yapılan görüşme ve ziyaretlerde uygulamanın amacı dışına çıkıldığı
tespit edildiğinde programa son verilmiştir. Esnek çalışma ile ilgili yapılan araştırma ve
incelemeler, çalışma kapasitesi azalan kişilere yönelik uygulanan uzun vadeli ücret
sübvansiyonlarının tek başına kişilerin istihdamını program sonrasında kalıcı hale
getirmediğini, bu durumda olan kişilerin kalıcı istihdamını sağlayan şeyin uzun vadeli
ücret sübvansiyonu ile birlikte programdan faydalanan işveren ve işçilerin düzenli
olarak projeyi yürüten kurum tarafından izlenmesi, kontrol edilmesi ve tespit edilen
aksaklık ve risklerin giderilmesi olduğunu göstermiştir.67
Esnek çalışma programında faydalanan işverenler ve iş arayanlarla yapılan
görüşmeler hem işverenlerin hem iş arayanların sübvansiyon uygulamasından oldukça
memnun olduklarını, iş arayanların uygulama sayesinde daha kolay iş bulduklarını
belirttiklerini, işverenlerin maliyetlerinin düşmesi nedeniyle istihdam olanaklarının
arttığını belirttiklerini ortaya koymuştur.68
2.1.2. Malul Aylığı Alanlar için Ücret Sübvansiyonu (Uførepensjon som
lønnstilskudd)
2005 yılında Norveç’te malul aylığı alan yaklaşık 300 bin kişi bulunmaktaydı.
NAV, malul aylığı alanların neden olduğu maliyetlerden kurtulmak ve bu maliyetleri
kişinin istihdama kazandırılmasında kullanmak amaçlarıyla 2005 yılında 5 kontlukta
(Oslo, Rogaland, Troms, Telemark ve South Trondelag) “Malul Aylığı Alanlar için
Ücret Sübvansiyonu” (Uførepensjon som lønnstilskudd) adında pilot bir uygulama
başlatmıştır.69
Program kapsamında istihdamı hedeflenen grup 01.01.2004 tarihinden önce
malul aylığı almaya hak kazanan kişilerdi. Malul aylığı alan kişileri istihdam eden

67

Frøyland– Spjelkavik–Evans; a.g.m., s.10.
Spjelkavik;a.g.m., s.7-8.
69
Uførepensjon som lønnstilskudd, http://www.absentia.no/Article.aspx?articleID=819 (10.02.2017).
68

25

işverenlere 3 yıla kadar çalışanların ücretlerinin %90’ı tutarındaki sübvansiyon ödemesi
NAV yapılmıştır.70
Uygulamanın finansmanı amacıyla Ulusal Sosyal Sigortalar Kurumu ile
hükümet anlaşma imzalamış, oldukça yüksek seviyede bütçe ayrılmasına karşın
uygulama hedeflenen sayıda kişinin istihdamını sağlayamamıştır.71
2.1.3. Süresiz Ücret Sübvansiyonu (Tidsubestemt lønnstilskudd)
2008

yılında

NAV

tarafından

“Sürekli

Ücret

Sübvansiyonu”

(Variglønnstilskudd) adı altında ülke genelinde yeni bir ücret sübvansiyonu uygulaması
başlatılmıştır. Uygulamanın kapsamı aynı kalmak üzere 01.01.2016 tarihinde ismi
“Süresiz Ücret Sübvansiyonu” (Tidsubestemtlønnstilskudd) olarak değiştirilmiştir.72
Uygulamada süre sınırı olmadığından uygulama kapsamında istihdamı
desteklenen kişiler istihdam edilmeye devam edildiği sürece destek verilmeye devam
edilmektedir. Uygulamanın hedefi çalışma kapasitesi kalıcı olarak azalan kişilerin
istihdamının artırılması ve istihdamda kalıcı hale gelmeleridir.73 Uygulamaya 2017 yılı
itibarıyla devam edilmektedir.74
Uygulama kapsamında hem yarı zamanlı hem de tam zamanlı çalışanların
istihdamı desteklenmektedir. Uygulama kapsamında işverene; işçinin işverene ücret ve
sosyal güvenlik prim giderlerinin toplamının, kişinin çalışma kapasitesindeki azalmayla
orantılı olarak, ilk yıl en fazla %75’i sonraki yıllar en fazla %66’sı kadar destek
sağlanmaktadır. Yıllık sağlanacak destek 5G(1G, 92.576 Norveç Kronuna eşit olup 1
Norveç Kronu 0,416485 TL’dir.75) tutarını aşamamaktadır. Her 6 ayda bir yapılan
kontrol ve değerlendirmeler neticesinde NAV uygun ve gerekli gördüğü sürece
uygulamaya devam etmektedir.76

70

Trygstad, a.g.m., s.2.
Trygstad, a.g.m., s.2.
72
Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV); Tidsubestemt lønnstilskudd”,
https://www.nav.no/429124/tidsubestemt-l%C3%B8nnstilskudd(1) (10.02.2017).
73
Trygstad, a.g.m., s.4.
74
https://www.nav.no/429124/tidsubestemt-l%C3%B8nnstilskudd(1) (10.02.2017).
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Uygulama kapsamında istihdamı desteklenecek kişilerin aşağıda belirtilen
şartları taşıması gerekmektedir:77
 Kişinin çalışma kapasitesinin kalıcı olarak azalması,
 NAV tarafından çalışma kapasitesinin değerlendirilmiş olması,
 Kişinin işsiz olması ve çalışabilir durumda olması,
 Malul aylığı alıyor olması,
 İşverenin akrabası veya eşi olmaması,
 NAV tarafından belirlenen diğer kriterleri sağlaması.
NAV tarafından yukarda sayılan şartları sağlayan kişileri istihdam eden
işverenlere istihdam edilen kişilerin çalışma kapasitesinin düşük olmasından dolayı
düşük verimlilikle çalışacaklarından işverenlerin zararını tazmin etmek amacıyla süresiz
ücret desteği sağlanmaktadır. Uygulama kapsamında işveren, kişinin çalışma durumunu
ve becerisini deneme amacıyla 1 yıldan kısa olmamak üzere kişiyi geçici olarak
istihdam edebilmektedir.78
“Süresiz Ücret Sübvansiyonu” uygulamasında, “Esnek Çalışma” uygulamasında
olduğu gibi NAV işverenle ve çalışanla destek verilen süre boyunca 6 ayda bir
görüşerek hem kişilerin istihdamlarının kalıcı hale gelmesini sağlamaya çalışmakta hem
de uygulamanın hedeflerine uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini kontrol
etmektedir.79 6 ayda bir yapılan bu değerlendirmede kişinin çalışma kapasitesi yeniden
hesaplanarak verilecek desteğin oranı da yeniden belirlenmektedir.80
“Süresiz Ücret Sübvansiyonu”ndan faydalanan kişilerin çoğunluğunun daha
öncesinde iş gücü piyasasında olduğu, uygulamada istihdamı desteklenenlerin, asıl
hedeflenenin malul aylığı alanların istihdamının sağlanması olmasına karşın, kısa
vadede yalnızca küçük bir kısmının malul aylığı aldığı görülmüştür. Dolayısıyla, ücret
sübvansiyonu uygulamaları sayesinde malul aylığı alan kişilerin küçük bir kısmının
kalıcı olarak istihdam edildiği ve malul aylığının kesildiği görülmüştür. Uygulamanın
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etkisinin bu şekilde sınırlı kalmış olmasının sebebi malul aylığı tutarının yüksek
olmasından dolayı malul aylığı alan kişilerin malul aylığı almayı çalışmaya tercih
etmeleridir. Yine de, “Süresiz Ücret Sübvansiyonu”nun malul aylığı alanların sayısında
hedeflenen düzeyde olmasa da bir azalmaya neden olduğu görülmüştür.81
2.1.4. Geçici Ücret Sübvansiyonu (Midlertidig Lønnstilskudd)
NAV, 1990 yılında “Sınırlı Süreli Ücret Sübvansiyonu” (Tidsbegrenset
Lønnstilskudd) adı altında yeni bir ücret sübvansiyonu uygulaması başlatmıştır.82
Uygulamanın ismi 01.01.2016 tarihinde “Geçici Ücret Sübvansiyonu”(Midlertidig
Lønnstilskudd) olarak değişmiş ve uygulama 2017 yılı itibarıyla uygulanmaya devam
etmektedir.83
“Geçici Ücret Sübvansiyonu” uygulamasının amacı iş gücü piyasasının
gerektirdiği düzeyde mesleki bilgi ve beceri sahibi olmadığından istihdam edilmekte
zorlanılan, çalışma kapasitesi geçici olarak azalmış kişilerin istihdamını artırmaktır.
NAV, işverenlerin çalışma kapasitesi azalmış kişilerin düşük verimli çalışmalarından
dolayı oluşacak kaybını tazmin ederek işverenleri bu durumdaki kişileri istihdam
etmeye teşvik etmektedir.84
Uygulama kapsamındaki destekten hem kamu hem özel sektör işverenleri
faydalanabilmektedir. Uygulama kapsamında hem yarı zamanlı çalışanların hem de tam
zamanlı çalışanların istihdamı desteklenmektedir.85
Uygulama kapsamında istihdamı desteklenecek kişinin NAV’a kayıtlı olması,
işverenin akrabası veya eşi olmaması ve istihdam edilebilmesi için bu uygulamaya
ihtiyacı olduğuna dair NAV tarafından karar verilmiş olması şartlarını taşıması
gerekmektedir.86 Bu çerçevede, programdan hem çalışma kapasitesi azalmış kişiler,
hem de NAV tarafından uygun görülen diğer tüm işsizler faydalanabilmektedir.
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İşverenin uygulama kapsamındaki destekten faydalanabilmesi için NAV’a
başvuru yapması ve düzenlenecek program kapsamında gerekli şartları taşıyan kişileri
istihdam etmesi gerekmektedir. Program kapsamında istihdamı desteklenen kişinin
çalışma kapasitesi azalmış ise işverene azami 3 yıl süreyle çalışanın işverene olan
ücretten ve sosyal güvenlik primlerinden kaynaklı toplam maliyetinin %75’i oranında
destek sağlanmaktadır. Diğer tüm işsizler için ise işverene azami 1 yıl süreyle çalışanın
işverene olan ücretten ve sosyal güvenlik primlerinden kaynaklı toplam maliyetinin en
fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır. 01.01.2016 tarihinden önce çalışma
kapasitesi azalmış kişileri istihdam eden işverenlere azami %60 oranında destek
sağlanmaktaydı.87
Bir işveren “Geçici Ücret Sübvansiyonu” uygulaması kapsamında istihdam ettiği
kişiler için aynı kapsamdaki başkaca bir sübvansiyon, teşvik veya destekten
faydalanamamaktadır. Destek ödemesini alabilmek için işveren çalışanın ilgili aya ait
ücret, vergi ve sosyal güvenlik primlerinin ödemesini yaptıktan sonra ödemeleri
yaptığına ilişkin belgeler ile birlikte en geç 2 ay içerisinde NAV’a başvurmalıdır.88
2.1.5. İş

Değerlendirme

Yardımı

(Arbeidsavklaringspenger

som

lønnstilskudd)
NAV tarafından 2013 yılında Oslo şehrinde “İş Değerlendirme Yardımı”
(Arbeidsavklaringspenger som Lønnstilskudd) adıyla 2017 yılına kadar sürecek pilot bir
ücret sübvansiyonu uygulamasına başlanmıştır. Uygulamanın amacı çalışma kapasitesi
azalan kişilerin istihdamını sağlamaktır. Uygulamanın temel hedef kitlesi 30 yaş
altındaki kişiler olmakla birlikte 30 yaşın üzerindeki kişiler de programdan
faydalandırılmıştır. Program kapsamında işverenlere 3 yıl süreyle çalışanın işverene
olan ücret, vergi ve sosyal güvenlik primlerinden oluşan toplam maliyetinin %40’ı
oranında destek sağlanmaktadır. 2017 yılı itibarıyla yeni program düzenlenmemekle
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s.4;
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–
Midlertidiglønnstilskudd);
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birlikte 3 yıllık sübvansiyon süresi devam eden programların ödeme işlemleri devam
etmektedir.89
2.1.6. Norveç’te Uygulanan Ücret Sübvansiyonlarının Genel Sonuçları
Norveç’te uygulanan ücret sübvansiyonlarından faydalanan kişi sayısı Tablo 3’te
yer almaktadır. Yıllara göre ücret sübvansiyonu uygulamalarından faydalanan kişi
sayısı düşük görünse de işsiz sayısına oranlandığında ortalama %6 seviyesindedir. Bu
oran Türkiye şartlarında düşünüldüğünde yaklaşık 210.000 kişinin ücret sübvansiyonu
uygulamasından faydalanmasına eşdeğerdir.
Tablo 3: Yıllara Göre Ücret Sübvansiyonu Uygulamalarından Faydalanan Kişi Sayısı90
Yıl

İşsiz Sayısı

2013
2014
2015
2016

99.000
102.000
126.000
130.000

Ücret Sübvansiyonu
Uygulamalarından
Faydalanan Kişi Sayısı
6.275
6.105
6.766
8.589

Ücret Sübvansiyonundan
Faydalanan Sayısının İşsiz
Sayısına Oranı (%)
6,34
5,99
5,37
6,61

Norveç’te uygulanan ücret sübvansiyonlarına yönelik yapılan araştırmalar; ücret
sübvansiyonu uygulamalarından kamu sektörünün özel sektöre göre daha fazla
faydalandığı, ücret sübvansiyonlarının hedef grupların iş gücüne katılım oranlarında
pozitif etkisi olduğu ve hedef grupların istihdam oranlarının arttığını ortaya
koymuştur.91
Araştırmalarda,

ücret

sübvansiyonu

uygulamalarının

başarısının,

ücret

sübvansiyonu kapsamında istihdamı desteklenen kişiye işyerinde eğitim verilmesine ve
uygulama kapsamındaki işveren ile çalışanların belirli aralıklarla takip edilmesine bağlı
olarak arttığı tespit edilmiştir.92

89

Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV); “Arbeidsavklaringspenger (AAP) som
lønnstilskudd”,
https://www.nav.no/no/Lokalt/Oslo/Satsinger+og+aktiviteter/arbeidsavklaringspengeraap-som-l%C3%B8nnstilskudd (12.02.2017).
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Norvoll, Reidun - Fossestøl, Knut; FunksjonshemmedeogArbeid En Kunnskapsstatus, Oslo, 2010,
s.73.
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2.2. İNGİLTERE
2016 yılı verilerine göre, 2,79 trilyon ABD doları seviyesindeki gayri safi yurtiçi
hasılası ile dünyanın en büyük 10. ekonomisine sahip olan İngiltere, 65.382.556 kişilik
nüfusuyla Almanya ve Fransa’dan sonra nüfus açısından Avrupa Birliği’nin en büyük 3.
ülkesidir.93 Tablo 4’te yer alan verilere bakıldığında İngiltere iş gücü piyasasının 2008
küresel krizinden oldukça etkilendiği görülmektedir. 2011 yılında işsizlik oranı 2007
yılına göre 3,2 baz puan artarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmış, 2016 yılına
gelindiğindeyse %5 düzeyine gerileyerek kriz öncesi dönemdeki işsizlik oranını tekrar
yakalamıştır.
Tablo 4’te görüleceği üzere İngiltere’de genç işsizlik oranı (15-24 yaş) genel
işsizlik oranının iki katından daha yüksek seviyelerde seyretmektedir. 2008 Küresel
Mali Krizi ile birlikte genç işsizliği yaklaşık %60 artmış, 2016 yılı itibarıyla ise kriz
öncesi döneme yakın bir seviyeye gerilemiştir. Her ne kadar genç işsizlik oranı kriz
öncesi seviyeye gerilemiş olsa da son 10 yıllık dönemde genç işsizlerin toplam işsizler
içerisindeki payı %40 civarında seyretmiştir. Bir diğer deyişle son 10 yıllık süreçte
İngiltere’de her 10 işsizden 4’ü gençlerden oluşmaktadır.
Bu nedenle, İngiltere genç işsizliğinin çözümüne yönelik olarak başta ücret
sübvansiyonu olmak üzere birçok aktif iş gücü piyasası politikası uygulamaktadır.
Sonraki kısımda İngiltere’de uygulanan çeşitli ücret sübvansiyonu programları
detaylandırılacaktır.
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CIA; "World Factbook", https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html
(13.02.2017).
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Tablo 4: Yıllara Göre İngiltere’nin İşgücüne Ait Çeşitli Verileri94

Yıl

İşsizlik
Oranı
(%)

15-24 Yaş
Arası
Gençlerin
İşsizlik
Oranı (%)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

5,0
6,2
7,6
7,7
8,2
7,6
7,0
5,5
4,9
4,6

11,5
13,8
16,2
18,6
18,6
18,0
17,1
14,3
11,9
12,1

Toplam
İşsiz
Sayısı
(Bin
Kişi)
1.538
1.934
2.377
2.433
2.619
2.461
2.278
1.806
1.612
1.598

15-24
Yaş
Arası
Genç
İşsiz
Sayısı
(Bin
Kişi)
636
764
867
931
1.011
960
899
727
596
575,9

15-24 Yaş
Arası
Genç İşsiz
Sayısının
Toplam
İşsiz
Sayısına
Oranı (%)
41,3
39,5
36,5
38,3
38,6
39,0
39,5
40,2
37,0
36,0

İşgücüne
Katılım
Oranı

15-24 Yaş
Arası
Gençlerin
İşgücüne
Katılım
Oranı

75,5
75,8
75,7
75,4
75,5
76,1
76,4
76,7
76,9
77,3

61,4
61,2
59,2
58,4
58,2
58,6
58,3
57,8
58,6
58,5

2.2.1. Yeni Düzen Programları (New Deal Programmes)
90’lı yıllarda yüksek işsizlik oranları yaşayan ve iş gücü piyasasında uzun süreli
işsizliğin yapısal bir sorun haline geldiği İngiltere’de 1998 yılında uzun süreli işsizliğe
çözüm getirmek amacıyla çeşitli uzun süreli işsiz gruplarına yönelik 3 evreden oluşan
“Yeni Düzen Programları” adında bir uygulama hayata geçirilmiştir. Program 2009 yılı
Aralık ayında son bulmuş, sübvansiyon uygulaması ise 2010 Haziran sonu itibarıyla
sona ermiştir.95
Programın ilk evresi “giriş” (gateway) olarak adlandırılmıştır. Bu aşama 4 aya
kadar sürebilmekte olup bu süre boyunca kişilere iş arama desteği ve çeşitli temel beceri
eğitimleri verilmiş ve kişiler kendilerine atanan “kişisel danışmanla” her iki haftada bir
görüşme yapmıştır.96
Programın 4 seçenekten oluşan ikinci evresi “seçenekler aşaması” olarak
adlandırılmıştır. Bu 4 seçenek; birinci aşamayı tamamlayan ve istihdam edilen kişiler
94

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (13.02.2017), (2016 verileri yılı sonu itibarıyladır.).
Millar, Jane, Keeping Track of Welfare Reform: The New Deal programmes, Joseph Rowntree
Foundation, İngiltere 2000, s.IV.
96
Blundell, Richard - Costa Dias, Monica - Meghir, Costas - Van Reenen, John; Evaluating the
Employment Impact of a Mandatory Job Search Program, London, 2003, s.5.
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için işverenlere ücret sübvansiyonu uygulanması, birinci aşamayı tamamlamasına karşın
iş bulamayan kişilere tam zamanlı mesleki eğitim verilmesi ve staj yaptırılması, gönüllü
olarak belirli kamusal işlerde çalıştırılması ve kişinin “çevresel görevler” kapsamında
çalıştırılması şeklindedir. 97
Programın 3. ve son evresi ise “tamamlama aşaması” olarak adlandırılmıştır. Bu
aşamada 1. ve 2. aşamayı tamamlamış ancak iş bulamamış veya bulduğu işte kalamamış
kişilere 26 haftaya kadar süreyle “giriş” aşamasında olduğu şekilde iş arama desteği ve
temel beceri eğitimleri verilmiştir. Programın belirli bir aşamasına devam etmesi
gerekirken programa devam etmeyi bırakan kişilerin “iş arama yardımı”* kesilmiştir.98
Programın kapsamı oldukça geniş olup tüm aşamaları çalışmanın konusuyla
ilgili olmadığından yalnızca ücret sübvansiyonu kısmı detaylı şekilde incelenecektir.
Uygulama çerçevesinde düzenlenen NDYP (The New Deal for Young People)
programı kapsamındaki ücret sübvansiyonundan 18-24 yaş arası ve en az 6 aydır işsiz
olan gençler ile NDLTU (The New Deal for the Long-term Unemployed) programı
kapsamındaki ücret sübvansiyonundan ise 25 yaşın üzerinde olan ve programın
uygulandığı bölgeye bağlı olarak en az 12, 18 veya 24 aydır işsiz olan kişiler
faydalandırılmıştır.99
NDYP programlarında “giriş” evresini tamamlayan gençleri istihdam eden
işverenlere 6 ay süreyle haftalık 60 GBP destek sağlanmıştır. Bu tutar 2000 yılından
itibaren 75 GBP’ye çıkarılmıştır. Sağlanan bu destekler hedef grupta yer alan gençlerin
ortalama ücretlerinin yaklaşık %50’si kadardır.100 Bu desteğin yanında, işyerinde 6 ay
boyunca haftada bir gün süreyle verilecek mesleki veya kişisel eğitim masraflarına
istinaden bir kereliğine işverene 750 GBP tutarında destek sağlanmıştır. 101
NDLTU programlarında ise “giriş” evresini tamamlayan 25 yaş üzerindeki uzun
süreli işsizleri istihdam eden işverenlere 6 ay süreyle kişi tam zamanlı çalışıyorsa
haftalık 75 GBP, yarı zamanlı çalışıyorsa 50 GBP tutarlarında destek sağlanmıştır. 102
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Blundell - Costa Dias- Meghir- Van Reenen; a.g.e., s.5.
* En az 3 ay iş aramasına karşın iş bulamayan kişilere sağlanan maddi yardımdır.
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99
Millar; a.g.m., s.1.
100
Blundell - Costa Dias- Meghir- Van Reenen; a.g.e., s.12.
101
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1997 yılından itibaren İngiltere’de işsizlik oranı düşüş göstermiştir. Ancak “Yeni
Düzen Programları”nın bu düşüşteki tek etken olduğunu söylemek oldukça güçtür. Bazı
hesaplamalara göre uygulama kapsamındaki ücret sübvansiyonları sayesinde yılda
ortalama 17.000 yeni istihdam oluşturulduğu belirtilmektedir. Ayrıca uygulama
sayesinde işsizlik oranında düşüş olması tek başına programın başarılı olduğu sonucu
doğurmamaktadır. Programın çok geniş kapsamlı olmasından dolayı kişi başı yapılan
harcamanın yüksek olduğu görülmüştür. Ancak istihdamı sağlanan kişilere iş arama
yardımının yapılmadığı değerlendirildiğinde kişi başı yapılan bu harcamanın kabul
edilebilir düzeyde olduğu değerlendirilmektedir.103
Her ne kadar Kamu İstihdam Kurumu (Job Center Plus) aracılığıyla işe
yerleşen sayılarında artış ve işsizlik oranlarında azalma yaşansa da söz konusu
hizmetlere yapılan harcama miktarındaki yükseklik siyasi olarak muhalefet tarafından
eleştirilmiştir. Bu nedenle programın esnetilerek daha fazla kişiselleştirilmesi ve
dışardan hizmet alımı yöntemiyle maliyetlerin düşürülmesi çalışmaları başlatılmış ve
yapılan bazı değişiklikler ile çalışmanın adı “Flexible New Deal” olarak değiştirilerek
2009 yılında programa yeni bir form kazandırılmaya çalışılmıştır.

104

“Flexible New

Deal” uygulamasında ücret sübvansiyonu uygulaması olmadığından bu uygulama
detaylandırılmayacaktır.
2.2.2. Gençlik Sözleşmesi (Youth Contract)
İngiltere’de 2011 yılında genç işsizlik oranı son 10 yılın en yüksek seviyesine
çıkmıştır. Hükümet; gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak, istihdam edilmelerini
sağlamak ve işsizliğini azaltmak amacıyla Nisan 2012’de “Gençlik Sözleşmesi” adı
altında yeni bir uygulama başlatmıştır. Program Mart 2015’e kadar devam etmiştir.
Uygulama staj, iş arama becerisi eğitimi ve işverenlere yönelik ücret sübvansiyonunu
içermektedir.105
Uygulama kapsamında eğitim hayatına devam etmeyen gençlerin deneyim
kazanması amacıyla 2 ila 8 hafta süreli stajlar düzenlenmiştir. Gençlere staj sağlayan
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Center for Economic Performance; “Election Analysis - Welfare to Work: The Evidence on Labour’s
New Deal Policies”, http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/ea000.pdf (17.02.2017)
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employers
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http://property.nps.co.uk/usr/library/documents/main/436/youth-contact-employer-booklet-30.7.pdf
(17.02.2017)
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işverenlere çeşitli maddi destekler sağlanmıştır.106 Uygulamanın staj ile ilgili kısmı
çalışmanın konusu kapsamına girmediğinden detaylandırılmayacaktır.
3 yıl süreyle uygulanması planlanan “Gençlik Sözleşmesi” programı kapsamında
gençleri istihdam edecek işverenlere sağlanacak ücret sübvansiyonu desteği için,
160.000 gencin istihdam edileceği varsayılarak, 1 milyar GBP bütçe ayrılmıştır.
Program kapsamında hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı istihdam edilen gençler için
işverenlere destek sağlanmıştır. 107
18-24 yaş aralığındaki en az 6 aydır işsiz ve iş arama yardımı almakta olan
kişileri tam zamanlı olarak istihdam eden işverenlere, kişinin 26 haftalık istihdamda
kalma süresi dolduğunda 2.275 GBP tutarında sübvansiyon ödemesi yapılmıştır.
Gençleri yarı zamanlı olarak istihdam eden işverenlere ise 26 haftanın sonunda 1.137,50
GBP tutarında sübvansiyon ödemesi yapılmıştır. 50’den az çalışanı olan işverenlerin
belirtilen şartları taşıyan gençleri istihdam etmeleri durumunda ise yine 26 haftalık
istihdam şartını sağlamaları şartıyla ilk 8 haftalık süre dolduğunda sübvansiyonun bir
kısmı (tam zamanlı istihdam sağlandığında 700 GBP, yarı zamanlı istihdam
sağlandığında ise 350 GBP) ödenmiştir.108
Tam zamanlı çalışan bir genç için işverene 26 hafta için 2.275 GBP ödeme
yapıldığı ve çalışanın haftada 35 saat çalıştığı varsayıldığında işverene verilen haftalık
destek 87,50 GBP, saatlik destek ise 2,50 GBP seviyesinde hesaplanacaktır. 2013
yılında İngiltere’de saatlik asgari ücret tutarının 21 yaş üzeri için 6,31 GBP, 18-20 yaş
için ise 5,03 GBP olduğu ve işverene verilen ücret sübvansiyonunun çalışanın vergi,
sosyal güvenlik, hafta tatili ücreti gibi maliyetlerini kapsamadığı göz önünde
bulundurulduğunda işverene sağlanan desteğin çalışanın işverene maliyetine oranla çok
düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. 109
İstihdam edilen gencin 26 haftalık süre dolmadan işten ayrılması durumunda
eğer genç 14 haftadan fazla istihdamda kalmış ise işverene yine ödeme yapılmıştır. Bu
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http://property.nps.co.uk/usr/library/documents/main/436/youth-contact-employer-booklet-30.7.pdf
(17.02.2017)
107
Walsh, Kenneth; EEPO Review Stimulating Job Demand: The Design of Effective Hiring
Subsidies in Europe, İngiltere 2014, s.3.
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Work Programme Provider Guidance Youth Contract - Wage Incentives Contents (Work Choice
Only),
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589255/workprogramme-provider-guidance-chapter-20.pdf (17.02.2017)
109
Walsh; a.g.e., s.7.
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durumda yapılacak ödeme tam zamanlı çalışanlar için 1.137,50 GBP, yarı zamanlı
çalışanlar için 568,75 GBP tutarında olmuştur.110
3 yıllık program süresince 160.000 gencin istihdam edilmesi hedeflenmiş ancak
116.140 genç istihdam edilmiştir.111
Araştırmalara göre, program ile hedeflenen seviyeden daha az sayıda kişinin
istihdamının sağlanmasının temel nedeni kuralların fazla olmasına bağlı olarak
programın işverenler tarafından tam ve doğru olarak algılanamamasıdır. Yapılan
anketlerde birçok işverenin sübvansiyondan sadece 50’den az çalışanı olan işverenlerin
faydalanabileceğini sandıkları ve işverenlerin sübvansiyonun hedef grubunda yer alan
gençleri istihdam etmeye genel olarak sıcak baktıkları görülmüştür.112
Program ile ilgili yapılan araştırmalar işverenlerin mevcut çalışanlarını işten
çıkarıp yerine programın hedef grubundaki gençleri istihdam ettiklerini, küçük
işletmelerin ücret sübvansiyonunu istihdam amaçlı bir program olarak değil, kısa süreli
bir işletme desteği olarak gördüklerini, bu sebeple sübvansiyon sona erdiğinde
çalışanların işine son verdiklerini göstermiştir. 113
2.2.3. Kuzey İrlanda, İşe Giriş Programı (Northern Ireland Steps to Work
Employers Subsidy)
Kuzey İrlanda Birleşik Krallık’taki hem en yüksek ve kalıcı işsizliğe sahip olan
hem de en kapsamlı ve cömert ücret sübvansiyonu uygulayan bölgedir. 2012 yılında
“İşe Giriş Programı” adı altında uygulamaya konulan program bunun göstergelerinden
biridir. Program kapsamında 18-24 yaş arası gençlere, staj, işbaşı eğitim, kendi işini
kuracaklara hibe ve ücret sübvansiyonu gibi birçok alt uygulama türü kullanılmıştır.
Programın bütçesi Kuzey İrlanda Yerel Yönetimi tarafından karşılanmıştır. Program
2015 yılında sonlandırılmıştır.114
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Program kapsamında 18-24 yaş arası işsiz veya haftada 16 saatten az çalışan
gençler ile 25 yaş üzeri işsiz kişiler iş arama yardımı hak edip hak etmediklerine
bakılmaksızın programa dâhil olma hakkı elde etmişlerdir. İngiltere’de uygulanan diğer
ücret sübvansiyonu programlarında gençlerin iş arama yardımı hak etmesi şartı
bulunmaktaydı. Program kapsamında 25 yaş üzeri işsiz kişileri en az 26 hafta istihdam
eden işverenlere bu sürenin sonunda, istihdam edilen her bir işsiz için 2.875 GBP
sübvansiyon ödemesi yapılmıştır. 18-24 yaş arası işsiz gençleri en az 12 ay istihdam
eden işverenlere ise bu sürenin sonunda istihdam edilen her bir işsiz için 5.750 GBP
tutarında sübvansiyon ödemesi yapılmıştır. Gençleri istihdam eden işverenlere verilen
ücret sübvansiyonuna ek olarak, işverenin talep etmesi durumunda, eğitim giderlerinin
de bir kısmı karşılanmıştır. 115
2012-2015

yılları

arasında program

kapsamındaki

ücret

sübvansiyonu

uygulaması ile 7.640 kişinin istihdamı desteklenmiştir.116
“İşe Giriş Programı” Birleşik Krallık’ın diğer bölgelerinde uygulanan diğer
programlarla benzer çıktılara sahip olmasına rağmen diğer bölgelerde uygulanan
programlardan çok daha maliyetli olması nedeniyle oldukça eleştirilmiştir. 117
2.2.4. Yerel Yönetimler Tarafından Düzenlenen Ücret Sübvansiyonu
Programları (Wage Subsidy Programme)
Genç işsizliğinin yüksek olduğu bazı şehirlerde yerel yönetimler tarafından ücret
sübvansiyonu programları yoğun olarak kullanılmaktadır. Düzenlenen bu programların
harcamaları yerel yönetimlerin bütçesinden karşılanmakta olup örnek olarak West
Lothian’da düzenlenen ücret sübvansiyonu programı incelenecektir.118
West Lothian’da düzenlenen ücret sübvansiyonu programının hedefi şehir
sınırları içerisinde ikamet eden 16-24 yaş arası gençlerin istihdam edilmesini
sağlamaktır. Programdan West Lothian’da faaliyet gösteren, 50’den az çalışanı olan ve
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16-24 yaş aralığındaki bir genci haftada en az 26 saat süreyle istihdam eden özel sektör
işverenleri faydalanabilmektedir. 119
Program bütçesi sınırlı olduğundan işverenlerin düzenleyici kuruma başvuru
yapması gerekmektedir. Kurum başvuru yapan işverenler arasından uygun olanlara
durum ile ilgili bilgi vermekte ve işverenin bu tarihten itibaren şartları taşıyan
gençlerden uygun gördüklerini istihdam etmesi gerekmektedir. 120
Program kapsamında 16-17 yaş aralığındaki gençleri istihdam eden işverenlere 1
yıl süreyle gençlerin ücretlerinin %50’si tutarında, 18-24 yaş aralığındaki gençleri
istihdam eden işverenlere ise 6 ay süreyle gençlerin ücretlerinin %50’si tutarında destek
sağlanmaktadır. 16-18 yaş aralığındaki gençlerin işe alınma tarihi itibarıyla işsiz
olmaları, 19-24 yaş aralığındaki gençlerin ise işe alınma tarihleri itibarıyla en az 3 aydır
işsiz olmaları gerekmektedir. 16-24 yaş aralığındaki bu gençler kurum tarafından
düzenlenen mesleki eğitim veya staj programlarından mezun olmuşlarsa işsiz olma
şartını taşımasalar bile programdan faydalanabilmektedir. 121
2.2.5. İngiltere’de Uygulanan Ücret Sübvansiyonlarının Genel Sonuçları
İngiltere, genç işsizliğine çözüm bulmak amacıyla birçok ücret sübvansiyonu
programı uygulamış, uygulamaya da devam etmektedir. Uygulanan bu ücret
sübvansiyonları diğer işsiz gruplarını da desteklemiş olsa da bu uygulamaların asıl
hedef grubu genellikle gençler olmuştur. 122
Ücret sübvansiyonu tutarı genel olarak çalışanların işverenlere maliyetinin
küçük bir kısmını karşılamıştır. Bu nedenle, sübvansiyondan faydalanan işverenlerin
geneli 50’den az çalışanı olan tek ortaklı özel işletmeler olmuştur. 1998 yılından bu
yana uygulanan ücret sübvansiyonu programlarından faydalanan işverenlerin yarıdan
fazlası program kapsamında yalnızca bir kişiyi istihdam etmiştir. 1998 yılından bu yana
düzenlenen ücret sübvansiyonu programları kapsamında istihdamı desteklenen kişilerin
%60’ı sübvansiyon süresi sonunda istihdamda kalmaya devam etmiştir. Sübvansiyon
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programları kapsamında istihdam edilenlerin %80’i tam zamanlı olarak istihdam
edilmiştir. 123
Araştırmalar, işverenlerin ücret sübvansiyonundan dolayı yeni istihdam
yaratmadıklarını, aksine hâlihazırda boş durumdaki pozisyonlara sübvansiyondan
faydalanabilecek işsizleri aldıklarını göstermektedir.124 Burada, ücret sübvansiyonun
hedef grubundaki işsizlerin istihdamının artırılması temel amaç ise bu durumun
herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği değerlendirilmektedir.
2.3. ALMANYA
3,97 trilyon ABD Doları seviyesindeki GSYİH’si ile dünyanın en büyük 6.
Ekonomisi konumundaki Almanya, gelişmiş ülkeler arasında en düşük işsizlik oranına
sahip ülkelerden biridir. 2016 yılı sonu itibarıyla Almanya’da işsizlik oranı %4,1
seviyesinde gerçekleşmiştir. 82 milyonluk nüfusuyla Türkiye’ye oldukça yakın bir
nüfusa sahip olan ve İŞKUR’un, çeşitli politikalarından ve iyi uygulamalarından sık sık
faydalandığı Almanya’nın ücret sübvansiyonuna ilişkin uygulamış ve uygulamakta
olduğu programlar, çalışmada detaylı olarak incelenecektir.125
Doğu Almanya ve Batı Almanya 1990 yılında birleşmiş ve 1990’lı yıllarda Doğu
Almanya bölgesinin sosyoekonomik durumunun toparlanması amacıyla başta iş gücü
piyasasına yönelik ücret sübvansiyonu programları olmak üzere çeşitli aktif iş gücü
piyasası politikaları uygulanmıştır. Bu politikalar kapsamında kamu istihdam kurumu
tarafından uygulanan “Kamu İstihdam Programı”ndan yaklaşık 2 milyon kişi
faydalanmış olmasına karşın işsizlik oranları yükselmeye devam etmiş ve 2000’li
yılların başında rekor seviyelere çıkmıştır. Bu durumda hem ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik durumun hem de uygulanan AİPP’lerin etkin olmayışının payı vardır.126
İşsizliğin bu denli yükselmesi ve süreklilik göstermesi sonucunda 2000’li
yılların başında işsizliğe ve işsizlikten kaynaklı mali yüke çözüm üretmek amacıyla
Hartz Reformları olarak adlandırılan dört reform hayata geçirilmiştir.127 2003-2005
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yılları arasında hayata geçirilen Hartz reformları öncesinde, işsiz kalan kişilerin
niteliklerini artırarak tekrar istihdam edilmelerine yönelik neredeyse hiç çalışma
olmadığı gibi bu kişilere önceki işlerinde elde ettikleri gelir düzeyini koruyucu mali
yardımlar, bazı durumlarda sınırsız süreli olmak üzere, yapılmaktaydı. Sosyal yardım
alan kişilerin yardımı almaya devam edebilmeleri için önerilen işleri kabul etmesi
gerekmekle birlikte kişinin mesleği dışında iş tekliflerini kabul etmeme hakkı
bulunmaktaydı. Bu da sosyal yardım almayı çalışmaya tercih eden kişilerin istihdam
edilmelerini oldukça zorlaştırmaktaydı. İşsizlik yardımı*, işsizlik sigortası yardımı** ve
sosyal yardımlar*** gibi işsiz kişilere yönelik yapılan mali yardımların hem tutar olarak
yüksek oluşu hem de işsiz sayısının giderek artması bütçe üzerinde sürdürülemez
seviyede mali yüke neden olmaktaydı. Bu nedenle, Hartz Reformlarından önce
yardımlardan faydalanma koşulları zorlaştırılmış ancak yardım alanların zorunlu olarak
işe yönlendirilmesine yönelik düzenleme yapılmadığından işsiz kalan kişiler çalışmak
istememeye devam etmiş, bu da işsizlik sürelerinin uzamasına neden olmuştur. 128
Bu nedenlerle, 2003-2005 yılları arasında hayata geçirilen dört adet Hartz
Reformu, genel olarak iş gücü piyasasını yeniden düzenlemeyi, federal, bölgesel ve
yerel kamu istihdam kurumlarını yeniden organize etmeyi ve daha efektif hizmet
sunmayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda Hartz reformları yoluyla, iş gücü
piyasasındaki kurumlardan istihdamın korunmasına, işsizlik yardımlarından iş gücü
piyasası düzenlemelerine kadar birçok konuya müdahale edilmiştir. Kısaca bahsedilecek
olursa:


I. Hartz Reformu (2003) ile AİPP’ler yeniden düzenlenmiş, yeni
politikalar sunulmuştur.



II. Hartz Reformu (2003) ile küçük işler (Mini Jobs/One Euro Jobs) ve
girişimcilik programları oluşturulmuş, geçici iş ilişkisi düzenlenmiştir.

* Geçmişte belli bir işte çalıştıktan sonra işsiz kalıp, işsiz sigortası yardımı almış ve bu yardımın süresi
bittikten sonra halen iş bulamamış uzun süreli işsizlere daha önceki gelirlerine orantılı ve süresiz yapılan
ödemelerdir. Federal hükümet bütçesinden karşılanmaktadır.
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III. Hartz Reformu (2004) yeni yönetim stratejisine göre kamu istihdam
kurumlarının yeniden organize edilmesini konu edinmiştir.



IV. Hartz Reformu (2005) ile ise, yardım sistemi yeniden düzenlenmiş,
çalışabilir olma ve temel gelirlere göre yardım miktarlarının belirlenmesi
yöntemi getirilmiştir. Ayrıca uzun dönemli işsizler gibi kimi gruplara
yönelik yeni hizmetler sunulmaya başlanmıştır. 129

Almanya, yukarıda kısaca belirtilen reformlar ile iş gücü piyasalarını aktive
edici, çalışmaya zorlayıcı bir sosyal rejime doğru yönelmeye başlamıştır. İşsizlik
yardımı sistemindeki değişim ve temel gelir yardımlarını iş arama ve iş tekliflerini
kabul etme gibi kriterlere göre belirlemesi politikaların ana konusu konumuna gelmiştir.
Reformlar yoluyla yardım sisteminde köklü değişiklikler yapılmış olup, ülkenin tüm iş
gücü piyasası politikalarına bakışında değişiklikler yaşanmıştır. Yeni sosyal yardım
sisteminde işsiz kalan bireylerin yoksulluk çekmesine engel olacak şekilde yardım
yapılmakta ancak çalışırken elde ettiği kadar gelire sahip olmasına imkân
verilmemektedir. Gelinen noktada, Almanya’nın refah devleti politikalarından
uzaklaştığı görülmektedir. 130
Hartz Reformları hayata geçirildikten sonra işsizlik oranları, Küresel Mali Krizin
etkili olduğu 2009 yılı dışında 2016 yılına kadar sürekli düşüş eğilimi göstermiştir. 2009
yılında Almanya ekonomisi %5,6 küçülmüş olmasına karşın işsizlik oranı yalnızca 0,2
puan artarak %7,6’ya çıkmıştır.131 Ekonominin %5,6 oranında küçülmesine karşın
işsizlik oranındaki artışın bu denli küçük olmasının temel nedeni kriz döneminde
uygulanan başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere, pasif iş gücü piyasası politikaları
olmuştur. Yine aynı dönemde çalışanların sosyal güvenlik ve vergi paylarında çeşitli
indirimler yapılmıştır.132
2010 yılından itibaren işsizlik oranları düşmeye devam etmiş ve 2016 yılı
itibarıyla %4,1 seviyelerine kadar gerilemiştir.133 Bunda yukarıda bahsedilen bir dizi
reform ve önlem dışında uygulanan çeşitli ücret sübvansiyonu programları da etkili
olmuştur. Aşağıda, uygulanan bu ücret sübvansiyonu programları detaylandırılacaktır.
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2.3.1. Entegrasyon Sübvansiyonu (Eingliederungszuschüsse)
Alman Hükümeti, 1969 yılında “entegrasyon sübvansiyonu” adı altında yeni bir
programı başlatmıştır. Programın temel amacı iş bulmakta zorlanan işsizlerin istihdam
edilmesi durumunda kişilerin düşük verimlilikte çalışmalarından kaynaklı kaybı tazmin
etmek amacıyla çalışanın işverene olan maliyetinin bir kısmını karşılayarak bu kişilerin
kalıcı olarak istihdam edilmelerini sağlamaktır. Kalıcı olarak istihdamı sağlanamayan,
yani sübvansiyon süresinin bitiminde işten çıkarılan kişilerin de çalıştıkları süre
boyunca

edindikleri

iş

tecrübesi

ile

istihdam

edilebilirliklerinin

artırılması

hedeflenmektedir. Program kapsamındaki destek doğrudan işverene verilmektedir.
Programın uygulanmaya başladığı 1969 yılından bu yana birçok ek kural getirilmiş,
bazı

kurallarda

değişikliğe

gidilmiştir.

Programın

güncel

haline

aşağıda

değinilecektir.134
Almanya’da 2016 yılı itibarıyla uzun süreli işsizlerin (1 yıl ve daha uzun süreli
işsiz olanlar) toplam işsizlere oranı %47 seviyesindedir. Bu nedenle uzun süreli işsizliğe
çözüm olarak “Entegrasyon Sübvansiyonu” programına 2017 yılı itibarıyla devam
edilmektedir.135
Program kapsamındaki ücret sübvansiyonundan özel sektör işverenleri
faydalanabilmektedir. Programın kötü niyetli işverenlerce suiistimalini engellemek
amacıyla sübvansiyondan faydalanma noktasında çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. Bu
kapsamda, programdan faydalanmak isteyen işverenler daha önce işyerlerinde çalışan
kişileri yeniden istihdam ederek programdan faydalanamamaktadır. Yine suiistimali
engellemek amacıyla mevcut çalışanlarını işten çıkararak sübvansiyondan faydalanmak
amacıyla yeni çalışan istihdam eden işverenler programdan faydalandırılmamaktadır. 136
Program temelde belirli hedef gruplarına yönelik uygulanmamakla birlikte kamu
istihdam kurumu danışmanları tarafından genellikle uzun süreli işsizler, düşük nitelikli
yaşlı işsizler ve iş hayatına tekrar dâhil olmak isteyen kadınlar sübvansiyondan
faydalandırılmaktadır.137

134

European Commission; “Eingliederungszuschüsse”,
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/weesp/DE-1.pdf (23.02.2017)
135
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/weesp/DE-1.pdf (23.02.2017)
136
Duell, Nicola – Thurau, Lena; Stimulating Job Demand: The Design of Effective Hiring Subsidies
in Europe, Almanya 2014, s.7.
137
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/weesp/DE-1.pdf (23.02.2017)

42

Program kapsamında işsizleri istihdam eden işverenlere, çalışanın işverene olan
maliyetinin %30 ila %50’si arasında belirlenen oranda destek sağlanmaktadır. Ağır
engelli işsizleri istihdam eden işverenlere ise çalışanın işverene olan maliyetinin %70’i
tutarına kadar destek sağlanmaktadır. 50 yaşından küçük işsizleri istihdam eden
işverenlere sağlanan ücret sübvansiyonun süresi 12 aya kadar belirlenebilmekte iken 50
yaş ve üzeri işsizleri istihdam eden işverenlere sağlanan ücret sübvansiyonunun süresi
12 ila 36 ay arasında belirlenebilmektedir. 55 yaş altındaki ağır engelli işsizleri istihdam
eden işverenlere sağlanan ücret sübvansiyonunun süresi 60 aya kadar belirlenebilmekte
iken 55 yaş ve üzeri ağır engelli işsizleri istihdam eden işverenlere sağlanan ücret
sübvansiyonunun süresi 96 aya kadar belirlenebilmektedir.138
Program kapsamında istihdamı desteklenen 50 yaşın altındaki kişilerin kalıcı
olarak istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla destek süresi sonunda destek süresi
kadar zorunlu istihdam taahhüdü alınmaktadır. 50 yaş ve üzeri işsizleri veya her yaştan
ağır engelli kişileri istihdam eden işverenlerden taahhüt süresi (protection period)
alınmamaktadır. Destek süresinde veya taahhüt süresinde program tamamlanmadan
çalışanın istek veya kusuru dışında bir nedenle işveren tarafından işten çıkarılması
durumunda işverene verilen toplam destek işverenden geri alınmaktadır. Burada amaç
kişilerin istihdamının ücret sübvansiyonu sağlanan sürenin sonunda da devam
ettirilmesidir. 139
İşverenlerin zor durumda kalmamaları amacıyla programın ilk 6 haftalık dönemi
deneme süresi olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde kişi işten çıkarılsa bile işverene
destek ödemesi yapılmakta ve herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. 6 haftalık bu
süre uzun süreli işsizleri istihdam eden işverenlere 12 hafta olarak uygulanmaktadır. 140
Hedef gruptaki kişiler program kapsamında iki yolla istihdam edilebilmektedir.
Birincisi, kamu istihdam kurumunda görevli danışmanlar, portföylerindeki işsizlerden
istihdam edilebilmek için sübvansiyona ihtiyaç duyanları işverenlere önermektedir.
İkincisi ise, programdan faydalanma şartlarını taşıyan işverenin program kapsamında
istihdam etmek istediği işsizin, sübvansiyona ihtiyacı olup olmadığına danışman
tarafından karar verilmesi için işsizi Kuruma bildirmekte ve danışman tarafından kişinin
138
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sübvansiyona ihtiyacı olduğunun onaylanması durumunda işsiz program kapsamında
istihdam edilmektedir.141
Yapılan araştırmalar programın dezavantajlı işsizlerin istihdamını artırdığını
ancak programda uygulanan yaş ayrımının programın etkinliğini artırmadığını
göstermiştir. Sübvansiyonun işverenlerin maliyetlerini oldukça düşürmesine karşın
işverenlerin istihdam olanakları oluşturma noktasında sübvansiyonu beklenilen seviyede
dikkate almadıkları görülmüştür. 142
Araştırmalar, 50 yaş ve üzeri işsizlerin istihdamına yönelik sübvansiyonun
süresinin oldukça yüksek olduğunu, 50 yaş ve üzerindeki işsizleri istihdam eden
işverenlerden istihdam taahhüdü alınmamasının programın etkinliğini azalttığını
göstermiştir.

Ayrıca, sübvansiyon uygulamasının, dezavantajlı kişilerin istihdam

edilebilirliklerinden ziyade istihdamda kalma sürelerini artırdığı görülmüştür. Destek
süresi sonunda kişilerin bir kısmı işten çıkarılmış olsa da, destek kapsamında istihdam
edilenlerin yaklaşık %55’lik bir kısmı istihdamda kalmaya devam etmiştir. Bu oran
sübvansiyondan faydalanan her 100 kişiden 55’inin program sonrasında herhangi bir
destek sağlanmamasına karşın istihdamda kaldıklarını göstermektedir. Kalıcı istihdam
oranının bu seviyede olması dezavantajlı kişilerin kalıcı istihdamının sağlanmasında
“Entegrasyon Sübvansiyonu” programının ne denli önemli olduğunu göstermektedir. 143
Tablo 5’te görüleceği üzere 2007-2010 yılları arasında program kapsamında
yıllık ortalama 250.000 kişinin istihdamı sağlanmıştır. Bu sayı kamu istihdam
kurumunun işe yerleştirme sayısının ilgili yıllar itibarıyla yaklaşık %10’u ila %20’si
arasındadır. Programın maliyetinin AİPP bütçesi içerisindeki payı ortalama %15 ila
%20 arasındadır.144
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Tablo 5: Yıllara Göre Program Kapsamında İstihdam Edilen Kişi Sayısı145
Yıl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Program Kapsamında İstihdam Edilen Kişi Sayısı
258.461
249.962
264.075
241.329
187.295
143.510
147.771
151.235
151.065

2.3.2. Uzun Süreli İşsizler için Ücret Sübvansiyonu (Beschäftigungshilfen
für Langzeitarbeitslose)
Almanya Hükümeti tarafından uzun süreli işsizliğe çözüm getirmek amacıyla
1989-2002 yılları arasında “Uzun Süreli İşsizler için Ücret Sübvansiyonu” programı
uygulanmıştır. Programın temel amacı, 1 yıl ve daha uzun süreli işsizleri istihdam eden
işverenlerin bu kişilerin çalışma verimliliklerinin düşüklüğünden kaynaklı kayıplarını
tazmin ederek uzun süreli işsizlerin istihdam edilmelerini ve istihdam edildikleri süre
boyunca iş tecrübesi edinerek sübvansiyon sonrasında iş bulabilmelerini kolaylaştırmayı
sağlamaktı. Programdan yalnızca özel sektör işverenleri faydalanmıştır.146
Sübvansiyondan faydalanmak isteyen işverenin uzun süreli işsizi istihdam
etmeden önce mutlaka kamu istihdam kurumuna başvurması ve programdan
faydalanmasının uygun bulunması gerekmekteydi. Program kapsamında istihdamı
desteklenecek uzun süreli işsizin kamu istihdam kurumuna kayıtlı olması temel koşuldu.
Program kapsamında yalnızca tam zamanlı çalışanların istihdamı için işverene destek
sağlanmıştır. 147
Program kapsamında 1 yıldan uzun ve 2 yıldan kısa süredir işsiz olan bir kişiyi
istihdam eden işverene 1 yıl süreyle destek sağlanmaktaydı. İşverene sağlanacak destek
her bir uzun süreli işsiz için destek süresinin ilk 6 ayında çalışanın işverene olan toplam
maliyetinin %60’ı, ikinci 6 ayında ise çalışanın işverene olan toplam maliyetinin %40’ı
tutarındaydı. 2 yıldan uzun ve 3 yıldan kısa süredir işsiz olan bir kişiyi istihdam eden
işverene ise destek süresinin ilk 6 ayında çalışanın işverene olan toplam maliyetinin
145
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%70’i, ikinci 6 ayında ise çalışanın işverene olan toplam maliyetinin %50’si tutarında
destek sağlanmıştır. 3 yıl ve üzeri süredir işsiz olan bir kişiyi istihdam eden işverene ise
destek süresinin ilk 6 ayında çalışanın işverene olan toplam maliyetinin %80’i, ikinci 6
ayında ise çalışanın işverene olan toplam maliyetinin %60’ı tutarında destek
sağlanmıştır. 148
İşverenlerin, program kapsamında istihdam ettikleri kişileri destek süresi
sonunda destek süresi kadar daha istihdam edeceklerini taahhüt etmeleri gerekmekteydi.
Taahhüt süresi bitmeden program kapsamında istihdam ettiği çalışanı işten çıkaran
işverenlerden destek süresi boyunca yapılan ödemeler tahsil edilmekteydi. İşten
çıkarmanın işverenin ekonomik açıdan zorda olmasından veya çalışandan kaynaklanan
bir sebepten dolayı olması durumunda yapılan ödemeler tahsil edilmemekteydi. Bu
şekilde, programın işverenlerce suiistimalinin engellenmesi ve uzun süreli işsizlerin
istihdamda kalma sürelerinin artırılması hedeflenmiştir. 149
Şekil 2: Yıllara Göre Program Kapsamında İstihdam Edilen Kişi Sayısı150
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Şekil 2’de yıllara göre program kapsamında istihdam edilen kişi sayısı ve bu
kişilerin toplam işsizlere oranı yer almaktadır. Program harcamalarının AİPP bütçesi
içerisindeki payı 2002 yılında %10 seviyesinde olmuştur. Programdan faydalanan
sayısının az olmasına karşın tutarın fazla olmasının nedeni kişi başına verilen
sübvansiyon tutarlarının yüksek olmasıdır. Program kapsamındaki sübvansiyon
tutarının oldukça yüksek olmasına karşın program çerçevesinde istihdamı desteklenen
kişi sayısının (Bkz. Şekil 2) beklenen seviyede gerçekleşmediği görülmüştür. Yapılan
araştırmalar; bu durumun, işverenlerin programdan yeterince haberdar olmamalarından
ve uzun süreli işsizleri ücret sübvansiyonu verilmesine karşın istihdam etmek
istememelerinden kaynaklandığını göstermektedir.151
2.3.3. Gençler için Artı İş (Jugend in Arbeit plus)
Almanya nüfusunun yaklaşık %22’sinin yaşadığı ve işsizliğin diğer bölgelere
göre oldukça yüksek olduğu Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde 1998 yılından bu yana
genç işsizliğine çözüm bulmak amacıyla “Gençler için Artı İş” (Jugend in Arbeit plus)
programı uygulanmaktadır. Programda, 12 aylık destek süresi boyunca gençlerin iş
tecrübesi edinmeleri ve mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, destek süresi
sonunda kalıcı olarak istihdam edilmeleri hedeflenmektedir. Staj veya mesleki eğitim
programlarını tamamlayan gençler programdan öncelikli olarak faydalandırılmıştır.152
Program kapsamında 6 aydan fazla süredir işsiz olan 25 yaş altı gençleri
istihdam eden işverenlere 12 ay süreyle çalışanın ücretten kaynaklı toplam maliyetinin
%50’si oranında ücret sübvansiyonu verilmektedir. 2006 yılında genç işsizliğinin
yüksekliğinden dolayı 12 aylık destek süresi 24 aya çıkarılmıştır. 153
İstihdamı desteklenen gençlerin, program kapsamında sağlanan desteğin süre
olarak yarısı kadar daha çalıştırılacağına dair işverenden taahhüt alınmaktadır. Destek
süresi veya taahhüt dönemi içerisinde gencin işten çıkarılması durumunda işverene
yapılan ödemeler geri alınmaktadır. İşten çıkarmanın işverenin ekonomik açıdan zorda
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olmasından veya çalışandan kaynaklanan bir sebepten dolayı olması durumunda yapılan
ödemeler tahsil edilmemektedir.154
Program kapsamında 1998-2014 yılları arasında 82.000 gence danışmanlık
hizmeti verilmiş, 41.000 genç ise kalıcı olarak istihdam edilmiştir.155 Program fayda
maliyet oranı açısından Almanya’da uygulanan en başarılı AİPP’lerden biri olarak
değerlendirilmektedir.156
Ücret sübvansiyonu süresi boyunca, danışmanlar istihdamı desteklenen gençler
ile düzenli olarak görüşmekte ve gençlerin istihdamının kalıcı olabilmesi için gençlere
danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ücret sübvansiyonu verilen işverenler düzenli
aralıklarla ziyaret edilmekte ve programın, hedefleri doğrultusunda ilerleyip
ilerlemediği kontrol edilmektedir.157
2.3.4. İstihdamın

Teşvik

Edilmesi

Programı

(Förderung

von

Arbeitsverhältnissen)
1 Nisan 2012’de “İstihdamın Teşvik Edilmesi Programı” adı altında yeni bir
ücret sübvansiyonu programı başlatılmıştır. Programın amacı, uzun süreli işsizler ile
sağlık sorunu, eğitimsizlik, iş deneyimine sahip olmamak vb. nedenlerle istihdam
edilmekte güçlük çeken kişilerden işsizlik yardımı alanların istihdamını sağlamaktır.
Program halen devam etmektedir. 158
Program kapsamında istihdamı desteklenecek işsizlerin işsizlik yardımı alıyor
olması, 1 yıl ve daha uzun süredir işsiz olması veya çeşitli nedenlerle istihdam
edilmekte güçlük çekiyor olması gerekmektedir. Kişinin durumu kamu istihdam
kurumu danışmanları tarafından kontrol edilmekte ve istihdam edilebilmesi için bu
program kapsamındaki desteğe ihtiyacı olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.159
Hedef grup içerisinde yer alan işsizleri istihdam eden işverenlere 5 yıllık süre
içerisinde en fazla 24 ay süreyle, çalışanın işverene ücretten kaynaklı maliyetinin
%75’ine kadarki oranında sübvansiyon ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca işverenler
154
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işsizlik sigortası ödeneğinden muaf tutulmaktadır. İşverene yapılacak sübvansiyon
ödemesinin süresi ve miktarı istihdamı desteklenecek işsizin çalışma kapasitesinin
düşüklüğüne göre kamu istihdam kurumu tarafından belirlenmektedir.160
Sübvansiyondan faydalanacak işverenlerin hedef gruptaki işsizleri tam zamanlı
olarak istihdam etmesi gerekmektedir. Ancak, işsizin sağlık sorunu veya ailevi durumu
gibi nedenlerle tam zamanlı olarak çalışamaması durumunda da işverene sübvansiyon
ödemesi yapılmaktadır.161
Program kapsamında istihdamı desteklenen kişinin başka bir işyerinde
çalıştığının tespit edilmesi durumunda işverene herhangi bir ödeme yapılmamakta ve
işverenin programına son verilmektedir. İşverenin aynı kişinin istihdam edilmesinden
dolayı başkaca bir teşvik veya sübvansiyondan faydalandığı tespit edilirse program
sonlandırılmakta ve yapılan ödemeler tahsil edilmektedir.162
Program kapsamında istihdamı desteklenecek kişilerin çalışma verimliliklerinin
düşük olması ve hedef gruba giren işsiz sayının az olması nedeniyle, Tablo 6’da da
görüleceği üzere, program kapsamında istihdamı desteklenen kişi sayısı düşük
seviyededir.163
Tablo 6: Yıllara Göre Program Kapsamında İstihdam Edilen Kişi Sayısı164
Yıl
2012
2013
2014
2015
2016

Kişi Sayısı
3.728
9.812
8.329
7.241
7.905
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2.3.5. Şirketlerde Perspektifler (Perspektiven in Betrieben)
2013 yılında kamu istihdam kurumu tarafından uzun süreli işsizliğe çözüm
getirmek amacıyla “Şirketlerde Perspektifler” adında yeni bir ücret sübvansiyonu
programı başlatılmıştır. Program birkaç bölgede pilot olarak uygulanmış ve programdan
yalnızca özel sektör işverenleri faydalandırılmıştır. Programın temel amacı, uzun süreli
işsizlerin düşük verimli çalışacağı varsayımıyla, işverenlerin bu kişilerin düşük verimli
çalışmalarından dolayı yaşayacağı kaybı tazmin ederek uzun süreli işsizliğe çözüm
getirmekti. 165
Program kapsamında, 35 yaş üzeri, en az 2 yıldır işsiz, sağlık problemi olan veya
eğitimsiz kişilerin istihdamı desteklenmiştir.166 Hedef grupta yer alan işsizleri istihdam
eden işverenlere 3 yıl süreyle sübvansiyon ödemesi yapılmıştır. Sübvansiyon tutarı
çalışanın işverene olan ücretten kaynaklı maliyetinin; ilk yıl % 75’i, ikinci yıl %65’i ve
üçüncü yıl ise %50’si oranında olmuştur. 167
Programın uygulandığı dönemde ülke genelinde hedef grubun yaklaşık 50.000
kişi olmasına karşın yalnızca 40 kişinin program kapsamında istihdam edilmesine izin
verilmiştir. Pilot olarak uygulanan programın yalnızca 40 kişiye uygulanarak sonuçları
hakkında araştırma yapılması oldukça eleştiri toplamıştır.168 Pilot uygulama 2013-2016
yılları arasında uygulanıp tamamlanmış olmasına karşın 2017 yılı itibarıyla asıl program
henüz başlatılmamıştır.
2.3.6. Almanya’da Uygulanan Ücret Sübvansiyonlarının Genel Sonuçları
Görüldüğü üzere Almanya’da uygulanan ücret sübvansiyonu programları genel
olarak uzun süreli işsizlere yoğunlaşmaktadır. Bunun temel nedeni Almanya’da uzun
süreli işsizlerin toplam işsizler içerisindeki payının oldukça yüksek olmasıdır. Tablo
7’de de görüleceği üzere son 10 yılda her 10 işsizden 4’ü uzun süreli işsizlerden
oluşmaktadır. Almanya’da işsizlere yapılan işsizlik yardımının yüksek olmasından
dolayı bütçede oluşan yükü hafifletmek ve pasif politika aracı olarak kullanılan işsizlik

165

Duell, Thurau; a.g.e., s.7.
"Perspectives in companies": PR-Gag of the Federal Agency for Labor?, http://www.o-tonarbeitsmarkt.de/o-ton-news/perspektiven-in-betrieben-pr-gag-der-bundesagentur-fur-arbeit (25.02.2017)
167
Duell, Thurau; a.g.e., s.7.
168
http://www.o-ton-arbeitsmarkt.de/o-ton-news/perspektiven-in-betrieben-pr-gag-der-bundesagenturfur-arbeit (25.02.2017)
166
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yardımına harcanan tutarın kişinin aktif olarak çalışma hayatına katılmasında
kullanılması amaçlarıyla birçok ücret sübvansiyonu programı uygulanagelmiştir.169
Tablo 7: Uzun Süreli İşsizlerin Toplam İşsizlere Oranı170
Yıl
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Uzun Süreli İşsiz Oranı
55,7
56,0
51,8
44,9
46,8
47,6
45,1
44,4
44,0
43,6
41,5

Almanya’da işsizlik oranlarının düşmesiyle birlikte ücret sübvansiyonlarının
AİPP bütçesi içerisindeki payı her ne kadar azalmış olsa da, iş bulmakta zorlanan
dezavantajlı gruplara yönelik ücret sübvansiyonu programları halen uygulanmaktadır.
171

Araştırmalar, Almanya’da uygulanan, destek süresinin belirli bir kısmı kadar
istihdamda kalma taahhüdü alınan ücret sübvansiyonu programlarında istihdamı
desteklenen

kişilerin

kalıcı

olarak

istihdam

edilme

ihtimallerinin

arttığını

göstermektedir. Ücret sübvansiyonu programlarının kişilerin istihdamda kalma
sürelerini artırdığı görülmüştür. Bu durumun temel nedeni, destek veya taahhüt aşaması
tamamlanmadan program kapsamındaki çalışanı işverenin işten çıkarması halinde,
işverene yapılan ödemelerin geri alınmasıdır.172
Araştırmalar, istihdamı desteklenen kişilerin mevcut çalışanların sayısına ek
olarak istihdam edilmesi şartı aranmayan programlarda işverenlerin mevcut çalışanlarını
işten çıkarıp sübvansiyon kapsamındaki kişileri istihdam ettiklerini göstermektedir.
Araştırmalara göre, işverenlere sübvansiyon programından faydalanabilecek işsizleri

169

Duell, Thurau; a.g.e., s.9.
Eurostat.
171
Duell, Thurau; a.g.e., s.9.
172
Wolff, Joachim – Gesine, Stephan; “Subsidized work before and after the German Hartz reforms:
design of major schemes, evaluation results and lessons learnt” IZA Journal of Labor Policy 2013,
Sayı: 2:16, Nuremberg 2013, s.6.
170

51

istihdam etmeleri teklif edildiğinde işverenler bu kişilere yönelik bir takım önyargılarla
yaklaşmaktadır. Bu da stigmatik (damgalayıcı) etki denilen olgunun ücret sübvansiyonu
programlarında yaşandığını göstermektedir. 173
Araştırmalar, gençlere yönelik uygulanan ücret sübvansiyonu programlarının
staj veya mesleki eğitim programlarından sonra uygulandığında genç istihdamını
artırma noktasında oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Ancak, iş bulmakta zorlanan
dezavantajlı gruptaki gençlere yönelik olmayıp tüm gençleri kapsayan ücret
sübvansiyonu programlarının işverenlerce kötüye kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu tür
programlarda

işverenler

mevcut

çalışanlarını

çıkarmakta

ve

sübvansiyondan

faydalanabilecek gençleri istihdam etmektedir. 174

173

Boockmann, Bernhard – Zwick, Thomas - Ammermüller, Andreas – Maier, Michael; Do Hiring
Subsidies Reduce Unemployment Among the Elderly? Evidence From Two Natural Experiments,
2012, s.7-8.
174
Duell, Thurau; a.g.e., s.10.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE ÜCRET SÜBVANSİYONU UYGULAMA LARI
3.1. TURİZM

SEKTÖRÜNDE

İSTİHDAMIN

DESTEKLENMESİ

EĞİTİM PROGRAMI
Bu çalışmada temel hedefi istihdam oluşturmak ve artırmak olan ücret
sübvansiyonu uygulamaları inceleneceğinden; asıl bileşeni eğitim ücret sübvansiyonu
uygulamaları başkaca bir çalışmanın konusu olabilecek muhteviyata sahip olduğundan
bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Turizm Sektöründe İstihdamın
Desteklenmesi Eğitim Programında (SİDEP) yasa koyucu tarafından program süresince
kişilerin mesleki yeterlilikleri ile kişisel gelişimlerinin artması amacıyla haftada bir
çalışma günü mesleki veya kişisel gelişim eğitimi verilmesi yönünde karar alınmış
olmasına rağmen SİDEP’in temel bileşeni turizm sektöründe istihdamı korumak ve yeni
istihdam oluşturmak olduğundan çalışma kapsamında SİDEP incelenecektir.
2015 yılı verilerine göre GSYİH içerisindeki %6,2’lik payı ile ülkenin önemli
sektörleri arasında yer alan turizm sektörünün 2016 yılı GSYİH içerisindeki payı
%2,6’ya düşmüştür. Sektör 2016 yılında ihracat içerisindeki %15,5’lik payı ile de
Türkiye’nin önemli döviz getirici sektörlerinden birisidir.175 2015 yılında Rusya ile
yaşanan krizden ve 2015 yılından bu yana Türkiye’de meydana gelen menfur terör
olaylarından dolayı Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı (Bkz. Tablo 8) büyük düşüş
göstermiştir.
Tablo 8: 2012-2016 Yıllarında Türkiye’ye Gelen Yabancı Turist Sayısı176
Dönem
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Toplam

2012
3.439.745
9.284.233
13.033.006
6.025.848

2013
4.214.348
10.335.173
13.805.643
6.554.934

2014
4.350.979
10.887.242
14.850.281
6.749.398

2015
4.530.224
10.364.530
14.863.339
6.486.539

2016
4.063.477
6.676.749
9.506.602
5.105.385

31.782.832

34.910.098

36.837.900

36.244.632

25.352.213

175

TÜRSAB; “Turizmin Ekonomideki Yeri”, http://www.tursab.org.tr/tr/turizmverileri/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri/gsmh-icindeki-payi-1963-_79.html (02.03.2017); TÜİK;
“Haber Bülteni”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21510 (02.03.2017).
176
TÜRSAB; “Yıllara Göre Turist Sayıları”, www.tursab.org.tr/dosya/69/tursit-sayisi_69_5509202.xls
(02.03.2017)
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Turist sayısındaki bu düşüşe bağlı olarak sektörde oluşan faaliyet azalışı
nedeniyle 2016 yılında sektörün toplam istihdam sayısında önemli derecede düşüşler
yaşanmıştır (Bkz. Tablo 9).
Tablo 9: Turizm Sektöründe 2015-2016 Yıllarındaki 4/a Kapsamındaki Zorunlu Sigortalı
Sayıları177,*
Sigortalı Sayısı

Ay
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

2015
208.179
210.678
240.411
299.500
344.965
374.580
379.062
379.343
356.640
314.319
246.284
216.390

2016
208.268
204.211
213.320
240.186
267.501
288.488
306.947
302.485
291.984
257.041
209.881
188.291

Değişim (Kişi)

Değişim Oranı
(%)

89
-6.467
-27.091
-59.314
-77.464
-86.092
-72.115
-76.858
-64.656
-57.278
-36.403
-28.099

0
-3
-11
-20
-22
-23
-19
-20
-18
-18
-15
-13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında,
Ulusal İstihdam Stratejisinde belirlenen hedeflere ulaşmak ve turizm sektöründe
istihdamı desteklemek amacıyla istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin
mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren
grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenecek
SİDEP’lere ilişkin faaliyetlerin düzenlenmesi kapsamında işbirliği yapılması amacıyla
12.04.2016 tarihinde protokol imzalanmıştır.
İmzalanan bu protokole istinaden, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
tarafından

mevzuat

çerçevesinde

hazırlanan

Turizm

Sektöründe

İstihdamın

Desteklenmesi Eğitim Programı Genelgesi 24.05.2016 tarihinde yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Program kapsamında belirli şartları taşıyan işverenlere istihdam
edecekleri kişiler için 3 ay süreyle çalışanın işverene asgari ücret düzeyindeki toplam
maliyeti İŞKUR tarafından İşsizlik Sigortası Fonundan aktif iş gücü piyasası
177

Sosyal Güvenlik Kurumu, Aylık İstatistik Bülteni, 2015-2016.
* Turizm sektöründe çalışan sayısı olarak 55 NACE kodu altında faaliyet gösteren işyerlerinin toplam
4/a’lı zorunlu sigortalı sayısı alınmıştır.
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programları için tahsis edilen ödenek içerisinden işverene ödenmektedir. Programdan
faydalanmak isteyen işverenlerin en geç 30.06.2017 tarihine kadar İŞKUR birimlerine
başvuru yapması gerekmektedir. 30.06.2017 tarihine kadar yapılan başvurulara
istinaden gerekli ödemeler yapıldığında program ile ilgili tüm süreçler tamamlanmış
olacaktır. Genelge hükümleri gereği program geçici sürelidir.178
3.1.1. Kapsamı
Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı kapsamında ülke
genelinde;
a) 552001 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre
mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük
temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan oda veya suit konaklama
faaliyetleri hariç),
b) 551002 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak
yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran
hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç),
c) 552003 Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa
süreli olarak konaklama faaliyetleri,
d) 552004 Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri,
e) 551005 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak
yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran
hizmeti verenler ile devre mülkler hariç),
f) 553036 Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin
faaliyetleri (çadır veya karavan ile kamp kurma amaçlı açık hava tesisi
sağlanması, yetişkinler veya çocuklar için kamp programlarında ve avcılık
kamplarında konaklama hizmetinin sağlanması, vb.),
sektörlerinde faaliyette bulunan işverenlere;
1. 2015 yılı içerisinde yukarıda belirtilen NACE kodlarında faaliyet gösteren
işverenlerce SGK kayıtlarında işten çıkış kodu 19 (mevsim bitimi iş akdinin
askıya alınması) olarak bildirilen,
178

Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı Genelgesi, Yayımlanma Tarihi:
24.05.2016.
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2. Çıkış verilen işyerinde 2015 yılı içerisinde aynı çıkış kodunda kesintisiz en az
3 ay kalan,
3. 01.01.2016 - 31.05.2016 tarihleri arasında aynı işyerinde işe başlatılan ve 9
ay kesintisiz çalıştırılan,
sigortalıların takip eden 3 ay süresince aynı işyerinde kesintisiz çalışmaları
halinde, İŞKUR tarafından net asgari ücret ile çalışanın asgari ücret düzeyindeki vergi,
sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin işçi ve işveren payları işverene
ödenmektedir.179
3 aylık destek süresince çalışanın işyerinde fiili olarak çalışmadığı veya başka
bir işyerinde çalıştığı tespit edilirse işverene ödeme yapılmamaktadır. Burada amaç,
belirlenen NACE kodları dışında da faaliyet gösteren işyeri bulunan işverenlerin turizm
sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinden destekten faydalanıp kişileri başka
sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde çalıştırmasını engellemektir. İşverenler
program kapsamındaki destekten 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılan çalışanları için faydalanabilmektedir. 180
Destek kapsamına giren sigortalıların 3 ay kesintisiz olarak iş akdi 19 nolu çıkış
kodundan askıda olma, 9 ay kesintisiz çalıştırılma ve destekten yararlanılan 3 ay
süresince kesintisiz çalışma zorunluluklarına ilişkin sürelerin tespitinde mağduriyet
yaşanmaması adına; (01) istirahat, (4) gözaltına alınma, (5) tutukluluk, (10) genel hayatı
etkileyen olaylar, (11) doğal afet, (18) kısa çalışma gerekçeleri ile prim ödenmeyen
süreler kesinti olarak değerlendirilmemektedir. 181
Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin vergi, sosyal güvenlik ve işsizlik
sigortası prim borcu bulunmaması veya bu borçlarını yapılandırılmış olması
gerekmektedir. 182
SİDEP’te çalışanların mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklerinin de artırılarak
kişilerin istihdam edilebilirliklerinin ve verimliliklerinin artırılması amacıyla yasa
koyucu tarafından destek süresi boyunca haftada en az bir tam çalışma günü süresi

179

Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı Genelgesi.
Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı Genelgesi.
181
Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı Genelgesi.
182
Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı Genelgesi.
180
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kadar mesleki ve/veya kişisel gelişim eğitimi vermesi zorunlu tutulmaktadır. Bu
eğitimler çalışanlara çalışma günlerine bölünerek de verilebilmektedir.183
3.1.2. Ödemeler
İşverene yapılacak ödemeler işverenin ilgili ay için gerekli ödemeleri yaptıktan
sonra İŞKUR birimlerine ilgili evrakları teslim etmesini müteakip yapılmaktadır.
İşverenin program kapsamındaki destekten faydalandığı dönemde başkaca sigorta primi
teşvik ve desteklerinden yararlanması halinde mükerrerliğe yer vermemek için işverene
ilgili teşvik miktarı kadar eksik ödeme yapılmaktadır. 184
Program kapsamındaki destekten faydalanılan çalışanın asgari ücret düzeyinden
daha yüksek bir tutarda ücreti mevcut olsa bile, yapılacak ödemeler bir çalışanın
işverene olan asgari ücret düzeyindeki ücretten kaynaklı maliyetini kapsamaktadır. Her
bir sigortalı için işverene yapılacak ödeme, günlük net asgari ücret miktarının katılım
sağlanan gün sayısı (sigortalı için SGK’ya bildirim yapılan gün sayısı) ile çarpımı
sonucu bulunacak miktardan oluşmaktadır. Bu bağlamda, yapılacak ödeme ile asgari
ücretli bir çalışanın programdan faydalanma şartlarını taşıması kaydıyla işverene
ücretten kaynaklı maliyetinin tamamının karşılandığı söylenebilir.

Programdan

yararlanan sigortalıların 4857 sayılı İş Kanundan kaynaklı ücretli izinleri varsa, program
kapsamında söz konusu izinlerin kullanması halinde sigortalılar için işverenlere
yapılacak ödemelerde kesinti yapılmamaktadır.185
Yasa koyucu tarafından yaşanabilecek suiistimalleri önlemek adına destekten
yararlanan işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemelerin
yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemelerin ise
yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edileceği şeklinde kural getirilmiştir. 186
Turizm sektöründe sezonluk olarak çalışan kişi sayısı oldukça yüksek olmasına
karşın

programdan

faydalanma

şartlarının

ağırlığından

dolayı

programdan

faydalanabilecek kişi sayısı oldukça azdır. Nitekim 06.06.2017 tarihi itibarıyla
programdan faydalanmak isteyen herhangi bir işverenin başvurusu bulunmamaktadır.

183

Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı Genelgesi.
Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı Genelgesi.
185
Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı Genelgesi.
186
Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı Genelgesi.
184
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3.2. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
2016 yılında asgari ücret 2015 yılına göre %30 oranında artırılmıştır. Bu artışın
işverenlerin iş gücü maliyetini artırmasından dolayı çalışanlarını işten çıkarmasını
önlemek amacıyla devlet tarafından asgari ücretteki bu artıştan kaynaklanan maliyet
artışının bir kısmının karşılanması için 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17’nci maddesiyle 5510 sayılı Kanun’a geçici
68’inci madde eklenilmiştir.

3.2.1. Kapsamı, Yararlanma Şartları ve Genel Esasları
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran
işverenlerce;


2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen
sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016
yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen
sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,



2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen
sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı
sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden
mahsup edilmiş ve bu tutar Hazine tarafından karşılanmıştır. İşveren tarafından istihdam
edilen sosyal güvenlik destek primine tabi olan sigortalılar (emekliler) destekten
faydalandırılmamıştır.187
Destek kapsamında, 2016 yılı Şubat ayında işyerinin alacağı destek tutarı
hesaplanırken 2015 ve 2016 yılının Şubat ayında aynı işyerinden aylık prim ve hizmet
belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan toplam prim günü sayısı
kontrol edilmiş, 2015 yılı Şubat ayında bildirimi yapılan gün sayısını geçmemek
kaydıyla 2016 yılında bildirimi yapılan toplam prim günü sayısı 3,33 TL ile çarpılarak
hesaplanmıştır. Bildirimi yapılan prim günü sayısı hesaplanırken asıl ve ek statüdeki
187

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, RG. 16.06.2006- 26200.
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aylık prim ve hizmet belgelerindeki prim günleri toplanmış, iptal statüsündeki aylık
prim ve hizmet belgelerindeki prim günü sayısı çıkarılmıştır. Yasal süresi dışında
verilen ve destek tutarını hesaplamada esas alınan gün sayısını artırıcı mahiyette olan
bildirimler dikkate alınmamış, ancak destek tutarını hesaplamada esas alınan gün
sayısını azaltıcı mahiyette olan bildirimler dikkate alınmıştır. Bu şekilde fazladan destek
ödemesi yapıldığı tespit edilen durumlarda fazladan ödenen bu tutar işverenden sonraki
aylarda verilecek destekten mahsup edilmiştir.188
Destekten 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri
faydalandırılmamıştır. İlgili kamu idareleri dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile
özel sektör işverenleri destekten faydalanmıştır. İşverenlerin; aylık prim ve hizmet
belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde
vermesi, sigorta primlerini yasal süresinde ödemesi, sigortalılıkla ilgili kayıt dışılığa
neden olunmaması, SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcu bulunmaması gerekmektedir. Ancak SGK’ya olan prim, idari
para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve
taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece destekten
yararlandırılmıştır. İşverenin denetim ve kontrolle görevli memurlarca 2016 yılı
içerisinde yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak
bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi
durumunda işveren bu destekten yararlandırılmamıştır.189
Destekten faydalanmak için muvazaalı işlem yaptığı (mevcut bir işletmeyi
kapatarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açan veya yönetim ve kontrolü
elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler
arasında istihdamı kaydıran, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğini değiştiren, vb.)
veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen
işyerlerinden Hazine tarafından karşılanan tutarın gecikme cezası ve gecikme zammıyla
birlikte geri alınacağı ve bu destekten artık faydalandırılmayacağı şeklinde yasa koyucu
tarafından getirilen hüküm ile suiistimaller önlenmek istenmiştir.190
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2016 yılında yeni tescil edilmiş işyerlerinin 2015 yılında bildirimini yaptığı
herhangi bir aylık prim ve hizmet belgesi olmayacağından bu işyerlerini destek kapsamı
dışında tutmamak adına bu işyerlerine verilecek destek tutarı 2016 yılında ilgili ayda
bildirimi yapılan prim günü sayısı 3,33 TL ile çarpılarak hesaplanmıştır. İşyeri, 2016
yılı içerisinde yeni tescil edilmemiş olmasına karşın 2015 yılı içerisinde herhangi bir
aylık prim ve hizmet belgesi bildirimi yapmamış veya tüm çalışanları için 0 gün 0 TL
kazanç şeklinde bildirim yapmış ise 2016 yılında yeni tescil edilmiş işyerleri gibi
değerlendirilmiştir. 2016 yılında destek sağlanacak ay için 2015 yılının aynı ayında
herhangi bir bildirim yapılmamış ise 2015 yılı içerisindeki bir sonraki ayda bildirimi
yapılan prim günü sayısı, o da yoksa sonraki ayda bildirimi yapılan prim günü sayısı
esas alınmıştır.191
Asgari ücret desteğinden alt işverenler de faydalandırılmıştır. 2015 yılında veya
daha öncesinde alt işverenlik tescili yapılan alt işverenlere sağlanacak destek normal
işverenlere sağlanan destekte olduğu gibi hesaplanmıştır. 2016 yılı içerisinde alt
işverenlik tescili yapılan alt işverenlere ise yeni tescil işyerleri gibi destek
sağlanmıştır.192
Asgari ücret desteği uygulaması kapsamında, işverene ödenecek, aylık olarak
hesaplanan destek tutarı işverenin sonraki ayda/aylarda ödeyeceği SGK primlerinden
mahsup edilmiştir. İşverenin ödeyeceği SGK primi destek tutarından az ise işverene
verilen destek işverenin ödeyeceği SGK primi tutarında kalmıştır. Her durumda,
işverenin kendisine verilecek destek tutarının 28.02.2017 tarihine kadar mahsup
edileceği bir borcu bulunmaması durumunda ilgili destek tutarı Hazineye devredilmiştir.
Destek kapsamında yalnızca sosyal güvenlik sigortası primleri mahsup edilmiş olup
işsizlik sigortası primleri destek kapsamında mahsup edilmemiştir.193
Kamu kaynaklarının yersiz olarak harcanmaması ve teşvikten kaynaklı mükerrer
harcamaya yer vermemek adına yasa koyucu tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından
ihaleli iş alan işverenlerin faydalandığı destek tutarı kadarki kısmın kurum/kuruluş
tarafından işverenin hak edişinden kesilmesi şeklinde hüküm getirilmiştir.194
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27.01.2017 tarihinde, 6770 Sayılı Kanun Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’un 27’nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 71’inci madde eklenerek
desteğin süresi bir yıl daha uzatılmıştır. 2017 yılında sağlanacak asgari ücret desteği
tutarı 2016 yılının ilgili ayları esas alınarak yukarda bahsedilen esaslar çerçevesinde
hesaplanmıştır. 2016 yılının hangi ay için destek sağlanacaksa 2015 yılının aynı ayı için
bildirimi yapılan prim ve hizmet belgelerindeki toplam prim günü sayısı ve 2016 yılının
ilgili ayındaki prim günü sayısı esas alınırken 2017 yılında sağlanacak asgari ücret
desteğinde 2017 yılının hangi ayı için destek sağlanacaksa o ay için bildirimi yapılan
aylık prim ve hizmet belgesindeki gün sayısı ile 2016 yılının aynı ayında bildirimi
yapılan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim günü sayısı esas alınmıştır.195
2016 yılında sağlanan destek tutarının hesabında, 2015 yılının ilgili ayına ilişkin
bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki prime esas günlük kazancı 85 TL ve
altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı esas alınırken; 2017
yılında sağlanacak destek tutarı hesabında, 2016 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında
bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı esas alınmıştır. 196 Bu maddeler
dışında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret desteğinin kapsamı, yararlanma koşulları
ve genel esasları 2016 yılında uygulanan asgari ücret desteğinin, 2017 yılına göre
uyarlanmış hali şeklinde olmak kaydıyla, aynısıdır. 197
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE ÜCRET SÜBVANSİYONU UYGULAMA LARINA
İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Çalışmanın ikinci bölümünde seçilmiş bazı ülkelerin ücret sübvansiyonu
uygulamaları ve bu uygulamalar sonucunda elde ettikleri çeşitli sonuçlar incelenmiştir.
Bu bölümde ise, ilgili uygulamalar ve sonuçları ışığında Türkiye’de hayata geçirilmiş
olan ücret sübvansiyonu uygulamalarına yönelik çeşitli önerilerde bulunulacak ve
İŞKUR için yeni bir ücret sübvansiyonu model önerisi getirilecektir. Bu bölümde, ücret
sübvansiyonu modeli önerisi getirilirken faydalanılmak üzere, ücret sübvansiyonu
tasarlanırken belirlenmesi ve dikkat edilmesi gereken unsurlara da yer verilecektir.
4.1. TURİZM

SEKTÖRÜNDE

İSTİHDAMIN

DESTEKLENMESİ

EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖNERİLER
Üçüncü bölümde bahsedildiği üzere 2016 yılında Rusya ile yaşanan kriz ve terör
olayları nedeniyle yabancı turist sayısında büyük düşüş görülmüştür. Bu duruma bağlı
olarak önemli bir istihdam ve döviz geliri sağlayıcı konumda olan turizm sektörünün
faaliyetlerinde ve istihdam seviyesinde ciddi düşüşler yaşanmıştır. Bu kapsamda,
SİDEP hayata geçirilmiş ancak programın şartlarının ağırlığından ve sektörün
gereksinimlerini karşılayamamasından 01.06.2017 itibarıyla dolayı programa herhangi
bir başvuru olmamıştır. 2017 yılında turizm sektöründe 2016 yılında olduğu gibi genel
bir durgunluk beklendiğinden 2017 yılında SİDEP uygulamasına devam edilmesi
önerilmektedir. Ancak programda çeşitli değişiklikler yapılarak programın işlerliği ve
etkinliğin artırılabileceği değerlendirilmektedir. Programın işlerliğinin artırılmasına ve
etkinleştirilmesine yönelik çeşitli öneriler aşağıda sıralanacaktır.
Üçüncü bölümde yer alan Tablo 9’dan anlaşılacağı üzere turizm sektöründe
Nisan-Ekim ayları arasında çalışan sayısı geri kalan döneme göre oldukça yükselmekte,
geri kalan dönemde ise sektörün toplam istihdam seviyesi oldukça düşmektedir. Her yıl
Nisan ayından itibaren sektörde mevsimlik olarak çalışanlar işbaşı yapmakta, Ekim ayı
içerisinde işten ayrılmakta veya 19 (mevsim bitimi iş akdinin askıya alınması)
kodundan kişilerin çıkışı verilmektedir. Bir diğer ifadeyle sektörde her yıl 6-7 aylık
süreyle istihdam edilen, 5-6 aylık sürede ise iş akdi askıda olan belirli bir çalışan kesim
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bulunmaktadır. Bir anlamda sektörün istihdamının bir kısmının rutini bu şekildedir.
Ancak SİDEP’te; işverenlerin, sektörün 2016 yılında içerisinde bulunduğu zor koşullara
rağmen,

çalışma

alışkanlıklarını

değiştirmesi

ve

3

aylık

sübvansiyondan

faydalanabilmek için sezonluk olarak (6-7 ay) çalıştırdıkları kişileri 2-3 ay fazladan
çalıştırma maliyetine katlanarak 9 ay kesintisiz çalıştırmaları beklenmektedir. Böylesine
bir maliyetten kaçındıkları için işverenler programdan faydalanmamıştır.
2016 yılında hayata geçirilen SİDEP’ten herhangi bir işverenin faydalanmadığı
düşünüldüğünde, sezon bitmesine rağmen kişileri bir süre daha istihdam ederek ek bir
maliyete katlanmaya işverenlerin sıcak bakmadığı ortadadır. Bu bakımdan, sektörün
çalışma alışkanlıklarını değiştirmek yerine sektörün turizm sezonu içerisinde
faydalanabileceği bir ücret sübvansiyonu programı uygulanmasının daha uygun olacağı
düşünülmektedir.
Turizm sektörünün içinde bulunduğu zorlu koşullarda istihdamını azaltmasının
engellenmesi amacıyla sektörde faaliyet gösteren işverenlerin turizm sezonu olan NisanEkim ayları arasındaki dönemde istihdam ettikleri kişiler için işverenlere ücret
sübvansiyonu ödemesi yapılması daha faydalı olacaktır. Bu şekilde sağlanacak destek
ile hem sektörün istihdam seviyesi 2016 yılında olduğu gibi düşmemiş hem de
işverenlerin maliyetleri azalacağından uluslararası alanda fiyat rekabeti açısından
avantajlı konuma geçmiş olacaktır. Maliyetlerinin azalmasına bağlı olarak fiyatlar aşağı
çekilerek yurtdışından daha fazla turist Türkiye’ye çekilebilecektir. Bu durum hem
istihdamı hem de ihracatı artıracaktır.
Program 2016 yılında olduğu haliyle (önceki yıl 19 çıkış kodundan bildirilme,
belirli bir süre bu askı kodunda kalma ve içinde bulunulan yıl yeniden istihdam edilerek
belirli

bir

süre

çalıştırılma)

uygulanacaksa

aşağıda

belirtilen

değişikliklerin

yapılmasının programın etkinliğini artıracağı değerlendirilmektedir.
2016 yılında hayata geçirilen SİDEP’te 2015 yılı içerisinde Genelgede belirtilen
NACE kodlarında faaliyet gösteren işverenlerin SGK kayıtlarında işten çıkış kodu 19
(mevsim bitimi iş akdinin askıya alınması) olarak bildirmesi ve bu kişilerin 19 çıkış
kodunda en az 3 ay süreyle kalması gerekmektedir. Bu durumda, 01.10.2015 tarihinden
sonra 19 kodundan çıkışı verilen kişiler 3 aylık süreyi dolduramayacağından program
kapsamına girememektedir. Ancak sektörün mevsimlik olarak çalıştırdığı kişilerin
63

büyük kısmının işten çıkarıldığı sezon sonunun eylül ve ekim ayları (Bkz. Tablo 9)
olduğu görülmektedir. 2015 yılında Eylül ayında 42.321, Ekim ayında ise 68.035
kişinin işten çıkışı verilmiştir. 1 Ekim 2015 tarihinden sonra 19 çıkış kodunda
bildirilenlerin programdan faydalanamayacağı değerlendirildiğinde 19 çıkış koduyla
işten çıkışı verilmesine rağmen 3 aylık süreyi doldurmamasından dolayı program
kapsamına alınmayan büyük bir kesimin olduğu görülmektedir. Programın amacının
mevsimlik olarak çalıştırılan turizm sektöründeki çalışanların tüm yıl istihdamının
sağlanması ise 3 aylık bekleme süresinin kaldırılması veya kısaltılması tavsiye
edilmektedir.
Program kapsamına giren kişilerin 01.01.2016 - 31.05.2016 tarihleri arasında 19
kodunda çıkışının verildiği işyerinde istihdam edilmesi durumunda 9 ay kesintisiz
olarak istihdam edilmeleri durumunda işveren programdan faydalanabilmektedir.
Programın amaçlarından birisinin mevsimlik olarak istihdam edilen kişilerin
istihdamlarının tüm yıla yayılması olduğu düşünüldüğünde, kişiyi 2016 yılı içerisinde
istihdam eden işverenin aynı işveren olması şartının kaldırılması uygun olacaktır. Bu
şekilde 2015 yılı içerisinde 19 çıkış kodundan çalışanlarının işten ayrılışını bildirmeyen
işverenler de programdan faydalanabilmek için mevsimlik olarak çalıştırılan bu kişileri
istihdam etmek isteyecektir.
Program kapsamında işverenler tarafından haftada en az bir tam çalışma gün
süresi kadar program katılımcılarına mesleki eğitim veya kişisel gelişim eğitimi
verilmesi gerekmektedir. Ancak, verilecek eğitimlere belirli bir standart getirilmediği
gibi herhangi bir şekilde takibi de oldukça zordur. Verilecek eğitimin İŞKUR tarafından
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında istihdamın korunması ve çalışanların
mesleki sertifika sahibi yapılması amacı ile düzenlenen “çalışanların mesleki eğitim
kursları” kapsamında yapılması durumunda hem SİDEP katılımcılarına verilecek
eğitimin içeriği, süresi ve eğitimi verecek kişiler açısından belirli bir standart
belirlenmiş olacak hem de katılımcılara ulusal düzeyde geçerliliği olan sertifikalar
verilecektir. Bu şekilde SİDEP katılımcılarının istihdam edilebilirlikleri ve çalışma
verimlilikleri de artırılmış olacak, program sonrasında da iş bulma ve bulduğu işte
kalma kabiliyetleri artmış olacaktır. Bu nedenlerle, çalışanların mesleki eğitimi
kurslarının SİDEP’e entegre edilmesi önerilmektedir.
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SİDEP başvurularının toplu veya her ay ayrı ayrı olmak üzere en geç 30.06.2017
tarihinde yapılması gerekmektedir. Programın takibinin sağlıklı yapılabilmesi ve
maliyetinin önceden belirlenmesi için program başvurularının kişiler istihdam
edilmeden önce yapılması yönünde değişiklik önerilmektedir.
SİDEP kapsamında verilen sübvansiyon asgari ücret düzeyindeki ücret, vergi ve
sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerini kapsamaktadır. Sosyal güvenlik
primlerine yönelik teşviklerden faydalanan sigortalıların bilgileri SGK tarafından
İŞKUR ile paylaşılmadığından SİDEP kapsamında yapılacak ödemelerde yersiz ödeme
yapılmasına neden olabilecektir. Bunun önüne geçilmesi amacıyla Genelgede ödeme
yapılan tutarların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından sıkı bir şekilde takip
edilmesi yönünde hüküm getirilmiştir. Ancak bunun doğuracağı iş yükü İl
Müdürlüklerini oldukça zor duruma sokacaktır. Bunun aşılması adına SGK tarafından
teşviklerden faydalandırılan sigortalıların bilgilerinin İŞKUR ile paylaşılması büyük
önem arz etmektedir. Bu şekilde işverenlere yapılacak sübvansiyon ödemeleri sistemsel
olarak hesaplanabilecek, hem il müdürlüklerinin iş yükü azaltılmış hem de işverenlere
mükerrer ödemeler yapılmamış olacaktır.
4.2.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN ÖNERİLER

Üçüncü Bölümde detaylıca incelendiği üzere, 2016 yılında asgari ücretteki
%30’luk artıştan dolayı işverenlerin çalışanlarını işten çıkarmasını önlemek amacıyla
devlet tarafından bu artıştan kaynaklanan maliyetin bir kısmının karşılanması için
Asgari Ücret desteği uygulaması hayata geçirilmiştir. Destek kapsamında, 2016 yılı
ilgili ayında işyerinin alacağı destek tutarı hesaplanırken 2015 ve 2016 yılının aynı
ayında işyerinden aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarından
bildirimi yapılan toplam prim günü sayısı kontrol edilmiş, 2015 yılının aynı ayında
bildirimi yapılan gün sayısını geçmemek kaydıyla 2016 yılının cari ayında bildirimi
yapılan toplam prim günü sayısı 3,33 TL ile çarpılarak hesaplanmıştır. Uygulamanın
2017 yılında devam eden halinde çeşitli değişiklikler yapılarak desteğin etkinliğinin
artırılabileceği değerlendirilmektedir.
2016 yılının ilgili ayında sağlanacak destekte 2015 yılının aynı ayında aylık prim
ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen kişilerin
toplam prim gününün esas alınması ilave istihdam sağlayan işverenlerin dışlanmasına
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olmaktadır. 2015 yılına göre 2016 yılında çalışan sayısını artıran işverenler ilave olarak
istihdam ettikleri kişilerden dolayı bu destekten faydalanamamaktayken 2015 yılına
göre 2016 yılında istihdam sayısını azaltan işverenler destekten yararlandırılmıştır. Her
ne kadar desteğin amacı mevcut istihdamı korumak olsa da ilave olarak istihdam
sağlayan işverenlere bu ilave istihdamlarından dolayı destekten faydalandırılmalarının
istihdam artışında olumlu etkiye neden olacağı değerlendirilmektedir.
Asgari ücret desteği kapsamında belirlenen şartları taşıyan her sigortalı için
işverene destek sağlanması, destek olmadığında işini kaybetme riski bulunmayan
kişilerin de destekten faydalanmasına neden olmaktadır. Bu durum, asgari ücret desteği
uygulamasında dara kaybına neden olmaktadır. Bu dara kaybının önüne geçilmesi
adına, asgari ücretteki bu artıştan ciddi anlamda etkilenen işyerlerine ve işini
kaybetmesi daha muhtemel olan kişilere destek sağlanmasının daha uygun olacağı
düşünülmektedir. Bu şekilde, işini kaybetme riski bulunmayan kişiler için işverenlere
gereksiz ödemeler yapılmamış olacaktır.
4.3. ÜCRET SÜBVANSİYONU MODEL ÖNERİSİ

4.3.1. Ücret Sübvansiyonu Tasarlanırken Belirlenmesi ve Dikkat Edilmesi
Gereken Unsurlar
Ücret

sübvansiyonu

uygulamalarının

başarısı

büyük

ölçüde

tasarımın

özelliklerine (sübvansiyon miktarı, hedef grup ve işverenlere yönelik koşullar vb.)
bağlıdır.

198

Bu kısımda, ücret sübvansiyonu programları tasarlanırken belirlenmesi

gereken unsurlara ve dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlara aşağıda yer verilecektir.
İlk olarak ücret sübvansiyonunun arz yönlü mü yoksa talep yönlü mü olacağı
belirlenmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus iş gücü arzının iş gücü talebini
karşılayıp karşılamadığıdır. İş gücü arzı iş gücü talebini karşılayamıyor, iş gücüne
katılım istenilen düzeyde olmuyorsa arz yönlü ücret sübvansiyonu verilmeli, iş gücü
arzı iş gücü talebinden fazla ise talebi artırmak amacıyla talep yönlü ücret sübvansiyonu
verilmelidir. İş gücü arzı fazlalığı yaşanılan ülkelerde talep yönlü ücret sübvansiyonu
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uygulanarak işverenlerin iş gücü maliyeti azaltılmakta ve bu şekilde istihdam artışı
sağlanmaktadır.199
İkinci belirlenmesi gereken husus ise hedef grubun; genç, kadın, eski hükümlü,
engelli, uzun süreli işsiz vb. dezavantajlı kişilerden hangisini ya da hangilerini
kapsayacağı ve bu kişileri istihdam eden her işverene mi yoksa mevcut çalışanlarına
ilave olarak istihdam edenlere mi destek sağlanacağıdır. Hedef grup ne kadar dar tutulur
ise programın iş yükü ve programda yaşanacak dara kaybı o kadar azalmaktadır. Hedef
grup geniş tutulduğunda sübvansiyon olmaksızın iş bulabilecek kişiler de istihdam
edileceğinden programda dara kaybı yaşanmaktadır. Hedef grup dar tutulsa bile
işverenler hedef gruptaki istihdam edilebilirliği en yüksek kişileri istihdam etme
eğilimindedir. Bu nedenle hedef grupta yer alan kişinin sübvansiyondan faydalanıp
faydalanmayacağının kamu istihdam kurumu tarafından kişinin durumu incelenerek
karar verilmesi daha uygun olmakla birlikte oldukça fazla iş yükü oluşturmaktadır.
Hedef gruptaki kişileri mevcut çalışanlarına ilave olarak istihdam etme şartı
aranmadığında işverenler mevcut çalışanlarını işten çıkarıp sübvansiyon kapsamındaki
kişileri istihdam etmektedir. Bu durumda hedef gruptaki kişilerin istihdamı artarken
toplam istihdamda anlamlı bir artış sağlanamamaktadır. Hedef grup oldukça dar
tutulduğunda (örneğin, 1 yıl ve uzun süreli işsiz 15-24 yaş aralığındaki gençler) ücret
sübvansiyonu programı maliyet açısından oldukça etkin olmaktadır, ancak bu durumda
sübvansiyon stigmatik etkiye neden olabilmektedir. 200
Üçüncü belirlenmesi gereken husus ise yapılacak sübvansiyon ödemesinin
tutarının ne kadar olacağıdır. Sübvansiyon tutarının işverenin hedef gruptaki kişileri
istihdam etmeye teşvik edecek kadar yüksek olması gerekir. Hedef grupta yer alan her
durumdaki işsizin istihdamı sağlanmak isteniyorsa ücretin belirli bir oranının üst limit
olmaksızın karşılanması uygundur. Ancak hedef grup içerisinde istihdam edilebilirliği
daha düşük kişilerin istihdamının sağlanması hedefleniyor ise yapılacak sübvansiyon
ödemesinin maktu bir tutar olması veya asgari ücretin belirli bir oranı ile sınırlı
tutulması daha uygun olmaktadır. Sübvansiyon ödemesi bu şekilde sınırlandığında
düşük ücretli çalışanların ücretlerinin diğer çalışanlara göre daha yüksek orandaki
yüzdesi sübvanse edildiğinden işverenler düşük ücret düzeyinde çalışacak kişileri
199
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istihdam etme eğiliminde olmaktadır. Bu nedenle, düşük ücretli çalışmayı kabul eden
kişiler genellikle istihdam edilebilirliği düşük kişiler olduğundan bu şekilde sınırlı
sübvansiyon uygulanması hedef grup içerisinde yer alan istihdam edilebilirliği düşük
kişilerin istihdamını artırma noktasında daha etkilidir. 201
Sübvansiyon oranı, istihdamı sağlanmak istenilen kişilerin düşük üretkenlikle
çalışmasından dolayı işverenin yaşadığı kaybın tazmin edilmesi amacıyla en az hedef
gruptaki kişilerin emeklerinin beklenen marjinal verimliliği ile asgari ücret düzeyi
arasındaki fark kadar olmalıdır. Hedef grup içerisinde farklı üretkenlik seviyelerinde
kişiler mevcut ise sübvansiyon tutarının üretkenlik seviyeleri farklı kişilere farklı
oranlarda uygulanması daha uygundur. Bu durumda üretkenlik seviyesi daha düşük olan
kişiler için daha yüksek sübvansiyon verilmesi gerekir. Bu tür uygulamalarda süre
ilerledikçe istihdamda kaldıkları süre boyunca kişilerin üretkenlikleri artacağından
sübvansiyon oranının düşürülmesi daha uygun olmaktadır. 202
Dördüncü belirlenmesi gereken husus ise ücret sübvansiyonun ne kadar süreyle
verileceğidir. Geçici süreli ücret sübvansiyonları açık uçlu veya sınırsız süreli ücret
sübvansiyonlarından daha etkindir. Ücret sübvansiyonları kapsamında verilen desteğin
süresi genellikle 6 ay ila 2 yıl arasında olmakta olup sübvansiyonun amacına göre
belirlenmektedir. İlk kez istihdam edilen kişiler iş deneyimi olmamasından dolayı
işverenler tarafından beceri düzeyi ve üretkenliği bilinmediğinden istihdam edilmekte
zorluk çekmektedir. Kısa süreli ücret sübvansiyonları (6 ay veya daha kısa süreli)
genelde ilk kez istihdam edilecek kişilere yönelik uygulanmaktadır. Bu sayede kişiler iş
tecrübesi edinmekte, çalışarak işi öğrenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus
işin sübvansiyon süresince öğrenilip öğrenilemeyeceğidir.

Orta vadeli

ücret

sübvansiyonları (9 aydan 2 yıla kadar) mesleki bilgi ve beceri düzeyi düşük veya iş
deneyimi az kişileri istihdam eden işverenlere sağlanmaktadır. Bu süre sonunda kişiler
çalışarak hem deneyim kazanmış olmakta hem de mesleki bilgi ve beceri düzeyleri
artmaktadır. Sübvansiyon süresi bittiğinde kişilerin istihdamda kalma kabiliyetleri
artmış olmakta, bir diğer ifadeyle kişiler istihdam edilebilmek için sübvansiyona ihtiyaç
duymamaktadır. Uzun süreli ücret sübvansiyonları (2 yıl veya uzun süreli, nadiren
süresiz) istihdam edilebilirliği oldukça düşük, iş aramada birden fazla dezavantajı
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bulunan kişilere (ağır engelli ve 2 yıl ve uzun süreli işsiz, vb.) yönelik olarak nadiren
uygulanmaktadır. 203
Beşinci belirlenmesi gereken husus ise sübvansiyon ödemesinin nasıl
yapılacağıdır. Bu konuda; ücret sübvansiyon ödemesinin doğrudan işverene yapılması,
ücret sübvansiyonun vergi borçlarından mahsup edilmesi ve ücret sübvansiyonun sosyal
güvenlik ve işsizlik sigortası primleri borçlarından mahsup edilmesi şeklinde üç seçenek
bulunmaktadır. Devletler tarafından ücret sübvansiyonunun ödenmesinde kendileri için
en az maliyetli ve takibi en kolay yöntem seçilmektedir. Bu durum ülkenin ve ücret
sübvansiyonunu uygulayan kurumun yönetimsel farklılıklarına göre değişkenlik
göstermektedir.204
Yapılacak ödemenin hesaplama yönteminin kolay ve anlaşılır olması hem
programın takibini kolaylaştırmakta hem de ödemelerin görevli personeller tarafından
daha sağlıklı yapılmasında etkili olmaktadır. 205
Ücret sübvansiyonu programına çeşitli ek şartlar ve kurallar getirilerek hem
suiistimaller engellenebilmekte hem de programın etkinliği artırılabilmektedir.
Programlarda sübvansiyon süresi dolmadan işten çıkarılan sübvansiyon kapsamındaki
kişi için işverene yapılan ödemelerin işverenden tahsil edilmesi kişileri en azından
sübvansiyon süresince istihdamda tutabilmektedir. Bu şekilde, işverenler kısa süreli iş
gücü ihtiyaçlarını sübvansiyon kapsamında kapatamamaktadır. Bir diğer eklenilebilecek
kural ise kişilerin sübvansiyondan sonra da işte kalabilmelerinin sağlanması için
işverenden kişileri belirli bir süre istihdam etmeye devam edeceğine dair taahhüt
alınmasıdır. Bu yolla kişilerin sübvansiyon sonrasında da en az taahhüt alınan süre
kadar daha istihdamda kalmaları sağlanmış olmaktadır. 206
Getirilebilecek bir diğer kural ise işverenin daha önce çalıştırdığı kişi için
(Belirli bir süreyle sınırlı tutulabildiği gibi daha önce hiç çalışmamış olma şartı da
aranabilmektedir.) sübvansiyondan faydalandırılmamasıdır. Bu şekilde, işverenin
mevcut çalışanlarını işten çıkarıp aynı kişileri sübvansiyon kapsamında yeniden işe
alması engellenebilir. Sübvansiyon kapsamında toplam istihdamın da artması
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amaçlanıyor ise işverenlerin mevcut çalışanlarına ek olarak istihdam ettikleri kişi için
destek sağlanabilir ve sübvansiyon süresince işverenin çalışan sayısını koruması
şeklinde kısıtlama getirilebilir.207
Kişilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla sübvansiyon süresince
işverenlerin haftalık veya aylık çalışma süresinin belirli bir kısmında sübvansiyon
kapsamındaki kişilere mesleki eğitim vermeleri şeklinde ek kural getirilebilir. Bu yolla
sübvansiyon sona erdiğinde kişilerin mesleki bilgi ve beceri düzeyleri artmış olacaktır.
Ayrıca, sübvansiyon programlarının danışmanlık, iş arama becerileri eğitimi gibi diğer
kamu istihdam kurumu faaliyetleriyle entegre edilmesi programın etkinliğini
artırmaktadır.208
Ücret sübvansiyonu programlarında suiistimalleri önlemek adına çok sıkı
kurallar getirilmesi bir yandan programın etkinliğini artırırken bir yandan da
işverenlerin programdan faydalanmak istememelerine neden olmaktadır. Ayrıca,
program karmaşıklaştıkça programın takibi de zorlaşmaktadır. Bu nedenle, programda
çok ciddi anlamda etkinlik kaybına neden olmayacak ise ek kural getirilmesi uygun
olmamaktadır. 209
Araştırmalara göre ücret sübvansiyonları programlarından genellikle büyük
işletmeler faydalanmakta olup küçük işletmeler genelde sübvansiyondan haberdar bile
olmamaktadır. Bu durumun önüne geçerek sübvansiyonun farklı büyüklüklerdeki
işletmelerde de uygulanabilmesi adına her türlü iletişim kanalından (televizyon, radyo,
gazete, sosyal medya, vb.) tanıtımının yapılması faydalı olmaktadır. 210
Programın

sağlıklı

şekilde

takip

edilebileceği

ve

istenilen

düzeyde

raporlamaların yapılabileceği bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulması programın
etkinliğini oldukça artırmaktadır. İyi kurgulanmış bir izleme sistemi ile programın
amacına uygun şekilde devam edip etmediği ve herhangi bir aksaklık olup olmadığı
zamanında tespit edilebilmektedir. Ayrıca, programın düzenli aralıklarla yerinde kontrol
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edilmesi her ne kadar maliyetli olsa da programda oluşan aksaklıkların zamanında tespit
edilmesi ve çözüm bulunması açısından son derece önemlidir.211
Program süresince sağlıklı raporlama yapılabilmesi için; program kapsamında
istihdam edilen kişilerin profil özelliklerinin, istihdam edildikleri işyerinde aldıkları
ücret tutarının, eğitim durumlarının, işyerinin sektörünün ve ihtiyaç duyulan diğer
bilgilerin düzenli olarak alınması gerekmektedir. Bu bilgiler ile program süresince
yapılan raporlamalar sayesinde programın amacı dışına çıkması durumunda müdahale
edilebilmektedir. İşverenlerin ve program kapsamında istihdam edilen kişilerin program
ile ilgili görüş ve düşüncelerinin alınması amacıyla anket uygulanması da programda
mevcut olan sorunların tespiti ve zamanında çözümü açısından önemlidir. 212
Program uygulamaya konulmadan önce hem öngörülemeyen risklerin tespit
edilebilmesi hem de programın etkisinin ölçülebilmesi amacıyla pilot olarak bir bölgede
veya sektörde uygulanması önerilmektedir. Bu şekilde pilot programlarda programın
uygulandığı bölge ile uygulanmadığı ve diğer yönlerden benzer şartlara sahip bir bölge
seçilerek iki bölgenin araştırmalarla karşılaştırılması yapılarak pilot programın ne
derece

etkili

olduğu

belirlenebilmektedir.

ve

sonuçlarının

istenilen

düzeyde

olup

olmadığı

da
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4.3.2. Ücret Sübvansiyonu Modeli
Ücret sübvansiyonu programları başta dezavantajlı kişilerin istihdamı olmak
üzere belirlenen çeşitli hedef gruplardaki işsizlerin istihdamını korumada ve artırmada
gelişmiş devletler tarafından kullanılan bir politika aracıdır. Türkiye’de dezavantajlı
grupların istihdamını sağlamak amacıyla uygulanan çeşitli istihdam teşvikleri
bulunmaktadır. Ancak, normal statüdeki kişilerin işsizliğinin yüksek olmasından dolayı
her ne kadar çeşitli istihdam teşvikleri uygulanıyor olsa da dezavantajlı gruplarda yer
alan kişilerin istihdamı istenilen düzeye ulaşamamıştır. Çalışmada hem Türkiye İş
Kurumuna yeni bir politika aracı kazandırmak hem de dezavantajlı grupta yer alan
kişilerin istihdamını artırmak amacıyla dezavantajlı grupta yer alan belirli bir işsiz
grubuna yönelik uygulanması planlanan bir ücret sübvansiyonu modeli kurulacaktır.
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Türkiye’de iş gücü arzı iş gücü talebinden oldukça fazla olduğundan talep yönlü ücret
sübvansiyonu modeli önerilecektir.
2017 yılında hayata geçirilen “Milli İstihdam Seferberliği” kapsamında
uygulamaya konulan “+2 Milyon İstihdam” isimli istihdam teşviki ile Türkiye’de “artı
istihdam” kavramı oldukça tanınır bir ifade halini almıştır. Bu nedenle, programın
isminin “Gençler için Artı İstihdam Programı” olması tavsiye edilmektedir. Tüm
işverenlerin ve işsizlerin programdan haberdar olmalarını sağlamak amacıyla her türlü
iletişim kanalından programın tanıtımın yapılması uygun olacaktır.
Önerilecek ücret sübvansiyonu programı modelinin öncelikle bir veya birkaç
ilde pilot olarak uygulanması hem öngörülemeyen risklerin tespit edilmesini hem de
programda yapılması gereken değişikliklerin görülmesini sağlayacaktır. Ayrıca, bu
şekilde uygulanan pilot programlarda birbirleriyle benzer durumda olan iki il seçilerek
bu illerden birisinde program uygulanıp diğerinde uygulanmayarak program sonrasında
çeşitli analizler yapılması uygun olacaktır. Bu şekilde yapılacak analizler ile programın
iş gücü piyasasında istenilen sonuçları verip vermediği anlaşılmış olacaktır. Bu,
programın ülke genelinde uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi açısında son
derece önemlidir.
4.3.2.1. Programın Bütçesi
İstihdamı desteklemek amacıyla, istihdamın korunmasına ve artırılmasına,
işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika
gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla
düzenlenecek programın bütçesinin, SİDEP’te olduğu gibi, İşsizlik Sigortası Fonundan
aktif iş gücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlarına ayrılan Fonun bir önceki yıl
prim gelirlerinin % 30’luk kısmından karşılanması tavsiye edilmektedir.
4.3.2.2. Hedef Grup
TÜİK tarafından açıklanan Şubat 2017 iş gücü istatistiklerine göre 15-24 yaş
aralığındaki gençlerin işsizlik oranı %23,3 seviyesindedir.214 TÜİK verilerine göre
Şubat 2017 itibarıyla 15-24 yaş arası genç işsiz sayısı 1 milyon 127 bin seviyesinde,
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toplam işsiz sayısı ise 3 milyon 884 bin seviyesindedir. 215 Diğer bir ifadeyle, yaklaşık
olarak her 3 işsizden birisi genç işsizdir. Bu nedenle, önerilecek model kapsamında 1524 yaş aralığındaki gençler istihdamı desteklenecek hedef grup olarak belirlenmiştir.
Ücret sübvansiyonu programı ile iş bulmakta zorlanan gençlerin istihdam edilerek hem
iş deneyimi kazanması hem de mesleki bilgi ve becerilerinin artması sağlanmış
olacaktır. Ancak ihtiyaca göre kadın, engelli, eski hükümlü, uzun süreli işsiz, işsizlik
ödeneği alan, 35 yaş üzeri işsizler vb. iş aramada dezavantajlı sayılan işsiz gruplarının
birisine veya birden çoğuna yönelik olarak da program uygulanabilecektir.
Programın hedef grubu geniş tutulduğunda sübvansiyon olmaksızın iş
bulabilecek kişilerin de istihdamının desteklenmesinden dolayı oluşacak dara kaybını
önlemek adına her durumdaki genç işsizler yerine 6 ay ve daha uzun süredir işsiz olan
gençlerin istihdamının desteklenmesi dara kaybını azaltacaktır. Ocak 2017 itibarıyla
İŞKUR’a kayıtlı en az 6 aydır işsiz olan 15-24 yaş aralığındaki gençlerin sayısı
325.953’tür.
4.3.2.3. Sübvansiyon Miktarı ve Süresi
Gençlerin işsizlik oranının yüksek olmasının temel nedeni iş deneyimi eksikliği
ve mesleki bilgi ve beceri seviyesinin düşük olmasıdır. 6 ay ve daha uzun süreli işsiz
olan 15-24 yaş arasındaki gençleri istihdam eden işverenlerin gençlerin düşük
verimlilikle çalışmalarından dolayı yaşayacakları zararın tazmin edilmesi amacıyla
işverenlere program kapsamında istihdam ettiği her bir genç için 12 ay süreyle brüt
asgari ücretin yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kalan tutarının %50’si oranında
(2017 yılı için 635,38 TL) ödeme yapılmasının gençlerin istihdamını artırmada yeterli
olacağı değerlendirilmektedir.
Herhangi bir teşvikten faydalanmayan işveren için asgari ücretli bir çalışanın
aylık ücretten kaynaklı maliyeti 2.177,43 TL, SGK primi işveren payında 5 puanlık
indiriminden faydalanan işveren için asgari ücretli bir çalışanın aylık ücretten kaynaklı
maliyeti 2.088,56 TL ve SGK primi işveren payında 5 puanlık indiriminden ve asgari
ücret desteğinden faydalanan işveren için asgari ücretli bir çalışanın aylık ücretten
kaynaklı maliyeti 1.988,57 TL’dir. Bu bağlamda, önerilen programda herhangi bir
teşvikten faydalanmayan işveren için asgari ücretli bir çalışanın aylık maliyetinin
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%29,18’i, SGK primi işveren payında 5 puanlık indiriminden faydalanan işveren için
asgari ücretli bir çalışanın aylık maliyetinin %30,42’si ve SGK primi işveren payında 5
puanlık indiriminden ve asgari ücret desteğinden faydalanan işveren için asgari ücretli
bir çalışanın aylık maliyeti %31,95’i karşılanmış olacaktır. İşverenlerin diğer istihdam
teşviklerinden de faydalanabileceği düşünüldüğünde programın hedef grubundaki
kişilerin

istihdam

olanaklarının

program

ile

birlikte

oldukça

artacağı

değerlendirilmektedir.
4.3.2.4. Program Kapsamında Verilecek Eğitim
Program kapsamında, istihdam edilebilirliği düşük gençlerin hem istihdamının
sağlanması hem de program süresince mesleki yeterliliklerinin artırılması amacıyla
işverenler ile çalışanların mesleki eğitimi kurslarının düzenlenmesi uygun olacaktır. Bu
şekilde, program kapsamında istihdam edilen kişilerin hem mesleki bilgi ve beceri
düzeyleri artacak hem de bu kişiler ulusal düzeyde geçerliliği olan sertifikalara sahip
olacaktır. Böylece, sübvansiyon sonrasında kişilerin istihdam edilebilirlikleri ve
istihdamda kalma kabiliyetleri artırılmış olacaktır.
4.3.2.5. Genel Kurallar
Program kapsamında sağlanacak desteğin yalnızca özel sektör işverenlerine
yönelik uygulanmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Kamu işyerlerinin kadro
ve pozisyon ihdas süreçleri önceden belli olduğundan ve kamu işyerleri tarafından bu
kadro ve pozisyonların zaten doldurulacak olmasından dolayı kamuya aktarılacak bu
kaynak ile özel sektör işverenlerince daha fazla gencin istihdamının sağlanabileceği
değerlendirilmektedir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarından alım ve yapım işleri
kapsamında faaliyet gösteren işyerlerinin destekten faydalandırılmaması tavsiye
edilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarından alım ve yapım işi alan işverenlerin
hâlihazırda kaç çalışan istihdam edeceği genel olarak bellidir ve İŞKUR tarafından
işverene ödenen sübvansiyon tutarının kamu kurum kuruluşu tarafından işverenin hak
edişinden düşülerek ödenmesi gerekmektedir. Pratikte bu durumun takibi ve
uygulanması çeşitli sorunlara neden olacağından kamu kurum ve kuruluşlarından alım
ve yapım işleri yapan işyerlerinin destekten faydalandırılmaması tavsiye edilmektedir.
Ücret

sübvansiyonu

uygulamalarında

hedef

gruptaki

kişileri

mevcut

çalışanlarına ilave olarak istihdam etme şartı aranmadığında, işverenler mevcut
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çalışanlarını işten çıkarıp sübvansiyon kapsamındaki kişileri istihdam etmektedir. Bu
durumda, hedef gruptaki kişilerin istihdamı artarken toplam istihdamda anlamlı bir artış
sağlanamamaktadır. Bu nedenle 6 ay ve daha uzun süreli işsiz olan gençleri, programa
başvuru tarihi itibarıyla işverenin aynı il sınırları içerisindeki bütün işyerlerinin son 12
aylık dönemdeki ortalama çalışan sayısı ile bildirimi yapılan son aylık prim ve hizmet
belgesindeki çalışan sayısından yüksek olanına (“kontenjan hesabında esas alınan
sigortalı sayısı” olarak anılacaktır.) ilave olarak istihdam eden işverenlere destek
sağlanmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu şekilde, işverenlerin
mevcut istihdamlarını hem korumaları hem de artırmaları sağlanmış olacaktır. Yalnızca
ortalama sigortalı çalışan sayısına bakılıp son bildirilen aylık prim hizmet belgesindeki
çalışan sayısına bakılmadığında son ayda çalışan sayısını ortalama sigortalı çalışan
sayısından daha yüksek seviyeye çıkaran işverenler ortalamanın üzerindeki çalışanlarını
işten

çıkarıp

yerlerine

sübvansiyondan

faydalanabilecekleri

kişileri

istihdam

edebilecektir. Bu durumda, bir grubun istihdamı desteklenirken diğer kişilerin istihdamı
negatif olarak etkilenmiş ve artı istihdam yerine ikame istihdama neden olunmuş
olacaktır.
Program kapsamında sağlanan destek süresi sonunda hem kişilerin istihdamda
kalmalarını hem de destek süresi sona erdikten sonra da kişileri istihdam etmeye devam
etmek

isteyen

işverenlerin

programdan

faydalanmalarını

sağlamak

amacıyla

işverenlerden destek süresi sonrasında kişilerin istihdam edilmeye devam edileceğine
dair bir taahhüt alınması faydalı olacaktır. Taahhüt süresinin destek süresi kadar olması
tavsiye edilmektedir. Bu şekilde destek sona erdikten sonra da kişiler en az destek süresi
kadar daha istihdamda kalmaya devam edecektir.
Program kapsamında, kontenjan hesabında esas alınan sigortalı sayısına ilave
olarak 15-24 yaş arası gençleri istihdam edecek işverenlerin destek ve taahhüt süresi
boyunca sigortalı çalışan sayısını koruması yönünde kural getirilmesi uygun olacaktır.
Bu şekilde, programdan faydalanan işverenlerin kontenjan hesabında esas alınan
sigortalıları ve program kapsamında bu sigortalılara ilave olarak istihdam ettiği kişileri
2 yıl (1 yıl destek süresi + 1 yıl taahhüt süresi) boyunca istihdamda tutmaya devam
etmesi sağlanmış olacaktır.
Dönemsel olarak istihdamında azalma olan veya işten ayrılan çalışanı yerine
ivedilikle çalışan bulamayan işverenlerin cezalandırılmaması adına kontenjan hesabında
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esas alınan sigortalı sayısı kontrolünün destek ve taahhüt süresince 3’er aylık dönemler
itibarıyla yapılması tavsiye edilmektedir. Destek süresince 3’er aylık dönemler itibarıyla
yapılan kontrollerde kontenjan hesabında esas alınan sigortalı sayısını koruyamayan
işveren ile düzenlenen program iptal edilerek yapılan ödemelerin yasal faiziyle birlikte
tahsil edilmesi önerilmektedir. Taahhüt süresince 3’er aylık dönemler itibarıyla yapılan
kontrollerde kontenjan hesabında esas alınan sigortalı sayısını koruyamayan işveren ile
ise düzenlenen program iptal edilerek yapılan ödemelerin kalan taahhüt süresine
oranlanarak yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu şekilde,
işverenlerin mevcut istihdamlarını program süresince (destek ve taahhüt süresi toplamı)
korumaları sağlanmış olacaktır.
Katılımcıların destek ve taahhüt süresince istihdamının sistemsel olarak her ay
kontrol edilerek, istihdamı desteklenen kişilerin işten ayrılmalarından kaynaklanan
katılımcı açığının 30 gün içerisinde karşılandığı durumlarda açık karşılanana kadar
geçen sürenin kişi destek süresi içinde ayrıldıysa destek süresine, taahhüt süresi içinde
ayrıldıysa taahhüt verilen sürenin sonuna eklenmesi uygun olacaktır. Bu şekilde işten
ayrılan katılımcının yerine yeni katılımcı eklenerek programın devam etmesi sağlanmış
olacaktır.
Katılımcı açığının karşılanmadığı durumlarda ise; destek süresi içerisinde işten
ayrılan kişi için yapılan tüm ödemelerin, taahhüt süresi içerisinde ayrılan katılımcı için
ise yapılan tüm ödemelerin taahhüt süresinin kalan kısmına oranlanarak yasal faiziyle
birlikte işverenden tahsil edilmesi ve program kapsamında başkaca katılımcı var ise bu
katılımcı ile programa devam edilmesi uygun olacaktır. Bu şekilde işverenin program
süresi

içerisinde

istihdamı

desteklenen

katılımcıyı

işten

çıkararak

program

kapsamındaki yükümlülüklerinden kaçması önlenebilecektir. Birden fazla katılımcının
olduğu programlarda bir katılımcıdan kaynaklanan açığın kapatılmamasından dolayı
yalnızca ilgili katılımcı için program ödemelerin geri alınarak diğer katılımcılar için
programın devam ettirilmesi diğer kişilerin istihdamının olumsuz etkilenmesini önlemiş
olacaktır.
Kişilerin program sonrasında aynı işyerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla
bir katılımcının programdan yalnızca bir kez faydalandırılması şeklinde sınırlama
getirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Ancak mağduriyetlere sebep olmamak
adına, kişinin program kapsamında istihdam edildiği işten kendi istek, kasıt veya kusuru
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ya da 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen fesih sebepleri dışında
bir nedenle ile ayrılması/ çıkarılması durumunda kişi farklı bir programdan ikinci ve son
kez faydalanabilmelidir.
4.3.2.6. İşverenlerde ve İstihdamı Desteklenecek Gençlerde Aranacak Şartlar
Programdan yararlanmak isteyen işverenden;


İŞKUR’a kayıtlı olması,



5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılan en az bir
sigortalı işçi çalıştırması,



Vergi borcu bulunmaması veya vergi borçlarının yapılandırılmış olması,



SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun
bulunmaması

ya

da

borçlarının

tecil

ve

taksitlendirilmesi

veya

yapılandırılmış olması ve taksitlerin düzenli ödenir olması,


İŞKUR’a yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun
bulunmaması

ya

da

borçlarının

tecil

ve

taksitlendirilmesi

veya

yapılandırılmış olması ve taksitlerin düzenli ödenir olması,


Aktif iş gücü kurs ve programları çerçevesinde herhangi bir nedenle yasaklı
durumda olmaması,



4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
istihdam yükümlülüğüne ilişkin engelli kontenjan açığı bulunmaması,

şartlarını sağlamaları yönünde kural konulması tavsiye edilmektedir. Yukarda belirtilen
borcu bulunmaması veya borcunu yapılandırmış ya da taksitlendirmiş olması gerektiği
şeklindeki kural ile moralite sorunu olan işverenlerin programdan faydalanmaları
engellenebilecektir. Program mevzuatı Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’ne
istinaden yayımlanacağından İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlardan
herhangi bir nedenle yasaklı olanların programdan ilgili yönetmeliğin hükümleri gereği
faydalandırılmaması gerekmektedir. Engelli kontenjan açığı olan işverenlerin bu
açıklarını kapatana kadar programdan faydalandırılmamalarının engelli açıklarını
kapatmaları açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
İstihdamı desteklenecek işsizlerin ise;
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15-24 yaş aralığında olması (15 yaşını doldurmuş ve 24 yaşını doldurmamış
olması)



İŞKUR’a kayıtlı en az 6 aydır işsiz olması; (SGK sistemi üzerinden
sorgulanması uygun olacaktır.)



Zorunlu eğitim ile ilişiğinin bulunmaması,



İşverenin üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan veya kayın
hısmı ya da eşi olmaması,



Kurumdan iş ve meslek danışmanlığı hizmeti almış olması,



Aktif iş gücü kurs ve programlarından herhangi bir nedenle yasaklı
olmaması,



Başvuru tarihi itibarıyla işverenin son bir yıl içindeki çalışanı veya ortağı
olmaması,

şartlarını sağlamaları yönünde kural konulması tavsiye edilmektedir. İşverenin hısmı,
eşi, eski çalışanı veya ortağı olmaması şeklindeki kurallar ile program kapsamında
oluşabilecek çeşitli suiistimallerin önlenebileceği değerlendirilmektedir.
İstihdamı desteklenecek işsizin işverenin üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece
dâhil) kan veya kayın hısmı ya da eşi olmamasına ilişkin şartın yalnızca programa
başvuru tarihinde aranması, sonradan oluşacak hısımlık veya evlilik durumlarının
programdan yararlanmayı etkilememesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
En az altı ay süreli işsiz olmaya yönelik yapılacak hesapta SGK kayıtlarının esas
alınması ve hesaplamanın SGK kayıtlarına göre kişinin işten ayrıldığı tarihten itibaren
en az altı ay geçmiş olması şeklinde yapılması tavsiye edilmektedir. En az altı ay süreli
işsizliğin hesabında kişi için yapılan sıfır gün sıfır kazançlı bildirimlerin hesaplamayı
etkilememesi uygun olacaktır.
İlk kez işe girecek gençler SGK kayıtlarına göre en az 6 ay süreli işsiz olma
şartını doğrudan taşıyacağından bu kişilerin en az 6 ay süreli işsiz olma şartını taşıyıp
taşımadığının İŞKUR kayıtlarından kontrol edilmesi uygun olacaktır. Böylece,
sübvansiyona ihtiyaç duymaksızın iş bulabilecek kişilerin İŞKUR’a kayıt olarak
doğrudan sübvansiyondan faydalandırılması yoluyla oluşacak dara kaybının önüne
geçilmiş olacaktır.
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4.3.2.7. Ortalama Sigortalı Çalışan Sayısının Hesaplanması
Ortalama sigortalı sayısı, program kapsamında destek sağlanacak işverenin
program başvuru tarihinden önceki 12 aylık dönemde SGK’ya bildirdiği toplam
sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında SGK’ya bildirim yapılmış ay sayısına
bölünmesi suretiyle bulunabilecektir.
Ortalama sigortalı sayısı hesaplanırken ortalamanın küsuratlı çıkması halinde,
yarıma kadarki kesirler dikkate alınmayıp, yarım ve üzerinde olan kesirlerin tama iblağ
edilmesi uygun olacaktır.
Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan bazı aylarda sigortalı
çalıştırılmamış olması halinde; ortalama sigortalı sayısının, bildirim yapılmış aylardaki
toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle
hesaplanması tavsiye edilmektedir.
Doğum izni, ücretsiz izin, askerlik vb. nedenler ile 0 gün 0 kazançlı bildirimi
yapılan kişilerin ortalama sigortalı çalışan sayısına ve sigortalı çalışan sayısına dâhil
edilmesi tavsiye edilmektedir. Aksi halde bu kişilerin işlerini kalıcı olarak kaybetmeleri
söz konusu olabilecektir. SGK tarafından yürütülen güncel istihdam teşviklerinde bu
şekilde bildirimi yapılan kişiler çalışan sayısına dâhil edilmektedir. İşverenlerin, bu
kişilerin de dâhil edilerek hesaplanan kontenjan hesabında esas alınan sigortalı sayısını
koruması gerekeceğinden bu kişileri işten çıkarmaları engellenmiş olacaktır.
Toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı,
ilgili dönemlerde SGK’ya bildirilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle belirlenebilecektir.
4.3.2.8. Kontenjan Hesaplama
Programın bütçesi kısıtlı olacağından ekonominin genelinin sübvansiyondan
faydalanmasını sağlamak amacıyla her bir işverenin program kapsamında istihdam
edebileceği kişi sayısına sınır konulması uygun olacaktır. İşverenin program
kapsamında istihdam edebileceği kişi sayısı (kontenjan); ortalama sigortalı çalışan
sayısı ile son bildirilen aylık prim ve hizmet belgesindeki çalışan sayısından yüksek
olanı (kontenjan hesabında esas alınan sigortalı sayısı) baz alınarak hesaplanabilir.
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Kontenjan hesabında esas alınan sigortalı sayısı bir ila on olan işyerlerinde ilave
istihdam edilecek olan bir kişi için programdan faydalanılırken; kontenjan hesabında
esas alınan sigortalı sayısı on bir ve üzeri olan işyerlerinde kontenjan hesabında esas
alınan sigortalı sayısının %10’una kadar ilave istihdam edilecek kişiler için program
faydalanılabilir. Ayrıca, öncelikli olarak faydalandırılması planlanan sektörler
bulunmakta ise bu sektörlerde bu oran %20 olarak belirlenebilir. Yine bu sektörlerde
kontenjan hesabında esas alınan sigortalı sayısı bir ila on olan işyerleri için ilave
istihdam edilecek olan iki kişi için programdan faydalanılabilir.
Kontenjan belirlenirken hesaplanan sayının küsuratlı olması halinde, yarıma
kadarki kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler tama iblağ
edilecektir.
Programa başvuru tarihi itibarıyla işyerinin bildirimini yaptığı herhangi bir aylık
prim ve hizmet belgesi bulunmuyor ise işverenin program kapsamındaki kontenjanı
hesaplanamayacağından işverenin destekten faydalandırılmaması uygun olacaktır.
İşveren ile düzenlenmiş mevcut bir program var iken işverenin yeni bir program
talebinde bulunması halinde; yeni programın başvuru tarihi itibarıyla hesaplanacak
kontenjan hesabında esas alınan sigortalı sayısı üzerinden yeni açılacak programda
destek sağlanması uygun olacaktır. Bu şekilde, mevcut programı devam ederken
istihdamını artırmak isteyen işverenler desteklenmiş olacaktır. Yeni açılacak program
için kontenjan hesabında esas alınan sigortalı sayısına işyerindeki mevcut program
kapsamında istihdam edilen kişilerin dâhil edilmeyecektir. Yeni açılacak program için
kontenjan hesabında esas alınan sigortalı sayısı üzerinden hesaplanacak kontenjan
sayısından işverenin mevcut programında destek kapsamında istihdam ettiği kişilerin
sayısı çıkarılır. Bu şekilde, işverenlerin mükerrer olarak programdan faydalanmalarının
önüne geçilmiş olacaktır.
4.3.2.9. Başvuru ve Programın Başlatılması
Program ile ilgili iş ve işlemlerin İŞKUR birimlerince yürütülmesi uygun
olacağından programdan faydalanmak isteyen işverenlerin İŞKUR birimlerine
başvurmaları gerekecektir. İşverenin başvurusuna müteakip İŞKUR birimlerince
işverenin program şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek programın başlatılması
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uygun olacaktır. Bu aşamada işverenin program kapsamında faydalanabileceği
kontenjan sayısı da hesaplanacaktır.
İşverenler tarafından program kapsamında istihdam edilecek kişinin İŞKUR
aracılığıyla işe yerleştirilmesi daha uygun olmakla birlikte işverenin kendi imkânlarıyla
istihdam edeceği kişiyi bulması da mümkün olacaktır. Program kapsamında istihdam
edilecek kişiler İŞKUR aracılığıyla bulunacak ise süre ilerledikçe işverenin kontenjan
hesabında esas alınan sigortalı sayısı değişeceğinden İŞKUR sisteminde açılacak açık
işin süresinin 10 gün ile sınırlandırılması daha sağlıklı olacaktır.
İŞKUR birimlerinde görevli iş ve meslek danışmanları tarafından program
kapsamında istihdam edilecek işsizlere danışmanlık hizmeti verilmesinin kişilerin iş
bulmalarında faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu danışmanlık hizmeti ile birlikte
İŞKUR birimleri tarafından program kapsamında istihdam edilecek kişilerin gerekli
şartları taşıyıp taşımadıklarının da program başlatılmadan kontrol edilmesi önem arz
etmektedir.
4.3.2.10. Ödemeler
Program kapsamında istihdam edilen çalışanlar için ücret, vergi ve SGK ile
işsizlik sigortası prim ödemeleri işveren tarafından yapıldıktan ve bu ödemelere ilişkin
bilgi ve belgeler eksiksiz olarak İŞKUR birimine teslim edildikten sonra ödemelerin
yapılması uygun olacaktır. Bu şekilde, ücret ve ücretten doğan diğer yükümlülüklerini
yerine getirmeyen işverenlerin programdan faydalanmaları engellenmiş olacaktır.
Programın belirli sektörlere yönelik düzenlenmesi ya da belirli sektörlere öncelik
verilmesi durumunda programdan yersiz olarak faydalanmayı engellemek amacıyla,
programdan yararlanan sigortalıların aynı işyerinde fiilen çalışmasının zorunlu
tutulması önerilmektedir. Aksi halde; işverenler ilgili sektörde faaliyet gösteren işyerleri
ile programdan faydalanıp program kapsamında istihdam ettiği kişileri başkaca sektörde
faaliyet gösteren diğer işyerlerinde çalıştırabilir veya işverenler akrabalık ilişkisi
olmasından dolayı kendi işyerinde istihdam ettiğinde programdan faydalanamayacağı
kişileri başka bir işverene ait işyerinde sigortalı olarak bildirimini yaptırma yoluna
gidebilir. Caydırıcı olması açısından bu tür muvazaalı durumların tespit edilmesi
halinde işverenlere yapılan tüm ödemelerin yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi
şeklinde yaptırım getirilmesi önerilmektedir.
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Ödeme tutarının hesabının kolay ve anlaşılır olması programın sağlıklı şekilde
yürütülebilmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenle program kapsamında yapılacak
ödemenin aylık prim ve hizmet belgesinde ilgili ayda prim günü bildirimi kesintisiz
yapılan katılımcılar için işverene tam yapılması, eksik prim günü bildirimi yapılan
aylarda ve programın ay içerisinde başladığı veya sonlandığı durumlarda ise ilgili ayda
bildirimi yapılan prim günü sayısının ilgili aydaki takvim gün sayısına oranlanarak
hesaplanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
4.3.2.11. Programın Takibi ve Yaptırımlar
Programdan faydalanan işveren ve program kapsamında istihdamı desteklenen
sigortalılar ile düzenli aralıklarla görüşülmesi ve programın yerinde takip edilmesi
programda meydana gelen veya gelebilecek olan aksaklıkların zamanında tespit
edilmesini ve mümkün ise tedbir alınarak önlenmesini sağlayacaktır. Bu şekilde,
programın

gerekliliklerini

sağlamayan

işverenlerin

programdan

daha

fazla

faydalanmaları da engellenmiş olacaktır. Bu nedenle, her program için İŞKUR
birimlerinde görevli bir iş ve meslek danışmanı görevlendirilerek bu görevliler
tarafından programın her 3 ayda bir yerinde takip ve kontrol edilmesi tavsiye
edilmektedir.
İŞKUR’un program kapsamında istihdamı desteklenen kişi ile işveren arasında
kurulan iş ilişkisinden doğan hak ve yükümlülüklerin takibinden ve yerine
getirilmesinden sorumlu tutulamayacağı, ayrıca işverenin iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin tedbirleri almaktan sorumlu olacağı şeklinde kural getirilmesi sonradan doğacak
ihtilaflardan kaçınmak için uygun olacaktır.
İşverenin yanlış veya eksik bilgi, belge ya da beyan vermesinden veyahut
herhangi bir sorumluluğunu yerine getirmemesinden kaynaklanan yersiz ödemelerin
ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla yasal faiziyle birlikte işverenden, işçinin yanlış veya
eksik beyanından kaynaklanan yersiz ödemelerin ise ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla
yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edileceği şeklinde getirilecek kural ile programda
oluşabilecek suiistimaller önlenebilecektir. İŞKUR tarafından düzenlenen diğer kurs ve
programlarda olduğu gibi; yanlış veya eksik bilgi, belge ya da beyan veren işveren ile
yirmi dört ay aktif iş gücü kurs veya programı düzenlenmemesinin ve yanlış veya eksik
bilgi, belge ya da beyan veren katılımcının ise yirmi dört ay süreyle aktif iş gücü kurs ve
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programlarından

faydalandırılmamasının

caydırıcılık

açısından

önemli

olduğu

düşünülmektedir.
4.3.2.12. Modelin Projeksiyonu
Program kapsamında düzenlenecek olan çalışanların mesleki eğitimi kurslarında
mevzuat çerçevesinde eğiticilere gündüz vereceği dersler için saatlik 13,34 TL, gece
vereceği dersler için ise saatlik 14,29 TL ödenmesi gerekmektedir. Verilecek eğitimin
kaç saat süreceği Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu modüllerin süresine
bağlı olarak değişmekte olup en kısa modül süresi 40 saattir. Bu durumda, eğitimin
başkaca bir gideri olmadığı varsayımı altında yalnızca eğitici giderinden dolayı her bir
programın eğitim maliyeti en az 533,60 TL olacaktır.
Program kapsamında istihdam edilen bir gencin tam çalıştığı bir ay için İŞKUR
tarafından işverene ödenecek tutar 2017 yılı için 635,38 TL, 100 bin kişinin
istihdamının program süresince (destek süresi + taahhüt süresi) İşsizlik Sigortası
Fonuna maliyeti 762.456.000,00 TL, 300 bin kişinin istihdamının program süresinde
İşsizlik Sigortası Fonuna 2.287.368.000,00 TL maliyeti olacaktır. Modüllerin süresi
mesleğe göre değiştiğinden, her program için ayrı kurs düzenleneceğinden ve 100 bin
veya 300 bin kişi için kaç program düzenleneceği bilinemediğinden çalışanların mesleki
eğitiminden kaynaklı maliyet öngörülememektedir.
Tablo 10: Modelin Projeksiyonu216,*
Genç
(15-24
Yaş
Arası)
İşgücü
(TÜİK)
(Bin)
4.845

Genç
(15-24
Yaş
Arası)
İşsiz
Sayısı
(TÜİK)
(Bin)
1.127

Genç (1524 Yaş
Arası)
İşsizliği
Oranı
(TÜİK)
(%)
23,3

İŞKUR’a
Kayıtlı En
Az 6 Ay
Süreli İşsiz
Olan 15-24
Yaş Arası
Genç
Sayısı
327.559

100.000 Kişinin
Faydalandırılması
Durumunda Genç
İşsizliği Oranı (%)

300.000 Kişinin
Faydalandırılması
Durumunda Genç
İşsizliği Oranı (%)

21,2

17,1

Genç işsizliğine yönelik TÜİK ve İŞKUR verileri Tablo 10’da yer almaktadır.
İşgücü sayısının sabit kalacağı varsayımıyla, program kapsamında 300 bin gencin
istihdam edilmesi durumunda Şubat 2017 itibarıyla %23,3 seviyelerinde olan genç

216

TÜİK; “İşgücü İstatistikleri”, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, (15.05.2017); İŞKUR;
“Aylık
İstatistik
Bültenleri”,
http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop,
(15.05.2017).
* TÜİK verileri 2017 Şubat, İŞKUR verileri 2017 Ocak verileridir.
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işsizliği oranı %17,1 seviyesine gerileyecektir. Gençlerin iş gücüne katılma oranında
yükseliş olması durumunda etki daha sınırlı kalacaktır.
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SONUÇ
Türkiye’de henüz tam anlamıyla uygulanmamış bir istihdam teşviki türü olan
ücret sübvansiyonunun Türkiye ve İŞKUR açısından işsizlikle mücadele ve istihdam
oluşturma noktasında yeni bir politika aracı olarak faydalı olup olmayacağı hususunun
değerlendirilmesinin hedeflendiği bu çalışmada ücret sübvansiyonuna ilişkin kavramlar
ortaya konduktan sonra literatür taraması yapılmış ve ücret sübvansiyonunun genel
uygulama şekilleri, türleri, avantajları ve dezavantajları ele alınmıştır. Teorik olarak
detaylandırılan ücret sübvansiyonunu, örnek olarak incelenen ülkelerin pratikte nasıl ve ne
amaçla uyguladıkları ve ne tür sonuçlar elde ettikleri betimsel analiz yöntemiyle
araştırılmıştır.

İkinci bölümde; Norveç, İngiltere ve Almanya’nın dezavantajlı gruplarda yer
alan işsizlerin istihdamını sağlamak amacıyla düzenlenen ücret sübvansiyonu
uygulamaları incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Bulgu 1: Dezavantajlı grupta yer alan işsizlerin kalıcı istihdamını sağlayan şey
uzun vadeli ücret sübvansiyonu ile birlikte uygulamadan faydalanan işveren ve işçilerin
düzenli olarak projeyi yürüten kurum tarafından izlenmesi, kontrol edilmesi ve tespit
edilen aksaklık ve risklerin giderilmesidir. (Bkz. 2.1.1)
Bulgu 2: Ücret sübvansiyonu programlarının, hedef grupların iş gücüne katılım
oranlarında pozitif etkisi bulunmaktadır ve hedef grupların istihdam oranlarını
artırmaktadır. (Bkz. 2.1.6)
Bulgu 3: Ücret sübvansiyonu uygulamalarının başarısı, ücret sübvansiyonu
kapsamında istihdamı desteklenen kişiye işyerinde eğitim verilmesine bağlı olarak
artmaktadır. (Bkz. 2.1.6)
Bulgu 4: Ücret sübvansiyonu programlarının kuralları arttıkça işverenler
tarafından tam ve doğru olarak algılanamadığından programdan faydalanmak isteyen
işveren sayısı düşük seviyede kalmaktadır. (Bkz. 2.2.2) Bu nedenle, kuralların basit ve
anlaşılır olması programdan faydalanmak isteyen işveren sayısını artıracaktır.
Bulgu

5:

Ücret

sübvansiyonu

programlarında

çeşitli

kısıtlamalar

getirilmediğinde işverenlerin mevcut çalışanlarını işten çıkarıp yerine programın hedef
grubundaki kişileri istihdam ettikleri, küçük işletmelerin ücret sübvansiyonunu istihdam
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amaçlı bir program olarak değil, kısa süreli bir işletme desteği olarak gördükleri, bu
sebeple sübvansiyon sona erdiğinde çalışanların işine son verdikleri görülmüştür. (Bkz.
2.2.2)
Bulgu 6: İşverenlerin ücret sübvansiyonundan dolayı yeni istihdam yaratmadığı,
aksine hâlihazırda boş durumdaki pozisyonlara sübvansiyondan faydalanabilecek
işsizleri aldıkları görülmüştür. (Bkz. 2.2.5)
Bulgu 7: Ücret sübvansiyonu kapsamında sağlanan sübvansiyon tutarının
oldukça yüksek olmasına karşın program ile ilgili yeterince duyuru ve tanıtım
yapılmadığında programdan faydalanan işveren sayısı oldukça düşük seviyede
kalmaktadır. (Bkz. 2.3.2)
Bulgu 8: Ücret sübvansiyonu programının hedef grubunda yer alan işsizlerin
çalışma verimliliklerinin çok düşük olması durumunda program kapsamında istihdam
edilen kişi sayısı da düşük seviyede kalmaktadır. (Bkz. 2.3.4)
Bulgu 9: Ücret sübvansiyonu programı kapsamında destek sağlanan sürenin
belirli bir kısmı kadar işverenden kişinin istihdamda kalacağına dair taahhüt alınması
durumunda program kapsamında istihdamı desteklenen kişilerin kalıcı olarak istihdam
edilme ihtimallerinin arttığı görülmüştür. İşverenden herhangi bir taahhüt alınmamış
olsa bile program kapsamında destek sağlanacak süre boyunca kişinin işten çıkarılması
durumunda yapılan ödemelerin işverenden tahsil edileceği şeklinde kural getirilmesi,
kişilerin en azından sübvansiyon süresinin sonuna kadar istihdamda kalmalarını
sağlamaktadır. (Bkz. 2.3.6)
Bulgu 10: İşverenlere ücret sübvansiyonu programından faydalanabileceği
işsizleri istihdam etmeleri teklif edildiğinde işverenler bu kişilere yönelik bir takım
önyargılarla yaklaşmaktadır. Bu da stigmatik (damgalayıcı) etki denilen olgunun ücret
sübvansiyonu programlarında yaşandığını göstermektedir. (Bkz. 2.3.6)
Bulgu 11: Gençlere yönelik uygulanan ücret sübvansiyonu programlarının staj
veya mesleki eğitim programlarından sonra uygulandığında genç istihdamını artırma
noktasında oldukça etkili olduğunu görülmüştür. Ancak, iş bulmakta zorlanan
dezavantajlı gruptaki gençlere yönelik olmayıp tüm gençleri kapsayan ücret
sübvansiyonu programlarının işverenlerce kötüye kullanıldığı görülmüştür. Bu tür
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programlarda

işverenler

mevcut

çalışanlarını

çıkarmakta

ve

sübvansiyondan

faydalanabilecek gençleri istihdam etmektedir. (Bkz. 2.3.6)
Çalışmanın

üçüncü

bölümünde,

Türkiye’de

uygulanmakta

olan

ücret

sübvansiyonu uygulamaları olarak Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim
Programı ile 2016 yılında uygulanan ve 2017 yılında uygulanmakta olan Asgari Ücret
Desteği incelenmiştir. Dördüncü bölümde, bu uygulamalara yönelik olarak çeşitli
öneriler getirilmiştir. SİDEP uygulamasına ilişkin getirilen öneriler aşağıda yer
almaktadır.
Öneri 1: 2017 yılında turizm sektöründe 2016 yılında olduğu gibi genel bir
durgunluk beklendiğinden 2017 yılında da SİDEP uygulamasına devam edilmesi
tavsiye edilmektedir.
Öneri 2: SİDEP’te; işverenlerin, sektörün 2016 yılında içerisinde bulunduğu zor
koşullara rağmen, çalışma rutinini değiştirmesi ve 3 aylık sübvansiyondan
faydalanabilmek için sezonluk olarak (6-7 ay) çalıştırdıkları kişileri 2-3 ay fazladan
çalıştırma maliyetine katlanarak 9 ay kesintisiz çalıştırmaları beklendiğinden
programdan faydalanmak isteyen herhangi bir işveren bulunmamaktadır. Turizm
sektörünün içinde bulunduğu zorlu koşullarda istihdamı azaltmasının engellenmesi
amacıyla sektörde faaliyet gösteren işverenlerin turizm sezonu olan Nisan-Ekim ayları
arasındaki dönemde istihdam ettikleri kişiler için işverenlere ücret sübvansiyonu
ödemesi yapılması önerilmektedir.
Öneri 3: Programın amacının mevsimlik olarak çalıştırılan turizm sektöründeki
çalışanların tüm yıl istihdamının sağlanması ise, önceki yıla yönelik olarak aranan 3
aylık bekleme süresinin kaldırılması veya kısaltılması tavsiye edilmektedir.
Öneri 4: Programın amacı turizm sektöründeki işsizliği azaltmaktır. Bu nedenle,
2015 yılına yönelik askıda kalma süresini taşıyan kişiyi 2016 yılı içerisinde istihdam
eden işverenin 2015 yılında askıda kaldığı işveren olması şartının kaldırılmasının uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
Öneri 5: Program kapsamında işverenler tarafından verilecek eğitimin İŞKUR
tarafından Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında istihdamın korunması ve
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çalışanların mesleki sertifika sahibi yapılması amacı ile düzenlenen çalışanların mesleki
eğitim kursları kapsamında yapılması tavsiye edilmektedir.
Öneri 6: Programın takibinin sağlıklı yapılabilmesi ve program maliyetinin
önceden belirlenmesi için program başvurularının kişiler istihdam edilmeden önce
yapılması şeklinde değişikliğe gidilmesi önerilmektedir.
Öneri 7: Başkaca istihdam teşviklerinden faydalanan işverenlere yersiz ödeme
yapılmasının

önlenebilmesi

için

SGK

tarafından

teşviklerden

faydalandırılan

sigortalıların bilgilerinin İŞKUR ile paylaşılması büyük önem arz etmektedir. Bu
şekilde, işverenlere yapılacak sübvansiyon ödemeleri sistemsel olarak hesaplanabilecek,
hem işverenlere mükerrer ödemeler yapılmamış hem de il müdürlüklerinin iş yükü
azaltılmış olacaktır.
Asgari Ücret Desteği uygulamasına ilişkin getirilen öneriler aşağıda yer
almaktadır.
Öneri 1: Uygulama kapsamında sağlanacak destekte önceki yılın aynı ayında
bildirimi yapılan toplam prim günü sayısı sınırı olması ilave istihdam sağlayan
işverenlerin dışlanmasına neden olmaktadır. Her ne kadar desteğin amacı mevcut
istihdamı korumak olsa da ilave olarak istihdam sağlayan işverenlere bu ilave
istihdamlarından dolayı destekten faydalandırılmalarının istihdam artışında olumlu
etkiye neden olacağı değerlendirilmektedir.
Öneri 2: Asgari ücret desteği kapsamında belirlenen şartları taşıyan her sigortalı
için işverene destek sağlanması, destek olmadığında işini kaybetme riski bulunmayan
kişilerin de destekten faydalanmasına neden olmaktadır. Bu durum, asgari ücret desteği
uygulamasında dara kaybına neden olmaktadır. Bu dara kaybının önüne geçilmesi adına
asgari ücretteki bu artıştan ciddi anlamda etkilenen işyerlerine ve işini kaybetmesi daha
muhtemel olan kişilere destek sağlanmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.
Ücret

sübvansiyonu

programlarının

başarısı

büyük

ölçüde

tasarımının

özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, dördüncü bölümde ücret sübvansiyonu programı
tasarlanırken belirlenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. Ülke
uygulamalarından edinilen bulgular ile ücret sübvansiyonu programı tasarlanırken
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belirlenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar ışığında İŞKUR tarafından
uygulanabileceği değerlendirilen bir ücret sübvansiyonu programı modeli sunulmuştur.
2017 Şubat verilerine göre %23,3 seviyesine çıkan genç işsizliğinden dolayı
sunulan ücret sübvansiyonu modelinde en az 6 aydır işsiz olan 15-24 yaş arası gençler
hedef grup olarak belirlenmiştir. Ancak ihtiyaca göre kadın, engelli, eski hükümlü, uzun
süreli işsiz, işsizlik ödeneği alan, 35 yaş üzeri işsizler vb. iş aramada dezavantajlı
sayılan işsiz gruplarının birisine veya birden çoğuna yönelik olarak da program
uygulanabilecektir. Hedef grupta yer alan gençleri istihdam eden işverenlere 1 yıl
süreyle brüt asgari ücretin yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarının %50’si
oranında (2017 yılı için 635,38 TL) ödeme yapılması önerilmiştir. Program kapsamında
istihdamı desteklenecek gençlerin program sonrasında da istihdamda kalmalarını
sağlamak amacıyla işverenlerden çalışanları program sona erdikten sonra destek
sağlanan süre kadar daha istihdamda tutacaklarına dair taahhüt alınması önerilmiştir.
Program kapsamında istihdamı desteklenecek gençlerin hem mesleki bilgi ve beceri
düzeylerinin artması hem de geçerliliği olan bir sertifika edinmeleri amacıyla İŞKUR
tarafından uygulanan çalışanların mesleki eğitimi kurslarının programa entegre edilmesi
önerilmiştir.
Çalışma kapsamında sunulan modelden 300 bin gencin faydalanması durumunda
İşsizlik Sigortası Fonuna maliyeti 2.287.368.000,00 TL olacaktır. Çalışanların mesleki
eğitiminden

kaynaklı

maliyet

modüllerin

süresi

mesleğe

göre

değiştiğinden

öngörülememektedir. Genç iş gücü sayısının sabit kalacağı varsayımıyla, program
kapsamında 300 bin gencin istihdam edilmesi durumunda Şubat 2017 itibarıyla %23,3
seviyesinde olan genç işsizliği oranı %17,1 seviyesine gerileyecektir. Gençlerin iş
gücüne katılma oranında yükseliş olması durumunda etki daha sınırlı kalacaktır.
Ücret sübvansiyonu programları dezavantajlı gruplarda yer alan işsizlerin
istihdamını sağlamak ve mevcut istihdamını korumak noktasında etkili bir politika
aracıdır. Türkiye’de henüz tam anlamıyla uygulanmamış bir istihdam teşviki türü olan
ücret sübvansiyonunun Türkiye ve İŞKUR açısından işsizlikle mücadele ve istihdam
oluşturma

noktasında

değerlendirilmektedir.

yeni
Çalışma

bir

politika

kapsamında

aracı
ülke

olarak

faydalı

uygulamalarının

olacağı

incelenmesi

sonucunda getirilen öneriler ile başta gençler olmak üzere dezavantajlı grupta yer alan
işsizlerin istihdam edilmelerinin sağlanacağı ümit edilmektedir.
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