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ÖNSÖZ
İstihdamın korunması ve arttırılması amacıyla uygulanan istihdam politikalarının
bölgesel eşitsizliklerin ortadan kaldırılması noktasında önemi her geçen gün artmaktadır.
Uygulanan politikaların bölgesel etkinliğinin arttırılması için birbirinden farklı olan yerel
işgücü piyasalarındaki sorunlara hitap eder hale getirilmesi gerekmektedir.
“İstihdam Politikalarının Bölgesel Esaslı Farklılaştırılmasına İlişkin Ülke Örneklerinin
İncelenmesi ve İŞKUR İçin Öneriler” adlı bu tez çalışması istihdam politikalarının
bölgesel etkinlik düzeyinin arttırılması için politika farklılaştırılmasına yönelik ülke
uygulamalarının incelenmesi, İŞKUR ve ilgili diğer kurumların uygulamalarının
geliştirilmesine katkı sağlanması için hazırlanmıştır.
İstihdam politikalarının bölgesel eşitsizliklerin azaltılması noktasında dönüştürülmesine
ilişkin yaklaşımların ele alındığı bu tezin ilgililere faydalı olması temennisiyle;
çalışmanın hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Başkanım Özlem
KÜPELİ olmak üzere, yoğun mesaisi içinde çalışmaya danışmanlık yapan Harun
KAYIM’a teknik destekleri için Hasan DEMİRCİ’ye, görüş ve katkıları için Buket
DELİGÖZ ALTINTAŞ ve Yasin VELİOĞLU’na, bilgi ve tecrübelerinden faydalandığım
İŞKUR personeli arkadaşlarıma ve bu süreçte yardımını esirgemeyen kıymetli eşime
teşekkürlerimi sunarım.
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ÖZET
Yerel işgücü piyasalarına ilişkin işgücü istatistikleri açısından hemen her ülkede
eşitsizlikler bulunmaktadır. İstatistiklerin benzer olduğu durumlarda bile işgücü piyasası
göstergelerindeki olumsuz tablonun nedenleri birbirinden farklı olabilmektedir. Yerel
işgücü piyasalarındaki sorunların büyüklüğüne ve nedenine göre çözüm yöntemleri de
değişmektedir. Bu kapsamda, ulusal düzeyde uygulanan istihdam politikalarının bölge
ihtiyaçlarına göre farklılaştırılması önem arz etmektedir. Asgari ücretin belirlenmesi ve
işgücü piyasası politikalarının tasarlanması süreçlerinde bölgesel göstergelerin dikkate
alınması uygulanan politikaların bölgesel etkinliğini arttırmakta olup bölgesel
eşitsizliklerin azaltılması sürecine de katkı sunmaktadır.
Çalışmada ilk olarak istihdam politikalarına ilişkin kavramlar incelenerek istihdam
politikalarının bölgesel etkinliği ele alınmıştır. Almanya, Fransa ve Avustralya’da
uygulanan bölgesel işgücü piyasası politikaları incelenmiştir. Ayrıca, söz konusu
ülkelerde işgücü piyasası politikalarının bölgesel göstergelere göre farklılaştırılmasında
kullanılan temel göstergeler incelenmiş ve farklılaştırma sonucunda elde edilen bulgulara
yer verilmiştir.
Asgari ücretin bölgesel göstergelere göre farklılaştırılmasına ilişkin muhtelif ülke
örnekleri incelenmiş ve incelenen ülkelerdeki uygulamalar doğrultusunda Türkiye için
bir model önerisi geliştirilmiştir.
Yerel işgücü piyasalarının sınırlarının idari sınırlardan bağımsız bir şekilde işe gidiş geliş
verileri ile belirlenmesini esas alan işgücü piyasası bölgesi kavramı incelenmiştir.
Konunun çeşitli OECD ülkelerindeki tarihçesine değinilmiş ve uygulamanın ilgili ülkeler
açısından sağladığı faydalar incelenmiştir.
Akabinde, Türkiye’deki uygulanan istihdam politikaları bölgesel farklılıkları gözetmeleri
açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise bölgesel eşitsizliklerin
azaltılması ve yerel işgücü piyasalarındaki farklılıkların giderilmesi noktasında faydalı
olacağı değerlendirilen önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel İstihdam Politikaları, Asgari Ücret, İşgücü Piyasası
Bölgesi
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ABSTRACT
There are disparities in labor force statistics on local labor markets in almost every
country. Even in cases where the statistics are similar, the reasons for the negative picture
in labor market indicators may differ from each other. Solution methods vary depending
on the size and cause of the problems in local labor markets. In this context, it is important
to differentiate employment policies applied at the national level according to the needs
of the local labour markets. Taking regional indicators into account in the processes of
determining the minimum wage and designing labor market policies increases the
regional effectiveness of the policies implemented and contributes to the process of
reducing regional inequalities.
In the study, firstly, the concepts related to employment policies were examined and the
regional effectiveness of employment policies was discussed. Regional labor market
policies implemented in Germany, France and Australia were examined. In addition, the
main indicators used in the differentiation of labor market policies in these countries
according to regional indicators were examined and the findings obtained as a result of
the differentiation were included.
Examples of various countries were examined for the differentiation according to regional
indicators suggest the minimum wage and a model for Turkey in line with practices in
developed countries examined.
The concept of the labor market region, which is based on determining the boundaries of
local labor markets with commuting data, independent of administrative borders, has been
examined. The history of the subject in various OECD countries was mentioned and the
benefits of the application for the relevant countries were examined.
Subsequently, employment policies applied in Turkey is evaluated in terms of regarding
regional differences. In the last part of the study, suggestions that are considered to be
useful in reducing regional inequalities and eliminating the differences in local labor
markets are given.
Key Words: Regional Labour Market Policies, Minimum Wage, Labour Market Areas
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GİRİŞ
Klasik iktisat yaklaşımına göre piyasalar herhangi bir devlet müdahalesine gerek
olmaksızın fiyat mekanizması aracılığı ile tam istihdam dengesine ulaşmaktadır. Tam
istihdam dengesinde işleyen piyasada tüm üretim faktörleri üretim sürecine katıldığından
işsizlik sorunu da oluşmamaktadır (Doğangün Yasa, 2017, 284). Bu nedenle klasik iktisat
teorisinin geçerli olduğu dönemlerde devlet eliyle uygulanmış olan işsizlikle mücadele
programlarına rastlanmamaktadır.
1929 Dünya Ekonomik Buhranının yansıması olarak ortaya çıkan resesyon ve sürekli
işsizlik durumu, piyasaların kendiliğinden temizlendiği görüşünün sarsılmasına neden
olmuştur. John Maynard Keynes, krizden kaynaklanan durgunluk ve işsizlik sorununu
çözmek için devletin piyasaya aktif olarak müdahale etmesi gerektiğini vurgulamıştır
(Keynes, 1936). Devletin ekonomiye müdahalesini 4 ana başlıkta incelemek mümkündür.
Bunlar: kamu harcamalarının ekonomiyi etkileyecek şekilde yapılması, ekonomik
istikrarın

sağlanması,

kaynak

dağılımında

adaletin

sağlanması,

büyümenin

gerçekleştirilmesi ve istihdamın artırılmasıdır (Tanzi, 2000, s. 3-7).
Müdahaleci devlet fikrini ortaya koyan Keynes’e göre, ekonomide her zaman üretim
süreçlerine katılmamış faktörler bulunduğundan piyasalar tam istihdam düzeyinde
işlememektedir. Bu nedenle; tam istihdamın sağlanmadığı bir ekonomide, üretim
faktörlerinin üretim süreçlerine katılmasının sağlanması devletin piyasalara müdahale
etmesi gerekmektedir (Keynes, 1936).
1970’lerden sonra ortaya çıkan iktisadi gelişmeler neticesinde Keynes’in “müdahaleci
devleti” yüksek oranlı enflasyona ve işsizliğe çözüm bulamamış ve bu nedenle devletin
ekonomideki ağırlığı konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu kuramsal değişim ile
devletin zamanla ekonomiye müdahale etme gücü zayıflamış ve piyasa mekanizması ve
özel girişimcilik ön plana çıkmıştır. Devletler; piyasa mekanizmasının işleyişinin
sağlanması noktasında minimal bir rol üstlenmeye başlamıştır. 2008 krizi ile birlikte
devletin piyasalara aktif müdahale etmesi gerektiğine ilişkin görüşler yeniden
yaygınlaşmaya başlamıştır (Doğangün Yasa, 2017)
Devlet müdahaleciliği fikrinin tarihsel dönüşümü neticesinde gelinen noktada hemen her
ülkede işsizlik problemi devletlerin önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir.

1

Toplumda çok ciddi etkileri olan bu sorunla başa çıkmak için hemen her devlet gerek
“hakim devlet” sıfatıyla işgücü piyasasına ilişkin genel kuralları ve ücretin asgari limitini
yasalarla belirlemekte gerekse “müdahaleci devlet” sıfatıyla doğrudan işsizliği azaltacak,
istihdamı koruyacak ve arttıracak önlemler almaktadır. Uygulanmakta olan bu
politikalarda etkinliğin sağlanması, yüksek çıktı düzeyine ulaşılması ve olabilecek en az
maliyetle işsizlerin istihdama kazandırılması temel amaçlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Politikalarda etkinliğin sağlanmasında hedef grubun doğru belirlenmesi büyük önem arz
etmektedir (Demir, 2011). Türkiye’de bölgeler arasında işgücü piyasasına ilişkin temel
göstergeler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu çerçevede istihdam
politikalarının hedef gruplarının bölgeden bölgeye değiştiği söylenebilmektedir. Dolayısı
ile kuralları ulusal düzeyde aynı olan bir istihdam politikası her bölgede aynı etkinlik
düzeyine ulaşamamaktadır (Cam & Atan, 2018, 102-123) Bu durumun en önemli nedeni
uygulanan politikaların hedef gruplar içerisinde yer alan farklılıkları ihmal edecek şekilde
kurgulanmasıdır.
Cam ve Atan (2018) tarafından yapılan bir çalışmada 2013-2016 yılları arasında
Türkiye’de istihdamı arttırmaya yönelik olarak uygulanan istihdam politikalarının il
bazında performans ölçümleri yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada istihdam politikalarının
etkinlik düzeylerinin il bazlı değiştiği vurgulanmış ve il düzeyinde farklılaştırılmış
istihdam politikalarının uygulanması önerilmiştir (Cam & Atan, 2018, 102-123).
Bu çerçevede, istihdam politikalarının bölgesel etkinliğinin arttırılması noktasında
yapılabilecek çalışmaların ortaya konmasına ihtiyaç duyulmuştur. Politikaların
uygulanacağı

bölgelerin

sınırlarının

belirlenmesi,

politikaların

bölgelere

göre

farklılaştırılmasında kullanılacak göstergelerin saptanması ve asgari ücretin bölgelere
göre farklılaştırılması noktasındaki yaklaşımların değerlendirilmesi yapılan bu
çalışmada, uygulanan politikalarda etkinliğin ve verimliliğin en yüksek düzeyde
sağlanabilmesi için istihdam politikalarının bölgesel esaslı farklılaştırılması incelenecek;
“İstihdam politikaları nedir?”, “Uygulanan istihdam politikalarının bölgesel esaslara göre
farklılaştırılması mümkün müdür?”, “Gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan istihdam
politikaları hangi esaslar çerçevesinde bölgesel esaslı farklılaştırılmaktadır ve sonuçları
nedir?”,

“Türkiye’de

uygulanmakta

olan

istihdam

politikalarının

bölgesel

farklılaştırılması hangi esaslar çerçevesinde yapılmalıdır?”, “Ücret düzeyinin asgari
sınırının bölgesel göstergelere göre belirlenmesi noktasında nasıl bir model
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kurulmalıdır?” sorularına cevaplar aranacaktır. Bu bakımdan, çalışmada istihdam
politikalarının bölgesel esaslı farklılaştırılmasına ilişkin seçilmiş ülkelerin uygulamaları
incelenerek istihdam politikalarının daha etkin ve her bölgede en yüksek düzeyde çıktı
alınabilecek şekilde uygulanabilmesine ilişkin önerilerde bulunulacaktır.
Birinci bölümünde, kavramsal çerçeve başlığı altında yararlanıcılar için açıklayıcı olma
ve ön bilgi verme bakımından tezin ana temasını oluşturan işsizlik kavramı, aktif işgücü
piyasası politikaları ve pasif işgücü piyasası politikaları özelinde işgücü piyasası
politikaları, asgari ücret uygulaması ve bölge kavramları teorik temeller çerçevesinde
açıklanacaktır.
İkinci bölümde, seçilmiş ülkelerin işgücü piyasası politikalarının bölgesel esaslı
farklılaştırılmasına ilişkin uygulamalarına yer verilecek olup incelenen programlara
yönelik yapılan araştırmaların sonuçlarına da değinilecektir. Seçilmiş ülkelerdeki
uygulamalardan Türkiye’de belirli bir bölgede başarıyla uygulanabileceği değerlendirilen
programlara da ayrıca değinilecektir.
Üçüncü bölümde, seçilmiş ülkelerin asgari ücretin bölgesel esaslı farklılaştırılmasına
ilişin uygulamalarına yer verilecek olup Türkiye için model önerilecektir.
Dördüncü bölümde işlevsel işgücü piyasası bölgesi tanımına değinilecek, örnek ülke
uygulamaları incelenecektir.
Beşinci bölümde, Türkiye’de uygulanan politikalardan bölgesel esaslara göre
farklılaştırma yapılan uygulamalara değinilecektir. Bu kapsamda, İŞKUR tarafından
uygulanan kurs ve programlar, Bölgesel Yatırım Teşvikleri incelenecek, Kalkınma
Ajansları faaliyetlerine değinilecek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının çalışma
esasları açıklanacaktır.
Altıncı bölümde, İŞKUR’un uygulamakta olduğu İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki
Eğitim Kursları, Toplum Yararına Program gibi aktif işgücü piyasası programlarının
uygulandığı yerdeki ihtiyacı karşılar nitelikte farklılaştırılarak uygulanması, bölge
ihtiyacı dahilinde uygulanabilecek yeni istihdam politikalarının hayata geçirilmesi
önerilecektir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1.

İŞSİZLİK KAVRAMI

TÜİK tarafından işsiz; “Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı,
yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiçbir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile
bağlantısı da olmayan), iş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az
birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı
yaştaki fertler” şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı tanım kapsamında üç ay içinde
başlayabileceği bir iş bulmuş ya da kendi işini kurmuş ancak işe başlamak ya da işbaşı
yapmak için çeşitli eksikliklerini tamamlamak amacıyla bekleyenler de işsiz nüfusa dâhil
edilmektedir (TÜİK, 2020).
OECD’nin tanımında ise işsizler, belirli bir yaşın üstünde olan kişilerden referans
döneminde; kendi işini kurmak ya da iş aramak için girişimlerde bulunmuş ve işe hemen
başlayabilecek çalışmayan kişiler olarak ifade edilmiştir. İş aramak ya da kendi işini
kurmak için bir girişimde bulunmak; kamu veya özel istihdam bürolarına kayıt
olmak, işverenlere doğrudan başvuru yapmak, şantiyeler, çiftlikler, fabrikalar, pazar veya
diğer montaj yerlerinde iş aramak, gazete ilanları vermek veya cevaplamak, arkadaş veya
akrabalardan yardım istemek, kendi girişimini kurmak için arazi, bina, makine veya
ekipman aramak, ruhsat başvurusu yapmak faaliyetlerini içermektedir (OECD, 1999, s.3).
Türkiye’de uluslararası araştırma kuruluşlarınca kabul gören işsizlik tanımıyla benzer bir
tanım kullanılmaktadır. Her iki tanıma göre kişinin işsiz sayılması için son 4 hafta içinde
istihdama katılmak için çaba göstermesi gerekmektedir.
1.2.

İSTİHDAM POLİTİKALARI

İstihdamın korunması ve arttırılması yoluyla işsizlikle mücadele etme noktasında
uygulanan politikalar genel olarak istihdam politikaları olarak nitelendirilmektedir
(Sanal, 2012). Tanımından da anlaşılacağı üzere istihdam politikaları kavramı
olabildiğince kapsamlıdır. Bu çalışma aktif işgücü piyasası politikaları, pasif işgücü
piyasası politikaları ve asgari ücret uygulaması ile sınırlı tutulmuştur.
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1.2.1. İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI
1970 yılı öncesinde sadece gelişmekte olan ülkelerin ilgilendiği bir sorun olan işsizlik,
istihdam imkânlarının dünya genelinde daralması neticesinde gelişmiş ülkelerin de
gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Ülkelerin işsizlikle mücadele politikaları için
ayırdıkları bütçe, harcanan zaman ve bu politikaları geliştirme süreçleri bütçe imkânları
dâhilinde farklılık göstermektedir. İşsizlikle mücadelede başarı elde edilmesi eş zamanlı
olarak ekonomik kalkınma, milli gelirin artması ve toplumsal sorunların çözülmesi gibi
konulara da hizmet etmektedir (Alper vd., 2014).
Günümüzde, aktif nüfusun işgücüne dahil edilmesi, istihdamın korunması ve işsizliğin
azaltılması gibi gerekçelerle devletler işgücü piyasalarına müdahale etmektedir.
Müdahaleye ilişkin geliştirilen politikanın niteliğine göre bu müdahaleler genel olarak iki
ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar aktif işgücü piyasası politikaları ve pasif işgücü
piyasası politikalarıdır (Biçerli, 2009, s.46; Mahiroğulları & Korkmaz, 2007, s.85).
İşgücü piyasası politikaları, işgücü piyasasında müdahale ettiği noktaya göre arz yönlü
işgücü piyasası politikaları ve talep yönlü işgücü piyasası politikaları olarak ikiye
ayrılmaktadır. Talep yönlü politikalar genellikle makroekonomik politikalar içinde ve
sektörel olarak doğrudan yeni istihdam olanakları oluşturmaya odaklanmaktadır.
Genişletici makroekonomik politikalarla ekonomik büyüme hızı arttırılarak işgücü talebi
oluşturulmaktadır. Aynı şekilde, özenli tasarlanmış maliye ve para politikaları ekonomik
büyümeyi sağlarken yeni istihdam oluşturulmasına da destek vermektedir. Sektör bazlı
uygulanan istihdam politikalarında hedef; sektörün gelişmesinin yanında o sektörde
istihdamın da arttırılmasını sağlamak olarak ortaya çıkmaktadır. Arz yönlü politikalarda
ise işgücünün niteliğini arttıracak veya kişilerin işgücüne dahil olmalarını sağlayacak
düzenlemelere gidilmektedir. Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve diğer
işgücü niteliğini arttırmaya yönelik kurs ve programlar bu politika başlığı altında
değerlendirilmektedir. Arz yönlü politikalar aracılığı ile işgücünün niteliğinin arttırılması
sağlanarak daha sonradan ortaya çıkabilecek eşleşme problemlerinin önüne geçilmekte
ve uzun süreli istihdam sağlanmaktadır (ILO, 2014, 1-10).
İşverenlerin desteklenerek işgücü talebinin arttırılması yönünde uygulanan; büyümekalkınma politikaları, istihdam arttırıcı para ve maliye politikaları, istihdam teşvikleri,
KOBİ’leri destekleme programları, sektör bazlı destekleme programları, belirli bir
grubun yararlanabileceği yeni iş alanlarının oluşturulmasına yönelik programlar talep
5

yönlü politikalar olarak adlandırılmaktadır. İşgücünün niteliğinin arttırılması yoluyla
işsizlerin daha nitelikli işler bulmasını sağlamak için uygulanan; eğitim ve staj
programları, mesleki eğitim ve mesleki gelişim konulu aktif işgücü piyasası programları
arz yönlü politikalar olarak adlandırılmaktadır (ILO, 2014,1-10).
İşgücü piyasası politikalarına ilişkin bir diğer sınıflandırmada ise politikalar aktif politika
ve pasif politika başlıkları altında ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan işsizlere ilişkin olarak
uygulanan bu politikalarla işsizliğin yıkıcı ve zor etkilerinin azaltılması ve bu dönemden
olabilecek en hızlı şekilde kişinin çıkabilmesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Devletin işsiz kalmış kişilere işsizlik dönemini daha az sorunla geçirmesi için sağladığı
maddi destekler pasif işgücü piyasası politikası; kişinin yeniden iş bulabilmesinin
sağlanması amacıyla uygulanan diğer çeşitli politikalar aktif işgücü piyasası politikası
olarak adlandırılmaktadır (Kocabaş & Canbey Özgüler, 2019, s.267).
Pasif işgücü piyasası programları ile bireylerin istihdamdan ayrıldığı dönemlerde gelir
desteği temin edilmesi ve kişinin sosyal güvenlik çatısı altında kalmasının sağlanması
hedeflenirken, aktif işgücü piyasası politikaları ile bireylerin çalışma disiplininden
kopmaması ve istihdama kazandırılması amaçlanmaktadır. 20. yüzyılın ilk çeyreğine
kadar işsizliğin neden olduğu ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edebilmek için
pasif istihdam politikalarından yararlanılmış ancak bu politikaların yetersiz kaldığı
düşüncesiyle 1980 yılı sonrasında istihdamın korunması, arttırılması ve işsizlikle
mücadele için pasif istihdam politikalarına ek olarak aktif istihdam politikaları da
uygulanmaya başlanmıştır (Kocabaş & Canbey Özgüler, 2019, s. 266-283).
Şekil 1 incelendiğinde özellikle 2008 küresel krizinden sonra OECD ülkelerinin aktif
işgücü piyasası programları ve pasif işgücü piyasası programları harcamalarının GSYİH
içindeki oranında belirgin bir yükselme olduğu görülmektedir. Aynı şekilde kriz
dönemlerinde ülkelerin aktif işgücü piyasası programları için yaptığı harcamalar pasif
işgücü piyasası programları harcamalarının 3 katına yakın gerçekleşmiştir.
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Şekil 1:OECD Ülkelerinde Yıllara Göre AİPP ve PİPP Harcamalarının GSYİH İçindeki
Payı
Aktif İşgücü Piyasası Programları
1,56
1,41

Pasif İşgücü Piyasası Programları

1,55
1,38

1,35

1,40

1,42

1,38

1,24
1,11

0,52

0,51

0,49

0,46

1,30

1,27

1,20

1,10

0,45

0,54

0,58

0,53

0,52

0,52

0,53

0,52

0,52

0,52

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kaynak: (OECD, 2019)

Çalışmanın bu bölümünde devletin işgücü piyasasına müdahale araçlarından aktif işgücü
piyasası politikaları, pasif işgücü piyasası politikaları ve asgari ücret uygulamasına ilişkin
kavramlara değinilecektir.
Aktif İşgücü Piyasası Politikaları
Aktif işgücü piyasası politikaları kavramı ilk kez İkinci Dünya Savaşı’nın hemen
ardından İsveç’te işgücünün tamamının istihdama katılmasını sağlamak ve fiyat
istikrarını gerçekleştirmek için oluşturulan sosyal nitelikli politikalar için kullanılmıştır.
OECD tarafından İsveç’te 1960 yılından sonra yapılan çalışmalarda aktif politikalar,
işgücü piyasası politikaları başlığı altında yeni bir tür olarak kabul edilmiştir. Yine aynı
yıllarda Avrupa ülkelerinde meydana gelen emek arzının yetersizliği ve buna bağlı emek
maliyetinin yükselmesi sorununu aşmak için uygulanan aktif politikalar tam istihdamın
sağlanması için önemli bir araç olarak kabul edilmiştir. Bu anlamda ilk aktif işgücü
piyasası programları genel emek arzını arttırmak; işgücünü en çok eleman sıkıntısı
çekilen mesleklere, işyerlerine, alanlara ve bölgelere göre yeniden yerleştirmek amacıyla
kullanılmıştır. Aktif işgücü piyasası politikalarının temel amacı işsizliğin yüksek olduğu
yerlerde istihdam oranını arttırmak ve işsizliğin düşük olduğu bölgelerde işgücünün
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sektörler arasındaki devinimini sağlamaktır. Aynı zamanda devletlerce yabancı
ülkelerden gelen işgücünün işgücü piyasasına entegrasyonunun sağlanması için de aktif
işgücü piyasası politikaları kullanılagelmiştir (Kapar, 2011, s.341-371).
Özellikle 2008 krizinden sonra dünya genelinde ekonomik büyümenin yavaşlaması ve
krizi takip eden ilk yıllarda işsizlik oranlarının kriz öncesi döneme göre yüksek düzeyde
kalması ülkeleri aktif işgücü piyasası politikalarını daha yoğun ve daha kapsamlı şekilde
uygulamaya yöneltmiştir. Bu dönemde aktif işgücü piyasası politikalarının işsizliği
azaltmada ne kadar etkili olduğu bir kez daha görülmüştür (Kasapoğlu & Murat, 2018,
s.486).
Şekil 1 ve Şekil 2 birlikte incelendiğinde işsizlik oranlarının kriz sonrası dönemde uzun
bir süre kriz öncesi dönemlerdeki seviyesine inmediği ve bu dönemde ülkelerin işgücü
piyasası politikalarına GSYİH’larından ayırdıkları oranların yine kriz öncesi döneme
göre daha yüksek olduğu görülebilmektedir.
Şekil 2:OECD Ülkelerinin Yıllara Göre Ortalama İşsizlik Oranları
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OECD aktif işgücü piyasası programlarını “eğitim hariç tüm sosyal harcamaları içeren,
yararlanıcılarının daha iyi işler bulabilmesini sağlayan ve kapasitesini arttıran
programlar” olarak tanımlamıştır. Aynı tanım içerisinde “Kamu istihdam hizmetleri,
uygulamalı eğitimler, mesleki eğitimler, okuldan işe geçiş aşamasındaki gençler için özel
programlar, engelliler için özel istihdam programları ve işsizler için istihdam
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olanaklarının tanıtılması” aktif işgücü piyasası programları olarak sıralanmıştır. Aktif
işgücü piyasası programları ile istihdam olanakları arttırılırken aynı zamanda GSYİH
arttırılmakta, işsizlik ve kişilerin sosyal yardım bağımlılıkları azaltılmaktadır. Aktif
işgücü piyasası programları; teorik ve uygulamalı eğitimlerden işe alma teşviklerine,
korumalı işyerleri uygulaması ve destekli istihdam uygulamalarından yeni iş alanları
oluşturma programlarına ve girişimcilik destek programlarına kadar çok çeşitli şekillerde
uygulanmaktır. Aktif işgücü piyasası programları ile işgücü piyasasının gerekliliklerini
taşımayan işsizler olabildiğince hızlı ve en iyi eşleşme sağlanarak işgücü piyasasına
yeniden entegre edilmektedir. (Greve, 2018, s.7-8).
Türkiye’de İŞKUR tarafından düzenlenen AİPP’lerde amaç istihdamın korunması ve
işsizliğin

azaltılmasının

yanında

özel

politika

gerektiren

grupların

istihdam

edilebilirliklerinin artırılmasıdır. Bu kapsamda, yapılan işgücü piyasası analizleri
çerçevesinde her ilde ihtiyaç duyulan meslekler belirlenmekte ve yıllık işgücü eğitim
planları hazırlanmaktadır. Bu planlar doğrultusunda ve işgücü piyasasından alınan
taleplere istinaden mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenmektedir.
Bu kapsamda İŞKUR’a kayıtlı işsizlere iş ve meslek danışmanları tarafından danışmanlık
hizmeti verilerek bu kişiler kendilerine uygun olan kurs veya programlara
yönlendirilmektedir (Bayrakdar, 2019,339-s.358).
İŞKUR tarafından işgücünün niteliğinin arttırılması için Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı
Eğitim Programları, Toplum Yararına Programlar, Girişimcilik Eğitim Programı, MEGİP
ve Çalışanların Mesleki Eğitimi olmak üzere 5 adet aktif işgücü piyasası programı
uygulanmaktadır. Ayrıca İŞKUR tarafından Korumalı İşyerleri Projesi, Engelli ve Eski
Hükümlüye Kendi İşini Kurma Desteği, Engellinin İş Bulmasını Sağlayacak Destek
Teknolojilerine İlişkin Projeler, Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe ve İşyerine Uyumunun
Sağlanmasına Yönelik Projeler, Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı
Amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeler ile engelli iş arayanların da
istihdam edilmeleri ve istihdamda kalmaları desteklenmektedir (İŞKUR, t.y.).
Aktif İşgücü Piyasası Programları Araçları ve Hedef Grupları
Aktif işgücü piyasası programlarının işgücü piyasasının ihtiyacına hitap edecek şekilde
düzenlenmesi ve hedef grubun doğru seçilmiş olması politika etkinliğini doğrudan
etkilemektedir. Aksi takdirde; maliyeti yüksek olan bu programlardan beklenen düzeyde
verim elde edilmesi olanaksızdır. Bu nedenle politika kapsamındaki hedef grubun,
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politika uygulanma sürecinin, politika uygulanacak bölgenin ve politika kapsamının
belirlenmesi sürecinde ihtiyaçların doğru analiz edilmesi gerekmektedir (Greve, 2018,78).
Özellikle mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, iş arayanların doğrudan
geçici istihdam ile işgücü piyasasına uyumlarının sağlanmasına ilişkin programlar gibi
aktif programların uzun süreli uygulanması ya da kişilere aynı içerikteki bu programlara
birden fazla katılım hakkının verilmesi bu programların amacının dışında kullanılmasına
ortam hazırlamaktadır. Aynı şekilde programların olması gerekenden kısa uygulanması
da gerekli deneyim ve becerilerin kazandırılmadan katılımcıların programdan
ayrılmalarına neden olacaktır. Benzer şekilde kendi işini kurma fikri olmayan kişilerin
girişimcilik eğitimlerine tabi tutulması, doğru seçilmemiş hedef kitlenin politikanın
başarısız olmasına neden olması durumuna örnek olarak verilebilir.
Çalışmanın bu bölümünde günümüzde sıklıkla uygulanan aktif işgücü piyasası politikası
araçları ve genel hedef kitlelerine değinilecektir.
1.2.1.1.1.1.

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri ile iş arayanların ihtiyaçları tespit edilmekte ve ihtiyacın
niteliğine göre işsizler mesleki eğitime, iş arama desteğine, motivasyon kurslarına
yönlendirilmektedir. Danışmanlık hizmetleri işinden yeni ayrılmış kişiler için kullanılan
ve en etkin ve hızlı sonuç alınabilen aktif politika olarak değerlendirilmektedir. İş
arayanın tabi tutulması gereken diğer aktif politikalar danışmanlık hizmetleri kapsamında
tespit edilebilmektedir. Bu anlamda danışmanlık hizmetlerinin kalitesi sonraki aktif
politikalar için uygun hedef kitle seçimini önemli derecede etkilemektedir (Greve,
2018,s.7-8).
1.2.1.1.1.2.

İşverenlere Sübvansiyon Sağlanması

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması istihdamın arttırılması ile mümkün
olabilmektedir. Dünyada emek talebinin %90’ı özel sektör tarafından yapılmaktadır.
Devletin ise bu anlamda en temel görevi uygun yatırım ortamını sağlayarak büyüme için
özel sektörü desteklemek, insan onuruna yakışır işleri yaygınlaştırılmasını sağlamaktır
(World Development Report, 2013, s. 1-15).
Ücret sübvansiyonu ve sosyal güvenlik prim teşvikleri gibi iki farklı şekilde uygulaması
bulunan bu politika işe alım maliyetlerinin yüksek olduğu dönemlerde ve yerlerde özel
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sektör işyerlerine uygulanmaktadır. İşçinin işverene maliyetinin azaltılması sağlanarak
hem yeni istihdam yaratılmakta hem de düşük üretkenlik düzeyinde kalan kişilerin düşük
performanslarından kaynaklı muhtemel işveren kaybı karşılanarak bu kişilerin işgücü
piyasasında tutunmaları sağlanmaktadır (Brown, 2015). Neoklasik yaklaşıma göre işgücü
talebi, bir birim işgücü artışından kaynaklanan marjinal ürün ve emek maliyetleri
tarafından belirlenmektedir. Genel kabul görmüş bu teoriye göre firmalar ücretin marjinal
ürüne eşit olduğu noktada karını maksimize etmektedir (Koç & Şahin, 2020, s.12751313).
Kişisel durumlarından dolayı düşük üretkenlik düzeyinde olan kişilerin marjinal ürünleri
de düşük olmaktadır. Bu kişilerin işgücü piyasasında tutunabilmeleri için işveren
açısından maliyetlerinin de düşük düzeye çekilmesi gerekmektedir. İşverenlere sağlanan
ücret sübvansiyonu ve sigorta prim teşviki mekanizması tam bu noktada devreye
girmekte ve kişinin maliyetinin düşürülmesi yoluyla işgücü piyasasında tutunmasına
ortam hazırlamaktadır. İşverenlere sübvansiyon sağlanması, dünya genelinde özel
politika gerektiren grupların istihdam edilmesinde en çok kullanılan aktif politika
araçlarından biridir.
1.2.1.1.1.3.

Doğrudan İstihdam/Yeni İş Alanları Oluşturma

Doğrudan devletin veya kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının belirli alanlarda
ve bölgelerde istihdam yaratacak projeleri üstlenmesi ile iş arayanların doğrudan istihdam
edildiği aktif politika aracıdır. Genel olarak geçici süreyle uygulanan, orta ve uzun süreli
işsizlerin daha çok faydalandığı bu politika ile uzun süren istihdam ve maliyet etkinliği
sağlanmaktadır (Greve, 2018,s.7-8).
1.2.1.1.1.4.

Mesleki Eğitim, İşbaşı Eğitim Programları ve Staj prograları

Bu başlık altında incelenen programları çok maliyetli olmasına rağmen bu programların
uzun süren, güçlü bir etkisi bulunmaktadır. İşbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim gibi
programlar bu politika kapsamında değerlendirilmektedir. Araştırmalar bu programlara
katılan kişilerin eşleşme problemi ile daha az karşı karşıya kaldığını, bu programların
eğitimden istihdama geçişi kolaylaştırdığını göstermektedir harcanmaktadır (Nie &
Struby, 2011, s.37).
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Pasif İşgücü Piyasası Programları
OECD ülkelerindeki pasif işgücü piyasası programlarının büyük bölümü işsizlik maaşı
ve erken emeklilik programlarından oluşmaktadır. İşsizlik maaşı uygulamasının temel
amacı çalışanların işsiz kaldıkları dönemlerde ya da çalışma saatlerinin azalması
sebebiyle gelirinde azalma yaşadıkları dönemde destek sağlanmasıdır. En çok bilinen
işsizlik yardımı uygulaması çalışanların çalıştıkları dönemde ödedikleri primlerle finanse
edilen ve bu kişilere işsiz oldukları dönemde maddi destek sağlanan işsizlik sigortası
uygulamasıdır. Bir diğer işsizlik yardımı uygulaması ise işsizlik sigortasından yararlanma
açısından gerekli kriterleri taşımayanların işsiz kaldıkları dönemlerde bu kişilere yapılan
yardımlardan

oluşmaktadır.

İşsizlik

sigortasına

ilişkin

şartları

taşımayanların

yararlandırıldığı ikinci tür işsizlik yardımında sağlanan destek işsizlik sigortası
kapsamında sağlanan desteklere oranla daha düşük düzeylerde kalmaktadır. Bu iki
işsizlik yardımından hem işlerinden tamamen ayrılanlar hem de çalışma saatleri
azaltılanlar yararlanabilmektedir (Andaç, 2010, s.57; Nie & Struby, 2011, s. 37).
Erken emeklilik programlarında ise işsiz kalmış kişilerden yeni bir iş bulmasının zor
olacağı değerlendirilenler yararlandırılmaktadır. Bu program kapsamında kişilere normal
emeklilik yaşı gelene kadar maddi destek sağlanmaktadır. Program döneminde
katılımcıların aldıkları emekli maaşları ve yararlanmakta oldukları sosyal güvenlik
çerçevesi normal emeklilere göre nispeten daha sınırlıdır. Örneğin, Finlandiya’da
uygulanan bir emeklilik sisteminde 60 ila 64 yaşlarında işsiz kalan çalışanlar kapsama
dahil edilmiş ve son 15 yılda en az 5 yıl çalışmış olma şartı getirilmiştir. Programdan
yararlanacaklarda 60 yaşından önce 500 gün olarak belirlenmiş olan işsizlik sigortası
primlerinin tamamını ödemiş olmaları da beklenmektedir. Programdan yararlananlar 65
yaşına ulaştıklarında otomatik olarak normal emeklilik uygulamasına geçmektedirler
(Holland vd., 2011, s.415-430).
Bir diğer pasif işgücü piyasası uygulamasında ise çalışmakta olan işyerlerinin kapanması
sonucu işsiz kalan çalışanlar için uygulanmaktadır. Bu uygulamada çalışanın belirli bir
süre ile işyerinde kazanmakta olduğu maaş tutarında ödenek sağlanmaktadır. Ancak bu
uygulama çok yaygın kullanılan bir uygulama değildir. Toplam pasif işgücü piyasası
programı harcamalarının %2’sinden azı bu uygulama kapsamında harcanmaktadır (Nie
& Struby, 2011, s.37).
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Pasif işgücü piyasası politikalarının işsizlikle mücadelede etkin bir araç olarak kullanılıp
kullanılamayacağı hala tartışılmaktadır. Bu politikalarda amaç işsiz kalan kişilere ve
ailelerine finansal destek sağlanmasıdır. Ekonomistler faydalanıcılarına ödenen işsizlik
ödeneklerinin tamamının yararlanıcılar tarafından harcandığını ve bu ödenekten herhangi
bir tasarruf yapılmadığını düşünmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde işsizlik
ödenekleri ekonomilerde otomatik stabilizatör görevi görmektedir. Ek olarak, işsizlik
ödeneklerinin yüksek tutarlarda verilmesi işsiz kalan kişinin bu dönemde kendisini
geliştirmesine imkân sağlayacak ve kişi istihdama katılırken daha iyi bir eşleşme ile iş
bulabilecektir. Ancak aksi yönde bir düşünce olarak da işsizlik ödeneklerinin yüksek
olması işsiz kalan dönemde refah seviyesi düşmeyen kişilerin iş bulabilmek için çok çaba
harcamasının önüne geçecektir (Nie & Struby, 2011, s.35-69).
İşsizlik nedeniyle ortaya çıkabilecek toplam talepteki azalmalar işsiz sayısının daha çok
artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle pasif işgücü piyasası politikaları gelişmiş
ülkelerde daha yoğun ve kapsamlı şekilde uygulanmaktadır (Güney, 2009, s. 135-159).
Asgari Ücret Uygulaması
Asgari ücret işverenin çalışanlara belirli bir iş dönemi için ödemek zorunda olduğu ve
toplu ya da münferit bir iş sözleşmesi ile daha altında bir tutar belirlenemeyen ücret
miktarıdır. Bu tanım, asgari ücretin sabitleme yöntemine bakılmaksızın bağlayıcı
niteliğini ifade eder. Mevcut uygulamalar çerçevesinde dünyada asgari ücret; mevzuat,
yetkili bir makamın kararı, bir ücret kurulu, bir ücret konseyi, sanayi veya iş mahkemeleri
tarafından belirlenebilmektedir. Asgari ücret uygulamasının amacı, çalışanları düşük
ücrete karşı korumaktır. Bu uygulama kaynak dağılımında adaletin sağlanmasını
desteklemekle birlikte yoksullukla mücadele ve cinsiyet eşitsizliklerinin azaltılması
noktasında önem arz etmektedir (ILO, 2014b).
Türkiye’de iş sözleşmesi ile çalışan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının
düzenlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları
en geç iki yılda bir kesin olarak belirlenmesi gerekmektedir (İş Kanunu, 2003).
Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirlemektedir. Ücretin, bir
günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan
iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılmaktadır.
Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik
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durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen
ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde
bulundurmaktadır (Asgari Ücret Yönetmeliği, 2004).
1.3.

BÖLGE

Bölge; iklim, coğrafi şartlar, insan unsuru vb. bakımından ortak vasıf taşıyan, kendine
özgü ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri olan ülke parçasıdır (Erkan, 1999,s.120121).
Bir diğer tanımda bölge “yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, sosyal ve ekonomik yaşam
biçimleri bakımından bir birlik oluşturan, bu özellikleriyle çevresinden ayrılan yeryüzü
veya ülke bölümüdür” şeklinde tanımlanmıştır (Sanır, 2000, s.49).
İktisatçılar ise bölge kavramına daha farklı bir açıdan yaklaşmaktadır. Bölgeler ekonomik
açıdan analiz edilirken, ekonomik yapılarına göre değerlendirilmektedir. Bu nedenle,
bölgeler ekonomik yönlerine göre tasnif edilirken ve sınırları belirlenirken iktisadi açıdan
yaklaşmak, bölge ekonomisine açıklık getirmek anlamında önemlidir (Ersungur Kaçar,
2019, s.7-9).
Bölge

esaslı

politikaları

belirlenirken

bölgelerin

ekonomik

yapılarına

göre

sınıflandırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda üç farklı ayrım bulunmaktadır.
Belirli bir ürün tipinin ağırlığının esas alındığı doğal bitki örtüsü, toprak cinsi, tarımsal
gelir oranı, yağış durumu, nüfus yoğunluğu, yerleşme biçimi, tarım tekniği, ürün
kullanımı, eğitim düzeyi, beslenme düzeyi, işsizlik oranı, endüstriyel işletme sayısı, fert
başına düşen milli gelir, kentli nüfus oranı benzerlik gösteren bölge sınıflandırması olarak
“homojen bölge” kavramı kullanılmaktadır. Homojen bölge kavramı sosyal ve ekonomik
açıdan gelişmişlik farklılık düzeyinin tespiti yönünden önemli bir değerlendirmedir.
Bölge içerisinde merkezi bir şehrin bulunduğu, büyüklükleri ve gördükleri fonksiyonlara
göre kademelenmiş ikinci ve üçüncü derecede merkezlerin bulunduğu bölge tipine ise
“polarize bölge” denilmektedir. Bu bölgelerde merkezi şehirle diğer yerleşmeler arasında
sosyoekonomik

ilişki

vardır.

Ekonomik

kalkınma

planlarının

uygulanmasını

kolaylaştırmak ve bunlarla ilgili ekonomik kararlar arasında, birlik, bütünlük, uyum ve
eşgüdüm sağlamak amacıyla tanımlanmış bölgelere ise “planlama bölge” denilmektedir.
Ekonomik gelişme seviyelerine göre ise bölgeler “gelişmiş bölge” ve “az gelişmiş bölge”
olarak sınıflandırılmaktadır (Dinler, 2008, s.75, 75; Erkan, 1999, s.120-121).
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Diğer bir önemli sınıflandırma da İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)’dır.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi,
bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin
belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılanabilir
istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde “İstatistiki Bölge Birimleri
Sınıflandırması” tanımlanmıştır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması kapsamında
yapılan Birinci Düzey sınıflandırmada 12 bölge bulunmaktadır. İkinci Düzey
sınıflandırma ise aynı kriterlere göre ayrılmış 26 bölgeyi ifade etmektedir. Üçüncü Düzey
ise idari yapıya uygun bir ayrım olarak 81 ili kapsamaktadır (TÜİK, 2020). Birinci Düzey
(İBBS1), İkinci Düzey (İBBS2) ve Üçüncü Düzey (İBBS3) bölge ayrımları Tablo 1’de
gösterilen şekildedir.
Tablo 1: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına Göre Bölgeler.
Kod
TR1

İBBS1
İstanbul

Kod
TR10

İBBS2
İstanbul alt bölgesi

İBB3
İstanbul

TR2

Batı
Marmara

TR21
TR22

Tekirdağ alt bölgesi
Balıkesir alt bölgesi

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
Balıkesir, Çanakkale

TR3

Ege

TR4

Doğu
Marmara
Batı
Anadolu
Akdeniz

TR31
TR32
TR33
TR41
TR42
TR51
TR52
TR61
TR62
TR63
TR71

İzmir alt bölgesi
Aydın alt bölgesi
Manisa alt bölgesi
Bursa alt bölgesi
Kocaeli alt bölgesi
Ankara alt bölgesi
Konya alt bölgesi
Antalya alt bölgesi
Adana alt bölgesi
Hatay alt bölgesi
Kırıkkale alt bölgesi

TR72
TR81
TR82
TR83

Kayseri alt bölgesi
Zonguldak alt bölgesi
Kastamonu alt bölgesi
Samsun alt bölgesi

İzmir
Aydın, Denizli, Muğla
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
Bursa, Eskişehir, Bilecik
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
Ankara
Konya, Karaman
Antalya, Isparta, Burdur
Adana, Mersin
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir,
Kırşehir
Kayseri, Sivas, Yozgat
Zonguldak, Karabük, Bartın
Kastamonu, Çankırı, Sinop
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

TR5
TR6

TR7

Orta
Anadolu

TR8

Batı
Karadeniz

TR9

Doğu
Karadeniz

TR90

Trabzon alt bölgesi

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümüşhane

TRA

Kuzeydoğu
Anadolu
Ortadoğu
Anadolu
Güneydoğu
Anadolu

TRA1
TRA2
TRB1
TRB2
TRC1
TRC2
TRC3

Erzurum alt bölgesi
Ağrı alt bölgesi
Malatya alt bölgesi
Van alt bölgesi
Gaziantep alt bölgesi
Şanlıurfa alt bölgesi
Mardin alt bölgesi

Erzurum, Erzincan, Bayburt
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
Van, Muş, Bitlis, Hakkâri
Gaziantep, Adıyaman, Kilis
Şanlıurfa, Diyarbakır
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

TRB
TRC

Kaynak: TÜİK
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1.3.1. İşlevsel (Fonksiyonel) Bölge
Bir ekonomik sınıflandırma türü olan işlevsel bölge kavramına çalışma içerisinde çok
fazla değinileceğinden kavram bu bölümde detaylı bir şekilde incelenecektir.
Belirli bir merkez ya da birden fazla merkez etrafında bir işleve göre bölge sınırlarının
belirlenmesini esas alan işlevsel bölgeler ilk kez 1957 yılında Allen K. Philbrick
tarafından tanımlanmıştır. İşlevsel bölgeler belirli bir ekonomik işlev çerçevesinde bir
merkeze yönelim gösteren coğrafi alanı kapsamaktadır (Matušková, 2016, s.79-101).
İşlevsel bölgeler ekonomik yönden diğer bölgelerle etkileşim gösteren dinamik
bölgelerdir. İletişim ve ulaşım sistemlerindeki değişikliklere göre bu bölgelerin
konumları, rolleri ve bölge merkezleri değişmektedir. Aynı il içerisinde veya iller arası
mal ve hizmet akışlarının belirli bir odak çevresindeki sınırlamaya yönelik matematiksel
metotlarla işlevsel bölgelerin sınırları belirlenmektedir. (H. Koç & Aksoy, 2012, s.320).
İşlevsel ekonomik alanın sınırları, belirlenen ekonomik işlevin türüne ve akış alanına göre
değişmektedir. Dünyada en çok tanımlanan işlevsel bölgeler işgücüne ilişkin verilerin
matematiksel analizi ile oluşturulan işlevsel işgücü piyasası bölgeleridir (OECD, 2002,
s.3). 2000’li yılların sonunda Avrupa Komisyonu tarafından işlevsel işgücü piyasası
bölgelerinin oluşturulması çalışmaları başlatılmış ve günümüze kadar bölge sınırlarının
belirlenmesine ilişkin çeşitli metotlar geliştirilmiştir (Coombes & Casado-díaz, 2012, s.319).
“Türkiye’de bazı kamu kurumlarının ülke sathında yürüttükleri veya yürütmeyi
planladıkları hizmetlerin daha verimli ve kontrollü yürütülmesini sağlamak maksadıyla
kurumsal yönden kendi bakış açılarına göre oluşturdukları bölgelere Kamu
Kurumlarının Hizmetleriyle ilgili Yönetim Bölgeleri” adını vermek mümkündür.”
(Özçağlar, 2003, s.10).
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde idari bölge sınırlarına bağlı olmayan,
yerleşme birimleri arasındaki karşılıklı mal, hizmet, insan ve haber akışları esas alınarak,
"işlevsel bölgeler" oluşturulması istenmiştir (Ecemiş Kılıç & Mutluer, 2004, s. 20).
1.3.2. Bölgesel Politika
Hemen her ülke bölgeler arası gelişmişlik durumlarının eşit olmayışı problemiyle karşı
karşıyadır. Geri kalmış bölgelerin kalkındırılmasına ilişkin uygulana politikalar ülkeden
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ülkeye farklılık göstermektedir. Bu farklılığın en önemli nedeni politikayı uygulayacak
ülkenin karşı karşıya olduğu “gelişmemiş bölge” sorununun farklı nedenlerle ortaya
çıkmasıdır. Ayrıca bölgenin gelişmişlik düzeyi de uygulanacak kalkınma politikalarını
temelden etkilemektedir (Kargı, 2009, s.20-40).
Küreselleşme olgusu ile 1980 sonrası büyük ölçekli ve klasik bölgesel kalkınma
politikaları önemini kaybetmiştir. Bölgelerin içsel potansiyellerini arttırmayı hedefleyen
yeni yaklaşımla birlikte bölgelerin entegrasyonuna ve dışsal ilişkilerine daha fazla önem
verilmiştir. Bu sürece birçok ülkede uygulanan yerelleştirme politikalarının da katkısı
olmuştur (Kargı, 2009, s.20-40). Son yıllarda yapılan birçok araştırma, bölgesel
farklılıkların giderilmesinde yerel otoritelerin de dahil edildiği bölgesel politikaların daha
başarılı olduğunu göstermektedir (Kasapoğlu, 2018, s.65-83).

Bölgesel politikanın etkinlik düzeyi, politikanın uygulandığı bölgedeki sosyoekonomik
eğilimlerin doğru istatistiki verilerle belirlenmesiyle pozitif yönlü ilişki içerisindedir. Bu
nedenle ilgili bölgeler hakkında ayrıntılı veri ve göstergelere sahip olmak politika
tasarımı sürecinde büyük öneme sahiptir. Bölgesel politikanın tasarlanması, uygulanması
ve izlenmesi süreçlerinde başarılı olmak için politika uygulanacak bölgenin sınırlarının
da modern bir bakış açısıyla belirlenmesi gerekmektedir. İşgücü piyasasına ilişkin bir
bölgesel politika tasarlanması sürecinde, işgücü haraketliliğine ilişkin verilerin göz önüne
alınmadığı idari bölge sınırları dahilindeki göstergelerin esas alınması durumunda
tasarlanan politika yeterli etkililik düzeyine ulaşamamaktadır (OECD, 2020).
Bir bölgenin fiziki ve coğrafi özelliklerinden kaynaklı nedenler başta olmak üzere birçok
nedenden olayı yatırımcılar ilgili bölgede istihdam oluşturabilecek yatırımları yapmaktan
kaçınabilmektedir. Bölgesel işgücünün niteliği, üretilecek ürünlere ilişkin hammaddenin
bölgeye ulaştırılma maliyeti, üretilen malların pazara ulaştırılma maliyeti, bölgeye
yapılacak yatırımların ilave maliyetleri gibi unsurlar istihdam oluşturabilecek yatırım
kararlarının verilmesini önemli derecede etkilemektedir. Bu etmenler açısından
dezavantajlı olan bölgelerde kamu istihdam hizmetlerinin daha yoğun uygulanması
gerekmektedir.
Uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan akademik çalışmalarda, bir bölgede
yapılacak yatırımı olumlu ve olumsuz yönden etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve
ekonometrik modeller kurularak bu tip bölgelerde uygulanacak istihdam teşviklerinin
oranları gibi birçok tedbirin matematiksel olarak belirlenmesi önerilmektedir. Bu şekilde
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bölgesel düzeyde işgücü maliyetleri düşürülerek yatırımların arttırılması yoluyla bölgesel
işsizlik oranları düşürülebilecektir. Bu durumun bir sonucu olarak işgücü piyasasına
ilişkin kamu hizmetleri bölgesel düzeyde değişim göstererek uygulanabilecektir (Kline
& Moretti, 2013).
Birçok ülkede bölgesel politikaların tasarlanması ve uygulanması sürecinde yerel
dinamikler söz sahibi olmuştur. Bu durum daha etkin bölgesel politikalar uygulanmasına
ortam hazırlamıştır. Bölgesel politikalara ilişkin kullanılacak kaynaklar her zaman sınırlı
olduğundan merkez tarafından önceliklerin belirlenmesi için bir metodoloji geliştirilmesi
gerekmektedir.
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İKİNCİ BÖLÜM
İSTİHDAM POLİTİKASININ BÖLGESEL ESASLI
FARKLILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ÜLKE ÖRNEKLERİ
İşgücü piyasalarının sorunlarının bölgesel düzeyde incelenmesi ve bu sorunları ortadan
kaldıracak politikaların hayata geçirilmesi ve uygulanması noktasında incelenen ülke
örneklerinde iki temel esas öne çıkmaktadır. Birincisi, bölgesel kalkınma programlarında
istihdam oluşturulması ve işsizliğin azaltılması en temel politika amaçlarından biridir.
İkincisi, doğru istatistiklerin çıkarılması ve etkin politikaların uygulanması için
işgücünün günlük haraketliliği esas alınarak oluşturulan işlevsel bölgeler başarılı bir
politika süreci için büyük önem arz etmektedir.
Türkiye’de muhtelif bölgeleri konu alan bazı akademik çalışmaların dışında henüz
bütünüyle işlevsel işgücü piyasası bölgeleri tanımlanmamıştır (Bulu vd., 2009). Bu
nedenle bu çalışmanın bu bölümünde istihdam politikalarının bölgesel farklılaştırılması
idari bölge ya da işlevsel bölge ayrımına gidilmeksizin seçili ülkelerin kullandığı metotlar
açısından incelenecektir.
2.1.

ALMANYA

2.1.1. Genel Ekonomik Görünüm
Satın alma gücü paritesine göre 4,66 trilyon ABD Doları seviyesindeki GSYİH ile
dünyanın en büyük 5. ekonomisi olan Almanya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi
konumunda yer almaktadır. Almanya yetiştirmiş olduğu yüksek vasıflı işgücü sayesinde
dünyaya yüksek teknoloji ürünü ve yüksek katma değerli makineler, araçlar, kimyasallar
ve ev aletleri gibi ürünler ihraç etmektedir. 2020 yılı Haziran ayı itibarıyla işsizlik oranı
%4,2 olan Almanya gerek nüfus yoğunluğu gerekse coğrafi büyüklük açısından Türkiye
ile benzerlik gösterdiğinden bu çalışmada incelenecek ülkeler arasına alınmıştır (Central
Intelligence Agency, 2020c; OECD, 2017).
Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi ile ülkedeki toplam işgücü 1/3 oranında artmış;
1990 yılında %4,8 olan işsizlik oranı, Doğu Almanya’daki yüksek işsizlik nedeniyle
işsizlik oranının federal düzeyde %9,8’lere kadar çıkmasına neden olmuştur. Birleşmeden

19

önceki karşılaştırmalı göstergeler Tablo 2’deki gibidir. (Central Intelligence Agency,
2020c).
Tablo 2: 1990 Yılı İtibarıyla Doğu ve Batı Almanya Temel Göstergeleri
Gösterge

Doğu Almanya

Nüfus (Bin Kişi)
GSYİH (Milyar Dolar)
Kişi Başı GSYİH (Bin Dolar)
Bütçe Gelirleri (Milyar Dolar)
Bütçe Harcamaları (Milyar Dolar)
İthalat (Milyar Dolar)
İhracat (Milyar Dolar)

16.307
159,5
9,68
123,5
123,2
25,26
25,68

Batı Almanya
62.168
945,7
15,30
539
563
227,90
293,41

Kaynak:(Central Intelligence Agency, 2020c)

Tablo 2’de de açıkça görüleceği üzere iki blok arasındaki ekonomik farklılıklar oldukça
fazladır. 1990 yılındaki birleşmeden sonra daha önceden merkezi olarak planlanan
ekonomiden açık piyasa ekonomisine geçen Doğu Almanya uzun bir süre Batı
Almanya’nın ekonomisine muhtaç kalmış ve doğu bölgelerde ekonomik kalkınmanın
sağlanabilmesi için uzunca bir süre Batı’dan Doğu’ya mali kaynak aktarılmıştır (Jacobi
& Kluve, 2007).
2000’li yılların başında Almanya’daki işsizlik oranı federal düzeyde %11,2’ye kadar
yükselmiş ve bölgeler itibarıyla bakıldığında batı bölgelerdeki işsizlik oranı %9,6 iken bu
oran doğu bölgelerde %18,6 olarak gerçekleşmiştir (Jacobi & Kluve, 2007).
2002 yılında işgücü piyasası hizmetlerinin etkinliğinin ve etkililiğinin arttırılması, iş
arayanların aktifleştirilmesi, işgücü piyasası düzenlemelerinin gevşetilmesini amaçlayan
Hartz Reformları olarak da bilinen düzenlemeler hayata geçilmiştir. 2005 yılına kadar
devam eden reform süreci boyunca istihdam ofislerinin yeniden yapılandırılması, özel
istihdam ofislerinin devreye alınması, işsizlik yardımı sisteminin yeniden düzenlenmesi,
geçici iş ilişkisi sınırlandırmalarının kaldırılması, iş arayanların profillenmesi, özel
politika gerektiren gruplara ücret sübvansiyonu sağlanması, girişimcilik desteklerinin
sağlanması, süreli iş sözleşmelerinin yenilenmesinin yasal olarak kolaylaştırılması ve
işten çıkarma yasağının gevşetilmesi sağlanmıştır (Gaskarth, 2014).
2005 yılında görülen %11,2 düzeyinden sonra sürekli azalma eğilimine giren işsizlik
oranı 2019 yılı itibarıyla %3,1 olarak gerçekleşmiş 2020 yılında ise tekrar artış eğilimine
dönmüştür.
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Almanya yıllar içerisinde özellikle doğu bölgelerde görülen yüksek işsizlik oranını
azaltacak bölgesel politikaları uygulamış ve günümüzde işgücü piyasasına ilişkin
göstergeler yönünden bölgeler arası homojenlik neredeyse sağlanmıştır (OECD, t.y.).
Bölgesel politikaların detaylarına geçmeden önce bölgesel işsizlik oranlarının
irdelenmesinde yarar bulunmaktadır.
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Tablo 3: Eyaletlere Göre Almanya’daki Bölgesel İşsizlik Oranları
Bölge/Yıl

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stuttgart

6,5

5,3

4,3

5,3

5,0

3,6

3,4

3,6

3,1

3,3

3,3

3,0

2,3

Karlsruhe

7,2

5,5

4,8

5,6

5,2

4,2

4,0

3,6

3,5

3,3

3,1

3,3

2,9

Freiburg

5,5

4,3

3,8

4,4

3,9

3,0

2,8

3,6

3,5

3,3

3,1

3,3

2,6

Tubingen

5,9

4,6

3,8

5,0

4,5

3,1

2,7

2,9

3,0

2,5

2,6

2,2

1,9

Upper Bavaria

5,3

4,4

3,4

4,2

3,6

2,7

2,7

2,5

2,5

2,7

2,4

2,2

2,3

Lower Bavaria

6,6

5,0

4,2

5,0

3,9

2,8

3,3

3,2

2,8

2,5

2,1

2,1

2,0

Upper Palatinate

6,8

5,3

4,2

5,0

4,0

3,4

3,2

3,4

2,7

2,7

2,8

2,2

1,9

Upper Franconia

9,6

7,7

6,2

6,7

5,9

4,2

3,3

3,9

4,0

3,8

3,3

3,0

2,3

Middle Franconia

7,9

6,7

5,5

6,4

5,5

4,0

3,7

3,1

3,1

3,0

2,5

2,1

1,8

Lower Franconia

6,3

5,8

4,4

5,7

5,1

3,5

3,4

3,3

2,9

3,0

2,5

2,3

2,0

Swabia

6,2

5,0

4,1

4,7

4,2

3,4

3,2

3,3

3,0

3,0

2,7

2,6

2,4

Berlin

18,7

16,4

15,2

13,7

12,8

11,6

10,4

10,4

9,8

9,4

7,8

7,0

6,1

Brandenburg

16,6

13,8

11,5

11,3

9,8

8,8

8,2

7,3

6,7

5,7

4,6

4,5

4,1

Bremen

14,4

11,9

9,6

9,1

7,9

7,7

6,6

7,0

6,6

5,6

5,3

4,3

4,3

Hamburg

9,9

9,1

7,1

7,2

7,0

5,3

5,3

4,7

5,0

4,3

4,1

4,2

4,1

Darmstadt

7,9

7,2

6,1

6,3

5,8

5,3

5,3

4,3

4,5

4,1

4,0

3,5

3,1

Gießen

8,5

7,2

6,6

6,7

6,0

5,1

4,8

4,5

4,5

3,8

4,0

3,6

3,6

Kassel

8,5

8,0

7,5

6,6

6,0

4,4

4,5

4,3

4,4

3,6

3,7

2,5

2,9

MecklenburgVorpommern
Braunschweig

19,2

17,5

14,7

13,9

12,3

10,1

10,8

10,0

9,6

7,8

6,3

5,1

4,8

10,1

8,9

8,7

8,5

7,1

6,2

5,5

6,2

5,5

4,9

4,6

4,4

4,0

Hanover

10,5

8,4

7,6

7,9

7,0

6,7

5,4

5,4

5,2

4,7

4,7

4,5

4,1

Lüneburg

9,0

7,4

6,3

5,4

5,7

5,3

4,4

4,3

4,0

3,5

3,3

3,4

2,4

Weser-Ems

9,3

7,1

6,2

5,9

5,9

4,2

4,3

4,0

4,1

3,9

3,6

3,0

2,7

Düsseldorf

9,8

8,6

7,4

7,7

7,6

6,7

6,5

6,3

6,3

5,9

4,9

4,3

4,3

Cologne

9,1

7,7

7,0

7,1

7,0

6,0

5,4

5,8

5,3

4,8

3,9

3,7

3,6

Münster

9,1

7,3

6,4

7,3

6,6

5,3

4,9

5,1

4,9

4,4

4,3

3,9

3,6

Detmold

10,0

8,1

7,2

7,7

7,0

5,5

4,7

5,0

5,0

4,7

4,1

3,9

3,2

Arnsberg

11,1

9,7

8,7

9,2

8,2

7,1

6,6

6,5

5,7

5,7

5,0

4,7

4,0

Koblenz

7,8

6,3

5,8

6,7

5,1

4,4

4,0

3,8

4,0

3,4

3,4

3,1

2,7

Trier

6,2

5,3

5,2

4,6

4,1

4,1

2,7

3,0

3,0

2,9

2,7

2,0

2,5

Rheinhessen-Pfalz

8,7

5,9

5,7

5,8

6,0

5,2

4,3

4,4

3,9

4,1

4,1

3,8

3,5

Saarland

9,5

7,3

7,1

8,4

6,9

5,8

6,2

5,9

5,8

5,6

4,8

4,5

3,6

Dresden

16,2

13,4

12,3

12,0

10,3

8,6

7,5

7,2

7,4

6,2

4,9

4,3

4,0

Chemnitz

16,5

13,9

12,7

12,5

11,5

8,8

7,9

7,4

6,3

5,4

4,4

4,1

3,4

Leipzig

17,8

17,3

14,3

13,1

12,1

11,1

9,5

9,2

8,3

7,7

6,0

5,1

4,7

Saxony-Anhalt

17,8

15,7

14,5

13,7

11,4

10,4

9,5

9,1

8,8

8,0

7,4

6,9

5,3

Schleswig-Holstein

9,1

8,0

6,8

7,3

6,6

5,8

5,0

4,9

4,6

4,2

4,0

3,6

3,1

Thuringia

15,7

13,8

10,7

10,7

8,6

7,6

7,2

6,0

6,0

5,8

5,1

4,4

4,1

Kaynak: (European Commission, t.y.-b)
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Tablo 3 detaylı şekilde incelendiğinde, 2006 yılı itibarıyla en yüksek bölgesel işsizlik
oranına sahip bölge ile en düşük bölgesel işsizlik oranına sahip bölge arasındaki farkın
13,9 puan olduğu; 2018 yılı için bu farkın 3 puana kadar düştüğü görülmektedir.
2.1.2. Bölgesel İşgücü Piyasası Politikalarının Genel Görünümü
Hemen her ülke “geri kalmış bölge” sorunuyla karşı karşıyadır. Bu durum ülkelerin
gelişmişlik düzeyinden bağımsız bir sorundur. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden
biri olan Almanya'da da bölgeler arasında ciddi gelişmişlik farklılıkları mevcuttur. Son
70 yıllık süreçte daha da belirginleşen bu farklılıkların kökeni 16 ncı yüzyıla kadar
uzanmaktadır (Bohler & Franzheld, 2010).
Bölgesel kalkınmışlık düzeyinin ölçülmesinde kullanılan iki önemli kriter bulunmaktadır.
Bunlar kişi başına GSYİH ve yoksulluk oranıdır. Bölgesel kalkınma programları başta
olmak üzere tüm bölgesel politikalar bu iki gösterge açısından dezavantajlı olan
bölgelerde

öncelikle

uygulanmaktadır.

Uygulanan

bölgesel

işgücü

piyasası

politikalarının da önemli amaçlarından biri yoksulluk oranının düşürülmesi üzerinedir
(Deutsch Welle, 2009; Leßmann, 2005)
Almanya’da bölgesel politikalara ilişkin yaklaşımın yönetimi, merkezden belirlenmiş bir
yasal çerçeveye uygunluğun olduğu âdem-i merkezileştirilmiş bir karar verme yapısı ile
tamamlanmaktadır. Federal Hükümet, planlama için gerekli yasal çerçeveyi belirlemekte
ve eyaletler de bu çerçeveye uygun olarak kendi planlama yasalarını oluşturmakta ve
uygulamaktadırlar (Kayıkçı, t.y.).
Almanya'da tarımsal üretimin iyileştirilmesi, ekonomik açıdan geri kalmış bölgelerde
istihdam oluşturulması, büyük şehir merkezlerinde aşırı nüfus toplanmasının önlenmesi
ve geri kalmış bölgelerdeki iktisadi faaliyeti canlandırılmasını amaçlayan dengeli bir
ekonomik kalkınma hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Almanya'nın az gelişmiş bölgelerinde
ortalama gelir seviyesinin arttırılması amacıyla imalat sanayinin desteklenmesi ve yeni iş
yerlerinin açılması, bu bölgelerin rekabet gücünün arttırılması için gerekli altyapının
oluşturulmasına ilişkin politikalar uygulanmıştır (Muradov, 2012, s. 110).
Bölgesel işgücü piyasası politikalarının başarı yüzdesini etkileyen önemli kriterlerden biri
politikanın yerel işgücü piyasası dinamiklerine hitap etme oranıdır. Dolayısı ile politika
tasarlanmadan önce uygulanacağı coğrafyadaki işgücü piyasasının genel özelliklerinin,
zayıf ve güçlü yönleri ile fırsat ve tehditlerinin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu esaslar
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çerçevesinde Almanya’da bölgesel işgücü piyasalarının genel profilinin oluşturulması,
işgücü piyasasının güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi, işlevsel işgücü piyasası
bölgelerinin belirlenmesi gibi çok fazla istatistiki çalışmaya rastlanılmaktadır (Blancke &
Schmid, 1999).
Tablo 4’te 2000 yılında yapılan bir çalışmaya göre belirlenmiş bölgesel işgücü
piyasalarının güçlü ve zayıf yönleri görülmektedir.
Tablo 4: Eyaletlere Göre İşgücü Piyasalarındaki Güçlü ve Zayıf Yönler.
Eyalet

Güçlü Yönleri

Zayıf Yönleri

BadenWürttemberg

• Düşük genel işsizlik oranı
• Düşük genç işsizlik oranı
• Düşük kadın işsizlik oranı

• Düşük istihdam oranı,
• Yüksek uzun süreli işsizlik oranı

Bayern

• Tüm göstergeler açısından federal
düzey ortalamasından yüksek
• Yüksek işgücüne katılım oranı
• Yüksek uzun süreli işsizlik oranı

• Zayıf yön yok

Brandenburg

• Yüksek işgücüne katılım oranı,
• Düşük uzun süreli işsizlik oranı

• Çok yüksek genç işsizliği
• Yüksek işsizlik oranı
• Diğer göstergeler açısından federal
düzeyin altında
İşsizlik oranlarında, gençlerde ve kadın
işsizliğinde zayıf performans

Bremen

• Güçlü yön yok

• Tüm göstergeler zayıf

Hamburg

• Rekabetçi işgücü piyasası
• Kadın işgücüne katılım oranı yüksek
• Tüm göstergeler iyi

• Zayıf yön yok

Hessen

• Düşük istihdam oranı
• Yüksek uzun süreli işsizlik oranı

MecklenburgVorpommern

• Kadın işsizlik oranı ortalamanın
altında
• Genç işsizlik oranı ortalamanın
altında
• Yüksek işgücüne katılım oranı
• Düşük uzun süreli işsizlik oranı

Niedersachsen

• Güçlü yön yok

NordrheinWestfalen

• Yüksek işgücüne katılım oranı

• Düşük istihdam oranı
• Yüksek uzun süreli işsizlik oranı
• Yüksek uzun süreli işsizlik oranı

Rheinland-Pfalz

• İstihdam oranı hariç tüm göstergeler
federal ortalamanın üzerinde

• Düşük istihdam oranı

Saarland

• Yüksek kadın istihdam oranı

• Düşük istihdam oranı
• Yüksek uzun süreli işsizlik oranı

Sachsen

• Yüksek işgücüne katılım oranı

• Yüksek işsizlik oranı
• Yüksek genç işsizlik oranı
• Yüksek kadın işsizlik oranı

Berlin
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• Yüksek işsizlik oranı
• Yüksek genç işsizlik oranı
• Yüksek kadın işsizlik oranı

Sachsen-Anhalt

• Yüksek işgücüne katılım oranı

• Yüksek işsizlik oranı
• Yüksek genç işsizlik oranı
• Yüksek kadın işsizlik oranı

SchleswigHolstein

• Düşük kadın işsizlik oranı
• Tüm göstergeler ortalama üstü

• Zayıf yön yok

Thüringen

• Yüksek işgücüne katılım oranı
• Düşük uzun süreli işsizlik oranı

• Yüksek genç işsizlik oranı
• Yüksek kadın işsizlik oranı

Kaynak: (Blancke & Schmid, 2000).

2.1.3. Eyalet Hükümetleri Tarafından Uygulanan Bölgesel İşgücü Piyasası
Politikaları
Eyaletlerde uygulanan işgücü piyasası politikaları, federal hükümetin politikalarını çeşitli
şekillerde tamamlamaktadır. Bu politikalar genel olarak bölgede yoğun bir şekilde
bulunan ve istihdam edilmesinde nispeten başarısız olunmuş dezavantajlı gruplara hitap
etmektedir. Uzun süreli işsizler, göçmenler, kadınlar, işgücü piyasasına yeni giren gençler
gibi özel politika gerektiren grupların istihdam edilebilirliğini arttırmak için mesleki
eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik hizmetleri verilmektedir. Ayrıca
eyalet hükümetleri tarafından istihdamın korunması ve desteklenmesi açısından önem arz
eden çocuk bakımı desteği, kurumsal işletme danışmanlığı destekleri, kadınlara özel
işgücü piyasası programları hizmetleri yürütülmektedir. Eyalet hükümetleri tarafından
yerel paydaşlarla işbirliği içerisinde geliştirilen istihdam politikaları; uygulanacakları
bölgedeki gruba ya da konuya birebir uyumlu olacak şekilde tasarlandığından verim
kaybı da önlenmektedir (Blancke & Schmid, 1999, s.18)
Bölgesel ekonomik kalkınma politikaları başta olmak üzere bütün yapısal politikalarda
söz sahibi olan eyalet hükümetleri uygulamakta oldukları politikalar ile federal hükümet
için de önemli bir bilgi ve tecrübe kaynağı haline gelmiştir. 2000 ile 2006 yılları arasında
AB yapısal fonları tarafından Almanya’da uygulanan bölgesel politikalarda üç önemli
kategori bölgesi belirlenmiş, politika ve programlar öncelikle bu bölgelerde
uygulanmıştır. Bu kategoriler aşağıdaki gibidir (Giguère, 2008, s.122);
•

Kategori 1: Kişi başına düşen GSYİH bakımından Avrupa ortalamasının
%75’den az gelire sahip olunan bölgeler.

•

Kategori 2: Eski kömür ve çelik madenciliği yapılan ve şehirleşme oranının çok
düşük olduğu kırsal bölgeler.
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•

Kategori 3: Kategori 1 in dışında ve eski Batı Almanya sınırları içinde kalan
bölgeler.

Avrupa Sosyal Fonu (ESF) tarafından bu dönemde Almanya’ya yaklaşık 12 milyar Euro
finansman sağlanmıştır. 1 inci kategoride kalan bölgeler için geliştirilen proje
maliyetlerinin %75’ine kadarı; diğer kategorilerde yer alan bölgelerde gerçekleştirilen
projelerin %50’sine kadarı ESF tarafından karşılanmıştır. Geriye kalan maliyetler federal
hükümet, eyalet yönetimleri ya da yerel yönetimler tarafından karşılanmıştır. Aynı
dönemde Federal Hükümet tarafından çoğunluğu 1 inci kategoride olan bölgelerde
uygulanan aktif işgücü piyasası programları için yaklaşık 100 milyar Euro kaynak
kullanılmıştır (Giguère, 2008, s.123).
Almanya’da işgücü piyasası programlarının bölgesel yoğunluğuna karar verilirken kişi
başına düşen GSYİH ölçütünün dikkate alındığı görülmektedir. Bu göstergenin düşük
olması çoğunlukla işsizlik oranlarının da yüksek olduğu anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla, izlenen bu yöntemle öncelikle kötü ekonomik koşullar ve işsizliğin aynı anda
yer aldığı bölgelere odaklanılmıştır.
2.1.4. Bölgesel İstihdam Politikalarının Temel Özellikleri
Hartz 4 reformlarıyla birlikte 16 eyaletin tamamı bölgesel işgücü piyasası politikası
uygulanması noktasında sorumluluk üstlenmiştir. Eyaletler ilk aşamada kendi
bölgesindeki yeni girişimleri destekleyici politikalar uygulamıştır. 2005 yılında uzun
süreli işsizlerin istihdam edilmesi için kurulan bölgesel istihdam ofisleri, eyaletlerde
bölgesel işgücü piyasası politikaları açısından yeni bir dalga oluşmasına neden olmuştur.
Devam eden dönemde her eyalet tarafından yeni stratejiler belirlenerek yeni ve hedef grup
odaklı onlarca yeni program tanıtılmıştır (Malik, 2008).
Eyaletlerce uygulanan aktif işgücü piyasası politikaları belirli bölgesel öncelikler
doğrultusunda uygulanan programlara dayanmaktadır. Bu dönemde uygulanan bölgesel
işgücü piyasası politikalarının beş önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlar (Schmid vd.,
2004);
•

Özellikle dezavantajlı grupların işgücü piyasasına entegrasyonunu teşvik edici
önlemlerin alınması,

•

İstihdamın korunması için tasarlanmış işsizliği önleyici tedbirlerin alınması,
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•

Belirli hedef grupların istihdama kazandırılmasının amaçlanması,

•

Katılımcıların ihtiyaçlarına ve program hedeflerine uyacak şekilde geliştirilmiş
program tasarımı gerçekleştirilmesi,

•

Programların ve projelerin izlenmesi ve kontrolünün profesyonelleştirilmesi,

şeklindedir.
2.1.5. Bölgesel Düzeyde Kapasite Geliştirme: Eyaletlerde Kurulan Aracı
Kuruluşların Politikaların Uygulanması ve Bütünleştirilmesindeki Rolü
1990’dan itibaren Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), Avrupa Sosyal Fonu
(ESF) gibi Avrupa Birliği yapısal fonları ile finanse edilen bölgeselleşme stratejisi ile
Almanya'da uygulanan bölgesel işgücü piyasası politikaları sürekli artış göstermiştir.
ERDF ve ESF ile finanse edilen bölgesel projelerin yürütülmesi sürecinde eyalet
hükümetlerine birçok sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle eyalet hükümetlerinin çoğu
işgücü piyasası politikalarının uygulanmasında aktif roller üstlenen bölgesel ve yerel
aktörleri desteklemek için aracı kuruluşlar kurmuşlardır. Bu kuruluşlar çalışma içerisinde
Eyalet İstihdam Ofisi olarak anılacaktır. Danışmanlık şirketi ya da servis sağlayıcısı
statüsünde olan bu şirketler başlarda koordinasyon ve danışmanlık faaliyetleri
yürütmüşler ve bölgesel işgücü piyasası politikalarının başarılı olmasında kilit rol
üstlenmişlerdir (Giguère, 2008, s.123-125).
2.1.6. Eyalet İstihdam Ofislerinin Karşılaştırılması
Eyalet İstihdam Ofislerinin en önemli rolü bölgesel işgücü piyasası politikasının
uygulanmasını koordine etmek ve desteklemektir. Eyaletlerin büyük çoğunluğunda bu
kuruluşlar farklı yasal biçimlerde kurulmuş ve farklı yetki ve sorumluluklar
üstlenmişlerdir. Ancak Bavyera, Baden-Württemberg ve Saarland eyaletlerinde aracı
kuruluşlar oluşturulmadığı için belirtilen eyaletlerde bu kuruluşlar tarafından icra edilen
görevler eyalet hükümetleri ve bölgesel ekonomik kalkınma ajansları tarafından yerine
getirilmektedir. Hamburg, Hesse, Bremen ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde
2005 yılında, Hartz 4 reformu ile gelen eyaletlerde bölgesel işgücü politikası
geliştirilmesi sorumluluğu ile birlikte, Eyalet İstihdam Ofisleri kurulmuştur. En eski ve
en deneyimli kurum, 1986 yılında kurulan Kuzey Ren-Vestfalya'daki Gesellschaft für
Innovative Beschäftigungsförderung (GIB)’dur (Bouché, 2008).
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Eyalet hükümetlerinin çoğu bu kuruluşları kendilerine bağlı limited şirketler olarak
oluşturmuşlardır. Bu şirketlerin yasal statüsü “GmbH” olarak adlandırılmaktadır.
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein ve Saksonya'da kurulan Eyalet Ofisleri tamamen
özel teşebbüs olup eyalet hükümetleri ile organik bir bağları bulunmamaktadır (Giguère,
2008, s.123-127).
Eyalet İstihdam Ofisleri kuruluşlarından günümüze kadar kuruldukları bölgedeki işgücü
piyasasının zayıf yönlerinin analiz edilmesi ve bu yönleri güçlendirecek işgücü piyasası
politikalarının uygulanması noktasında birçok çalışma yapmıştır. Yapılan çalışmalar
incelendiğinde Eyalet İstihdam Ofislerinin, Almanya’daki işgücünün niteliğinin
arttırılmasında ve bölgesel sorunların hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilip sorunu
çözecek aktif ya da pasif politikaların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinde büyük
katkıları olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin Thüringen eyaletinde 2007 yılındaki
işsizlik oranı %13,8 iken bölgedeki eyalet istihdam ofisi olan ve yasal olarak geniş
yetkileri bulunan Gesellschaft für Arbeits und Wirtschaftsförderung mbH(GFAW ) uzun
süreli işsizleri, yaşlıları, gençleri ve kadınları işgücü piyasasına kazandırmak için aktif
politikalar düzenlemiş; yeni girişimci destekleri sağlamış ve eyaletteki işsizlik oranı 2018
itibarıyla %4,1 olarak gerçekleşmiştir (Bouché, 2008; Giguère, 2008).
2.1.7. Kuzey Ren Vestfelya’da Uygulanan Bölgesel Programlar
Kuzey Ren Vestfalya (NRW), Avrupa'nın en güçlü ekonomiye sahip kentsel
bölgelerinden biri ve Almanya’nın en önemli sanayi bölgesidir. Yaklaşık 18 milyon
kişinin yaşadığı bu bölge 16 federal bölge içinde en kalabalık olanıdır. Eski kömür ve
çelik üreminin merkezi olan Ruhr Sanayi Bölgesine ev sahipliği yapan bölgenin önemi
Ruhr bölgesinin Almanya’nın bilişim teknolojisi, lojistik ve alternatif enerji üretimi
merkezine dönüşmesiyle daha da artmıştır. NRW bölgesel GSYİH ile Avrupa'nın en
önemli ekonomi merkezlerinden biri konumundadır. Almanya’nın GSYİH’sinin dörtte
biri bu eyaletten elde edilmektedir (North Rhine-Westphalia - Internal Market, Industry,
Entrepreneurship And Smes - European Commission, t.y.).
Kuzey Ren-Vestfelya’da 2007 yılında işsizlik oranı %9,5 olan işsizlik oranı Haziran 2020
dönemi itibarıyla %4,5 olarak gerçekleşmiştir (Regionalstruktur EU – Deutschland,
2020). Çalışmanın bu bölümünde bölgedeki yetkili Eyalet İstihdam Ofisi Gesellschaft für
Innovative Beschäftigungsförderung mbH (GIB) tarafından gerçekleştirilen bölgesel
istihdam programları incelenecektir (Bosch & Nordhause-Janz, 2005, s.47-64)
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Gençlik İçin Artı İş
1998 yılında ilk defa uygulamaya konulan Gençler İçin Artı İş programı ile 25 yaşından
küçük ve 6 aydan fazla süredir işsiz olan gençleri istihdam eden işverenlere 1 yıl süreyle
işçi ücretinin %50’si oranında ücret sübvansiyonu uygulanmaktadır. Finansmanını büyük
bir bölümü ESF’den sağlanan bu ücret sübvansiyonu modeli Almanya’nın gençlerin
istihdamını teşvik etmek için kullandığı en başarılı politikalardan biri olarak kabul
edilmektedir. Bölgenin zayıf yönlerinden biri olarak görülen genç işsizliğine çözüm
olarak geliştirilen bu program aracılığı ile 2014 yılına kadar 41.000 genç işe
yerleştirilmiştir (Giguère, 2008; Kayim, 2017).
Bölgesel Kadın Girişimi Programı
Kuzey Ren Vestfelya bölgesinin önemli bir diğer sorunu olan kadın işsizliğine çözüm
önerisi olarak 2004 yılında tanıtılan Bölgesel Kadın Girişimi Programı ile hali hazırda
istihdamda bulunan ve istihdama katılmak isteyen kadınlar desteklenmektedir. Özellikle
kendi işini kurmak isteyen kadınlara finansman, danışmanlık, rehberlik ve eğitim
hizmetleri alanlarında destek sağlanmaktadır. Aynı program kapsamında ilk defa iş
arayan ve doğum gibi çeşitli nedenlerden dolayı işgücü piyasasından ayrılmış ancak
mevcut durumda işgücü piyasasına yeniden girmek isteyen kadınlar desteklenmektedir.
Bu kapsamda toplamda 6.030 kadının yararlandırıldığı 45 adet proje uygulanmıştır.
Yararlanıcıların %12’si AB bölgesi dışından gelen göçmenlerden oluşmaktadır (GIB,
2008).
Küçük İşletmelerin Rekabet Gücünün Arttırılması
ESF tarafından 2000’li yıllardan itibaren şirketlere ve çalışanlarına optimizasyon
amacıyla birebir koçluk ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Küçük İşletmelerin
Rekabet Gücünün Arttırılması Programı kapsamında, 0-49 arasında çalışanı olan küçük
işletmeler için en fazla 10 gün boyunca, 50 veya daha fazla çalışanı olan işletmeler için
ise 15 gün boyunca danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 2005 yılı itibarıyla en fazla 100
çalışanı olan 6.800'den fazla şirket program kapsamında danışmanlık hizmeti almıştır
(Herrmann & Kratz, 2001).
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Koçluk desteğinden yararlanan ve özellikle imalat sanayii, hizmetler ve inşaat
sektörlerinde faaliyet gösteren 6.800’den fazla işletmede %1,6 ile %4,3 arasında değişen
oranlarda istihdam artışı sağlanmıştır (Giguère, 2008; Herrmann & Kratz, 2001).
Demografik Değişimde Çalışma ve Yenilik
Almanya'da genç ve orta yaşlı çalışanların sayısının önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde
yaklaşık 5,5 milyon düşeceği hesaplanmaktadır. Demografik Değişimde Çalışma ve
Yenilik Programı Kuzey Ren-Vestfalya şirketlerinin demografik değişimin etkileriyle
başa çıkmalarına ve yaşa uygun çalışmayı şekillendirmelerine yardımcı olmak için 2004
yılından itibaren uygulanmaktadır. Program kapsamında;
•

40-50 yaş arası çalışanları, potansiyellerinden daha iyi yararlanabilmek için ileri
eğitim yoluyla aktif hale getirmek,

•

Yaşlı çalışanların yeteneklerine karşı önyargıyı azaltmak ve yaşa uygun işleri ve
iş süreçlerini tasarlamak,

•

Çeşitli yaş grupları arasında pratik bilgi transferini teşvik etmek ve işgücünün
genç ve yaşlı üyelerinin tamamlayıcı yaşa özgü becerilerini sistematik olarak
kullanmak,

•

Uzman ve yönetim kariyerleri tasarlamak, kadın ve yaşlı işsizleri işe alma
kapsamındaki stratejileri genişletmek,

konularında GIB tarafından demografik değişimin olumsuz sonuçlarına karşı işletmelerin
alacağı önlemlere ilişkin teknik ve mali destek sağlanmaktadır (Giguère, 2008; Herrmann
& Kratz, 2001).
2.1.8. Nakit Teşvik Programı
Federal düzeyde uygulanan Nakit Teşvik Programı ile yeni kurulan işyerlerinde kuruluş
masraflarına ve personel maliyetlerine ilişkin mali destek sağlanmaktadır. Bu programla,
istihdamın artması ve bölgesel gelişimin sağlanması için yeni işletme kurulması gerektiği
değerlendirilen bölgelerde işyeri açan gerçek kişilere hibeler verilmektedir. Programın
2014-2020 yılları arasında uygulanan fazına ilişkin hibe oranları bölgelere ve işletme
boyutuna göre Şekil 3’deki gibidir (GTAI, 2020a).
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Şekil 3: Nakit Teşvik Programı-Bölgesel Destek Oranları

Bölge
Koyu Mavi Bölge
Mavi Bölge
Açık Mavi Bölge
Kaynak:(GTAI, 2020a)

Küçük İşletme.1
%40
%30
%20

Orta İşletme2
%30
%20
%10

Büyük İşletme.3
%20
%10
En fazla 200.000 Euro

İmalat ve hizmet sektörlerine proje bazlı verilen destekler aşağıdaki kalemleri
kapsamaktadır;
•

Yeni bina, makine ve teçhizat satın alma maliyeti veya iki yıl boyunca personel
ücret maliyetleri,

•

Yeni tesislerin kurulmasına, üretimin çeşitlendirilmesine, üretim süreçlerindeki
temel değişikliklere ilişkin maliyetler (GTAI, 2020a).

Küçük İşletme: 50 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri
10 milyon Euro’yu aşmayan işletmeler.
2
Orta Ölçekli İşletme: 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri 50 milyon Euro’yu aşmayan işletmeler.
3
Büyük İşletme: 250 kişiden fazla çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi
biri 50 milyon Euro’dan fazla işletmeler.
1
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Projede desteğin personel giderleri ya da demirbaş giderlerinden hangisi için
kullanılacağının belirtilmesi zorunludur. Demirbaş alımları 3 yıl boyunca personel
giderleri

federal

düzeyde

belirlenen

ücretler

esas

alınarak

2

yıl

boyunca

desteklenmektedir. Proje ile kurulan işyerinin 5 yıl boyunca bölgede faaliyet göstermesi
zorunludur. Projeden yararlanan işletmeler destek aldıkları personelleri uzun süreli olarak
istihdamda tutmayı taahhüt etmektedir. Proje üst sınırı 2020 yılı itibarıyla 500.000
Euro’dur (GTAI, 2020a, 2020b).
Almanya'nın az gelişmiş bölgelerinde ortalama gelir seviyesinin arttırılması amacıyla
imalat sanayinin desteklenmesi ve yeni iş yerlerinin açılmasına ilişkin olarak 1991’den
itibaren uygulanmakta olan Nakit Teşvik Programı ile geri kalmış imalat sanayinin teşviki
amacıyla 224 milyar bütçe ayrılmış, 1 milyon yeni iş yeri açılmış toplamda ise 1,9 milyon
iş yeri desteklenmiştir (Muradov, 2012, s. 110).
2.1.9. Bölgelerin

İşgücü

Piyasası

Politikaları

Açısından

Model

Bazlı

Sınıflandırılması
Institute of Employment Research of the Federal Employment Agency (IAB) tarafından
yapılan bir çalışma ile Almanya’da 12 adet bölge tipolojisi oluşturulmuştur. Bölgesel
işgücü piyasası verilerine her idari bölge bu bölge tipolojilerinden birine dahil
edilmektedir. Bölgesel işgücü piyasası verilerine göre bölgeler sınıflandırılırken
Regresyon Analizi ve Kümelenme Analizi birlikte kullanılmış ve işgücü piyasaları
açısından benzer bölgeler aynı kümeye dahil edilmiştir (Blien vd., 2006).
Belirlenen ulusal hedefler doğrultusunda bölgesel alt hedefler ve bölgesel politikalar
oluşturulurken sadece istihdam oranının ya da farklı bir ekonomik göstergenin dikkate
alınması, belirli bir periyot sonunda bölgelerin performanslarının ulusal düzeyde sadece
bir gösterge üzerinden karşılaştırılması hem uygulanan mevcut politikalardaki etkin
olmayanların gözden kaçmasına neden olmakta hem de daha etkin bölgesel politikaların
yapılmasına engel olmaktadır. Bu nedenle, her bölgenin işgücü karakteristiğinin ortaya
çıkarılması ve uygulanan ulusal politikalara ilişkin performans değerlendirilmesi
yapılırken karakteristiği aynı olan bölgelerin birbiri ile kıyaslanması gerekmektedir. Bu
yöntemle ayrılan bölgelerde performans karşılaştırılması yapılırken politikanın neden bir
bölgede daha az etkili olduğu kolayca belirlenecek ve bir sonraki uygulamada bu sorunlar
kolaylıkla ortadan kaldırılabilecektir.
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İki aşamalı olarak yapılan bu analizde ilk olarak işgücü piyasasına ilişkin temel
göstergeler regresyon analizi ile belirlenmiş ve ikinci aşamada bu göstergelere belirli
ağırlıklandırmalar yapılarak kümelenme analizi yapılmıştır.
Benzer bir çalışmanın Türkiye’de de uygulanabileceği değerlendirildiğinden model
detaylıca incelenmiştir.
Modele Giriş ve Arka Plan
Almanya işgücü piyasası son yıllarda diğer Avrupa ülkelerine göre olumlu bir gelişme
göstermiştir. Bu olumlu eğilime rağmen, ülkedeki bölgesel ekonomik eşitsizlikler halen
varlığını sürdürmektedir. Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinin üzerinden yıllar
geçmesine rağmen Doğu Almanya bölgeleri henüz ekonomik anlamda Batı Almanya
bölgeleriyle henüz eşitlenememiştir. Bu durum başta işsizlik oranı ve GSYİH verileri
olmak üzere birçok ekonomik veride kendini göstermektedir. Bölgeler aynı göstergeler
açısından kendi içinde kıyaslandığında ise Doğu Almanya bölgelerinin daha homojen
yapıda olduğu gözlenmektedir (Blien vd., 2006).
Bu durumun bir sonucu olarak da münferit bölgelerde uygulanan benzer politika ve
programlar sonucunda elde edilen çıktılar birbirinden çok farklı olmaktadır. Federal
İstihdam Bürosu genel merkezi, her bir istihdam bürosunun performansını karşılaştırırken
farklı işgücü piyasası koşullarını dikkate almaktadır. Bu nedenle, özellikle hedeflerle
yönetim sisteminde, özel olarak tasarlanmış bir sınıflandırma yaklaşımına dayanan
bölgesel sınıflandırmaları kullanılmaktadır (Blien & Hirschenauer, 2018).
Çalışmada geleneksel sınıflandırma yaklaşımlarının aksine, iki aşamalı bir yöntem
kullanılmıştır. İlk aşamada, bağımlı değişken olarak entegrasyon oranı4 seçilmiş ve bir
regresyon analizi geçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise seçilen bağımlı değişkeni anlamlı
düzeyde

etkileyen

bağımsız

değişkenler

kullanılarak

kümelenme

analizi

gerçekleştirilmiştir. Geleneksel sınıflandırma prosedürlerinden farklı olarak, çalışmada
sınıflandırma değişkenleri işgücü piyasasına ilişkin göstergeler arasından keyfi olarak
veya literatürde en çok kullanılan değişkenlerin alınması yoluyla değil ampirik bulgular
doğrultusunda seçilmiştir (Blien & Hirschenauer, 2018).

Entegrasyon oranı (integration rate): Belirli bir dönemde istihdama katılanların tüm işsizlere oranı olarak
ifade edilmektedir.
4
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Çalışmada, bir bölgede uygulanan işgücü piyasası politikalarının etkinliğinin işsizlerden
ne kadarının işe yerleştirildiği ile ölçülebileceği ortaya konulmuş ve bu “entegrasyon
oranı” olarak tanımlanmıştır. Devamında yapılan regresyon analizi ile işgücü piyasasının
başarısını ölçen değişkeni hangi bağımsız değişkenlerin ne ölçüde etkilediği incelenmiş
7 adet bağımsız değişken bulunmuştur (Blien & Hirschenauer, 2018).
Yöntem
Çalışmada daha önce sınıflandırma çalışmalarında hiç kullanılmamış bir yöntem olarak
regresyon ve kümelenme analizi birlikte kullanılmıştır. Regresyon analizi aşamasında
bağımlı değişkeni anlamlı düzeyde etkilediği belirlenen değişkenler kümelenme analizine
gözlem değeri olarak girmektedir. İlk aşamada bağımlı değişkenle ilişkisiz olduğu
anlaşılan değişkenler kümelenme analizinde kullanılmamaktadır. Geleneksel kümelenme
analizlerinde hangi değişkenin kullanılacağına ilişkin ön bir analiz yapılmamaktadır
(Blien & Hirschenauer, 2018; Fraley, 2015).
Bir dışsal değişkenin regresyon analizindeki bağımlı değişken üzerindeki etkisi ne kadar
büyük olursa, küme analizinde bu değişkene verilen ağırlık o kadar yüksek
belirlenmektedir. Bu şekilde yalnızca önemli değişkenler eklenerek kümelenme
analizinin doğru sonuç vermesi sağlanmaktadır. Bağımsız değişkenlere regresyon
analizinde hesaplanan t değerleri5 üzerinden ağırlıklandırma yapılmaktadır. Aşağıdaki
denklemden de görüleceği üzere bir değişkenin t değeri, regresyon denklemine dahil
edilecek son değişken olduğunda bu değişkenle ilişkili R2 deki artışı gösterir. Bu nedenle
t değerleri ağırlık olarak seçilmiştir (Blien & Hirschenauer, 2018; Bring, 1994).
2
2
𝑅1,2,3....𝑘
−𝑅1,2,3....(𝑘−1)

|tk|=|√ 1−𝑅2

1,2,3....𝑘 /(𝑛−𝑘−1)

|

2
n değişkeni gözlem sayısını vermektedir. 𝑅1,2,3....k
, k tane dışsal değişken olan bir
2
regresyonun R2 sini vermekte olup 𝑅1,2,3....(k−1)
ise değişkenlerin azaltılması yoluyla

hesaplanmaktadır. Denklemdeki (n-k-1) terimi sabit olduğundan tüm bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi karşılaştırılabilmektedir. Bu nedenle bir

t değeri regresyon katsayılarının standart hatalara bölünmesi ile bulunur. Bağımsız değişkenlerin
katsayılarının anlamlılığını ölçen değerdir.
5
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değişken hariç tutularak elde edilen t-değerlerinin karşılaştırılması ilgili bağımsız
değişkenlerin

ağırlıklarının

karşılaştırılması

anlamına

gelmektedir

(Blien

&

Hirschenauer, 2018).
İkinci adımda gerçekleştirilen kümelenme analizinde Ward Yöntemi (En Küçük Varyans)
ve k-ortalamalar yöntemleri olmak üzere yine iki farklı prosedürün birleşimi
kullanılmıştır. Ward Yöntemi ile hiyerarşik kümelenme analizi gerçekleştirilmiş olup
sürecinin her adımında, F varyans ölçütünde mümkün olan en küçük artışa yol açan
bölgeler birlikte gruplandırılmıştır. p değeri grup olmak üzere;
𝑛

𝑗

𝑝
Fp=𝛴ⅈ=1
𝛴𝑗=1 (𝑥ⅈ𝑗 − 𝑥ⅈ𝑗 )2

1 𝑛𝑝
Burada 𝑥ⅈ𝑗 , i inci kümedeki j değişkeninin ortalaması, 𝑥ⅈ𝑗 = 𝛴ⅈ=1 𝑥ⅈ𝑗 denkleminde
𝑛𝑝

np p kümesindeki gözlem sayısını ifade etmektedir.
Hiyerarşik kümelenme yöntemi olan Ward Yöntemi ile belirli bir merkez etrafında
toplanan ve merkeze uzaklık arttıkça üye sayısı artan kümeler oluşacağından ve
çalışmada birbirinden standart şekilde ayrılmış kümelere ulaşılması hedeflendiğinden
çalışmaya ikinci bölümün ikinci prosedürü olan k-ortalama yöntemi ile devam edilmiştir
(Blien & Hirschenauer, 2018).
Uygulama
Çalışmada kümelenmesi yapılan bölgesel birimler Almanya’da 2013 yılı itibarıyla faal
olan 156 istihdam ajansının sorumluluğunda olan bölgelerdir. Entegrasyon oranı, gözlem
yılı içinde istihdam ajansı bölgesinde yer alan ve ilgili istihdam ajansına kaydolmuş
işsizler ve herhangi bir mesleki ya da işbaşı eğitim alanlardan istihdam edilenlerin oranı
olarak alınmıştır (Blien & Hirschenauer, 2018).
Almanya’da 2012 yılı faaliyet döneminde istihdam bürolarına toplam başvuran kişi sayısı
3,424 milyon kişidir. Bunların 1,546 milyonunun yıl içinde istihdama katıldığı tespit
edilmiştir. Böylece entegrasyon oranı %45,1 olarak hesaplanmıştır. Belirtilen yıl
içerisinde ölçülen bölgesel entegrasyon oranı değerinin %36,6 ile %56,5 arasında
değiştiği görülmüştür (Blien & Hirschenauer, 2018).
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Araştırmanın temel sorusu “Entegrasyon oranındaki her bölgede farklı olmasını etkileyen
değişkenler nelerdir?” olarak benimsenmiştir. Bu aşamada akla gelebilecek çok sayıda
değişkenden kullanılarak regresyon analizleri gerçekleştirilmiş ve çalışma sonucunda
“entegrasyon oranı” üzerinde anlamlı bir etkisi bulunan 7 adet bağımlı değişken tespit
edilmiştir. Bunlar sırasıyla; işsizlik oranı, yıl içindeki mevsimsel farkın en fazla olduğu
nokta, mesleki yeterliliği bulunmayan işgücünün payı, hizmet sektöründe çalışanların
tüm istihdam edilenlerin içindeki payı, 100'den az çalışanı olan işyerlerindeki işçilerin
payı, çalışanların 15-64 yaş aralığındaki nüfusa oranı ve komşu idari bölgelerden işe gidiş
geliş yapanların oranı şeklindedir. Yapılan regresyon analizi neticesinde sayılan bu 7
değişkenin entegrasyon oranındaki değişmenin %86,’sını açıkladığı görülmüştür.
Bağımsız değişkenlerin entegrasyon oranını etkileme yönü ve etkileme ağırlığı aşağıdaki
tabloda yer almaktadır (Blien & Hirschenauer, 2018).
Tablo 5:Analizde Kullanılan Değişkenlerin t-Değerleri ve Etki Yönleri
Bağımsız Değişken

Negatif
Pozitif

Ağırlık
t%
değeri
ağırlık
8,6
25,1
7,7
22,4

Negatif

5,9

17,2

Pozitif

3,9

11,4

Pozitif

2,6

7,6

Pozitif
Pozitif

2,2
3,4

6,4
9,9

Etki Yönü

İşsizlik Oranı
12 aylık süreçte aylık işsizlik oranları arasındaki en yüksek fark
değeri6
İşsizlerin ve 25-64 yaş aralığında sosyal sigorta kapsamına giren
vasıfsız çalışanların (yıl ortası itibarıyla itibarıyla) o yaştaki tüm işsiz
ve çalışan insanlara oranı (Vasıfsız işgücü oranı)
Hizmet sektöründe çalışanların tüm istihdam edilenlerin içindeki
payı
100'den az çalışanı olan işyerlerindeki işçilerin tüm istihdam içindeki
payı
Çalışanların 15-64 yaş aralığındaki nüfusa oranı
Komşu idari bölgelerden işe gidiş geliş yapanların oranı
Kaynak:(Blien & Hirschenauer, 2018)

Entegrasyon oranı üzerinde olumsuz bir etkisi olan işsizlik oranı beklendiği gibi en
önemli etkiye sahip bağımsız değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevsimsel etki bazı
işgücü piyasalarının güçlü mevsimsel dalgalanmalara maruz kaldığı gerçeğini
yansıtmaktadır ve entegrasyon oranını pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Vasıfsız
işgücü oranı entegrasyon oranı üzerinde negatif bir etki oluşturmaktadır. Düşük vasıflı
kişilerin bölgesel payı ne kadar büyük olursa, bölgesel entegrasyon oranı o kadar düşük
olmaktadır. Bu bulgu, mesleki nitelikleri olmayan insanların işe alınmasının zor bir görev

İşsizlerin ve 25-64 yaş aralığında soayal sigorta kapsamına giren vasıfsız çalışanların (yıl ortası itibarıyla
itibarıyla) o yaştaki tüm işsiz ve çalışan insanlara oranı, aykırı değer problemlerden kaçınmak için bir
logaritması alınarak küme analizine dahil edildi
6
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olduğunu ortaya koymaktadır. Hizmet sektörünün istihdam içindeki payı bir bölgenin
sanayi yapısının açık bir göstergesidir. İşsizlerin hizmet sektöründe istihdam edilmesi
sanayi sektöründe istihdam edilmesinden daha kolay olduğundan bir bölgede hizmet
sektörünün yoğun olarak bulunması entegrasyon oranını arttırmaktadır. 100'den az
çalışanı olan işyerlerinde işçilerin tüm istihdam içindeki payı entegrasyon oranı üzerinde
önemli bir pozitif etkiye sahiptir. İşsizlerin küçük işletmelerde daha kolay işe
yerleştirilebildikleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu durum KOBİ’lerde hızlı işgücü
sirkülasyonu ve çok sayıda işe alım ile açıklanabilmektedir. Çalışanların 15-64 yaş
aralığındaki nüfusa oranı, işgücü piyasasının talep tarafını yansıtmakta ve bir bölgenin
işgücü arzını ölçmektedir. Entegrasyon oranı ile pozitif korelasyon göstermektedir (Blien
& Hirschenauer, 2018).
Entegrasyon oranını etkileyen ve yukarıda sayılan faktörlere ek olarak, istihdam ajansı
bölgeleri arasında günlük işe gidiş geliş yapabilecek kişilerin var olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır. İki bölge arasında makul sürede toplu ulaşım imkânı varsa birbirine
bağlı bölgeler olarak ifade edilen bu bölgelerin işgücü piyasası koşulları da önemlidir.
Modern yaklaşımlarda işgücü akışkanlığının yüksek olduğu idari bölgeler aynı işlevsel
işgücü piyasası bölgesi olarak ifade edilmektedir. Bölgeler arası işgücü akışkanlığının
yüksek olmasının entegrasyon oranı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.
Bu yedi değişken normalleştirildikten sonra bölgeleri gruplandırmak için kullanılan iki
aşamalı bir küme analizine sınıflandırma değişkenleri olarak dâhil edilmiştir (Blien &
Hirschenauer, 2018).
Bulgular
Sınıflandırmanın sonucunda Batıda dokuz, Doğu Almanya'da üç olmak üzere 12 farklı
bölge tipolojisi oluşmuştur. Bu bölgelerin büyüklükleri 5 ila 25 arasında istihdam ajansı
bölgesi içermektedir. Tipolojiler aşağıdaki şekildedir;
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Şekil 4: Kümelenme Analizi Sonucuna Göre Bölge Tipolojileri.

Destekleyici politikaya en fazla ihtiyaç duyulan
bölgeler
Destekleyici politikaya 2. Sırada en fazla ihtiyaç
duyulan bölgeler
İşsizlik oranının yüksek olduğu bölgeler
İşsizlik oranının çok yüksek olduğu büyükşehirler
İşsizlik oranının ortalama düzeyde olduğu büyük
şehirler
İşsizliğin yüksek olduğu ancak işgücü piyasası
yapısının güçlü olduğu bölgeler

İşsizlik oranının ortalama düzeyde olduğu diğer bölgeler
İşsizlik oranının düşük olduğu ve işgücü piyasası
yapısının zayıf olduğu bölgeler
İşgücü piyasası yapısının sağlam olduğu ve işsizlik
oranının düşük olduğu bölgeler
İşgücü piyasası yapısının sağlam olduğu ve işsizlik
oranının düşük olduğu kırsal bölgeler
KOBİ’lerin yoğun şekilde bulunduğu güçlü işgücü
piyasası yapısına sahip bölgeler
İşgücü piyasasının yapısı ve göstergeleri itibarıyla en iyi
durumda olan bölgeler

Kaynak: (Blien & Hirschenauer, 2018)
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Şekil 5: Kümelenme Analizi Sonucuna Strateji Bölgeleri.

Strateji Bölgesi I (35): İşgücü talebinin eksik olduğu bölgeler.
Strateji Bölgesi II (12): Daha çok batı bölgelerde yer alan yüksek işsizlik oranına sahip büyük bölgeler.
Strateji Bölgesi III (71): Batı bölgelerde yer alan ve ortalama işsizlik oranına sahip bölgeler.
Strateji Bölgesi IV (8): Doğu’nun merkezinde yer alan ve güçlü işgücü piyasası dinamikleri bulunan bölgeler
Strateji Bölgesi V (50): Doğu’da yer alan ve güçlü işgücü piyasası dinamiklerine sahip olan bölgeler.

Kaynak:(Blien & Hirschenauer, 2018)

On iki bölge tipolojisi, işsizlik, yerleşim yapısı ve mekansal dağılım açısından belirgin
farklılıklar sergileyen beş “strateji türü” altında birleştirilmiştir. Birleştirmede istatistiksel
yöntemler kullanılmamıştır. Küme içinde yer alan bölgelerin genel özellikleri
değerlendirilmiştir (Blien & Hirschenauer, 2018).
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Sonuç
Almanya'nın bölgesel işgücü piyasalarının önemli bir heterojenlik sergilediği
gözlemlenmektedir. Farklılıklar sadece batı ve doğu Almanya bölgeleri arasında değil
diğer tüm bölgeler arasında gözlenmektedir. Çalışma ile ayrılan kümeler kendi içinde
homojen dağılım göstermektedir. Bu nedenle, bu bölgelerde uygulanan benzer işgücü
piyasası politikaları sonucunda entegrasyon oranında benzer artışların meydana gelmesi
beklenmektedir. Böyle bir durumun gerçekleşmemesi durumunda Federal İstihdam
Ajansı bunun nedenini benzer bölgeleri karşılaştırarak daha hızlı şekilde bulabilmekte ve
çözüm geliştirebilmektedir. Aynı şekilde bölgesel istihdam ajansının performansı da bu
yöntemle objektif ve doğru bir şekilde denetlenebilmektedir (Blien & Hirschenauer,
2018).
2.2.

FRANSA

2.2.1. Genel Ekonomik Görünüm
Fransa, dünyanın önde gelen ekonomilerinden biridir ve Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi, NATO, G-7, G-20, AB ve diğer çok taraflı örgütlerin daimî bir üyesi olarak
etkili bir küresel rol oynamaktadır. Almanya ile uzlaşması ve işbirliği neticesinde Ocak
1999'da ortak bir para birimi olan Euro'nun da dahil olduğu Avrupa'nın ekonomik
entegrasyonunun merkezinde yer almaktadır. Ülke coğrafi olarak 6 bölgede
konuşlanmıştır. Guadeloupe, Martinik, Fransız Guyanası, Réunion ve Mayotte bölgeleri
Avrupa Kıtası dışında yer alan ve Fransız toprağı olarak kabul edilen bölgelerdir (Central
Intelligence Agency, 2020b).
Şekil 6:Fransa’ya Ait Bölgeler

Kaynak: (European Union, 2018)
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2020 yılı itibarıyla yaklaşık 70 milyon nüfusu bulunan Fransa’da kişi başı GSYİH 49.145
Euro’dur. İstihdam oranı %66 olan ülkede ortalama yıllık ücretler 44.510 Euro civarında
yer almaktadır. Mayıs 2020 itibarıyla işsizlik oranı %8,1 olarak gerçekleşmiştir (France
- OECD Data, 2020). Fransa’da işgücü piyasasına ilişkin önemli sorunlardan biri düşük
vasıflı işgücü için işsizlik oranının yüksek olmasıdır. Fransa nüfusunun yaklaşık %33’ü
düşük vasıflı denilen grupta yer almakta ve düşük vasıflı gruplara arasında işsizlik oranı
ise ülke genelinde %17,6 düzeyindedir (Agostino vd., 2017).
2017 yılı itibarıyla 2,6 trilyon ABD Doları GSYİH düzeyinde bulunan Fransız ekonomisi
her yıl ortalama %1-2 bandında büyümektedir. Yetiştirmiş olduğu nitelikli işgücü ile
yıllık 600 milyar ABD Doları düzeyinde ihracat gerçekleştirilen ülkede büyük ihracat
ortakları %14,8 ile Almanya, %7,7 ile İspanya, %7,5 ile İtalya ve %7,2 ile ABD’dir. 2020
yılı itibarıyla 27,4 milyon işgücünün %2,8’i tarımda, %20’si endüstride ve %77,2’si
hizmet sektöründe çalışmaktadır. Nüfusun %14,2’si yoksulluk sınırının altında
yaşamaktadır (Central Intelligence Agency, 2020b).
Fransa’da, işsizlik oranının ülke içinde heterojen bir dağılım gösterdiği görülmüş olup
bazı bölgelerdeki elverişsiz işgücü piyasası koşullarının iyileştirilmesi ve yüksek bölgesel
işsizlik oranlarının azaltılması noktasında başarılı politikalar uygulandığı gözlenmiştir.
Bu nedenlerden dolayı Fransa bu çalışmada incelenecek ülkeler arasına alınmıştır.
Bölgelere göre işsizlik oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde
ülkenin denizaşırı bölgelerinde işsizlik oranlarının yüksek düzeylerde seyrettiği, Kıta
Avrupa’sında yer alan bölgelerde ise işsizlik oranlarının nispeten düşük ve bölgeler
arasında büyük farklılıklar bulunmadığı görülmektedir.
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Tablo 6: Bölgelere Göre Fransa’daki İşsizlik Oranları
Bölge/Yıl

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Île-de-France

8,5

7,8

6,9

8,1

8,5

8,2

8,1

9,0

9,7

9,6

9,2

8,7

8,8

Centre-Val de Loire

6,9

5,8

5,5

6,7

7,0

8,3

10,8

10,6

9,5

10,7

9,9

8,6

8,3

ChampagneArdenne

6,8

8,0

7,5

9,2

9,2

10,3

10,7

10,5

11,4

13,0

11,3

9,5

8,7

Picardy

10,2

9,9

7,2

10,3

11,4

9,0

10,6

11,5

11,6

10,8

11,6

10,0

9,3

Upper Normandy

8,8

8,6

8,4

10,0

9,7

8,9

10,9

11,6

11,9

10,6

11,5

11,3

9,3

Lower Normandy

7,2

5,6

6,3

6,9

8,2

9,2

8,8

9,1

8,2

8,2

8,6

8,3

8,4

Burgundy

8,4

6,7

6,4

7,9

8,9

8,8

8,8

10,6

10,7

8,7

9,5

10,6

9,0

Nord-Pas-de-Calais

12,0

11,3

11,0

13,1

12,5

12,3

13,1

14,7

13,8

14,0

13,3

12,9

12,2

Lorraine

9,5

7,5

8,1

11,2

9,4

10,1

11,7

12,1

11,8

12,2

11,8

11,0

10,0

Alsace

6,4

5,9

5,9

8,2

8,1

7,4

8,5

9,7

10,1

9,3

10,9

9,0

8,0

Franche-Comté

7,6

7,1

6,9

8,9

8,2

7,9

9,0

9,5

9,9

9,2

8,2

6,8

7,3

Pays de la Loire

6,9

5,9

6,1

7,6

8,5

8,5

8,4

8,8

8,6

9,1

8,8

7,1

7,8

Brittany

7,3

6,7

5,2

5,6

6,8

7,1

8,0

8,0

7,4

7,8

8,6

7,3

6,7

Poitou-Charentes

7,7

6,5

7,0

8,4

7,7

8,1

8,3

9,9

10,9

9,7

9,0

9,0

8,6

Aquitaine

7,5

6,9

7,1

8,3

8,1

9,0

9,4

8,9

9,1

9,8

10,1

10,2

9,3

Midi-Pyrénées

7,9

7,9

6,1

8,7

7,8

8,1

8,3

8,6

9,1

8,5

8,6

7,2

7,6

Limousin

5,8

6,7

5,4

6,2

7,0

7,5

6,7

6,9

9,3

8,9

7,1

6,2

6,9

Rhône-Alpes

7,3

6,3

6,3

8,4

8,1

7,7

8,0

8,4

8,8

9,1

8,0

7,2

7,3

Auvergne

7,3

8,3

6,4

7,4

7,0

8,4

10,0

8,9

7,3

8,6

7,2

8,3

7,8

10,9

10,1

9,4

13,3

13,7

11,9

15,0

12,9

12,3

12,9

12,0

12,2

11,7

11,0

7,8

7,8

9,2

9,7

9,7

9,6

10,9

10,0

11,0

10,6

10,2

9,3

Corsica

10,7

9,0

7,9

9,4

9,0

9,0

9,9

12,3

9,8

8,5

8,6

7,8

5,6

Guadeloupe

26,9

22,6

21,9

23,4

23,8

22,6

23,0

26,2

23,9

23,7

23,8

22,4

23,1

Martinique

24,1

21,1

22,3

21,8

21,0

20,8

21,0

22,8

19,4

18,6

17,6

17,8

17,7

French Guiana

28,5

20,1

21,4

20,2

21,0

21,0

22,3

21,3

22,2

21,9

23,2

22,4

19,1

Réunion

28,3

24,1

24,4

27,1

28,9

29,6

28,6

28,9

26,4

24,1

22,4

22,8

24,3

19,4

20,3

25,3

29,7

29,6

35,1

LanguedocRoussillon
Provence-AlpesCôte d'Azur

Mayotte

Kaynak:(European Commission, t.y.-b)

2.2.2. Bölgesel Politikalara Giriş
1990 öncesi dönemde, Fransa'da işgücü piyasasına ilişkin tüm politika ve düzenlemeler
ulusal politikalar çerçevesinde ele alınan bir mesele olarak kabul edilmiştir. Bu genel
olarak iki nedene bağlanmaktadır (Greffe, 2005);
•

Fransa'da, işgücü piyasası politikalarının genel amacı işgücünün uluslararası
rekabet gücünü arttırmaktır. Bu nedenle bu politikalarda merkezi hükümet
doğrudan sorumlu olmakta ve konuyla doğrudan ilgilenmektedir.
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•

Yerel yönetimler tarafından her bölgede farklı işgücü piyasası politikalarının
uygulanması “eşitlik” kavramına uymamaktadır. Bu nedenle işgücü piyasaları
“bir bütün olarak merkezi hükümet tarafından düzenlenmelidir” görüşü hakimdir.

90’lı yıllarda işgücü piyasası politikalarının etkinliği için bölgesel ayrımların gerekli
olduğu ve yerel aktörlerinde sürecin içinde aktif olarak yer alması gerektiği anlaşılmaya
başlanmıştır (Greffe, 2005).
1995’ten sonra başlayan süreçte adil istihdam politikaları ilkesine uygun olarak yerel
aktörler de işgücü piyasası politikası süreçlerine dahil edilmiştir. Merkezi hükümet, yerel
aktörlerin işgücü piyasası politikalarının uygulanması açısından kullanabilecekleri
esnekliklerin ve inisiyatiflerin işsizlikle mücadele için bir fırsat olabileceği fikrini kabul
ederken, bölgedeki işsizlere eşit muamele gösterilmemesi ihtimali bir tehdit olarak
değerlendirmiştir (Giguère, 2008; Greffe, 2005).
Sonuç olarak, bölgesel kalkınma ve bölgesel işgücü piyasası politikaları Fransa'da
giderek daha önemli bir konuma gelmiş, 2000’li yıllarda yasal düzenlemeler ile bölgesel
ve yerel aktörlerin işgücü piyasası politikalarının oluşturulması ve uygulanması
süreçlerine dahil olmalarına ve bununla beraber hukuki ve mali açıdan yetki ve
sorumlulukları paylaşmalarına ortam hazırlanmıştır (Greffe, 2005).
2.2.3. Bölgesel Politikalarda Stratejik Planlama
Bölgesel politikaların uygulanabileceği kabul edildikten sonra ilk aşamada bölgesel
büyüme ve kalkınma planlarıyla bölgesel işsizlik oranları arasındaki farkların ortadan
kaldırılabileceği düşünülmüştür. Bu amaçla geri kalmış bölgelerde alt yapının
güçlendirilmesi, ulaşım imkanlarının arttırılması, önemli kamu iktisadi teşebbüslerinin
ilgili bölgelerde faaliyet göstermesi, vergi istisnası tanımlanması gibi yöntemler
benimsenmiş ancak işsizlik oranlarında beklenen azalma uzun vadeli olarak
gerçekleşmemiştir (Giguère, 2008).
Daha sonraki dönemde belirtilen kalkınma hamlelerinin yanı sıra daha çok arz yönlü
işgücü politikaları uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu amaçla her bölgede
üretilebilecek optimal mal ve hizmet çeşitleri belirlenmiş, bu mal ve hizmet çeşitlerini
üretmek için açılacak girişimler mali olarak desteklenmiş ve yerel işgücü bu mal ve
hizmetleri üretebilecek şekilde mesleki eğitime tabi tutulmuştur.
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Bölgelerin gelişmişlik düzeyinin hesaplanmasına ilişkin birçok yöntem kullanılmıştır. En
çok kullanılanlardan bir tanesine göre 8 farklı değişken belirlenmiş ve bu değişkenler
faktör analizine tabi tutulmuştur. Değişkenler aşağıdaki gibidir.
•

Bölgesel kişi başı GSYİH,

•

Bölgesel özel araştırmaların bölgesel GSYİH içindeki payı,

•

Bölgesel kamu araştırmalarının bölgesel GSYİH içindeki payı,

•

Bölgesel yüksek nitelikli işgücü yüzdesi,

•

Bölgesel niteliksiz işgücü yüzdesi,

•

Bölgesel yüksek teknik üretim faaliyetlerinde istihdam edilen işgücünün yüzdesi,

•

Bölgesel kişi başına düşen patent sayısı,

•

Bölgesel işsizlik oranı.

Çıkan sonuçlar doğrultusunda 4 tip bölge olduğu tespit edilmiştir (Giguère, 2008).
•

Tip I bölgeler: Çok fazla patent bulunan ve yaşam standartlarının yüksek olduğu
bölgelerdir.

•

Tip II bölgeler: İyi eğitimli bir nüfus ve ülke ortalamasının biraz üzerinde
gerçekleşen işsizlik oranı ile karakterize edilir.

•

Tip III bölgeler: Bunlar daha düşük bir yaşam standardı, niteliksiz işgücü ve
yüksek işsizlik oranı ile karakterize edilir.

•

Tip IV bölgeler: Ağır sanayinin ve niteliksiz işgücünün yoğunlukla bulunduğu
bölgeler olarak karakterize edilir.

Bölgesel kalkınma plan ve programları oluşturulurken bölge tipolojisine göre faaliyetler
ve alt programlar belirlenmektedir.
2.2.4. İşgücü Piyasası Politikalarının Yerel Yönetimlere Bırakılması İhtiyacı
Yukarıda da bahsedildiği üzere tarihsel süreç içerisinde istihdam politikaların merkezden
uygulanması anlayışı 1990 ila 2010 yıllarında tamamen değişmiş ve genel çerçevenin
belirlenmesi dışındaki tüm politika süreçleri büyük bir oranda yerel yönetimlerin
inisiyatifine bırakılmıştır. İşgücü piyasası politikalarının yerel yönetimler tarafından
uygulanması gerekliliğine ilişkin birinci gerekçe şu şekilde ifade edilmektedir.
Günümüzde işgücü piyasasına ilişkin sorunlar arz ve talepteki uyumsuzluklardan daha
karmaşıktır. İşgücü arzı asgari ücret sınırları, eğitim imkanları, barınma olanakları, sağlık
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hizmetleri vb. değişkenlerden etkilenmektedir. Belirtilen değişkenler bölgesel olarak
birbirinden farklı olarak gerçekleşeceğinden arz yönlü işgücü politikalarının bölgesel
olarak bölge yönetimleri tarafından dizayn edilmesi ve uygulanması politika etkinliği
açısından önem arz etmektedir. İşgücü talebi ise çoğunlukla soyut bir kavram olarak
değerlendirilmektedir. Bir yerde işgücü talebinin ortaya çıkması için bölgede finansman
maliyetlerinin düşmesi ve işyeri sahiplerinin işletmelerini büyütmek istemesi veya yeni
iş sahalarının açılması gibi birkaç durumun gerçekleşmesi gerekmektedir. İşgücü arzının
artması, işgücü talebinin ortaya çıkmasını sağlayan faktörler için ortam hazırlanması veya
bu iki kavramın optimal bir noktada eşleşmesi için devlet eliyle uygulanacak politikaların
etkinliği ancak bölge dinamiklerini çok iyi bilen yerel yönetimlerin sürecin içinde aktif
olarak yer alması ile mümkündür (Giguère, 2008).
İkinci

gerekçe

yine

Fransa

işgücü

piyasasının

karakteristik

özelliğinden

kaynaklanmaktadır. Fransa’da işler genellikle kısa sürelidir bu nedenle işverenler hep
belirli süreli iş sözleşmesi yapma eğilimindedirler. Bu durum işgücü piyasalarının sürekli
hareketli olması sonucunu doğurmuştur. Bu durum işgücü piyasasındaki kamu
hizmetlerinin sürekli olarak uygulanmasını gerektirmektedir (OECD, 2005).
Üçüncü gerekçe ise aktif ve pasif politikaların uygulanma gerekçelerine ilişkindir. Aktif
ve pasif işgücü piyasası politikaların etkinliği hedeflenen grubun yapısına uygun olarak
dizayn edilmiş olmasına bağlıdır. Bu nedenle bu politikaların tasarlanması ve
uygulanması yerel bir yaklaşım gerektirmektedir (Giguère, 2008; OECD, 2005).
Son gerekçe ise Fransa’da bölgesel işgücü piyasalarının birbirlerinden çok farklı
olmasıdır. Kırsal bölgeler, turistik bölgeler, adalar, dağlık alanlarda kurulmuş bölgeler
gibi çok farklı coğrafi ve fiziki özellikli yerlere kurulmuş yerleşim yerlerinde işgücü
piyasalarının genel karakteristik özellikleri de birbirinden çok farklı olmaktadır. Bu
bölgelerde etkin politika uygulayabilmenin tek yolu politikanın yerel yönetim tarafından
tasarlanmasına bağlıdır (Giguère, 2008; OECD, 2005).
2.2.5. Bölgesel Programlar
2014-2020 yılları arasında Fransa genelinde Avrupa Birliği destekli veya doğrudan ulusal
kaynaklarla yürütülen ve ülkenin çeşitli bölgelerinin işgücü piyasalarındaki sorunlarının
giderilmesi amacıyla uygulanan 83 adet bölgesel kalkınma programı bulunmaktadır.
Programlar uygulandıkları bölgenin işgücü piyasası göstergelerine göre alt faaliyetler
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içermektedir. Örneğin açık işlerin karşılanma oranı düşük olan bölgelerde işgücü
yetiştirme programları uygulanırken açık iş sayısının yetersiz olduğu özellikle genç
işsizlik oranının yüksek olduğu yerlerde girişimcilik programları uygulanmakta ve
işletmelere iş büyütme destekleri sağlanmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde bu
programlardan bazıları detaylı olarak incelenecektir (European programmes for 20142020 | Europe en France, the european funds portal in France, t.y.).
Réunion Operasyonel Program
Réunion bölgesinde uygulanan program ile istihdamında zorluk çekilen bireylere
odaklanılmıştır. Programın toplam bütçesi yaklaşık 625 milyon Euro olup bu bütçesinin
501 milyonu Avrupa Sosyal Fonu tarafından karşılanmaktadır. Bölgede yaşayan
dezavantajlı gruplar başta olmak üzere tüm iş arayanların niteliklerinin arttırılması için iş
arayanların eğitim ve staj imkanlarına erişimi kolaylaştırılmaktadır (Operational
Programmes, t.y.).
Dezavantajlı grupların mesleki niteliklerinin arttırılması programın en temel
hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir. Bunun yanında, okuldan erken ayrılmaların
engellenmesi ve işgücünün istihdam edilebilirliğinin arttırılması için mesleki eğitimler
düzenlenmesi de programın hedefleri arasında yer almaktadır. Kadınlar, engelliler ve
ayrımcılığa maruz kalanlar dahil olmak üzere dezavantajlı grupların girişimcilik
konusunda yetiştirilmesi ve kuracakları işletmelerin mali yönden desteklenmesi de
program kapsamında sunulacak hizmetler arasında yer almaktadır (Operational
Programmes, t.y.).
Program sonunda beklenen çıktılar; gençlerin eğitimi tamamlaması, işsizlerin yeni
mesleki becerilere kavuşması, işgücü piyasası programlarından daha fazla katılımcının
yararlandırılması, daha fazla çırak yetiştirilmiş olması ve yeni işletmeler açılması yoluyla
özel sektörün güçlendirilmesi olarak tanımlanmıştır (Operational Programmes, t.y.).
Bu kapsamda, programın uygulanma süreci içerisinde 1.882 kişiye mesleki eğitim
verilmiş, 22.363 gence kariyer planlaması konusunda danışmanlık sağlanmış, 7.099
girişimcilik eğitimleri verilmiştir (Methode, 2020; Réunion - ESF, t.y.).
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Midi-Pyrénées et Garonne Bölgesel İstihdam Programı
2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan programın bütçesi yaklaşık 1 milyar
Euro’dur.

Program kapsamında, Fransa’nın Midi-Pyrénées bölgesinde 11.000 yeni

işletmenin kurulması planlanmaktadır. Program bütçesinin %42’si KOBİ’lere, %13’ü
mesleki eğitim programlarına ve NEET’ler ile ilgili çalışmalara ayrılmıştır. Dezavantajlı
gruplara yönelik girişimcilik desteklerinin verilmesi planlanmıştır (Version signée par la
Commission européenne 2 décembre 2014, 2014).
Program bütçesinin yaklaşık %40’ı AB fonlarından finanse edilmekte olup program
kapsamındaki tematik öncelikler aşağıdaki gibidir.
Şekil 7: Midi-Pyrénées et Garonne Bölgesel İstihdam Programı Tematik Önceliklere
Ayrılan Bütçe Tutarları (Euro)

İT

35.676.200,00

Düşük Karbon Ekonomisi

73.334.400,00

KOBİ'lerin Rekabet Gücünün
Geliştirilmesi

77.978.800,00

Mesleki Eğitim

Ar-Ge, İnovasyon

84.520.639,00

11.601.070,00

Kaynak: (European Commission, 2020)

Aquitaine Bölgesel Kalkınma Programı
2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan programın yaklaşık bütçesi 1,2 milyar
Euro’dur. Program kapsamında belirlenen hedefler aşağıdaki gibidir.
• İşletmelerde AR-GE
• Orta

faaliyetlerinin %15 arttırılması

büyüklükteki işletme sayısının %10 arttırılması

• Gelişmiş

BİT teknolojilerini kullanan işletmelerin %16 arttırılması
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• Yenilenebilir
• NEET'lerin

işgücü piyasalarına erişimlerinin %50 artırılması

• Dezavantajlı
• Okul

enerji kaynaklarının %20 arttırılması

gruplar içinde girişimci sayısının %40 artırılması

bırakma oranının %17 oranında azaltılması

• Mesleki eğitim programına tabi tutulan işsizlerin en az %3’ünün sürekli istihdama

kazandırılması (Programme Opératıonnel Feder-FSE Aquıtaıne, t.y.; Région NouvelleAquitaine, t.y.-a).
Program bütçesinin yaklaşık %40’ı AB fonlarından finanse edilmekte olup program
kapsamındaki tematik öncelikler aşağıdaki gibidir (Région Nouvelle-Aquitaine, t.y.-b).

Şekil 8:Aquitaine Bölgesel Kalkınma Programı Tematik Önceliklere Ayrılan Bütçe
Tutarları (Euro)

Sürdürülebilir İstihdam

45.189.602

Mesleki Eğitim

51.312.885

KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi

60.000.000

Düşük Karbon Ekonomisi

80.425.216

Ar-Ge, İnovasyon

114.459.250

Kaynak:(European Commission, 2020)
Fransa’da Uygulanan Bölgesel Programların Genel Özellikleri
AB fonları ve ülke kaynakları ile sosyoekonomik açıdan geri kalmış birçok bölgede
eşzamanlı programlar uygulanmaktadır. Uygulanan programların genel özellikleri
aşağıdaki gibidir.
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•

Programlar uygulandıkları bölgelerdeki ekonomik ve sosyal sorunların aşılması
için tasarlanmışlardır.

•

Programlar ile KOBİ’ler desteklenmiş ve istihdam yaratılmıştır.

•

Dezavantajlı gruplara kendi işini kurma becerileri kazandırılmış ve girişimcilik
destekleri sağlanmıştır.

•

NEET sorununun çözümü için danışmanlık hizmetleri sağlanmış ve okul terkinin
önüne geçecek adımlar atılmıştır.

•

Mesleki eğitimlerle bölgesel piyasanın ihtiyaç duyduğu alanlarda işgücü
yetiştirilmiştir (European Commission, t.y.-a).

2.3.

AVUSTRALYA

2.3.1. Genel Ekonomik Görünüm
2020 yılı itibarıyla yaklaşık 25 milyonluk nüfusu bulunan Avustralya için temel
göstergelere aşağıda yer verilmiş olup coğrafi olarak geniş bir alana yayılmış ülkenin
bölgesel başarılı işgücü piyasası politikaları dikkat çektiği için çalışma kapsamında
incelenecek ülkeler arasına alınmıştır. 2020 yılı temmuz ayı itibarıyla ülkedeki işgücüne
katılım oranı %81,02, istihdam oranı ise %70,51 ve işsizlik oranı %7,45 olarak
gerçekleşmiştir. İşgücünün yaklaşık %3,6’sı tarımda, %25,3’ü endüstride ve %71,2’si
hizmet sektöründe çalışmaktadır. 2020 yılı itibarıyla kişi başı GSYİH 60 bin ABD
Dolarıdır (Australia - OECD Data, t.y.; Central Intelligence Agency, 2020a)
Tablo 7’de de görüldüğü üzere Avustralya’da bölgesel işsizlik oranları arasında büyük
farklılıklar bulunmamaktadır. Avustralya’da her bir bölgede uygulanan başarılı işgücü
piyasası politikaları bulunduğu için çalışma kapsamında incelenecek ülkeler arasına
alınmıştır.
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Tablo 7:Avustralya-Bölgesel İşsizlik Oranları (Haziran 2020)
İşsizlik Oranı (2020)

Eyalet
Australian Capital Territory

5,1
Northern Territory
5,7
New South Wales
6,9
Tasmania
6,9
Victoria
7,5
Queensland
7,7
Western Australia
8,7
South Australia
8,8
Kaynak:(Australia Labour Market Information Portal., t.y.).

2.3.2. Bölgesel Politikalara Giriş
Avustralya’da 1980’li yıllardaki yapısal reformlar neticesinde genel bir ekonomik
iyileşme yakalansa da bölgesel büyüme oranları birbirinden farklı gerçekleşmiş ve bazı
bölgelerde istenilen gelişme düzeyine ulaşılamamıştır. Sonraki dönemlerde bölgesel
farklılıkların azaltılması için çeşitli kalkınma politikaları uygulanmıştır (Garlick vd.,
2007).
Aktif işgücü piyasası politikaları, 1970'lerin ortalarındaki ekonomik krizden bu yana
yüksek düzeydeki işsizlikle mücadele için ulusal düzeyde uygulanmaktadır. Eyalet
hükümetleri yüksek işsizlik oranına sahip dezavantajlı gruplar için ulusal programları
desteklemek amacıyla bölgesel işgücü piyasası programları uygulamaktadır (Cook,
2008).
Günümüzde Avustralya’da hemen her eyalet ulusal politikaların yanı sıra işsizliği
azaltacak bölgesel, hedef grup odaklı, programlar düzenlemektedir. Hem işgücü talebinin
oluşturulması için işyerlerine mali ve teknik destekler sağlanmakta hem de işgücünün
niteliğinin arttırılması için aktif işgücü piyasası programları düzenlenmektedir.
2.3.3. Merkezi Hükümet Tarafından Uygulanan Programlar
İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemde iktidarda bulunan Curtin ve Chifley İşçi
Partisi hükümetleri, bölgesel kalkınmayı teşvik etmek için eyalet hükümetleri ile aktif bir
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ortaklık planlamıştır. Ancak, 1949'da gelen Menzies koalisyon hükümeti entegre bir
yaklaşıma sıcak bakmamış ve 1972'de Whitlam hükümetinin seçilmesine kadar eyalet
hükümetleri bölgesel kalkınmada aktif rol üstlenememiştir.
Eyaletlerin bölgesel kalkınma politikalarına etkin katılımı 1990'larda tekrar artmıştır.
90’lı yıllarda İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurumuna yerel eğitim ihtiyaçları konusunda
ve yerel istihdam stratejileri geliştirmek alanlarında tavsiyelerde bulunmak amacıyla
Bölge Danışma Komiteleri kurulmuştur. Aynı yıllarda eyalet hükümetlerine istihdam
arttırıcı programlar uygulaması durumunda merkezi hükümet tarafından karşılıksız bütçe
aktarılmıştır. Jobskills ve New Work Opportunities gibi istihdam yaratma programları ile
az gelişmiş bölgelerde geçici istihdam imkanları ve istihdam teşvikler sağlanmıştır.
İhracata yönelik bölgesel kalkınmanın sağlanması, ihracat mallarının üretim sürecinde
yaşanan iş ve beceri eksikliklerinin giderilmesi için yerel ortakların, işverenlerin, eyalet
hükümetlerinin ve eğitim temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Bölgesel Kalkınma
Programına merkezi hükümet tarafından 4 yıl içinde harcanmak üzere150 milyon
Avustralya Doları bütçe ayrılmıştır (Beer vd., 2005; Wilkinson, 2003).
Merkezi hükümet tarafından geri kalmış bölgelerin birçoğunda satış ve kiralama için
fabrikalar inşa edilmiştir. Seçili bölgelerde faaliyet sürdüren işyerlerine faizsiz geri
ödemeli büyüme destekleri sağlanmıştır (Cook, 2008).
Sürdürülebilir Bölgeler Programı
2001 yılında açıklanan Sürdürülebilir Bölgeler Programı, gelişmemiş bölgelerdeki sosyal
ve ekonomik değişimle ilgili olarak toplum tarafından belirlenen büyük sorunların ele
alınması için aşağıdan yukarıya çözümler geliştirmek üzere tasarlanmış yerel ortaklıklara
bir örnektir. Her bölgede bir Sürdürülebilir Bölge Danışma Komitesi oluşturulmuş ve
danışma süreçleri yoluyla bölgesel öncelikler belirlenmiştir. Program kapsamında 8
bölgenin her biri 12 milyon dolara kadar fon alabilmektedir. Sürdürülebilir Bölgeler
Programı ile turizm bilgi merkezleri, kültür merkezleri ve eğitim, öğretim ve araştırma
merkezleri dahil olmak üzere çok çeşitli toplum ihtiyaçlarına hizmet eden projeler finanse
edilmiştir (Cook, 2008).
Program kapsamında 2005'e kadar 244,6 milyon Avustralya Doları bütçe kullanılmış ve
202 projeye fon sağlanmıştır. Projeler, iş kapasitesinin ve rekabetçiliğin arttırılmasına
yardımcı olmak, hizmet sunumunu iyileştirmek için tasarlanmıştır. Başvuru sahipleri
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arasında iş, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve bölgesel kuruluşlar yer almaktadır.
Program bütçesinden Kırsal Sektörlerde Gençler Programı ve Kırsal ve Bölgesel Yeni
Çıraklıklar Programı ile kırsal ve kentsel bölgelerde işgücünün beceri artırımı
sağlanmıştır (Cook, 2008).
Bölgesel İstihdam Deneme Programları
Bölgesel İstihdam Deneme Programları bölgesel kalkınma planı kapsamında belirlenen
10 dezavantajlı bölgede 1 Ekim 2018 -30 Haziran 2020 tarihleri arasında uygulanmıştır.
Program sonunda belirlenen bölgelerde bölge ihtiyaçlarına uygun istihdam alanlarının
açılması ve uygun işgücü yetiştirme programlarının uygulanması hedeflenmektedir
(Regional Employment Trials, 2007).
Programın amaçları aşağıda sıralanmıştır (Dimension, 2007);
•

Program yararlanıcıları ve servis sağlayıcıların buluşturulması,

•

Bölgede en çok ihtiyaç duyulan ve kısmen ya da tamamen diğer bölgelerden
karşılanan mal ve hizmetlerin üretimine ilişkin girişimciliklerin desteklenmesi,

•

Bölgesel işgücü piyasasına ilişkin gereklilikler konusunda farkındalığın
arttırılması,

•

Bölgede işverenler tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki eğitimlerin
sağlanması,

•

Bölgelerde istihdamın arttırılması

Tablo 8: Bölgesel Deneme Programının Uygulandığı Bölgeler
Eyalet
New South Wales
Victoria

Queensland
South Australia
Western Australia
Tasmania

Bölge
Northern Inland
Melbourne
(Wester
Melbourne/North Western
Melbourne)
Townsville and North West
Murraylands and Riverland
Peel
Tasmania

Alt Bölge
Far South Coast
Gippsland

Wide Bay Burnett
Yorke and Mid North

Kaynak:(Regional Employment Trials, 2007)

Her bir bölgedeki program için 1 milyon Avustralya Doları bütçe belirlenmiştir. Belirtilen
tutarlar yararlanıcılar, eyalet hükümeti, işverenler, mesleki eğitim kurumları ve işsizlere
destek olmak amacıyla kurulmuş diğer bölgesel işletmeler için ayrılmıştır. Bölgede
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uygulanması planlanan programın hayata geçirilebilmesi için programın ilgili bölgede
faaliyet gösteren ve devlet tarafından yetkilendirilmiş özel istihdam büroları tarafından
onaylanması gerekmektedir (Regional Employment Trials, 2007).
Programın amaçlarına uygun şekilde hazırlanacak projeler ile bölgesel kalkınma
ajanslarına başvurulması gerekmektedir. Merkezi hükümet tarafından uygun bulunan
projeler hayata geçirilmektedir. Programa bölgede ikamet eden ve gönüllü olan herkes
katılabilmektedir (Regional Employment Trials, 2007).
2.3.4. Eyalet Hükümetlerince Uygulanan Programlar
Avustralya’da bölgesel kalkınmaya ilişkin temel sorumluluk eyalet hükümetlerine
verilmiştir. 1963'ten itibaren birçok eyalet hükümeti tarafından, bölgesel kalkınmanın
sağlanması ve yerel işgücü talebinin oluşturulması için işletmelere endüstriyel kullanım
amacıyla arazi satın almaları durumunda hibe verilmiştir. Aynı yıllarda birçok eyalette
başlatılmış başka bir uygulama ile; eyalette belirli meslek gruplarında çalışan ve nitelikli
işgücü olarak adlandırılan kişilere konut desteği sağlanmaktadır (Cook, 2008).
Batı Avustralya’da 1940'lardan itibaren endüstriye devlet kredileri ve kredi garantileri
sağlanmıştır. 1970'lerden itibaren bölgesel kalkınma için bir dizi program uygulanmıştır.
1973'ten itibaren geri kalmış bölgelerdeki konut sorunlarına odaklanılmış ve konutların
inşa edilmesi için mali destekler sağlanmıştır. İkinci dünya savaşından sonraki dönemde
Tasmanya’da sanayi bölgelerinin oluşturulabilmesi için uygun araziler kamulaştırılmıştır.
Bu bölgede kurulacak işletmelere kredi ve diğer mali destekler sağlanmış, 1977’den
itibaren küresel krizden etkilenen firmalara hibeler sağlanmıştır (Cook, 2008).
Çalışmanın bu bölümünde bazı eyaletlerde uygulanan ve başarılı olduğu değerlendirilen
programlar daha detaylı bir şekilde incelenecektir.
New South Wales Eyaleti Politika ve Programları
NSW’de özel sektöre yönelik olarak ve bölgesel istihdamın arttırılması amacıyla 1970’li
yıllardan itibaren uygulanan birçok destek bulunmaktadır. Kırsal işsizlikle mücadele için
bölgenin kentsel alanları dışında kalan yerlerde açılacak işyerlerine ilave mali destekler
sağlanmaktadır. Bölge genelinde ilave istihdam sağlayan işyerlerine vergi indirimleri
sağlanmaktadır (Wilkinson, 2003).
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2006 yılında uygulamaya başlatılan bir teşvik programı ile eyalet işsizlik oranının
üzerinde işsizlik oranına sahip bölgelerde kurulacak işyerlerine ilk 3 yıl için yıllık
150.000 Avustralya Dolarına kadar vergi indirimi sağlanmıştır (Cook, 2008).
Eyalet hükümeti tarafından işletmelere mentorluk hizmetleri, iş danışmanlığı ve destek
hizmetleri, istihdam danışmanlığı hizmetleri gibi özel danışmanlık hizmetleri
geliştirilmiştir. İlgili hizmetler alanlarında uzman, mesleki yeterlilik ve deneyime sahip
kişiler tarafından verilmektedir (Australian Institute of Health and Welfare, 2013).
Bölgesel Mesleki Eğitim ve Çıraklık Eğitimleri programı ile bölgede 15-19 yaş aralığında
okula gitmeyen gençlerin işgücü piyasasına kazandırılması için danışmanlık hizmetleri
sağlanmakta ve çıraklık eğitimleri uygulanmaktadır. Ortalama yılda 1000 kişi bu program
aracılığı ile staj programlarına yerleştirilmekte ve sonraki dönemde ilave destekler ile
istihdam edilmektedir (Department of Industry, 2016).
Bölgede tarım, ormancılık, madencilik, imalat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren
işyerlerinin belirli mesleklerde istihdam edecekleri elemanlar için hibe desteği
sağlanmaktadır. Desteğin temel amacı belirtilen sektörlerde nitelikli kişilerin istihdam
edilerek sektörün büyümesidir. Programın toplam bütçesi 10 milyon Avustralya Doları
olup destek kalemleri içinde istihdam edilecek kişilerin taşınma maliyetlerine kadar
birçok kalem bulunmaktadır. Destek tutarı kişi başına 10 bin Avustralya Doları olarak
sınırlandırılmıştır (MacMillan Cancer Support, t.y.; Regional Skills Relocation Grant Invest NSW, t.y.).
Bölgesel Sanayi Eğitim Ortaklıkları programı ile lise ve altı düzeyde öğrencilerin kariyer
planlamalarına yardımcı olmak hedeflenmiştir. Bunun yanında, aşağıda maddeler halinde
sıralanmış hedefler kapsamında okul-sanayi işbirliği sağlanmıştır (T. S. Nsw, t.y.).
•

İşverenler ve yerel okullar arasında işbirliğini sağlamak,

•

İşverenlerin okullarla ilişki kurmasını ve gelecekteki işgücü için beklentilerini
paylaşmasını desteklemek,

•

Öğrencilerin iş bulmaları için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine
yardımcı olmak,

•

Okulda öğrenilen beceriler ile işyerinde gerekli olan beceriler arasındaki bağların
güçlendirilmesini sağlamak.
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Program kapsamında bölgesel sanayi kuruluşları tarafından işyerlerinin detaylı
tanıtımları yapılmakta ve öğrencilere işyerlerini ve yapılan işleri yakından görme fırsatı
sunulmaktadır (T. S. Nsw, t.y.).
Şimdi Bölgesel İşler Portföyü
New South Wales bölgesindeki işsizlik oranlarının azaltılması, yeni işyerlerinin
kurulmasının desteklenmesi ve hali hazırda faaliyet gösteren işletmelerin rekabet
güçlerinin arttırılması amacıyla tasarlanmış bir programdır. Program kapsamında
büyümenin farklı aşamalarındaki işletmelerin farklı ihtiyaçları karşılanmaktadır (J. Nsw,
2015a).
Tablo 9: Şimdi Bölgesel İşler Portföyü Destek Tutarları
Alt Program Adı
Bölgesel Kalkınma Kredileri

Stratejik Büyüme Kredileri

Yararlanabilecek İşletmeler
2 yıl içerisinde yeni iş
sahalarının ihdas edilmesini
içinde barındıran işletmenin
büyümesine yönelik projelere
kredi desteği sağlanmaktadır.
3 yıl içerisinde yeni iş
sahalarının ihdas edilmesini
içinde barındıran işletmenin
büyümesine yönelik projelere
kredi desteği sağlanmaktadır.

Destek Tutarı
200.000-500.000
Avustralya
Doları arasında kredi desteği
sağlanmaktadır.

500.000-1.200.000 Avustralya
Doları arasında kredi desteği
sağlanmaktadır.

Kaynak:(J. Nsw, 2015a)

Bölgesel Kalkınma Kredileri Programı
2000 yılında bölgesel projelerin uygulanmasını koordine etmek, istihdam politikalarını
finanse ederek daha güçlü topluluklar oluşturmak ve hizmetlere erişimi kolaylaştırmak
için Bölgesel Kalkınma Kredileri Programı uygulanmaya başlanmıştır. (Wilkinson,
2003). Program kapsamında proje giderlerinin %50’lik kısmı karşılanmakta olup
işletmelerin 2 yıl içerisinde şirket bünyelerinde en az 10 tam zamanlı iş yaratma
projelerine faizsiz kredi desteği ve işletmenin durumuna göre hibe sağlanmaktadır. Proje
üst limiti işletmelerin faaliyet göstermekte olduğu alanlara ve proje konularına göre
değişmekle birlikte en fazla 500.000 Avustralya Dolarıdır (Cook, 2008).
Kredi geri ödemleri 4 yıl içinde gerçekleşmekte olup geri ödemelerinin %15’i ilk yıl,
%2’si ikinci yıl, %30’u üçüncü yıl ve %35’i dördüncü yıl içerisinde yapılmaktadır.
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Stratejik Kalkınma Kredileri Programı
Bölgesel Kalkınma Kredileri Programının bir üst versiyonu olan Stratejik Kalkına
Kredileri Programı ile New South Wales bölgesinde işletmelerin 3 yıl içerisinde kendi
işletme bünyelerinde en az 20 tam zamanlı yeni iş sahası açma projelerine faizsiz kredi
desteği sağlanmaktadır. Destek tutarı 500.000 ila 1.200.000 Avustralya doları arasında
değişmektedir (J. Nsw, 2015b).
Victoria Eyaleti Politika ve Programları
1960’lı

yıllardan

itibaren

Victoria

hükümeti

tarafından

bölgesel

programlar

uygulanmaktadır. İlk olarak bölgesel kalkınma alanlarının belirlenmesi ile başlayan
bölgesel faaliyetler günümüzde eşzamanlı olarak uygulanan birçok program ile devam
etmektedir.
Gençlik İstihdam Programı
Program kapsamında, bölgede yaşayan 15-24 yaş aralığında gençlere 12 ay boyunca
kamu kurumlarında staj imkânı, akredite eğitim kurumlarında eğitim imkanı ve özel
sektör işyerlerinde işbaşı eğitim programlarına katılma imkanı sağlanmaktadır. Programa
yükseköğrenime devam etmeyen, haftada 15 saatten az çalışan ve henüz bir mesleki
sertifikası olmayan gençler katılabilmektedir.
Program kapsamında okulunu tamamlamadan ayrılanlar, Aborjinler, evsizler, eski
hükümlüler, engelliler ve sosyal konutlarda yaşayanlar öncelikli olarak yararlanmaktadır.
Programdan 2000 yılından itibaren yıllık 8.000 kişi faydalandırılmıştır (Youth
Employment, Engagement, Transitions Space in Victoria Victorian Government
Initiatives : Education and Engagement, 2019).
Gençlik Staj Programı
Gençlik İstihdam Programının tamamlayıcısı niteliğinde tasarlanan Gençlik Staj
Programı 2016 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Gençlik Staj Programı ile 15-24 yaş
aralığındaki gençlere kamu kurumlarında 2 yıla varan staj imkânı sağlanmaktadır. Staj
süresince gençlere hem mesleki beceri ve deneyim kazandırılmakta hem de belirli bir
ücret verilmektedir.
Programdan aşağıdaki gruplarda yer alanlar yararlanabilmektedir.
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•

Uzun süreli işsizler,

•

Victoria’nın kırsal bölgelerinde ikamet edenler,

•

Erken yaşta okuldan ayrılanlar,

•

Yalnız anne veya babalar,

•

Engelliler,

•

Sosyal konutta ikamet edenler,

•

Evsizler,

•

Göçmenler,

•

Gazi yakınları,

•

Aborjinler,

•

Eski hükümlüler.

Program tamamlandıktan sonra Victoria bölgesinde istihdam edilen kişiler için 3.000
Avustralya Dolarına kadar ücret sübvansiyonu sağlanmaktadır (Youth Program
Guidelines for Managers 2018-2019, 2019).
Queensland Eyaleti Politika ve Programları
1998 yılından itibaren uygulanan bölgesel istihdam politikalarının temel hedefleri
mesleki eğitim ve staj programları ile işgücünün niteliğinin geliştirilmesi ve işyerlerinin
desteklenerek işgücü talebinin arttırılması olmuştur. Hükümet tarafından bölgenin 6 farklı
noktasında kurulan Girişimcilik Merkezleri ile bölgesel stratejiler geliştirilmiştir. Bu
stratejilerle bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ortaklıklar geliştirerek büyümeleri
teşvik edilmiş, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni girişimcilik alanları oluşturulmuş
ve bölgede faaliyet göstermeyen büyük şirketlerin bölgede yatırım yapması için
çalışmalar yapılmıştır (Cook, 2008).
Bölgesel İş Geliştirme Planı ile ekonomik kalkınma fırsatlarının belirlenmesi,
kalkınmanın sağlanması ve özel sektörün işgücü talebinin arttırılması yoluyla işsizliğin
azaltılması için bölgesel işletmelere hibe desteği sağlanmıştır (Cook, 2008).
Eyalet hükümeti tarafından finanse edilen bir başka program ile finansman sıkıntısı çeken
küçük işletmelerin kullanmakta olduğu kredilerin %50’si hükümet tarafından
karşılanmaktadır. 2 yıl süren bu destekten yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar
yararlanılabilmektedir (Cook, 2008).
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Queensland eyaletinde uygulanan bölgesel politikaların önemli bir bölümü özel sektör
işyerlerinin mali açıdan desteklenmesine ilişkindir. Ayrıca işletmelere ihracat
danışmanlığı ve kapsamlı iş analizlerinin yaptırılabilmesi için 2.500 Avustralya Doları
tutarında mentorluk desteği sağlanmaktadır (Cook, 2008).
Yerel hükümet iş geliştirme desteklerine ek olarak 2006 yılında işgücünün niteliğinin
arttırılması için mesleki eğitim alanlarının ve çeşitliliğin arttırılmasını amaçlayan bütçe
tahsisi yapmıştır. Bu planla bölge genelinde iş arayanların mesleki eğitimlere ulaşması
kolaylaşmıştır (Cook, 2008).
Queensland’da çıraklık eğitimini tamamlayan kişilerin istihdam edilmesi durumunda
işyerlerinin sosyal güvenlik primlerine indirim yapılmaktadır. 1 Temmuz 2017’de
uygulanmaya başlayan program ile çıraklık eğitimi alanların istihdama girişleri
kolaylaştırılmakta ve bu yolla çıraklık eğitimi özendirilmektedir (The WorkCover
Premium System A Technical Summary, t.y.).
Queensland’da uygulanan bazı başarılı programların detayları aşağıdaki gibidir.
İşe Dönüş Programı
15-24 yaş aralığındaki gençlerin istihdam edilmesi durumunda işyerleri 20.000
Avustralya Dolarına kadar destek alabilmektedir. Program bir ücret sübvansiyonu
olmayıp işçi ücretinden bağımsız bir şekilde işgücünden uzun süre ayrı kalmış gençlerin
istihdam edilmesi durumunda işyerlerine yapılacak dönemsel ödemeleri kapsamaktadır.
İşyerleri, haftada en az 35 saat çalıştırmak üzere, aşağıdaki şartları taşıyan kişileri
istihdam ettiklerinde destek ödemesine hak kazanmaktadır.
•

Queensland’da daimî olarak ikamet eden,

•

Uygun işverenle çalışmaya başlamadan en az dört hafta önce işsiz kalmış,

•

Uygun işverenle çalışmaya başladıkları tarihte 15 yaşın üzerinde ve 25 yaşın
altında olan,

•

İstihdam edilen işyerinde son 1 yıldır çalışmamış,

•

Öğrenci olmayan,

•

Bir önceki aya ilave olarak istihdam edilen,
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Desteğin ilk bölümü kişi istihdam edildikten 4 hafta sonra 6.000 Avustralya Doları olarak
ödenmektedir. 7.000 Avustralya Doları tutarındaki kısmı 26 ıncı haftada, diğer 7.000
Avustralya Doları tutarındaki kısmi ise 52 inci haftada ödenmektedir (Queensland
Government, 2020; Youth Boost Payment - Back to Work, t.y.).
Küçük İşletmeler Hibe Programı
En az 4 yıldır faaliyet gösteren, en fazla 20 çalışanı olan ve Queensland’da merkezi
bulunan işyerlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için 3 aya kadar bir danışman veya
iş koçu görevlendirmek üzere 5.000 Avustralya Doları destek sağlanmaktadır.
Destek kapsamında,
•

Rehberlik / koçluk

•

İş ve stratejik planlama

•

Profesyonel iş danışmanlığı (BT, Finansal, Hukuki)

•

Pazarlama stratejisi geliştirme (yani marka stratejileri, sosyal medya / dijital
stratejiler, pazar araştırması).

Ödeme, projenin tamamlanması ve hizmet için ödeme belgesinin sunulması üzerine
doğrudan işletmelere yapılmaktadır (Queensland Government, 2020c).
Bu programın en önemli yanı iş uzmanları tarafından işyerinin eksik yönlerinin tespit
edilerek işverene tavsiyeler verilmekte ve işyerinin hızlı büyümesi için yapılması
gerekenler raporlanmaktadır. Bu şekilde işyerlerinin yeni işçi istihdam etmesi gereken
noktalar tespit edilmekte ve sürekli istihdam sağlanmaktadır.
İş Büyütme Programı
2019 yılından itibaren uygulanmasına başlanan İş Büyütme Programı ile işyerlerinin
mevcut istihdamlarını ve mevcut ciroları en az %20 oranında arttıracak büyüme
projelerine hibe sağlanmaktadır.
Destek başvurusunda bulunabilmek için;
•

Başvuru sırasında en az 3 yıldır faaliyetine devam ediyor olmak,
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•

Son mali yıl için en az 500.000 Avustralya Doları ciroya sahip olmak,

•

Hibe başvurusu sırasında 50'den az çalışana sahip olmak,

•

Queensland’da faaliyet gösteriyor olmak şartları aranmaktadır.

Üretim süreçlerinin geliştirilmesi, yeni pazarlama stratejileri veya dijital süreçlere
geçilmesi alanlarında hazırlanacak projelere toplam proje maliyetinin %50’sini
geçmemek üzere 50.000 Avustralya Doları tutarında destek sağlanmaktadır (Queensland
Government, t.y.).
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULAMA STRATEJİSİ
3.1.

Asgari

Ücretin

Bölgesel

Farklılaştırılmasın a

İlişkin

Temel

Yaklaşımlar
Kayıtlı istihdam yaratma noktasında bölgesel asgari ücretin önemine değinilen bazı
uluslararası kuruluşların raporlarında Türkiye’de bölgesel asgari ücret uygulamasının
hayata geçirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Benzer şekilde, özellikle işveren örgütü
şeklinde yapılanmış sivil toplum kuruluşları da aynı gerekçelerle bölgesel asgari ücret
uygulamasının başlatılması gerektiğini belirtmektedir. 2008 OECD Türkiye raporunda
Türkiye’de bölgesel asgari ücret uygulamasına hızlı bir şekilde geçiş yapılması gerektiği
belirtilmiştir (Yükseler, 2015).
Bununla birlikte özellikle işçi sendikaları tarafından bölgesel asgari ücret uygulamasına
karşı çıkılmakta bunun yerine az gelişmiş bölgelerde sürekli prim teşvikleri uygulanması
gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca işçi sendikalarının konuya ilişkin raporlarında, 1969–
1974 tarihleri arasında bölgesel asgari ücretin denendiği ve bu dönemde birçok soruna
neden olduğu ifade edilmektedir (Yükseler, 2015).
3.2.

Asgari Ücretin Bölgesel Farklılaştırılmasının Gerekliliği

Ekonomik göstergelerinin bölgeden bölgeye farklı olmasının nedeni bölgelerin yatırıma
elverişlilik düzeyinin farklılığından ileri gelmektedir. Elverişsiz koşullar nedeniyle
yatırım ve üretim maliyetleri yüksek olan bölgelere daha düşük düzeyde yatırım
yapılmaktadır. Bu nedenle bu bölgelerin kalkınmışlık düzeyi ile gelişmiş bölgelerin
kalkınmışlık düzeyi arasındaki fark gittikçe artmaktadır. Bu tip bölgelerde bölgesel
kalkınmanın sağlanmasının yolu bölgede yatırım yapmayı cazip hale getirecek yasal
düzenlemeler yapmaktan geçmektedir (Gülmez & Noyan Yalman, 2010, s.235-257).
Bölgesel olarak yatırımları cazip hale getirmenin ve üretim maliyetlerini düşürmenin bir
diğer yöntemi de ücret düzeylerinin yasal olarak bölgesel olarak farklılaştırılmasına
imkân tanınmasıdır. Asgari ücretin bölgesel olarak farklılaştırılması ile yatırım
teşviklerine ilave olarak az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ve üretim maliyetleri, gelişmiş
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bölgelere göre daha avantajlı hale getirilecek ve bu bölgelerde üretim ve istihdam
arttırılacaktır.
Ayrıca, gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru gidildikçe yaşam koşulları
dikkate alındığında, mevcut asgari ücret seviyesinin gittikçe yetersiz hale geldiği
görülmektedir (Yükseler, 2015). Çalışmada önerilecek olan sistemle, asgari ücretin
gelişmemiş bölgeden gelişmiş bölgeye doğru gittikçe daha yüksek belirlenmesine imkân
tanınarak çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve emek yoğun üretim
faaliyetlerinin az gelişmiş bölgelere yönlendirilmesi sağlanacaktır.
3.3.

Dünyada Bölgesel Asgari Ücret

Dünyanın birçok ülkesinde merkezi veya yerel hükümetler tarafından belirlenen bir asgari
ücret bulunmaktadır. Resmi asgari ücret uygulaması bulunmayan İtalya, Norveç,
Singapur, İsveç gibi ülkelerde ücretler sektör bazlı olarak işçi ve işveren temsilcileri
arasında yapılan pazarlıklarla belirlenmektedir. Asgari ücret sisteminin uygulandığı ve
uygulanmadığı ülkeler aşağıdaki haritada görülebilmektedir (Adema vd., 2019).
Şekil 9:Dünyada Asgari Ücret Uygulayan ve Uygulamayan Ülkeler.

Kaynak:(Adema vd., 2019)
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Asgari ücret sisteminin kullanılmakta olduğu bazı ülkelerde ulusal düzeyde bir asgari
ücret tutarı belirlendikten sonra muhtelif sebeplerle bu tutar bölgesel, sektörel, mesleki
ve kurumsal boyutlara göre farklılaştırılabilmektedir (ILO, 2020, s.3).
Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, İsviçre, Brezilya ve ABD’de asgari ücret tutarı bölgesel
ortalama ücret, bölgesel yoksulluk sınırı, bölgesel işsizlik oranı, bölgesel olarak sosyal
güvenlik çatısı altında olanların oranı, bölgesel satın alma gücü paritesi, bölgesel yaşam
maliyeti gibi bölgesel ekonomik veriler dikkate alınarak farklılaştırılmaktadır (Adema
vd., 2019).
Aşağıdaki bölümde asgari ücretin bölgesel olarak farklılaştırıldığı bazı ülkelerin
farklılaştırmada esas aldığı göstergeler ve bölgesel olarak uygulamakta oldukları asgari
ücret tutarları incelenmektedir.
3.3.1. ABD
Federal düzeyde 7,25 ABD Doları/saat olarak belirlenen asgari ücret tutarı bazı
eyaletlerde değişiklik yapılmadan uygulanmakta bazı eyaletlerde ise bölgesel ekonomik
göstergeler dikkate alınarak farklılaştırılmaktadır (Bradley, 2015).
Şekil 10’da ABD’de asgari ücretin bölgesel olarak farklılaştırıldığı bölgelerde saatlik
asgari ücret ve ortalama konut kiralarına ilişkin endeks değerleri verilmiştir. Şekil
incelendiğinde bölgesel asgari ücret düzeyi ile konut kiralarının pozitif korelasyona sahip
olduğu görülmektedir. Şekilde yer alan asgari ücret saatlik asgari ücret tutarını
göstermektedir. Konut kiraları verisi ise federal düzeyde 10 ABD Doları olarak kabul
edilen barınma ihtiyacının bölgesel düzeydeki maliyeti olarak ifade edilmektedir.
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Şekil 10:ABD-Eyaletlere Asgari Ücret Tutarlar ve Konut Kiraları Arasındaki İlişki.
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Kaynak:(Analysis Bureau of Economic, 2018; Bradley, 2015)
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14,61

Şekil 11: ABD-Eyaletlere Asgari Ücret Tutarlar ve Tüketim Malları Arasındaki İlişki.
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Kaynak:(Analysis Bureau of Economic, 2018; Bradley, 2015)

Şekil 12: ABD-Eyaletlere Asgari Ücret Tutarlar ve Hizmetler Arasındaki İlişki.
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Kaynak.(Analysis Bureau of Economic, 2018; Bradley, 2015)
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14

Şekil 13: ABD-Eyaletlere Asgari Ücret Tutarlar ve BSGP Arasındaki İlişki.
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Kaynak:(Analysis Bureau of Economic, 2018; Bradley, 2015)

Şekil 10 ila Şekil 13’te ABD’de bölgesel asgari ücretin diğer bölgesel göstergelerle
ilişkisi incelenmiştir. Bölgesel asgari ücret ile kira endeksinin korelasyon katsayısının
asgari ücretle diğer endekslerin korelasyon katsayısına göre daha yüksek olduğu
söylenebilmektedir. İncelenen bölgeler itibarıyla ABD’de bölgesel asgari ücretlerin
bölgesel kira endeksi ile orantılı olduğu görülmektedir.
3.3.2. Kanada
Haziran 2020 dönemi itibarıyla işsizlik oranı ulusal düzeyde %10,9 olarak gerçekleşen
Kanada’da bölgesel işsizlik oranları %3,6 ile %13,4 arasında değişmektedir. Bölgesel
asgari ücretin belirlenmesinde önemli kriterlerden biri olan işsizlik oranının bölgelere
göre dağılımı 2020 itibarıyla aşağıdaki gibidir (Canada Statistics, 2020).
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Şekil 14:Kanada-Bölgelere göre İşsizlik Oranları (2020).
Yukon

4,3

British Columbia

11,1

Quebec

9,5

Manitoba

8,2

Saskatchewan

8,8

Ontario

11,3

Alberta

12,8

Nova Scotia

10,8

New Brunswick

9,8

Northwest Territories

8,2

Prince Edward Island

11,7

Newfoundland and Labrador

15,6

Nunavut

13,4

Kaynak:(Canada Statistics, 2020)

Kanada’da bölgesel ekonomik göstergelere göre farklılaştırılmış saatlik asgari ücret
tutarları 11,65 Kanada Doları ile 16,00 Kanada Doları arasında değişmektedir. Bölgesel
asgari belirlemede bölgesel işsizlik oranı, enflasyon oranı gibi göstergeler dikkate
alınmaktadır (Galarneau & Fecteau, 2014; Monster, t.y.).
Şekil 15: Kanada-Bölgelere Göre Saatlik Asgari Ücret.

Saskatchewan

11,32

Newfoundland and Labrador

11,65

Manitoba

11,65

New Brunswick

11,7

Nova Scotia

12,55

Prince Edward Island

12,85

Quebec

13,1

Northwest Territories

13,46

Yukon

13,71

Ontario

14

British Columbia

14,6

Alberta

15

Nunavut

16

Kaynak:(Galarneau & Fecteau, 2014)
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3.3.3. Çin Halk Cumhuriyeti
Çin Halk Cumhuriyeti’nde toplam 34 adet eyalet düzeyi bölüm bulunmakta olup
bunlardan 23'ü eyalet, 4’ü doğrudan yönetilen şehir, 5’i özerk bölge ve 2’si özel idarî
bölgedir (Haifeng Liao vd., 2016).
Çin Halk Cumhuriyeti’nde eyalet hükümetleri merkezi hükümet tarafından belirlenen
asgari ücret tutarlarını birkaç yılda bir bölgedeki ekonomik koşullara göre
farklılaştırabilmektedir. Asgari ücretin farklılaştırılmasında esas alınan göstergeler
bölgenin kalkınmışlık düzeyi ve ortalama yaşam maliyetidir. Bölgesel yaşam maliyeti
artıkça asgari ücret tutarı artmaktadır. Yine bölgesel yaşam maliyetine bakılarak birçok
eyalette 4 farklı asgari ücret düzeyi belirlenebilmektedir (Xing & Xu, 2016).
2020 yılı itibarıyla Şangay, ayda 2.480 Çin Yuanı ile Çin'de en yüksek asgari ücret
düzeyine sahip bölgedir. Aynı dönem itibarıyla Liaoning’de asgari ücret 1.120 Çin Yuanı
olarak uygulanmaktadır. Görüldüğü üzere bölgesel yaşam maliyetlerine bağlı olarak
ülkenin farklı coğrafi bölgelerindeki asgari ücret tutarları 2 kattan daha fazla miktarda
değişebilmektedir. İşgücü maliyetinin nispeten ucuz olduğu Çin Halk Cumhuriyeti asgari
ücretlerin bölgesel olarak farklılaştırılması kanalıyla yabancı yatırımcıları işsizlik
oranları yüksek olan bölgelere yatırım yapmaya teşvik etmekte ve bu bölgelerdeki işsizlik
oranlarını iyileştirmektedir (Minimum Wages in China 2020: A Complete Guide, t.y.).
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Şekil 16: Çin Halk Cumhuriyeti-Aylık Bölgesel Asgari Ücret Tutarları (Çin Yuanı)
Liaoning
Hunan
Anhui
Hubei
Heilongjiang
Fujian
Guangxi Zhuang
Yunnan
Hebei
Shanxi
Guangdong
Xinjiang Uygur
Nei Mongol (Inner Mongolia)
Jiangxi
Guizhou
Gansu
Ningxia Hui
Jilin
Qinghai
Henan
Hainan
Sichuan
Shandong
Shaanxi
Jiangsu
Chongqing

1.120
1.130
1.180
1.250
1.270
1.280
1.300
1.350
1.370
1.400
1.410
1.460
1.460
1.470
1.470
1.470
1.480
1.480
1.500
1.500
1.520
1.550
1.550
1.600
1.620
1.700
2.050
2.120

Tianjin
Beijing

2.480

Shanghai

Kaynak: (Statista, t.y.)

3.3.4. Japonya
Japonya'da asgari ücretler doğrudan bölgesel asgari ücretler biçiminde belirlenmektedir.
Her bölgede asgari ücret tutarının belirlenmesi için bir komisyon kurulmakta ve bu
komisyon belirli bir süre teknik incelemeler yaparak asgari ücret tutarına ilişkin önerisini
bölgenin valisine sunmaktadır. Komisyonda işçi, işveren ve kamu temsilcilerinden eşit
sayıda üyeler bulunmaktadır. Komisyon tarafından önerilen tutar yetkili makam
tarafından uygun bulunmaz ise komisyondan tekrar çalışması talep edilmektedir. (ILO,
2014b, s.58; Ohashi, 2011, s. 4-23).
2007 yılında yapılan bir düzenleme ile bölgesel genel asgari ücret düzeyinden yüksek
olmak şartı ile bir bölgede asgari ücretin sektör bazlı farklılaştırılması da mümkün
kılınmıştır Tüm bu çalışmalar ulusal düzeyde sorumlu Merkezi Asgari Ücret Konseyi
tarafından koordine edilmektedir. Merkezi Asgari Ücret Konseyi bölgelerde belirlenen
ücret tutarlarının yeniden görüşülmesini veya değiştirilmesini önerebilmektedir. Ancak
bölgesel karar alma birimleri bu öneriye uymak zorunda değildir (ILO, 2014b, s.58).
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Şekil 17: Japonya’daki Bölgesel Asgari Ücret Endeksi-Konut Endeksi Grafiği
Kagoshima
Akita
Kochi
Tottori
Kumamoto
Nagasaki
Yamagata
Ehime
Fukushima
Miyagi
Niigata
Fukui
Okayama
Yamanashi
Fukuoka
Toyama
Gifu
Hokkaido
Hiroshima
Shizuoka
Kyoto
Saitama
Osaka

387,18
374,85
383,21
414,85
394,51
418,3
413,72
392,31
413,64
448,52
420,39
405,9
434,03
390,45
416,33
409,39
416,03
441,69
488,3
400,36
449,21
412,06
443,6
447,94
458,36
431,54
431,48
473,3
471,29
446,82
447,49
463,57
447,36
479,28
411,61
492,03
482,41
456,04
515,79
538,82
533,54
577,06
596,63
516,34
543,49

Tokyo
Aylık Kira Endeksi

761
762
762
762
762
762
762
762
762
762
762
762
763
764
764
766
772
792
798
802
803
803
803
806
807
809
810
811
814
821
821
822
825
826
835
839
844
846
858
871
882
895
898
898
936
688,47
983
785,52
985

Asgari Ücret Endeksi

Kaynak:(Statistics Japan, 2020).
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Şekil 17’te de görülebileceği üzere Japonya’da bölgesel asgari ücret tutarları ile konut
kiraları arasında pozitif korelasyon bulunmakta ve korelasyon katsayısı7 0,92 olarak
hesaplanmaktadır. Bu değer, bölgesel asgari ücret tutarı ile bölgesel konut kiralarının
değişiminin aynı yönlü ve neredeyse aynı oranlı olduğunu ifade etmektedir (Statistics
Japan, 2020).
3.4.

Asgari Ücret Farklılaştırılmasında Esas Alınacak Kriterler

Yatırım teşvikleri başta olmak üzere bütün bölgesel politikalarda bölgelerin gelişmiş veya
az gelişmiş olarak ayrılması Kalkınma Bakanlığı tarafından 2011 yılında hazırlanan
İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE 2011) verilerine göre yapılmaktadır.
Bu çalışmanın üzerinden 9 yıl geçmiş ve dolayısıyla birçok verinin seyri değişmiştir.
Dolayısıyla toplam endeks değerinin de değiştiği tahmin edilmektedir. Bu nedenle
bölgelerin gelişmişlik durumlarının yeniden tasnif edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Üçüncü bölümün ilk kısmında da belirtildiği üzere çalışmanın iki temel amacı
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, az gelişmiş bölgelerde yatırım ve üretimin
maliyetinin düşürülmesi yoluyla emek yoğun üretim yapan işyerlerinin bu bölgelerde
yatırım yapmaya teşvik edilmesidir. İkincisi ise gelişmiş bölgelerde asgari ücretin daha
yüksek belirlenmesine imkân tanınarak çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi
şeklinde ifade edilmiştir.
Bu bölümde, incelenen ülkelerdeki uygulamalar da göz önünde bulundurularak bölgesel
farklılıkları

yansıtan

ve

asgari

ücretin

bölgesel

esaslı

farklılaştırılmasında

kullanılabilecek göstergeler incelenecektir.
Bu kapsamda, özellikle ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti örneklerinden yola çıkılarak
TÜİK tarafından derlenen bölgesel satınalma gücü paritesi (BSGP) ve işgücü piyasası
göstergeleri karşılaştırılacaktır. İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)
Düzey–2 çerçevesinde 26 bölgenin verileri karşılaştırılacaktır.

7

Korelasyon katsayısı, değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılan bir değerdir. Katsayı -1
ile 1 arasında bir değer alır. Negatif değerler negatif ilişkiyi, pozitif değerler ise pozitif ilişki olduğunu
gösterir. Değerler 1 veya -1 olduğunda mükemmel bir ilişki vardır.
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3.4.1. Satınalma Gücü Paritesi (SGP)
Satınalma Gücü Paritesi (SGP) temel olarak ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını
gidererek uluslararası anlamda fiyat ve hacim karşılaştırmalarına yönelik olarak
geliştirilen bir yöntemdir. Ancak, fiyat düzeyi farklılıkları sadece ülkeler arasında değil,
bir ülkenin farklı bölge ve şehirleri arasında da gözlenebilmektedir. Ülke genelinde aynı
para birimi kullanılsa da bölgesel, ekonomik ve iklimsel koşullar farklı bölgelerde fiyat
düzeylerinin farklı olmasına yol açabilmektedir. Bu noktadan hareketle, SGP para
biriminin satın alma gücünü eşitleyen bir değişim oranı olarak genelleştirilebilir (TÜİK,
2017).
Tablo 10: Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (2017)
Bölge

Tüketim
Harcamaları
(Genel)

Konut

Sağlık

Eğitim

Lokanta ve
oteller

Türkiye
TR10 (İstanbul)
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
TR31 (İzmir)
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu,
Yalova)
TR51 (Ankara)

1,00
1,15
1,03
1,01
1,09
1,02
0,98
1,02
1,04

1,00
1,50
1,01
0,97
1,27
1,07
0,95
1,03
1,04

1,00
1,39
1,10
1,11
1,12
1,14
0,96
1,13
1,12

1,00
1,42
1,13
1,06
1,21
1,09
1,00
1,16
1,04

1,00
1,15
0,96
0,98
1,12
0,98
0,97
0,94
0,98

1,07

1,20

1,45

1,11

1,18

TR52 (Konya, Karaman)
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
TR62 (Adana, Mersin)
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş,
Osmaniye)
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde,
Nevşehir, Kırşehir)
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Artvin, Gümüşhane)
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
Kaynak:(TUİK, t.y.-a)

0,99
1,01
1,01
0,94

1,02
0,97
1,09
0,92

0,93
1,06
1,06
0,90

0,90
1,00
1,02
0,81

0,94
1,04
0,98
0,92

0,96

0,86

0,83

0,80

0,93

0,97
1,00
0,98
0,99
1,02

0,91
0,96
0,94
0,94
1,02

1,02
0,96
0,92
0,95
1,02

0,95
1,16
1,04
0,92
1,14

1,05
1,01
1,03
0,97
1,08

0,98
0,93
0,98
0,95
0,98
0,96
0,94

0,90
0,88
0,90
0,88
1,01
0,94
0,85

0,94
0,76
0,83
0,79
0,92
0,84
0,74

1,03
0,85
0,87
0,85
0,87
0,77
0,80

1,05
0,93
0,94
1,00
0,95
0,96
0,94
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TÜİK tarafından hazırlanan Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi ile bölgesel fiyat düzeyine
ilişkin endeks değerleri hesaplanmaktadır. Endeks değerleri Türkiye genelinde 1 birim
TL karşılığı satın alınan, mal ve hizmetlerden oluşan bir sepetin 26 bölgede ayrı ayrı TL
cinsinden nominal değerini yansıtmaktadır. Endeks değeri yüksek olan bölgelerde mal ve
hizmetlerden oluşan bir sepet, endeks değeri düşük olan bölgelere göre daha yüksek bir
fiyat ile satın alınabilmektedir. Örneğin TRC3 bölgesinde barınma ihtiyacını 0,85 birim
TL ile karşılayan bir kişi TR10 bölgesinde barınma ihtiyacını 1,5 birim TL ödeyerek
karşılayabilmektedir. Asgari ücretin 3 birim olduğu varsayıldığında TRC3 bölgesinde
çalışan bir kişi gelirinin %28’ini barınma için ayırıyorken bu oran TR10 bölgesinde
çalışan bir kişi için %50’ye kadar çıkmaktadır. Dolayısı ile bu iki bölgede asgari ücretli
olarak çalışan iki kişinin satınalma güçleri eşit değildir.
Asgari ücretin bölgesel olarak farklılaştırılmasının, çalışanların ekonomik durumunun
eşitlenmesi ve yatırımların yönlendirilmesi boyutuna ilişkin olarak aşağıdaki örneğin
incelenmesinde yarar bulunmaktadır. TR10 ve TRA2 bölgelerinde aynı tüketim mallarını
üreten iki iş yerinin faaliyet gösterdiği ve her iki işyerinin de 1’er işçisi bulunduğu
varsayılsın. Bu işçilerin üretkenlik düzeylerinin aynı olduğu varsayımı altında her iki
işyerinde aylık olarak 50’şer birim tüketim malı üretiliyor olsun. TÜİK’in tüketim
mallarına ilişkin bölgesel satınalma gücü paritelerine göre bu malın TR10 bölgesindeki
değeri 115 birim TL iken TRA2 bölgesindeki değeri 93 birim TL’dir. Bir diğer ifade ile
TR10 Bölgesinde çalışan işçi aldığı ücretle bu üründen 20 birim satın alabilirken TRA2
bölgesinde aynı ücreti alan diğer işçi 25 birim satın alabilmektedir. Reel olarak TR10
bölgesinde çalışan işçi %20 daha yoksul durumda yaşamaktadır. TR10 bölgesinde
istihdam edilen işçinin ekonomik durumunun iyileştirilebilmesi için asgari ücretin bu
bölgede yükseltilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Aynı örnekte konunun işveren
bazında değerlendirilmesi ise şu şekildedir. TR10 bölgesinde 50 birim malı 115 birim
TL’den satılmakta iken TRA2 bölgesinde 50 birim mal 93 birim TL’den satılmaktadır.
Bu kapsamda ürün satışından TR10 bölgesinde %20 daha fazla hasıla elde edilmektedir.
Diğer tüm durumlar sabitken, mevcut durumda TR10 bölgesinde yatırım yapmak daha
cazip durumdadır. Bu nedenle yatırımcı TRA2 bölgesine yatırım yapmaktan
kaçınmaktadır. Asgari ücretin bölgesel olarak farklılaştırılması ile işveren açısından
bölgesel karlılık da azalacağı için yatırımlar gelişmemiş bölgelere kaydırılacak ve bu
bölgelerdeki işsizlik oranlarında iyileşme yaşanacaktır.

73

3.4.2. İşgücü İstatistikleri
Asgari ücretin bölgesel farklılaştırılması ile ulaşılmak istenen bir diğer sonuç ise bölgesel
işsizlik oranlarını makul düzeylere çekmek olarak belirtilmişti. Tablo 11 detaylı şekilde
incelendiğinde işsizlik oranları bazı bölgelerde %8 bandında seyrederken bazı bölgelerde
%30’lara kadar çıktığı görülmektedir
Yaşam maliyetlerinin düşük olduğu bölgelerde asgari ücretin ülke ortalamasının altında
belirlenmesi bu bölgelerde yaşayan çalışanların ekonomik koşullarını ülke ortalamasının
altına düşürmeyecektir. Aksine bölgesel üretim maliyetlerinin düşürülmesi sağlandığı
için bölgeye yapılan toplam yatırımı arttıracak ve bölgenin genel ekonomik görünümünün
iyileşmesine neden olacaktır. Bu nedenle

asgari ücretlerin bölgesel

olarak

farklılaştırılması yapılırken BSGP ve Bölgesel İşgücü İstatistiklerinin birlikte
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde hem bölgede istihdam artacak hem de
bölgedeki

işgücünün ekonomik durumunu kötüleştirmeyecek optimal tutarlar

hesaplanabilecektir.
Tablo 11: Bölgelere Göre İşgücü İstatistikleri (2019)
Bölge
Türkiye
TR10 (İstanbul)
TR21 (Tekirdağ, Edirne,
Kırklareli)
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
TR31 (İzmir)
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
TR33 (Manisa, Afyon,
Kütahya, Uşak)
TR41 (Bursa, Eskişehir,
Bilecik)
TR42 (Kocaeli, Sakarya,
Düzce, Bolu, Yalova)
TR51 (Ankara)
TR52 (Konya, Karaman)
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
TR62 (Adana, Mersin)
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş,
Osmaniye)
TR71 (Kırıkkale, Aksaray,
Niğde, Nevşehir, Kırşehir )
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
TR81 (Zonguldak, Karabük,
Bartın)
TR82 (Kastamonu, Çankırı,
Sinop)

İşgücü
(bin
kişi)
32.549
6.788

İstihdam
Edilenler
(bin kişi)
28.080
5.778

İşsiz
(bin
kişi)
4.469
1.010

853

759

681
1.927
1.375

İşgücüne
Katılma
Oranı

İşsizlik
Oranı

İstihdam
Oranı

53
57,5

13,7
14,9

45,7
48,9

94

59,6

11

53

625
1.620
1.249

56
307
126

48,3
56,1
56,4

8,3
16
9,2

44,3
47,2
51,2

1.261

1.137

124

52,8

9,8

47,6

1.648

1.463

185

51,3

11,2

45,5

1.608

1.391

216

54,1

13,5

46,8

2.269
915
1.370
1.489

1.946
841
1.187
1.311

322
73
182
178

52,8
51
56,8
49,5

14,2
8
13,3
11,9

45,3
46,9
49,2
43,6

1.117

915

202

47,9

18,1

39,2

614

532

82

51,4

13,3

44,5

865

740

125

47,5

14,5

40,6

420

380

40

51,1

9,6

46,2

332

307

25

53,3

7,6

49,3
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TR83 (Samsun, Tokat, Çorum,
Amasya)
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun,
Rize, Artvin, Gümüşhane)
TRA1 (Erzurum, Erzincan,
Bayburt)
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır,
Ardahan)
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl,
Tunceli)
TRB2 (Van, Muş, Bitlis,
Hakkari)
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman,
Kilis)
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak,
Siirt)
Kaynak:(TUİK, t.y.-b)

1.140

1.046

94

53,8

8,3

49,4

1.181

1.065

116

56,3

9,9

50,8

363

323

41

47,8

11,2

42,5

344

311

34

47,5

9,8

42,8

672

605

66

51,5

9,9

46,4

700

518

181

51

25,9

37,8

891

756

136

47,5

15,2

40,2

1.100

843

257

46,5

23,4

35,7

626

432

194

43,5

30,9

30

Çeşitli sivil toplum kuruluşları yayınladıkları raporlar ve kamuoyuna yaptıkları
açıklamalar ile bölgesel asgari ücret uygulamasına destek vermektedirler. Özel sektör
temsilcilerinin bölgesel asgari ücreti savunmalarının temel gerekçesi, Türkiye gibi
bölgesel farklılıkların fazla olduğu ülkelerde tek bir asgari ücret uygulamasının “sağlıklı”
olmadığıdır. İş çevreleri, özellikle geri kalmış bölgelerde asgari ücretin daha düşük
olmasının bu bölgelere yapılacak yatırımları attıracağını ve yeni iş imkânları yaratacağını
ifade etmektedirler (Yükseler, 2015).
Ankara Sanayi Odası tarafından 2005 yılında hazırlanan bir rapora göre genel asgari ücret
uygulamasının az gelişmiş yöreler açısından haksız rekabet yarattığı ifade edilmektedir.
Bölgeler itibariyle, kişi başına gelir ve kişi başına tüketim ile asgari ücret
karşılaştırıldığında, asgari ücretin az gelişmiş yöreler için çok yüksek, gelişmiş yöreler
için ise yetersiz olduğu ifade edilmektedir. Bölgesel asgari ücret uygulamasının, bölgeler
arasındaki gelişmişlik farkları ve kayıt dışı istihdamı azaltırken, rekabet gücü ve
istihdamın artırılmasına katkıda bulunacağı belirtilmektedir (Çağlayan, 2005).
3.4.3. Ortalama Kazanç Verileri
Asgari ücretin bölgesel farklılaştırmasına ilişkin kullanılan bir diğer ölçüt de ortalama
kazanç verileridir (Adema vd., 2019). Sosyal Güvenlik Kurumunun yayınlamış olduğu il
bazlı istatistikler kullanılarak bölgesel ortalama kazanç tutarları hesaplanmış ve
kazançların bölgesel dağılımının Tablo 12’deki gibi olduğu görülmüştür.
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Tamamen serbest piyasa koşullarında oluşan bölgesel ortalama kazançlar arasındaki
bölgesel farklılığın %27’ye kadar çıktığı görülmektedir. Bölgesel ortalama kazanç
tutarlarının dağılımı tamamen serbest piyasa koşullarında oluşan tutarlar olduğundan
asgari ücretin bölgesel farklılaştırılmasında kullanılabilecek önemli değişkenlerden biri
olarak değerlendirilmektedir.
Tablo 12: Bölgelere Göre Ortalama Günlük Kazanç Tutarları.
Bölge

Ortalama Günlük Kazanç (TL)

Türkiye

124,00

TR10 (İstanbul)

156,24

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

130,15

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

126,03

TR31 (İzmir)

140,56

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)

116,75

TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)

122,14

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)

141,65

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

136,25

TR51 (Ankara)

156,42

TR52 (Konya, Karaman)

118,28

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)

118,68

TR62 (Adana, Mersin)

122,84

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

118,09

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir )

121,12

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

123,76

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

141,38

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

117,72

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

113,99

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)

117,36

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

125,20

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

129,86

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

115,04

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

124,24

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

117,28

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

120,10

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

116,51

Kaynak:(SGK, 2019a)

Tablo 12’de yer alan bölgesel ortalama kazançlar arasındaki farkın bir de grafik üzerinde
incelenmesinde yarar bulunmaktadır.
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Şekil 18: Bölgelere Göre Ortalama Günlük Kazanç Tutarları.
TR51 (Ankara)
TR10 (İstanbul)
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)
TR31 (İzmir)
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
Türkiye
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
TR62 (Adana, Mersin)
TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir )
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
TR52 (Konya, Karaman)
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,…
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

156,42
156,24
141,65
141,38
140,56
136,25
130,15
129,86
126,03
125,20
124,24
124
123,76
122,84
122,14
121,12
120,10
118,68
118,28
118,09
117,72
117,36
117,28
116,75
116,51
115,04
113,99

Kaynak:(SGK, 2019a)

3.5.

Bölgesel Asgari Ücret Uygulaması İçin Strateji Öner isi

Asgari ücret tespit komisyonu tarafından genel asgari ücret tutarı belirlenecektir. Sonraki
süreçte ise bölgesel

göstergeler esas alınarak

asgari ücret bölgelere göre

farklılaştırılacaktır. Farklılaştırma sürecinde işgücü istatistikleri, bölgesel satınalma gücü
pariteleri, bölgesel ortalama günlük kazanç düzeyleri ve bölgesel öncelikler esas
alınacaktır.
3.5.1. Bölgesel Satınalma Gücü Paritesine Göre Farklılaştırma
TUİK tarafından 2017 yılında açıklanan bölgesel satınalma gücü paritesine göre asgari
ücretin farklılaştırılması durumunda 2020 yılı brüt ve net tutarlarının dağılımı Tablo
13’deki gibi olacaktır.
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Tablo 13: Bölgesel Satınalma Gücü Verileri Esas Alınarak Belirlenen Brüt, Net Asgari
Ücret ve İşverene Toplam Maliyet Tutarları (TL)
Bölge
Türkiye
TR10 (İstanbul)

2020
Brüt
Asgari Ücret
2.943,00
3.384,45

2020
Net
Asgari Ücret
2.324,70
2.673,41

2020
İşverene
Toplam Maliyet8
3.605,18
4.145,95

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

3.031,29

2.394,44

3.713,33

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

2.972,43

2.347,95

3.641,23

TR31 (İzmir)

3.207,87

2.533,92

3.929,64

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)

3.001,86

2.371,19

3.677,28

TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)

2.884,14

2.278,21

3.533,07

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)

3.001,86

2.371,19

3.677,28

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

3.060,72

2.417,69

3.749,38

TR51 (Ankara)

3.149,01

2.487,43

3.857,54

TR52 (Konya, Karaman)

2.913,57

2.301,45

3.569,12

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)

2.972,43

2.347,95

3.641,23

TR62 (Adana, Mersin)

2.972,43

2.347,95

3.641,23

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

2.766,42

2.185,22

3.388,86

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir,
Kırşehir)
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

2.825,28

2.231,71

3.460,97

2.854,71

2.254,96

3.497,02

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

2.943,00

2.324,70

3.605,18

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

2.884,14

2.278,21

3.533,07

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

2.913,57

2.301,45

3.569,12

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümüşhane)
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

3.001,86

2.371,19

3.677,28

2.884,14

2.278,21

3.533,07

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

2.736,99

2.161,97

3.352,81

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

2.884,14

2.278,21

3.533,07

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

2.795,85

2.208,47

3.424,92

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

2.884,14

2.278,21

3.533,07

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

2.825,28

2.231,71

3.460,97

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
2.766,42
2.185,22
3.388,86
Kaynak: TÜİK Tarafından Açıklanan 2017 Yılı BSGP ve 2020 Yılı Asgari Ücret Tutarı Üzerinden
Hazırlanmıştır.

Bölgesel satınalma gücü paritesine göre asgari ücret farklılaştırıldığında en yüksek net
asgari ücret 2.673,41 TL ile TR10 bölgesinde gerçekleşecektir. En düşük tutar ise
2.185,22 TL ile TRC3 bölgesinde gerçekleşecektir. Bu yöntemle farklılaştırma
yapıldığında tüm bölgelerdeki asgari ücretli çalışanların satınalma gücü dolayısı ile
ekonomik durumları eşitlenmiş olacaktır. Bununla birlikte yatırımcılar yeni yatırımlarını

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 81 inci maddesi kapsamında uygulanan
5 puanlık prim teşviki hesaplamaya dahil edilmemiştir.
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asgari ücretin düşük olduğu bölgelere kaydırabilecek ve bu bölgelerdeki işsizlik oranları
zamanla iyileşecektir.
3.5.2. Bölgesel Ortalama Kazanç Tutarlarına Göre Farklılaştırma
SGK tarafından açıklanan ortalama günlük kazanç tutarlarının 2019 yılı değerlerine göre
asgari ücretin farklılaştırılması durumunda 2020 yılı brüt ve net tutarlarının dağılımı
Tablo 14’teki gibi olacaktır.
Tablo 14: Bölgesel Ortalama Kazanç Verileri Esas Alınarak Belirlenen Net Asgari Ücret
ve İşverene Toplam Maliyet Tutarları (TL)
Bölge

2020 Brüt
Asgari Ücret

2020
Net
Asgari
Ücret
2.324,70
2.929,12
2.440,00
2.362,76
2.635,16
2.188,78
2.289,83
2.655,59
2.554,36
2.932,50
2.217,46
2.224,96
2.302,95
2.213,90
2.270,71
2.320,20
2.650,53
2.206,97
2.137,04
2.200,22

2020 İşverene
Toplam
Maliyet9
3.605,18
4.542,52
3.783,98
3.664,20
4.086,64
3.394,39
3.551,10
4.118,33
3.961,33
4.547,75
3.438,87
3.450,51
3.571,45
3.433,34
3.521,45
3.598,19
4.110,48
3.422,59
3.314,14
3.412,13

Türkiye
2.943,00
TR10 (İstanbul)
3.708,18
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
3.088,96
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
2.991,18
TR31 (İzmir)
3.336,03
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
2.770,93
TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)
2.898,86
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
3.361,90
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
3.233,74
TR51 (Ankara)
3.712,45
TR52 (Konya, Karaman)
2.807,24
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)
2.816,74
TR62 (Adana, Mersin)
2.915,47
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
2.802,73
TR71(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 2.874,65
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
2.937,30
TR81(Zonguldak, Karabük, Bartın)
3.355,49
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
2.793,95
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
2.705,42
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 2.785,41
Gümüşhane)
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
2.971,48
2.347,20
3.640,06
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
3.082,08
2.434,56
3.775,55
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
2.730,34
2.156,72
3.344,67
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)
2.948,70
2.329,20
3.612,16
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
2.783,51
2.198,72
3.409,80
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
2.850,44
2.251,58
3.491,79
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
2.765,23
2.184,28
3.387,41
Kaynak: SGK Tarafından Açıklanan 2019 Yılı Ortalama Günlük Kazanç ve 2020 Yılı Asgari Ücret Tutarı
Üzerinden Hazırlanmıştır.
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Ortalama günlük kazanç tutarlarına göre asgari ücret farklılaştırıldığında en yüksek net
asgari ücret 2929,12 TL ile TR10 bölgesinde gerçekleşecektir. En düşük tutar ise 2.137,04
TL ile TR83 bölgesinde gerçekleşecektir.
Ortalama günlük kazanç verileri bir bölgedeki piyasa mekanizmasına göre oluşan ücret
tutarlarını ihtiva ettiğinden asgari ücretin farklılaştırılmasına esas alınabileceği
değerlendirilmektedir. Bu yöntemle farklılaştırma yapıldığında her bölgenin kendi
serbest piyasa koşulları neticesinde oluşan ücretle aynı oranda asgari ücret tutarları
belirlenmiş olacaktır.
3.6.

Genel Değerlendirme

Tablo 10’da da görüleceği üzere; Türkiye’de genel tüketim malları, konut, sağlık, eğitim
gibi temel ihtiyaçların karşılanması için yapılması gereken harcamalar bölgesel bazda
büyük oranda değişim göstermektedir. Ülke sathında asgari ücretin tek bir tutar üzerinden
uygulanması gelişmiş bölgelere doğru gidildikçe çalışanın reel ücretinin ve refah
seviyesinin düşmesine neden olmaktadır.
İşveren açısından ise durum çok daha farklı bir şekilde sonuçlanmaktadır. İşyerinde
üretilen mal ve hizmetlerin nominal fiyatları gelişmiş bölgelere doğru gidildikçe artmakta
buna karşın işçinin nominal ücreti sabit kalmaktadır. Bu nedenle, özellikle hizmet sektörü
açısından gelişmiş bölgelerde yatırım yapmak daha avantajlı hale gelmektedir. Bu da
gelişmiş bölgelerdeki yoğunluğu arttırmaktadır. Yoğunluk arttıkça mal ve hizmetlere olan
talep artmakta ve dolayısıyla piyasa koşulları gereği mal ve hizmetlerin fiyatları
artmaktadır. Sonuç olarak bölgesel farklılıklar her geçen gün daha da artarken, gelişmiş
bölgelere doğru iç göç eğiliminde ve gelişmiş bölgelerdeki yoğunluklara bağlı sorunlarda
artış yaşanmaktadır.
Tüm bunlar, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının ortadan kaldırılması ve gelişmiş
bölgelerdeki nüfus yoğunluğunun azaltılması için az gelişmiş bölgelerde yatırım
yapılması gerektiğini göstermektedir. Bu kapsamda, özel sektörün bu bölgelere yatırım
yapmasının teşvik edilmesi için bu bölgelerdeki üretim maliyetlerinin düşürülmesi
gerekmektedir. Ayrıca, asgari ücretin bölgesel esaslı farklılaştırılması yoluyla az gelişmiş
bölgelerde asgari ücretli işçinin işverene maliyetinin düşürülmesi bu bölgelerde
yatırımların artmasını sağlayacaktır. Farklılaştırmanın bölgesel satınalma gücü paritesine
göre yapılması durumunda çalışanların reel ücretleri ülke sathında aynı kalacaktır.
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Asgari ücretin bölgesel esaslı farklılaştırılmasının kayıt dışı istihdamın azaltılması
noktasında da yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Tablo 15 incelendiğinde, TR71
bölgesi hariç genel tüketim harcamalarına ilişkin BSGP’si 1’in altında olan tüm
bölgelerde

kayıt

dışı

istihdamın

Türkiye

ortalamasının

üzerinde

olduğu

gözlemlenmektedir. Bu durumun sebebinin bölgelerdeki reel asgari ücretin ülke
genelindeki

reel

asgari

ücret

ortalamasına

göre

yüksek

olması

olduğu

değerlendirilmektedir. Şöyle ki, bu bölgelerde mal ve hizmetler genel olarak daha
ucuzdur. Ancak yasa ile belirlenen asgari ücretin altında bir ücret verilmesi mümkün
bulunmadığından bu bölgelerde kayıt dışı istihdam daha yaygın bir şekilde ortaya
çıkmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak devletin vergi ve prim gelirlerinin azalmakta,
çalışanların sosyal güvenlik çatısı dışında kalma oranları artmaktadır.
Bu bölgelerde BSGP göstergeleri esas alınarak yapılacak asgari ücret farklılaştırması ile
kayıt dışılığın azaltılabileceği değerlendirilmektedir.
Tablo 15: Düzey-II Bölgelere Göre Kayıt Dışı İstihdam Oranları
Bölge

Oran

Türkiye

34,52

Tüketim
Harcamaları
(Genel)
1,00

TR10 (İstanbul)

22,19

1,15

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

33,99

1,03

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

37,28

1,01

TR31 (İzmir)

26,42

1,09

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)

38,03

1,02

TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)

40,72

0,98

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)

25,36

1,02

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

27,68

1,04

TR51 (Ankara)

18,8

1,07

TR52 (Konya, Karaman)

42,69

0,99

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)

29,06

1,01

TR62 (Adana, Mersin)

39,71

1,01

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

45,14

0,94

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)

37,59

0,96

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

30,95

0,97

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

43,95

1,00

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

51,47

0,98

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

52,77

0,99

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)

55,02

1,02

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

39,75

0,98

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

65,59

0,93
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TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

48,18

0,98

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

57,72

0,95

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

40,61

0,98

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

58,06

0,96

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

42,36

0,94

Kaynak:(SGK, 2019b)

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının ortadan kaldırılması, bölgesel işgücü piyasalarına
ilişkin göstergelerin normalleştirilmesi, asgari ücretli çalışan kişilerin reel ücretinin ülke
sathında eşitlenmesi, özel sektör yatırımlarının az gelişmiş bölgelere doğru
yönlendirilmesi, bazı bölgelerde oluşan nüfus yoğunluğunun azaltılması ve kayıt dışı
istihdamla

mücadele

edilebilmesi

açısından

asgari

ücretin

bölgesel

esaslı

farklılaştırılması gerektiği değerlendirilmektedir. Farklılaştırmanın, SGK tarafından
açıklanan illere göre ortalama kazanç verilerinin veya TÜİK tarafından açıklanan
bölgesel satınalma gücü paritelerinin esas alınarak yapılması önerilmektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞLEVSEL İŞGÜCÜ BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİNE
İLİŞKİN ÜLKE ÖRNEKLERİ VE METODOLOJİ
Çalışmanın bu bölümünde bölgesel politikaların uygulanacağı alanın sınırlarının
belirlenmesi noktasında farklı bir yaklaşım olarak ortaya çıkan işlevsel işgücü piyasası
bölgeleri kavramı detaylıca incelenecektir. Ayrıca seçili ülkelerin işlevsel işgücü
piyasalarını belirleme süreçlerine ve bu süreçler neticesinde elde edilen çıktılara
değinilecektir.
4.1.

İşlevsel İşgücü Piyasası Bölgesi

Etkili işgücü piyasası politikası tasarımı, işgücü piyasasına ilişkin detaylı istatistiklerin
elde edilmesine bağlıdır. Bölgesel politika tasarımı sürecinde ise bu istatistiklerin hangi
bölgede nasıl gerçekleştiğinin ayırt edici şekilde ortaya konması gerekmektedir. Benzer
şekilde, etkili bir bölgesel kalkınma politikası tasarlamak, uygulamak ve izlemek için bu
politikanın doğru coğrafi ölçeğe hitap etmesi çok önemlidir (OECD, 2020, s.1-10).
Ulusal istatistikler genellikle yerel idari bölgelerin sınırları dahilinde toplanmaktadır. Bu
tür idari bölgeler sosyoekonomik eğilimlerin mekâna göre nasıl farklılaştığını
yakalayamadığından politika yapıcıları bilgilendirmek için her zaman uygun ölçek
olamamaktadır. Çünkü insanların gündelik yaşamları ve çağımızın ekonomik gerçekleri
idari bölgelerle sınırlı kalmamakta, ekonomik bağlantılar genellikle farklı belediyelerden,
kasabalardan veya bölgelerden insanları birbirine bağlamaktadır. Bu nedenle bölgesel
istatistiklerin toplanması ve politikaların tasarımı sürecinde doğru coğrafi sınırların
belirlenebilmesi için ekonomik organizasyona bakılması gerekmektedir (OECD, 2020,
s.1-10).
Bu yaklaşım yeni bir alt bölge tanımının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sınırları içinde
ikamet eden kişilerin yine aynı sınırlar dahilinde istihdam edildiği alan işlevsel işgücü
piyasası bölgesi olarak tanımlanmaktadır. Bölge sınırları çoğunlukla işgücünün akış
verisi esas alınarak matematiksel yöntemlerle belirlenmektedir (Coombes & Casado-díaz,
2012, s.3-19).
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İşgücü istatistiklerinin belirlenen bu sınırlar çerçevesinde toparlanması ve analiz edilmesi
daha kesin sonuçlara ulaşılmasını sağlamakta, bölgesel istihdam politikalarının belirlenen
bu sınırlar dahilinde uygulanması politika etkinliğini önemli derecede arttırmaktadır
(Coombes & Casado-díaz, 2012, s.3-19).
Bu bölgelerdeki işgücünün büyük bir çoğunluğu bu bölgeler içerisinde istihdam
edilmekte ve günlük mal ve hizmet ihtiyacı yine bu bölgeler içerisinden temin
edilmektedir. İşlevsel işgücü piyasası bölgesi genel olarak işgücünün yaşadığı ve çalıştığı
sınırları kapsayan bölgeyi ifade etmektedir (Franconi vd., 2017, s.5).
İşlevsel işgücü piyasası bölgeleri idari bölgelerin sınırlarından bağımsız olarak
oluşmaktadır. Bazen bir idari bölge içerisinde birden fazla işlevsel işgücü piyasası bölgesi
oluşurken bazen de birden fazla idari bölgenin belirli bölümleri aynı işlevsel işgücü
piyasası bölgesine dahil olmaktadır. Örneğin İstanbul’un işlevsel işgücü piyasası
bölgesinin belirlenmesine ilişkin 2009 yılında yapılan bir akademik çalışmada İstanbul
ili ile Kocaeli ilinin Gebze ilçesinden oluşan bir işlevsel işgücü piyasası bölgesi tespit
edilmiştir (Bulu vd., 2009, s.325).
Kavramın net olarak anlaşılması için aşağıdaki farklı tanımların da incelenmesi
gerekmektedir.
•

İşlevsel işgücü piyasası bölgesi, işverenlerin belirli bir alanda ve meslekte çalışan
işgücünü bulabildiği alt bölgeyi ifade etmektedir. Bölge sınırlarını belirlerken iş
için bölge dışına çıkanların oranı esas alınmaktadır. İşlevsel işgücü bölgelerinde
idari sınırlar göz önünde bulundurulmamaktadır (Istat, 2014, s.1-3).

•

İşlevsel işgücü piyasası bölgesi, idare sınırlardan bağımsız olarak, istihdama
katılım oranı ve işsizlik oranı gibi işgücünün genel göstergelerinin iyileştirilmesi,
geliştirilmesi ve raporlanması amacı ile oluşturulmuş alt bölgelerdir. İşlevsel
işgücü piyasası bölgesi sınırları içinde yaşayanların makul bir seyahat süresi ile
işine ulaşabildiği ya da yerleşim yerini değiştirmesine gerek olmaksızın iş
değiştirebildiği ekonomik olarak bütünleşmiş kara parçası olarak ifade
edilmektedir. Bu tanımlama aracılığı ile bölgeye ilişkin istatiksel göstergelerle
istihdamın ve işgücü haraketliliğinin planlaması yapılabilmektedir (European
Commission, 2018).

•

İdari sınırlar, çağımızın sosyal ve ekonomik gerçeklerini tam olarak karşılamayan,
tarihsel süreç içerisinde çeşitli olaylar sonucu ortaya çıkmışken işlevsel işgücü
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piyasası bölgeleri geleneksel sınırları aşan sosyo-demografik karakter açısından
benzerlik gösteren alanı ifade etmektedir (Eurostat, 2016).
Dünyada artan bölge odaklı politika üretme ihtiyacı neticesinde birçok OECD ülkesi daha
etkili ve hedefe ulaşan politika üretebilmek için yeni alt bölge tanımlamaya
odaklanmıştır. Çünkü idari bölge ya da genel esaslar çerçevesinde oluşturulmuş diğer
plan bölgeler daha spesifik bir politikanın uygulanması noktasında birebir uyum
gösterememektedir (OECD, 2002, s.3). Örneğin bir idari bölgedeki açık işlere ve aynı
bölgede yaşamakta olan işsizlere ilişkin istatistikler esas alınarak oluşturulan bölgesel
politika, bu bölgeye komşu idari bölgelerde yaşamakta olan ve bu bölgeye günübirlik
olarak gidiş geliş yapma imkanı bulunan kişileri dikkate almayacağından politika etkinlik
noktasında istenilen seviyeye ulaşamayacaktır (Cattan, 2002, s.3-8).
2002 yılı itibarıyla Japonya, Kore, Meksika, İspanya ve Türkiye hariç diğer 22 OECD
ülkesi işlevsel işgücü piyasası bölgeleri tanımlamıştır. 2020 itibarıyla Türkiye’de henüz
böyle bir çalışma yapılmamıştır. İşgücü bölgelerini tanımlayan ülkelerin kullandıkları
metotlarda küçük farklılıklar bulunsa da temelde aynı metot kullanılmıştır. Bölge merkezi
olarak genellikle belediyeden oluşan bir idari bölge seçilmiştir. Bölgenin sınırı; kullanılan
matematiksel metotlarla ölçülen işgücünün haraketliliği ile belirlenmiştir. Çalışmalar
neticesinde işgücünün içinde haraketli olduğu ve alan dışına çıkışın sınırlı sayıda olduğu
ya da hiç olmadığı işgücü bölgeleri tanımlanmıştır. Farklı bir bakış açısı ile ifade etmek
gerekirse tanımlanan entegre bölge içinde yaşayan iş arayanlar bu bölge içerisinde
kendilerine uygun işler bulabilmektedir. Bu nedenle bu entegre bölgeler işgücü arzı ile
işgücü talebinin eşleştiği işgücü piyasası açısından kendine yeten bölgeler (self-sufficient
areas) olarak tanımlanmaktadır (Cattan, 2002, s.4).
Aşağıdaki şekilde OECD ülkelerinin işlevsel bölgelerini tanımlama kriterleri ve işlevsel
bölge sayısı görülmektedir.
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Tablo 16: OECD Ülkelerindeki İşlevsel Bölgeler.
Ülke

İşlevsel Bölge Adı

İdari Bölge
Sayısı
(Düzey 3)

İşlevsel
Bölge
Sayısı

Belirlenme kriteri

Avustruya

Arbeitsmarktbezirke

35

85

Kanada

Census Metropolitan Areas

288

112

Mevzuatla
durumda.
Günlük işe
imkanları

Çek
Cumhuriyeti
Danimarka

Pracovistni Okrsek

14

235

Pendlingsopland

35

27

Finlandiya

Sub-Regions, NUTS IV, Local
Labour Markets

20

Fransa

Employment Areas

Almanya

belirlenmiş
gidiş geliş

Günlük işe
imkanları
Günlük işe
imkanları

gidiş geliş

82

Günlük işe
imkanları

gidiş geliş

96

348

Spatial Planning Regions

49

271

Günlük işe gidiş geliş
imkanları
Günlük işe gidiş geliş
imkanları ve seyahat süresi

Macaristan

Regional Labour Centres /
Regional
Unemployment
Offices

20

148

-

İtalya

Sistemi Locali Del Lavoro

103

784

Norveç

Economic Regions -- NUTS
IV

19

90

Günlük işe
imkanları
Günlük işe
imkanları

Polonya

Powiat -- NUTS IV

-

92

İdari bölgeler

Portekiz

Unidades Geogräficas
Empregos

30

33

Günlük işe
imkanları

gidiş geliş

İsveç

Local Labour Markets

21

16

gidiş geliş

İngiltere

Travel-To-Work-Areas

133

308

A.B.D

Commuting Zones

765

765

Günlük işe
imkanları
Günlük işe
imkanları
Günlük işe
imkanları

De

gidiş geliş

gidiş geliş
gidiş geliş

gidiş geliş
gidiş geliş

Kaynak:(Cattan, 2002, s.5)

OECD ülkeleri işlevsel bölgelerini tanımlarken çoğunlukla günlük işe gidiş geliş
verilerini kullanmışlardır. İşlevsel bölgelerin tanımlanması, bölgesel istihdam
politikalarının etkinliğinin arttırılması, bölgesel eşitsizliklerin istihdam temelinde
giderilmesi ve istatistiksel analizlerin daha anlamlı sonuçlar verebilecek şekilde
yapılması gibi çeşitli açılardan avantaj sağlamaktadır. Günümüzde birçok OECD ülkesi
tanımlanan işlevsel işgücü piyasası bölgelerini resmi olarak kullanmakta ve bu sayede
daha verimli bölgesel politikalar uygulamaktadır. Örneğin Fransa’da Macron Yasası
olarak adlandırılan yasada işgücü piyasası yerel analiz birimleri olarak işlevsel işgücü
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piyasası bölgelerinin kullanılacağı belirtilmiştir. Yine Almanya’da işsizlik oranı,
ortalama kazanç gibi işgücü piyasası istatistikleri tanımlanmış olan işlevsel işgücü
piyasası bölgeleri özelinde toplanmaya başlanmıştır (OECD, 2020).
4.2.

İşlevsel İşgücü Bölgelerinin Tanımlanmasına İlişkin Yöntem

Avrupa ülkeleri tarafından uygulanan ve dünya genelinde kabul görmüş, işlevsel işgücü
piyasası bölgelerinin belirlenmesine ilişkin metot Türkiye uygulamasına örnek teşkil
etmesi açısından bu bölümde detaylı olarak incelenecektir.
Olabilecek en az sayıda kişiyi içine alan bir bölgede işverenlerin yeteri kadar işçi
bulabildiği, aynı şekilde iş arayanların yeteri kadar iş bulabildiği alan bir işlevsel işgücü
piyasası bölgesini oluşturmaktadır. İşlevsel işgücü piyasası bölgesinin sınırları
belirlenirken seçilen en küçük bölge işgücü arzı ve işgücü talebi yönünden kendi kendine
yeterliliği noktasında test edilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda bölgenin kendine
yeterlilik oranı istenilen düzeyde çıkmaz ise iş akışlarının en yoğun olduğu diğer bir bölge
ile birleştirilmekte ve aynı test tekrar yapılmaktadır. En az sayıda kişi ile kendi kendine
yeterlilik sınırına ulaşıldığında sürece dahil edilen idari bölgelerin tamamı bir işlevsel
işgücü piyasası bölgesini oluşturmaktadır. İşlevsel işgücü piyasası bölgelerinin
tanımlanmasında işgücünün arz ve talep yönleri itibarıyla bölgenin kendi kendine yetmesi
gerekmektedir. Yani bölge sınırları içerisinde kalan alanda ilan edilen açık işlerin büyük
bir çoğunluğunun yine büyük bir çoğunluğu bölge içerisinde ikamet eden kişiler
tarafından doldurulması gerekmektedir (Casado Díaz, 2003, s.7).
Ortaya çıkan bu yeni bölge idari sınırlardan bağımsızdır ve bu bölgede yaşayan kişiler
aynı işgücü piyasası gerçekliği ile karşı karşıyadır. Örneğin 1, 2 ve 3 numaralı ilçelerden
oluşan A ili; 4, 5 ve 6 numaralı ilçelerden oluşan B ili ve 7, 8 ve 9 numaralı ilçelerden
oluşan C ili için; 1,4 ve 7 ilçelerinden oluşan bir işlevsel işgücü piyasası bölgesi olduğu
varsayımı altında birbirine komşu bu ilçelerde yaşayan kişiler aynı işgücü piyasasında
piyasa talebini karşılamak için emeklerini arz etmektedir. A ilinin 1 numaralı ilçesinde
işverenlerin kalifiye işçiler aradığı tespit edildiği varsayıldığında bu durum merkez
tarafından A ilinin arz yönlü işgücü piyasası politikasına ihtiyacı olduğu yönünde
değerlendirilecektir. 1 numaralı ilçede işsizlik oranının doğal işsizlik oranına yakın
düzeyde olduğu varsayıldığında A ili genelinde uygulanan arz yönlü politikalar 1
numaralı ilçedeki ihtiyacı tam olarak karşılamaya yetmeyecektir. Yetse bile aynı bölgeye
emeklerini arz eden 4 ve 7 numaralı ilçelerde ikamet eden işgücünün dezavantajlı duruma
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düşmesine neden olacaktır. Bu nedenle, geleneksel idari sınırların işgücü haraketliliğine
ilişkin modern ihtiyaçları karşılamadığı bir gerçektir. Bu nedenle bölgesel politikaların
idari bölgeler sınırları içerisinde değil matematiksel metotlarla oluşturulan işlevsel işgücü
piyasası sınırları dahilinde uygulanması gerekmektedir.
Aşağıdaki kısımda işlevsel işgücü piyasası bölgesinin sınırlarının belirlenmesine ilişkin
matematiksel yöntem açıklanmaktadır (Casado Díaz, 2003, s.7-9).
Tij
i bölgesinden j bölgesine iş seyahati gerçekleştirenlerin sayısını,
𝑛

∑(𝑇ⅈ𝑗 )
𝑗=1

i bölgesinde ikamet eden toplam işçi sayısını (i bölgesinin işgücü arzı),
𝑛

∑(𝑇𝑗ⅈ )
𝑗=1

i bölgesindeki toplam iş sayısını (i bölgesinin işgücü talebi) ifade etmek üzere;
𝑇ⅈ𝑗
𝑛

∑

(𝑇ⅈ𝑗 )

𝑗=1

i bölgesinin işgücü arzı yönünden kendine yeterlilik düzeyini,
𝑇ⅈ𝑗
𝑛

∑

(𝑇𝑗ⅈ )

𝑗=1

i bölgesinin işgücü talebi yönünden kendine yeterlilik düzeyini,
𝑛

∑

(𝑇𝑗ⅈ )

𝑗=1
𝑛

∑

(𝑇ⅈ𝑗 )

𝑗=1

i bölgesinin iş oranını (bölgedeki işlerin bölge içindeki işgücüne oranı) ifade etmektedir.
Seçilen i bölgesinin kendi kendine yeten bir bölge olmadığı anlaşılırsa i bölgesine en
çok akış olan j bölgesi ile birleştirilir ve kendi kendine yeterlilik durumu yeniden test
edilir;
2
𝑇𝑖𝑗
𝑛

+

𝑛

∑𝑘=1(𝑇𝑖𝑘 )𝑥 ∑

𝑘=1

(𝑇𝑘𝑗 )

2
𝑇𝑗𝑖
𝑛

∑

𝑘=1

𝑛

(𝑇𝑗𝑘 )𝑥 ∑𝑘=1(𝑇𝑘𝑖 )

İstenilen kendine yeterlilik düzeyine ulaşılana kadar işlemler tekrarlanır. Uygulamada
işlemler çeşitli paket programlar ile yapılmaktadır. Bölge belirlenirken kullanılan en az
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çalışan sayısı, işgücü arzı yönünden yeterlilik düzeyi ve işgücü talebi yönünden yeterlilik
düzeyi ülkeden ülkeye değişmektedir (Casado Díaz, 2003, s.7-9).
4.3.

İşlevsel İşgücü Piyasası Bölgelerine İlişkin Ülke Uygulamaları

Çalışmanın bu bölümünde çeşitli OECD ülkelerinin İşlevsel İşgücü Piyasası Bölgesi
tanımlama süreçleri incelenecektir.
İşlevsel işgücü piyasası bölgelerinin oluşturulmasında standart yaklaşımın yakalanması
için birçok Avrupa ülkesi ortak çalışmaktadır. Bu anlamda ilk çalışma komisyonu 2013
yılında oluşturulmuştur. 2018 yılında ise işlevsel işgücü piyasası bölgelerinin
tanımlanmasına ilişkin Avrupa genelinde kullanılacak veri serinin oluşturulması için yeni
bir çalışma komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon tarafından örnek bir veri seti
oluşturularak Macaristan’da 83, Finlandiya’da 311, Bulgaristan’da 103 ve Portekiz’de 25
işlevsel bölge belirlenmiştir (Eurostat, 2019).
Şekil 19: Macaristan’da İdari Bölge ve İşlevsel İşgücü Piyasası Bölgesi Karşılaştırması.

Kaynak:(Eurostat, 2019).

20 idari bölgesi bulunan Macaristan’da 2011 işgücü akışı verileri ile belirlenmiş 83 adet
işlevsel işgücü piyasası bölgesi bulunduğu tespit edilmiştir.
Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda,
Polonya, Portekiz, İsviçre ve Birleşik Krallık ’da 2018 yılında oluşturulan çalışma
komisyonu tarafından belirlenen metodoloji kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa
Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu İstihdam
Genel Müdürlüğü çalışmalarında işlevsel işgücü piyasası bölgelerini kullanacaklarını
ifade etmişlerdir. Çalışma komisyonunun önemli amaçlarından biri de Avrupa genelinde
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bölgesel politikaların işlevsel bölgeler düzeyinde uygulanmasını sağlamaktır (European
Commission, 2017).
2018 yılında oluşturulan çalışma komisyonu tarafından işlevsel işgücü piyasası
bölgelerinin tanımlanma sürecinin Avrupa genelinde standartlaştırılması için işgücünün
arz ve talep yönlü yeterlilik oranının bölge genelinde en az %50 olması gerektiği ve
bölgede istihdam edilenlerin en az %70’inin aynı bölgede ikamet eden kişilerden olması
gerektiği belirtilmiştir (OECD, 2020).
4.3.1. Birleşik Krallık
Birleşik Krallık’ta işlevsel işgücü piyasası bölgesi kavramı diğer Avrupa ülkelerine göre
daha uzun bir geleneğe sahiptir. 1960 yılı itibarıyla işe gidiş geliş alanlarının (Travel-towork-areas) tanımlanmıştır (Smart, 1974). 2020 yılı itibarıyla, 149'u İngiltere'de, 45'i
İskoçya'da, 18'i Galler'de, 10'u Kuzey İrlanda'da ve 6'sı sınır ötesinde olmak üzere 2011
verilerine göre tanımlanmış toplam 228 işlevsel işgücü piyasası bölgesi bulunmaktadır
(OECD, 2020).
Birleşik

Krallık’taki sistemde, bir bölgenin

işgücü piyasası

bölgesi

olarak

tanımlanabilmesi için işgücü piyasasının arz ve talep yönleri bakımından yeterlilik
oranının en az %75 olması ve ilgili bölgede çalışanların en az %75’inin yine bölgede
ikamet ediyor olması beklenmektedir. İşgücü sayısının da en az 3.500 olması gerekektedir
(Coombes, 2015, s.1-20).
Şekil 20: Birleşik Krallık’da İdari Bölge ve İşlevsel İşgücü Piyasası Bölgesi
Karşılaştırması.
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Kaynak:(Office for National Statistics, 2016)

4.3.2. İtalya
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (Istat) tarafından 1981 yılında iş akışları üzerinden
işlevsel bölgeler belirlenmiş olup değişen ekonomik merkezlerin yarattığı etkilerin takip
edilmesi amacıyla bu tarihten beri her 10 yılda bir çalışma yenilenmektedir (OECD,
2020).
İtalya’da toplam 611 adet işlevsel işgücü piyasası bölgesi bulunmaktadır. Tanımlanan
işlevsel bölgelerin 185 tanesinin birden fazla ilde kesişimi bulunmaktadır. Milano
bölgesini içine alan işlevsel işgücü piyasası bölgesi 3,7 milyon nüfus ile ülkedeki en
büyük işlevsel bölgedir (Istat, 2014).
Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir proje kapsamında Istat tarafından 2015
yılında geliştirilen “LabourMarketAreas” R paket programı ile işlevsel işgücü piyasası
bölgesi tanımlama algoritması oluşturulmuş ve diğer ülkelerin kullanımına açılmıştır
(Istat, 2020).

91

Şekil 21: İtalya’da İdari Bölge ve İşlevsel İşgücü Piyasası Bölgesi Karşılaştırması.

Kaynak:(Istat, 2014)

92

BEŞİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE İSTİHDAM POLİTİKALARININ BÖLGESEL
FARKLILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR
5.1.

İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI

PROGRAMLAR
5.1.1. Toplum Yararına Programlar
Toplum Yararına Programlar, toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi
yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve
disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek
ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak için uygulanmaktadır. TYP’ler kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ile yapılacak işbirliğiyle düzenlenmektedir (Aktif
İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
TYP’den Yararlanma Şartları;
•

1 aydır işsiz olmak,

•

18 yaşını tamamlamış olmak,

•

Emekli ve malul aylığı almamak,

•

Öğrenci olmamak (Açık lise ve açık öğretim öğrencileri hariç),

•

27.09.2017 tarihinden sonra TYP’den 24 aydan fazla yararlanmamış olmak,

•

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması
şartlarının taşınması gerekmektedir.

Programa katılacak kişiler katılım şartlarını taşıyan kişiler arasından ilgili mevzuatta
belirtilen katılımcı seçim yöntemlerinden biri kullanılarak belirlenmektedir (Toplum
Yararına Program Genelgesi, 2013).
Uygulama Süreci
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları kamu yararına bir iş ya da
hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin proje tekliflerinin İŞKUR’a sunmaktadır. İŞKUR’a
sunulan proje tekliflerinde TYP kapsamında yapılması planlanan çalışmalar hakkında
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detaylı bilgilerin ve proje sonunda beklenen çıktıların yer alması gerekmektedir. Proje
teklifinin aşağıda sayılar konulardan en az birine uygun olarak hazırlanması
gerekmektedir (Toplum Yararına Program Genelgesi, 2013).
•

Çevre temizliği

•

Kamusal altyapının yenilenmesi

•

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

•

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri
yapılması

•

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

•

Ağaçlandırma

•

Park düzenlemeleri

•

Vadi ve dere ıslahı

•

Erozyon engelleme çalışmaları

İŞKUR tarafından yapılan değerlendirme neticesinde TYP’ler illerdeki işgücü
piyasasının konjonktürüne ve ilin sosyoekonomik durumuna göre uygun görülen
zamanlarda ve sürelerde yeterli görülen kontenjan tahsis edilerek kamu kurum ve
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde düzenlenmektedir (Toplum
Yararına Program Genelgesi, 2013).
TYP’nin uygulanmasına ilişkin karar alındıktan sonra program uygulanacak olan ilde
ikamet eden ve katılım şartlarını taşıyan kişilerin başvuruları alınmaktadır. Başvuru
süreçleri tamamlandıktan sonra katılımcılar belirlenmekte ve işbirliği yapılan kurum veya
kuruluşun bünyesinde TYP’ başlatılmaktadır (Toplum Yararına Program Genelgesi,
2013).
Ödemeler
TYP kapsamında ödemeler aylık hak edişler şeklinde yapılmaktadır. Aylık hak ediş
ödemeleri işbirliği yapılan kurum veya kuruluşun hazırlamış olduğu evraklar üzerinden
kontrol sağlanarak tutarlar toplu olarak işbirliği yapılan kurum ya da kuruluşa
gönderilmektedir. Katılımcıların TYP’ye devam ettikleri günler, hafta tatilleri ve resmi
tatil günleri için net asgari ücret düzeyinde ücretleri ödenmekte, ilgili günlere tekabül
eden sigorta primleri ödenmekte ve gelir ve damga vergisi karşılanmakta olup bu tutarlar
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ilgili kişilere ve kurumlara işbirliği yapılan kurum veya kuruluş tarafından ödenmektedir
(Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
TYP Yıllara Göre Yararlanıcı Sayıları
Talep yönlü işgücü piyasası politikalarının Türkiye’deki önemli örneklerinden biri olan
Toplum Yararına Programların yararlanıcı sayıları yıllara göre aşağıdaki gibidir.
Şekil 22:Yıllara Göre TYP Yararlanıcı Sayıları (Ağustos 2020)

2020*

9.634

2019

309.373

2018

355.482

2017

266.924

2016

172.995

2015

429.233

2014

216.108

2013

197.182

2012

191.998

2011

64.085

2010

42.066

2009

45.467

2008

139

2007

182

Kaynak:(İŞKUR, 2020)

Genel Değerlendirme
Belirli bir çevresel ya da ekonomik etkene bağlı olarak özel sektör işgücü talebinin
azaldığı dönemlerde ve yerlerde kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak TYP
uygulanması yoluyla işgücü talebindeki eksiklik çok hızlı bir şekilde giderilmektedir.
Aynı şekilde çevresel ya da ekonomik etkenlere bağlı olarak kamu hizmetlerine ilişkin
taleplerde bölgesel olarak artış yaşanması durumunda TYP’ler ile çok hızlı çözümler
üretilmektedir.
Toplum Yararına Programların kayıt dışı istihdamdan kaynaklı düşük ücretler açısından
ya da mesai ücreti ödenmeksizin fazla çalıştırma yapılan işyerleri için düzenleyici etkisi
de bulunmaktadır. Çalışanlarının TYP’ye katılmak gibi bir alternatifi olan ve işyerinin
sürekliliğini sağlamak durumunda olan özel sektör işverenleri gerek çalışma saatleri
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gerekse ücret açısından en az TYP’deki şartları sağlamak durumunda kalmaktadır. Bu
durum TYP’nin bölgesel olarak çalışma saatlerini ve ücretleri düzenleyici yönü olarak
karşımıza çıkmaktadır.
TYP’lerde istihdamında zorluk çekileceği değerlendirilen gruplar öncelikli olarak
yararlanmaktadır. TYP aracılığı ile işgücüne katılan bu kişiler açısında da bölgesel etkiler
gözlenmektedir. TYP aracılığı ile çalışma alışkanlığı kazanan ve belirli bir prim gün
sayısına ulaşan bu kişiler başta emekliliğe hak kazanma isteği ile TYP’den ayrıldıktan
sonra özel sektörde iş aramaya daha çok gönüllü olabilmektedir. Bu şekilde bölgesel
olarak işgücüne katılım oranı ve özel politika gerektiren grupların istihdam oranları
artmaktadır.
TYP katılımcılarına program süresince haftada bir gün uygulanan kişisel eğitim ve
mesleki eğitim ile ilk defa işgücüne katılan kişilerin çalışma hayatına ilişkin temel
becerileri kazanması sağlanmakta bu şekilde programdan ayrıldıktan sonra özel sektör
işyerlerine daha hızlı adapte olması hedeflenmektedir. Program uygulanan ilde
katılımcıların genel profillerine göre eğitimlerin içerikleri belirlenmektedir.
5.1.2. Mesleki Eğitim Kursları
İşverenlerin ihtiyaç duyduğu bir meslekte yetişmiş işgücü bulunmaması durumunda talep
sayısı kadar işgücünün yetiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, işverenler
tarafından İŞKUR’dan talep edilen mesleklere sahip kuruma kayıtlı işsiz bulunmuyorsa
talebe konu açık iş sayısı kadar ilgili meslekler için Mesleki Eğitim Kursu
açılabilmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile talep alınmaksızın mesleki eğitim
kursları düzenlenebilmektedir (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Kurslar doğrudan bir işverenin talebinin karşılanması şeklinde açılabileceği gibi il geneli
ihtiyaçlar doğrultusunda en çok ihtiyaç duyulan mesleklerde genel kurslar da
açılabilmektedir. İşgücü talebinin karşılanamadığı mesleklere ilişkin olarak işgücü
yetiştirilmesini hedefleyen bu politika ile yerel işgücü piyasasına doğrudan müdahale
edilebilmekte ve eşleşme problemleri ortadan kaldırılmaktadır (Aktif İşgücü Hizmetleri
Yönetmeliği, 2013).
Mesleki Eğitim Kursları Türkiye’de uygulanan bölgesel arz yönlü politikaların en önemli
örneği olarak değerlendirilmektedir.
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Uygulama Süreci
Mesleki eğitim kursları; işverenlerden gelen veya işgücü piyasası araştırmalarıyla tespit
edilen taleplere bağlı olarak düzenlenmektedir. Ayrıca ilde yapılan yatırımlar, teşvik
uygulamaları gibi nedenlerle ortaya çıkan ihtiyaçlar, sektörel gelişim olanağı bulunması
ya da belirli mesleklere ilişkin işgücü ihtiyacının Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
veya resmi kurum ve kuruluşlarca tespiti gibi durumlarda da mesleki eğitim kursu
düzenlenebilmektedir.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri; ilin işgücü piyasasının nabzını tutmakta, özellikle
sektör temsilcisi konumunda bulunan kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile
ortaya konulan nitelikli işgücü taleplerini karşılamak için çalışmalar yapmakta ve buna
göre nitelikli işgücü ihtiyacını tespit etmektedir. Bu ihtiyaç, il istihdam ve mesleki eğitim
kurullarında ildeki tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla değerlendirilmekte ve ilin işgücü
piyasası dinamikleri göz önüne alınarak yıllık işgücü eğitim planları oluşturulmaktadır.
Eğitim planlarına bağlı kalınarak ilgili yılda mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.
Yıl içerisinde oluşabilecek işgücü ihtiyaçlarına bağlı olarak il istihdam ve mesleki eğitim
kurullarının kararıyla işgücü eğitim planı revize edilebilmektedir.
İşgücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde mesleki eğitim kursları İŞKUR tarafından
hazırlanan Türk Meslekler Sözlüğünde yer alan ve onaylı eğitim programı bulunan her
meslekte hizmet alımı ve işbirliği yöntemleri ile düzenlenebilmektedir (Aktif İşgücü
Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Mesleki eğitim kursları, hizmet sağlayıcı olarak belirlenen; Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı eğitim ve öğretim kurumları, üniversiteler, özel öğretim kurumları, özel sektör
işyerleri, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi,
işveren, esnaf sendikaları, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşları ve bunlara bağlı
işyerleri, iktisadi işletmeleri bulunan dernek ve vakıflar, özel istihdam büroları ile
istihdam garantili veya garantisiz olarak uygulanabilmektedir (Aktif İşgücü Hizmetleri
Yönetmeliği, 2013).
İstihdam garantili mesleki eğitim kursları en az %50 istihdam taahhüdü ile
düzenlenmektedir. Ancak, il müdürlüklerine tahsis edilen eğitim ödeneğinin %5’i ile
sınırlı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek
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kuruluşları ile düzenlenen kurslarda en az %20 istihdam taahhüdü aranmaktadır (Aktif
İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Kamu kurum ve kuruluşları, devlet üniversiteleri ve MEB’e bağlı eğitim ve öğretim
kurumları ile istihdam garantisiz kurslar da düzenlenebilmektedir. İstihdam garantisiz
kursların bütçesi il müdürlüğüne tahsis edilen yıllık eğitim ödeneğinin %5’i kadardır. Bu
oran İŞKUR Genel Müdürlüğünün onayı ile iki katına çıkarılabilmektedir (Aktif İşgücü
Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Giderler
Hizmet alımı yönteminde sözleşme imzalanan hizmet sağlayıcıya (yükleniciye); bir
kursiyerin bir ders saatine karşılık olmak üzere kurs için gerekli olan temrin (sarf)
malzemesi, eğitici ücreti, kurs yeri ve mesleki rehabilitasyon giderleri ile yüklenici kârını
içeren birim maliyet ödenmektedir (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
İş birliği yönteminde ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurumu
tarafından belirlenen ve eğiticinin unvanına göre değişen brüt ek ders saati ücretinin iki
katına kadar eğitici gideri, kursiyer zaruri giderinin %10’u kadar temrin gideri
yükleniciye ödenmektedir. Ayrıca kursiyerlerin günlük yiyecek ve ulaşım ihtiyaçlarını
karşılayacak kursiyer zaruri gideri ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için iş
kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından
karşılanmaktadır (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Kursiyerlerde Arana Şartlar
Mesleki eğitim kurslarına katılacakların(Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013);
•

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

•

15 yaşını tamamlamış olması,

•

Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olması,

•

Daha önce aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olması,

•

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olması,

•

Emekli olmaması,

•

Kurs ve programlara katılmama yönünde yaptırıma tabi olmaması
gerekmektedir.
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Yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler, tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı
sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da mesleki
eğitim kurslarından yararlanabilmektedir.
Kurs Süresi ve Eğiticiler
Mesleki eğitim kursları; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve 6 günü geçmemek üzere haftada
en az 30, en fazla 40 saat olarak düzenlenir. Toplam kurs süresi 160 fiili günü
aşamamaktadır. Eğitimler, yüklenici tarafından temin edilen eğitim mekânlarında
düzenlenmektedir (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alan öğretmenler, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununa tabi olarak görev yapan öğretim elemanları, 5580 sayılı Kanun
kapsamında açılan özel öğretim kurumlarında görev alan eğitmenler, usta öğreticilik
belgesine sahip olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından eğitici veya
öğretici olarak görevlendirilmiş olanlar mesleki eğitim kurslarında eğitici olarak eğitim
verebilmektedir (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Kurs sınıfları; eğitici sayısı, eğitim yerinin kapasitesi ve donanımı ile kursa konu
mesleğin özellikleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Bir sınıfın en az 10 en fazla 25
kursiyerden oluşması esastır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarıyla düzenlenecek
kurslarda kursiyer sayısı il müdürlüğünce belirlenebilmektedir. Ayrıca işbirliği
yöntemiyle işyerlerinde en az 5 kursiyerle kurs düzenlenebilmektedir. Kursiyerler, iş ve
meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanan Kuruma kayıtlı işsizler arasından tarafsızlık
ve fırsat eşitliği ilkesine riayet edilerek, yüklenici ve Kurum personeli tarafından birlikte
belirlenmektedir (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Kurslar, il istihdam ve mesleki eğitim kurulları bünyesinde oluşturulan denetim
kurullarınca kurs süresince en az bir defa denetlenmektedir. Ayrıca, gerek görülmesi
halinde İŞKUR tarafından oluşturulacak ekiplerce de denetim yapılabilmektedir (Aktif
İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
İstihdam Yükümlülüğü
Kursun başlamasından itibaren geçen onda birlik sürenin bitim tarihi itibarıyla kursa
devam eden kursiyerlerin en az % 50’sinin (istisnai istihdam yükümlülüğü içeren yukarda
bahsedilen kurslar hariç), kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz
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gün içinde işe başlatılmak şartı ile yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili kurs
günü kadar istihdam edimesi gerekmektedir İstihdamın değerlendirilmesinde, esas olarak
kursiyerin eğitim aldığı mesleğin Türk Meslekler Sözlüğündeki dörtlü birim grup kodu
dikkate alınır. İstihdam yükümlülüğünün sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren
360 günden az olmamak üzere fiili kurs süresinin en fazla üç katı kadar sürede
tamamlanması gerekmektedir (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Yüklenicinin, otuz günlük süre içinde başvurması ve il müdürlüğünün uygun görmesi
halinde; işe başlatma süresi en fazla doksan güne uzatılabilmektedir (Aktif İşgücü
Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
İl müdürlüğünce sözleşme veya protokolde belirtilmek şartı ile kurs düzenlenen mesleğin
bulunduğu benzer dörtlü birim grubu içerisinde yer alan mesleklerde de kursiyerlerin
istihdam edilmeleri de kabul edilmektedir. Kursiyerlerin çeşitli sebeplerle yanlış meslek
kodu ile istihdam edildiği durumlarda, SGK mevzuatı gereğince meslek kodunda
yapılacak düzeltmeler, kişinin işe giriş tarihinden itibaren geçerli sayılmaktadır (Aktif
İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Kurs konusu meslek veya kabul edilecek mesleklerde olmak şartı ile kursiyerlerin
yüklenici tarafından veya kendi çabaları ile istihdamları veya kendi işlerini kurmaları
yüklenicinin istihdam taahhüdünün değerlendirilmesinde dikkate alınmaktadır (Aktif
İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
İstihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmesinde ve/veya istihdam edilenlerin
ayrılması durumunda istihdam yükümlülüğünün(Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği,
2013);
1.

Mezun kursiyerler arasından,

2.

Diğer kursiyerler arasından,

3.

İl müdürlüğünce yükleniciye gönderilecek aynı veya yakın mesleklerde

eğitim almış kişilerden ve İŞKUR’a en geç istihdamın başlama tarihi itibarıyla kayıt
olmuş kişileri içeren listedeki kişiler arasından belirtilen sıraya riayet edilerek eğitim
verilen meslekte tamamlanması gereklidir (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
İstihdam yükümlülüğünün süresi içinde hiç yerine getirilmemesi halinde; kursiyerler için
ödenen sigorta primleri ve kursiyer zaruri giderleri hariç, yükleniciye yapılan KDV dahil
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tüm giderler yasal faizi ile birlikte alınır, varsa teminat gelir kaydedilir ve yükleniciye
yirmi dört ay süresince yasaklılık uygulanır (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
İstihdam yükümlülüğünün süresi içinde eksik gerçekleştirilmesi halinde; ödenen sigorta
primleri ve kursiyer zaruri giderleri hariç, KDV dahil toplam kurs gideri, eksik istihdam
edilen kursiyer sayısı oranında yükleniciden yasal faiziyle birlikte geri alınır, yine aynı
oranda varsa teminat gelir kaydedilir ve yükleniciye on iki ay süresince yasaklılık
uygulanır (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
İstihdam

yükümlülüğünün

süresi

geçtikten

sonra

gerçekleştirilmesi

halinde;

yükümlülüğünü yerine getiren yüklenicinin durumunu belgelemesi ve konunun
değerlendirilerek

uygun

bulunması

halinde

yükleniciye

uygulanan

yasaklılık

kaldırılmaktadır. Bu durumda gelir kaydedilen teminat iade edilmemekte ve mali
yaptırımlar uygulanmaya devam edilmektedir (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği,
2013).
Belgelendirme
Mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan kurslarda yüklenici, sınav, ölçme
ve değerlendirme ile belgelendirme işlemlerini sınav ve belgelendirme konusunda
yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yaptırmaktadır. Bu durumda kursun sona
ermesinden itibaren en geç on işgünü içinde sınavın yapılması gerekmektedir (Aktif
İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde açılan kurslarda, kursiyerlerin başarı
durumları, yüklenici tarafından yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavlarla
belirlenmektedir. İlgili sınavın kursun son günü yapılması gerekmektedir. Mazeretsiz
olarak sınava katılmayan kursiyerler başarısız sayılmaktadır. Kursu başarıyla
tamamlayanlara il müdürlüğü ve il veya ilçe Millî Eğitim müdürlüğü veya üniversite
tarafından kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilir (Aktif İşgücü Hizmetleri
Yönetmeliği, 2013).
Mesleki Eğitim Kursu Yıllara Göre Yararlanıcı Sayıları
Şekil 23: Mesleki Eğitim Kursu Yıllara Göre Yararlanıcı Sayıları (Ağustos 2020)
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2020*

53.690

2019

124.920

2018

117.239

2017

117.580

2016

119.172

2015

169.402

2014

109.666

2013

131.249

2012

215.399

2011

145.393

2010

156.584

2009

160.426

2008

27.389

2007

21.382

2006
2005
2004
2003
2002

16.458
11.025
8.585
3.532
1.497

Kaynak:(İŞKUR, t.y.)

5.1.3. İşbaşı Eğitim Programı
İşbaşı Eğitim Programı (İEP) mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere
mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin
arttırılması amacıyla düzenlenen bir aktif işgücü piyasası programıdır (Aktif İşgücü
Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Doğrudan işgücü piyasasının talep tarafının ihtiyaçları doğrultusunda, özellikle nitelikli
işgücü temini noktasında önemli bir politika aracı olan İEP ile işverenlerin ihtiyaç
duyduğu alanlarda eleman yetiştirmesine imkân sağlanmaktadır. Aynı zamanda tecrübe
eksikliği nedeni ile işgücü piyasasına girişte zorlanan iş arayanların, belirli bir süre
işverene olan maliyeti İŞKUR tarafından karşılandığından, istihdama katılmaları
kolaylaştırılmaktadır.
İşyerleri Açısından Şartlar
İşbaşı eğitim programı en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve İŞKUR’a kayıtlı olan özel
sektör işyerlerinin yanı sıra, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, esnaf
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odaları, sendikalar, konfederasyonlar, vakıflar, dernekler, bankalar, kamu kurumlarının
hizmet alım ihalelerini alan firmalar, noterler, aile hekimleri, site yönetimleri, okul aile
birlikleri, öğretmenevleri, organize sanayi bölgeleri müdürlükleri, teknokentler, meslek
birlikleri programdan yararlanabilmektedir (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
İş Arayanlar Açısından Şartlar
İşbaşı eğitim programına katılmak için 15 yaşını doldurmuş olmak, İŞKUR’a kayıtlı işsiz
olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak, program
başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış
olmak ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olmak şartlarını
aranmaktadır (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Programın Uygulanmasına İlişkin Genel Esaslar
En az 2 çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında işverenler çalışan
sayısının %30’una kadar katılımcı talep edebilmektedir. Kontenjanın tamamı tek seferde
kullanılabileceği gibi, bölünerek farklı tarihlerde kullanılabilmektedir. (Aktif İşgücü
Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Program kapsamında kullanılan kontenjanın en az %50’sinin program sonunda ilgili
işyerinde istihdam edilmesi zorunludur. İstihdam süresi 60 günden az olan programlar
için en az 60 gün, diğer programlar için en az program süresi kadardır. Ayrıca, istihdamın
korunması amacıyla işverenlerin program süresince çalışan sayısını muhafaza etmeleri
beklenmektedir (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Programların Süresi
İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6
ay, muhabirlik ile ilgili meslekler ve geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde
en fazla 9 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır. Program günde
en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati
geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Program Katılımcılarına İŞKUR Tarafından Yapılan Ödemeler
Katılımcılara 2020 yılı itibarıyla günlük 89,40 TL (öğrenciler için 67,05 TL, işsizlik
ödeneği alanlar için 44,70 TL) zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır.
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Geleceğin meslekleri

olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen

programlarda

katılımcılara 100 TL zaruri gider ödenmektedir. Katılımcılara yapılacak zaruri gider
ödemeleri İŞKUR Yönetim Kurulunca yıllık olarak belirlenmektedir. Ayrıca program
süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri
İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları
sağlanmaktadır (Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
İEP Yıllara Göre Yararlanıcı Sayıları
Şekil 24: Yıllara Göre İEP Yararlanıcı Sayıları (Ağustos 2020)
2020

218.790

2019

377.869

2018

300.512

2017

297.255

2016

238.205

2015

159.076

2014

59.456

2013

63.660

2012
2011
2010
2009

31.773
16.393
4.671
1.285

Kaynak:(İŞKUR, 2020)

5.1.4. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP), İŞKUR ile TOBB
arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamuözel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde
mesleki beceri eğitimlerinin düzenlenebilmesine ilişkin olarak uygulanan aktif işgücü
piyasası programıdır (Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)
Uygulama Genelgesi, 2018).
Bu proje kapsamında protokol tarafı olan kurumların temsilcileri ile merkezde iş ve
işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olan Danışma Kurulu, illerde ise İl Müdürlüğü ile
Oda ve Borsa yöneticileri ve personellerinden oluşan İl Çalışma Grubu kurulacaktır.
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Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında iki yıl
boyunca mesleki beceri eğitimlerinde teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulanacaktır
(Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Uygulama Genelgesi,
2018).
MEGİP ile işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü yine işverenlerin talepleri
doğrultusunda oluşturulacak eğitim programı ile yetiştirilmektedir. İşverenler bir
meslekte 5’den az olmamak üzere toplam çalışan sayısının %50’sine kadar kursiyer
talebinde bulunabilmektedir (Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü
(MEGİP) Uygulama Genelgesi, 2018).
Uygun bulunan taleplere ilişkin olarak Oda/Borsa tarafından MEB veya yetkili kurum ve
kuruluşlara (üniversite vb.) eğitim plan ve programları hazırlattırılmaktadır. Eğitimler
sonrasında mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan kurslarda MYK
tarafından belirlenmiş mevzuat çerçevesinde MYK belgesi, Mesleki yeterlilik belgesi
verilemeyen mesleklerde açılan kurslarda sınav sonrasında MEB veya üniversite
tarafından ilgili mevzuat gereğince kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilmektedir.
Talepte bulunan işverenler kesinleşen kursiyerlerin en az %50’sinin istihdamına katkı
sağlamak zorundadır (Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)
Uygulama Genelgesi, 2018).
5.2.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları

Türkiye İş Kurumunun dört temel organından biri olan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim
Kurulları (İİMEK), 2000 yılından itibaren; ilin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim
ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim kurumları ile işletmelerde yapılacak
mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak maksadıyla yerel
düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve karar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara
görüş ve önerilerde bulunmak gibi hizmetleri yürütmektedir (Aksoy, 2000; İŞKUR,
2019a).
İİMEK’ler yılda 4 defa valinin başkanlığında, belediye başkanı, büyükşehir belediyesi
bulunan illerde büyükşehir belediye başkanı veya genel sekreteri ya da genel sekreter
yardımcısı, il özel idaresi genel sekreteri, il millî eğitim müdürü, il bilim, sanayi ve
teknoloji müdürü, çalışma ve iş kurumu il müdürü, il ticaret ve sanayi odası başkanı veya
başkanları, işçi konfederasyonlarından birer temsilci, işveren konfederasyonlarından
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birer temsilci, Sakatlar Konfederasyonundan bir temsilci, il esnaf ve sanatkârlar odaları
birliği başkanı, ilde bulunan yükseköğretim kurumlarının çalışma ekonomisi ve endüstri
ilişkileri bölümü veya mesleki teknik eğitim bölümlerinden valinin belirleyeceği bir
öğretim üyesi, il gümrük ve ticaret müdürü, kalkınma ajansı temsilcisinden oluşur.
Bunlara ek olarak Kurulun gündem maddesindeki konularla ilgili olarak kurul başkanının
gerekli görmesi hâlinde konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan bir temsilci kurula bilgi
vermek veya görüş bildirmek amacıyla çağrılabilmektedir (İl İstihdam ve Mesleki Eğitim
Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 2008).
Kurulun görevleri ise mevzuatta şu şekilde belirlenmiştir (İl İstihdam ve Mesleki Eğitim
Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 2008).
•

İlin istihdam ve mesleki eğitim politikasını oluşturmak,

•

İlin muhtelif sektör ve branştaki işgücü ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek
üzere işgücü piyasası analizleri yapmak-yaptırmak, il düzeyinde işgücü
piyasası bilgi sistemi ile izleme – değerlendirme sistemini oluşturup
uygulamak, bu amaçla gerektiğinde ilgili alan uzmanlarından komisyonlar
oluşturmak, bunların görev tanımları çerçevesinde hazırladıkları raporları
değerlendirmek, yayınlamak ve gerektiğinde ilgili Bakanlık, kamu kurum ve
kuruluşlarına sunmak,

•

Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilen mesleki ve teknik eğitim çerçeve
programlarının işgücü piyasası araştırma sonuçlarına göre ilin ihtiyaçları
doğrultusunda düzenlenmesi için görüş bildirmek,

•

Mesleki ve teknik eğitim uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların
çözümüne yardımcı olmak,

•

Mesleki eğitim, işgücü ve istihdam konularında kurum ve kuruluşlardan
gelecek görüş ve önerileri incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

•

İl düzeyinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri
belirlemek ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,

•

İşgücü piyasası araştırma sonuçları da dikkate alınarak İl Millî Eğitim
Müdürlüğü ve Kurum tarafından hazırlanan işgücü yetiştirme faaliyetlerine
ilişkin planları onaylamak ve bunların uygulama sonuçlarını izlemek,

•

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine ilişkin tam gün tam yıl eğitim
uygulaması ile ilgili görüş bildirmek,
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•

İşgücü ihtiyaç analizleri sonuçlarını da dikkate alarak, ilde bulunan tüm
mesleki ve teknik eğitim veren okul veya kurumların bünyesinde yer alacak
alan ve dalların belirlenmesi, kısa, orta ve uzun vadede ilin mesleki ve teknik
eğitim okul yatırımlarının planlanması ile beraber eğitimi yapılacak alan ve dal
ihtiyaçlarını belirleyerek, Millî Eğitim Bakanlığına görüş sunmak,

•

Deprem, sel ve yangın gibi doğal afet sonucu yörede faal durumdaki
işletmelerin eğitim olanakları dikkate alınarak, işletmede mesleki eğitime
alınacak ve beceri eğitimi yapacak öğrenci sayısının belirlenmesine ilişkin
oranların oluşturulması konusunda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18
inci maddesine göre görüş bildirmek,

•

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamı dışında çocuk çalıştırılmasının önüne
geçilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

•

Bu madde hükümlerinin il seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli
tedbirleri almak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ve sosyal tarafların temsilcilerinin katılımı ile il düzeyinde
işgücü piyasalarının ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında İİMEK’ler önemli faaliyetler
yürütmektedir. İl düzeyinde işgücü piyasalarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ihtiyaçlar
doğrultusunda önlemlerin alınması ve alınan önlemlere ilişkin sonuçların analiz edilmesi
Kurulun temel işlevi olarak ifade edilebilir.
5.3.

KOSGEB Destekleri

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli
işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,
ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek,
ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini
desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere işletmelere bölgelere göre
farklılaştırılmış oranlarda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler
sağlanmaktadır (KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği, 2010).
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KOSGEB’in destekleri işletmenin kurulması aşamasında başlamakta işletme Büyük
İşletme10 sınıfına girene kadar devam etmektedir. Destek kalemleri makine-teçhizat, kira,
eğitim, ürün geliştirme, personel desteği gibi geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu çalışmada
KOSGEB tarafından işletmelerin çalıştırdıkları personeller için yararlanabildikleri
destekler incelenecektir.
KOSGEB tarafından işletmelerin kuruluş aşamasında veya daha sonraki dönemlerde yeni
istihdam ettiği personeller için çeşitli şartların sağlanması durumunda ücret desteği
sağlanmaktadır. Bu kapsamda Yeni Girişimci Desteği ve Genel Destek Programı altında
sunulan Nitelikli Eleman İstihdam Desteği incelenecektir.
5.3.1. Yeni Girişimci Desteği
31.12.2018 tarihi itibarıyla yeni başvurulara kapatılan Yeni Girişimci Destek Programı
ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamladıktan sonra KOSGEB tarafından
desteklenen sektörlerde girişimci olan gerçek kişilere işletmeyi kurduktan itibaren 24 ay
içinde çalıştırdıkları personellerin net ücretleri üzerinden destek sağlanmaktadır. Destek
üst sınırı 30.000 TL olup aylık azami sınır 5.000 TL’dir. Destek oranı 1 ve 2 nci
bölgelerde %60; 3,4,5 ve 6 ncı bölgelerde %70 olarak uygulanmaktadır. Girişimci; kadın,
gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli ise destek oranı %20 arttırılmaktadır
(KOSGEB, 2020).
Yeni kurulmuş işletmelerin personel maliyetlerine destek sağlanması amacı ile
tasarlanmış bu destek programı bölge esaslı ücret sübvansiyonu modelinin başarılı bir
örneği olarak değerlendirilmektedir.
5.3.2. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
KOSGEB tarafından Genel Destek Programı altında bulunan Nitelikli Eleman İstihdam
Desteği destek başvurusunda bulunan işyerinde son 12 ay içinde istihdam edilmemiş,
yükseköğretim kurumundan mezun veya en az Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesine
sahip ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak kişiler için bölgelere göre değişen
oranlarda ücret desteği sağlanmaktadır (Genel Destek Programı Uygulama Esasları, t.y.).

10

Avrupa Birliği ölçütlerine göre çalışan sayısı 250 ve yıllık cirosu 50 milyon avronun üstünde olan
işletmeler büyük işletme olarak kabul edilmektedir.
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Destek üst limiti her bir işyeri için 4 yıllık süreç dahilinde 50.000 TL olup destek
dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) personel için bu destekten yararlanılabilmektedir.
Mesleki Yeterlilik Belgesinin, Mesleki Yeterlilik Kurumunun web sayfasında
yayınlanmış ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından
alınması ve güncel olması gerekmektedir (Genel Destek Programı Uygulama Esasları,
t.y.).
Başvuru tarihi esas alınarak her bir personele verilecek desteğin aylık üst limiti (Genel
Destek Programı Uygulama Esasları, t.y.);
•

2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile öğrenim durumlarına bakılmaksınız en
az Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri için 1.500 TL,

•

4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 TL,

•

Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 TL’dir.
Ayrıca istihdam edilecek personelin; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve

temsili için görevlendirilmiş olması veya kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından
gün almamış olması halinde bu üst limitlere 1.000 TL ilave edilir. Nitelikli elemanın
şirketteki yönetim ve temsil yetkisinin sona ermesi durumunda, aylık üst limitlere 1.000
TL ilave edilmemektedir (Genel Destek Programı Uygulama Esasları, t.y.)..
Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede %50, 2.3. ve 4.bölgelerde
%60, 5. ve 6. bölgelerde %70 olarak uygulanmaktadır (Genel Destek Programı Uygulama
Esasları, t.y.)..
KOSGEB tarafından yeni uygulanmaya başlanılan İşletme Geliştirme Destek Programı
kapsamında devam eden programlar hariç olmak üzere Nitelikli Eleman İstihdam
Desteğine ilişkin destek oranının tüm bölgelerde %60 olarak uygulanmaktadır (Genel
Destek Programı Uygulama Esasları, t.y.).

5.4.

Kısa Çalışma Ödeneği

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerlerinde haftalık
çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması ya da işyerinde faaliyetin
tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde işyerlerinde üç ayı aşmamak
üzere kısa çalışma yapılabilmektedir. Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanılabilmesi için
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çalışma saatlerinin işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir
oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az 4 hafta süreyle faaliyetin
tamamen veya kısmen durdurulması gerekmektedir (İş Kanunu, 2003; İşsizlik Sigortası
Kanunu, 1999; Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, 2011).
Belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ulusal ya da uluslararası
olaylardan ekonomik olarak etkilenmesi neticesinde bölgesel olarak Kısa Çalışma
uygulanabilmektedir. Bölgesel kriz nedeniyle kısa çalışma uygulanabilmesi için İŞKUR
Yönetim Kurulunca bölgesel krizin varlığı ilan edilmiş olması gerekmektedir. Kısa
Çalışma aracılığı ile işgücü piyasalarındaki bölgesel aksaklıklara münferit olarak
müdahale edilebildiğinden bu politika Türkiye’deki istihdam politikalarının bölgesel
farklılaştırılması örneklerinden biri olarak değerlendirilmektedir (Kısa Çalışma ve Kısa
Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, 2011).
Kısa çalışma ödeneği kapsamında sigortalının son on iki aylık prime esas kazançlarının
ortalamasının %60 oranında ödeme yapılmaktadır. Ödenecek tutar hiçbir şekilde cari
asgari ücretin %150’sini geçememektedir. Kısa çalışma ödeneğinin bağlandığı dönemde
sigortalıların Genel Sağlık Sigortası primleri de karşılanmaktadır (Kısa Çalışma ve Kısa
Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, 2011).
5.5.

Bölgesel Kalkınma Ajansları

Türkiye’de

bölgesel

planlama

çalışmalarına

destek

sağlanması,

KOBİ’lerin

desteklenmesi, bölgesel kalkınma projelerinin destek sağlanması amacıyla Düzey-II
seviyesindeki bölgelerin her birinde bir adet kalkınma ajansı kurulmuştur (Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2018). Mevzuat ile belirlenmiş görev ve
sorumlulukları açısından kalkınma ajansları bölgesel politikaların planlanmasından
uygulanmasına kadar tüm süreçlerde için önemli rol oynamaktadır.
Türkiye’de Bölgesel Kalkına Ajansları kavramına yönelik ilk uygulamalar 1990’lı
yıllarda başlamıştır. Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulmasındaki amaç AB’ye
katılma sürecini hızlandırmak olarak belirlenmiştir (Berber & Çelepçi, 2003).
Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek
suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu
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olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve
bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak konularında görevli İBBS 2 düzeyinde her
bölgede bir kalkınma ajansı kurulmuştur. Türkiye genelinde her biri Düzey-II
Bölgelerinde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur.
Kalkınma Ajanslarının görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir(Bakanlıklara Bağlı, İlgili,
İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2018).
•

Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

•

Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek
olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini
izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
bildirmek.

•

Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile
ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere
destek sağlamak.

•

Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen
ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.

•

Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel
kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.

•

Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış kaynaklı fonları, bölge
plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.

•

Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi
hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak,
yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.

•

Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve
uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

•

Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki
alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili
mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine
etmek.
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•

Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü
eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli
işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.

•

Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin
faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje
geliştirilmesine katkı sağlamak.

•

Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak
yayımlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

Tablo 17:Türkiye’deki Kalkınma Ajansları ve Faaliyet İlleri
Kalkınma Ajansı
İstanbul Kalkınma Ajansı
Trakya Kalkınma Ajansı
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
İzmir Kalkınma Ajansı
Güney Ege Kalkınma Ajansı
Zafer Kalkınma Ajansı
Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Ankara Kalkınma Ajansı
Mevlana Kalkınma ajansı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çukurova Kalkınma Ajansı
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Ahiler Kalkınma Ajansı

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Faaliyet İlleri
İstanbul
Edirne-Kırklareli-Tekirdağ
Balıkesir-Çanakkale
İzmir
Aydın-Denizli-Muğla
Afyon-Kütahya-Manisa-Uşak
Bursa-Eskişehir-Bilecik
Bolu-Düzce-Kocaeli-Sakarya-Yalova
Ankara
Karaman-Konya
Antalya-Burdur-Isparta
Adana-Mersin
Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye
Aksaray-Kırıkkale-Kırşehir-NiğdeNevşehir
Kayseri-Sivas-Yozgat
Bartın-Karabük-Zonguldak
Çankırı-Kastamonu-Sinop
Amasya-Çorum-Samsun-Tokat
Artvin-Giresun-Gümüşhane-Ordu-RizeTrabzon
Bayburt-Erzincan-Erzurum

Serhat Kalkınma Ajansı

Ağrı-Ardahan-Iğdır-Kars

Fırat Kalkınma Ajansı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Bingöl-Elazığ-Malatya-Tunceli
Bitlis-Hakkari-Muş-Van

İpek Yolu Kalkınma Ajansı
Karacadağ Kalkınma Ajansı
Dicle Kalkınma Ajansı

Adıyaman-Gaziantep-Kilis
Diyarbakır-Şanlıurfa
Batman-Mardin-Şırnak-Siirt

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kaynak:(Arslan, 2010)
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5.6.

Bölgesel Yatırım Teşvikleri

Türkiye’de kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda
tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın
artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek
bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası
doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla bölgesel olarak vergi ve sosyal güvenlik prim
oranları farklılaştırılarak uygulanabilmektedir (Bakanlar Kurulu Kararı, 2012).
Az gelişmiş bölgelerde yatırım ve üretimin maliyetinin düşürülmesi yoluyla bölgesel
kalkınmanın sağlanması, bazı bölgelerde aşırı yoğunlaşmaya sebep olan göç
hareketlerinin azaltılması veya tersine göç sürecinin başlatılması ve bölgesel işsizliğin
azaltılması için yatırım teşvik sistemi hayata geçirilmiştir. Uygulanan bu teşvikte
bölgenin gelişmişlik göstergesi Kalkınma Bakanlığı tarafından 2011 yılında hazırlanan
Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE 2011) değerine bakarak belirlenmektedir.
01.01.2021 tarihi itibarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel
Müdürlüğü tarafından belirlenen SEGE 2017 Endeks değerleri kullanılmaya
başlanacaktır. Endeks değerlerine göre Türkiye gelişmişlik açısından 6 bölgeye
ayrılmıştır. Yatırım yapılacak bölgenin gelişmişlik endeksi azaldıkça yatırıma ilişkin
teşvik ve destek oranları artmaktadır. Endeks değerlerine göre ayrılmış 6 bölge (en
gelişmiş 1; en az gelişmiş 6) için 2001- Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşen
istihdam sonuçları aşağıdaki gibidir (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020, s.22-27).
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Şekil 25: Yatırım Teşvikleri İstihdam Sayıları
1.245.172

490.297
340.838

334.963

249.922

214.892
30.377

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Muhtelif Bölge

Kaynak:(İstatistikler | T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, t.y.)

SEGE 2011 çalışmasının endeks değerlerine göre belirlenen ve 19/06/2012 Tarihli ve
28328 ayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki
Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler”
aşağıdaki gibidir.
Tablo 18: Yatırım Teşvik Uygulamalarındaki Bölgelere Göre İller.
1. Bölge
Ankara

2. Bölge
Adana

3. Bölge
Balıkesir

4. Bölge
Afyonkarahisar

5. Bölge
Adıyaman

6. Bölge
Ağrı

Antalya
Bursa
Eskişehir
İstanbul
İzmir
Kocaeli

Aydın
Bolu
Çanakkale
Denizli
Edirne
Isparta

Bilecik
Burdur
Gaziantep
Karabük
Karaman
Manisa

Amasya
Artvin
Bartın
Çorum
Düzce
Elazığ

Aksaray
Bayburt
Çankırı
Erzurum
Giresun
Gümüşhan
e

Ardahan
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahraman
maraş

Iğdır

Kırklareli
Konya
Sakarya
Tekirdağ

Samsun
Trabzon
Uşak
Zonguldak

Hatay
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir

Kilis
Niğde
Ordu
Osmaniye

Kars
Mardin
Muş
Siirt

Kütahya
Malatya
Nevşehir
Rize
Sivas

Sinop
Tokat
Tunceli
Yozgat

Şanlıurfa
Şırnak
Van

Yalova

Kaynak:(Bakanlar Kurulu Kararı, 2012)
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Şekil 26: Yatırım Teşvik Uygulamalarındaki İllerin Coğrafi Konumları.

Kaynak:(Bakanlar Kurulu Kararı, 2012)

Türkiye’de yatırım teşvik sistemi 3 alt uygulamadan oluşmaktadır.
1-Genel Teşvik Uygulamaları,
2-Bölgesel Teşvik Uygulamaları,
3-Stratejik Yatırımlar.
Yatırım Teşvik Sistemi Türkiye’yi 6 ana bölgeye ayırmaktadır. I. Bölge en gelişmiş, VI.
Bölge en az gelişmiş bölgedir. I. Bölge’den VI. Bölge’ye gidildikçe destek unsurlarının
oran ve süreleri artmakta, asgari yatırım tutarları ise düşmektedir.
Çalışmanın bu bölümünde Genel Teşvik Uygulamaları ve Bölgesel Teşvik Uygulamaları
incelenecektir.
5.6.1. Genel Teşvik Uygulamaları:
I. ve II. Bölgede asgari 1.000.000 TL; III. IV, V ve VI Bölgelerde asgari 500.000 TL
tutarında gerçekleştirilecek yatırımlarda(İTO | Yatırım Teşvikleri, 2020);
•

Makine-Teçhizat alımlarında KDV istisnası ve Gümrük Vergisi
Muafiyeti,
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•

VI. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlarda Gelir Vergisi Stopajı Desteği,

•

Tersanelerin gemi inşa yatırımları için sigorta primi işveren hissesi
desteğsağlanmaktadır.

5.6.2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları
İller dahil oldukları bölge düzeyine göre aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilmektedir
(Bakanlar Kurulu Kararı, 2012; İTO | Yatırım Teşvikleri, 2020).
Tablo 19:Yatırım Teşviklerinde Bölgelere Göre Destek Oranları.
Destek
Unsurları

I.
Bölge

II.
III.
Bölge Bölge

IV.
Bölge

V.
Bölge

VI.
Bölge

KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR
VAR

VAR
VAR

VAR
VAR

VAR
VAR

VAR
VAR

VAR
VAR

Yatırıma
Katkı
Oranı

OSB Dışı

15%

20%

25%

30%

40%

50%

OSB
İçi

20%

25%

30%

40%

50%

55%

Sigorta
Primi
İşveren
Hissesi
Desteği

OSB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB
İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım
Yeri
Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Faiz veya
İç Kredi
Kar
Payı
Desteği
Döviz
/
Dövize
Endeksli
Kredi
Sigorta Primi İşçi Hissesi
Desteği
Gelir Vergisi
Stopajı Desteği

YOK

YOK

3 puan

4
puan

5
puan

7
puan

YOK

YOK

1 puan

1
puan

2
puan

2
puan

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 Yıl

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 Yıl

Kaynak:(Bakanlar Kurulu Kararı, 2012)
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Tablo 20:Yatırım Teşviklerine İlişkin Bölgesel Sonuçlar.
Bölgesi
1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge
Muhtelif Bölge
Genel Toplam

İstihdam
(Kişi)
1.245.172
490.297
340.838
249.922
214.892
334.963
30.377
2.906.461

Belge
(Adet)
29.544
13.548
10.804
8.026
6.221
6.602
374
75.119

Sabit
Yatırım
(Milyon TL)
553.303
235.917
244.203
103.439
68.601
47.818
59.634
1.312.916

Kaynak:(İstatistikler | T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, t.y.)
5.6.3. Destek Türleri
Çalışmanın bu bölümünde Bölgesel Yatırım Teşvikleri kapsamında sağlanan desteklerin
açıklamalarına yer verilmiştir. Bu bölümde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
hazırlanan yatırım teşvik uygulamaları dokümanlarından yararlanılmıştır (Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, 2020).
KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin
edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi
hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde
uygulanmaktadır.
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin
edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde
uygulanmaktadır.
Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına
ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel
teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde
düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanmaktadır.
Faiz veya Kar Payı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl
vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit
yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr
payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik
yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve
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öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için
uygulanmaktadır.
Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel
ve öncelikli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel
Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilmektedir.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla
sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari
ücrete tekabül eden kısmı belirli bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
karşılanmaktadır. Stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımların teşviki
uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanmaktadır.
Sigorta Prim Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam
için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmın 10
yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Karşılanmaktadır. Genel teşvik
uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için
düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanmaktadır. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi

Programı

kapsamında

desteklenen

stratejik

yatırımlar

için

de

uygulanabilmektedir.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave
istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden
kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar
için düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanmaktadır. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi
Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de
uygulanabilmektedir.
KDV İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik
Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen
KDV’nin iade edilmesidir. 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek
teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden
yararlanabilmektedir
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ALTINCI BÖLÜM
TÜRKİYE’DE İSTİHDAM POLİTİKALARININ BÖLGESEL
FARKLILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE
ÖNERİLER
Bölgesel işgücü piyasası dengesizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik politikaların
uygulanması dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de zorunluluk haline
gelmiştir. Bölgesel politikaların yerel işgücü piyasalarındaki farklı sorunlara hitap edecek
şekilde tasarlanması ve uygulanması noktasında Türkiye’nin kamu istihdam kurumu
olarak İŞKUR’a büyük sorumluklar düşmektedir.
Çalışmanın ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerinde yer verilen çeşitli ülkelerin istihdam
politikalarının bölgesel esaslı farklılaştırılmasına yönelik yürüttüğü uygulamalar
incelenmiştir. Bu bölümde, incelenen uygulamalar neticesinde şekillenen ve istihdam
politikalarının bölgesel farklılaştırılması ve bölgesel etkinliğinin arttırılması sürecinde
faydalı olabileceği değerlendirilen önerilere yer verilmiştir.
6.1.

Türkiye’de İşlevsel İşgücü Piyasası Bölgelerinin Belirlenmesi

İstihdam politikalarının bölgesel esaslı farklılaştırılmasına ilişkin önerilere geçilmeden
önce, çalışmanın bu bölümünde politika uygulanması sürecini daha etkin hale getirdiğine
ilişkin birçok çalışma bulunan ve ABD ve Avrupa’da birçok ülkede uzun yıllardır
uygulanan bir bölge tanımı olan işlevsel işgücü piyasası bölgelerinin oluşturulmasına
ilişkin öneri ve değerlendirmelere yer verilecektir (Bkz. 4.3).
İşgücünün günlük akış verileri esas alınarak yapılması önerilen çalışma ile belirli
coğrafyalar üzerinde yeni bir alt bölge kavramı oluşturulacaktır. İşgücü piyasasına ilişkin
istatistikler bu alt bölgelerin sınırları dahilinde toplanacak, analizler buralardan toplanan
veriler ile gerçekleştirilecek ve bölgesel politikalar bu bölgeler sınırları dahilinde
farklılaştırılacaktır.
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Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından 2007
yılında yapılan “İstanbul Metropoliten Alan Çalışması II” adlı çalışmada Kocaeli’nin
Gebze ilçesinde çalışan işgücünün %38’inin İstanbul’da ikamet ettiği belirlenmiştir (Bulu
vd., 2009).
Kocaeli’de işsizlik oranlarının azaltılması için ilin idari bölge sınırları içerisinde ikamet
eden iş arayanların yararlanabileceği işgücü piyasası politikaları tasarlanması İstanbul’da
ikamet edip emeğini Gebze’ye de arz edebilen iş arayanların dezavantajlı duruma
düşmesine neden olabilmektedir. İdari olarak İstanbul il sınırları içerisinde bulunan ve
Gebze ilçesinin de içinde bulunduğu işlevsel işgücü piyasası bölgesinde yer alan iş
arayanların diğer işgücü çekim merkezlerine uzak olduğu varsayıldığında bu bölgelerde
yaşayan kişiler için durum daha da çözümsüz bir noktaya gidecektir. Ulaşım problemleri
nedeni ile İstanbul’un işgücü çekim merkezlerine emek arz edemeyen bu kişiler İstanbul
genelinde uygulanan işgücü piyasası politikalarından da tam olarak yararlanamayacaktır.
Bu durumun bir sonucu olarak bu kişiler, İstanbul ilinin işgücü istatistiklerini olumsuz
etkilemeye devam ederken Gebze işgücü çekim merkezine dahil olmalarına rağmen
Kocaeli’nin işgücü istatistiklerine de yansımayacaklardır.
Sonuç olarak bu varsayımlar çerçevesinde iki ilin işgücü piyasasına ilişkin istatistikleri
fiili durumu yansıtamayacaktır. İstanbul ilinin işgücü istatistikleri fiili duruma göre daha
kötü, Kocaeli’nin işgücü istatistikleri fiili duruma göre daha iyi olarak oluşacaktır.
Bu nedenle, özellikle AB ülkelerinin uygulamaları çerçevesinde belirli yeterlilikleri
sağlayan işgücü çekim merkezlerinin etrafında oluşan işlevsel işgücü piyasası
bölgelerinin belirlenerek istatistiklerin bu bölgeler düzeyinde incelenmesi, bölgesel
politikaların bu bölgeler düzeyinde uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu
sayede bölgesel sorunların çözümü noktasında atılacak adımların daha etkin olacağı
değerlendirilmektedir (Bkz. 4.1).
Bu çalışma ile Türkiye’de;
•

Tarihi olay ve coğrafi durumlara göre belirlenmiş idari bölge sınırları bir kenara
bırakılıp çağımızın ulaşım imkanları dahilinde işgücünün hareket edebildiği
alanlar işgücü piyasasına ilişkin istatistik oluşturma ve politika uygulama
bölgeleri olarak tanımlanacaktır.
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•

İşgücü piyasasının arz yönlü ve talep yönlü yeterlilik oranları tanımlanan işlevsel
işgücü piyasası bölgelerine göre hesaplanacak, böylelikle kamu istihdam
hizmetleri kapsamında uygulanan arz ve talep yönlü politikalar doğrudan ilgili
bölgenin ihtiyaçlarına hitap eder nitelikte olacaktır.

•

Çalışma neticesinde işgücü akışlarının yönü tespit edileceğinden bu veriler,
ulaşım imkanlarının arttırılması, yerel yönetim yatırımlarının yönlendirilmesi,
toplu konut projelerinin planlanması, bölgesel yatırımların planlanması gibi
makroekonomik politikalarda da kullanılabilecektir.

Türkiye’de henüz işlevsel işgücü piyasası bölgeleri tanımlanmadığı için çalışmanın bu
bölümündeki diğer öneriler idari bölge sınırları çerçevesinde değerlendirilmektedir.
6.2.

Toplum Yararına Programların İllere Göre Kontenjanlarının

Belirlenmesinde Temel Bileşenler Analizinin Kullanılması
Türkiye’de illerin sosyoekonomik gelişmişlik endeksinin hesaplanması, insani gelişme
endeksinin hesaplanması, yaşam endeksinin hesaplanması, toplumsal cinsiyet eşitsizliği
endeksinin hesaplanması gibi araştırmalar daha önceden birçok akademik çalışmanın
konusu olmuştur. Bunların önemli bir kısmında Temel Bileşenler Analizi kullanılmıştır
(Yiğiteli & Şanlı, 2020).
Toplum Yararına Programlar nitelikleri itibarıyla talep yönlü programlar olup işsizliğin
yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde uygulanmaktadır. Ancak, işsizliğin yoğun olduğu
yer ifadesi sübjektif bir ifadedir. Nitekim 2019 yılı içinde Hakkâri ili için ayrılan her bir
kontenjan için 38,7 kişi başvurmuşken İstanbul için ayrılan her bir kontenjan için 1,61
kişi başvurmuştur.
İşgücü piyasasına ilişkin göstergelerin incelenerek illerdeki yerel işgücü piyasalarının
TYP’ye ihtiyaçlarının Temel Bileşenler Analizi yöntemiyle sıralanması ve illerin talep
yönlü politika endeks değerlerinin oluşturulması önerilmektedir. Çalışmada 17 adet
gösterge kullanılacaktır. Belirli bir dönemde ülke genelinde uygulanması planlanan X
birim TYP’den ne kadarının hangi il sınırları dahilinde uygulanacağı endeks değeri ile
belirlenebilecektir.
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6.2.1. Araştırma Yöntemi
Çalışmada kullanılan veriler ve araştırma yöntemi ilgililer tarafından yapılacak
istatistiksel çalışmalara örnek teşkil etmesi amacıyla seçilmiş olup konuyla ilgili
yapılacak çalışmalarda kullanılacak göstergelerin ve araştırma yönteminin yapılacak
çalışmanın esasına göre yeniden belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Temel Bileşenler Analizi (TBA)
“n” tane nesneye ilişkin “p” tane değişken ile değerlendirme yapmak veya “n”
nesnelerinin karşılaştırmasını yapmak “p” değeri büyüdükçe güçleşmektedir. Böyle
durumlarda TBA sıklıkla kullanılmaktadır. Çok değişkenli istatistiksel analizlerde “n”
tane nesneye ilişkin olarak toplanan “p” tane değişkenin sayısını azaltma ve değişkenlerin
birçoğunun birbiriyle ilişkisini ortadan kaldırma amacıyla uygulanmaktadır. “p”
değişkenlerinin sayısının azaltılması ile değişkenlerin daha az sayıda ve belirli yeni
değişkenlerde veya temel bileşenlerde toplanması amacı güdülmektedir (Bile, 2007).
Değişken sayısının çok olması durumunda, gösterim kolaylığı sağlaması nedeniyle çok
değişkenli analizde vektör ve matrislerden yararlanılmaktadır. X matrisi nxp boyutludur,
n satır sayısını, p sütun (kolon) sayısını göstermek üzere X matrisi şöyle yazılır (Tatlıdil,
1992).
𝑎11
𝐗 = [ ...
𝑎𝑛1

. . . . 𝑎1𝑝
... ... ]
. . . . 𝑎𝑛𝑝

“n” tane nesne ve “p” tane değişkenden oluşan veri matrisi X’in “p” boyutlu uzaydaki
durumu veri matrisi çok sayıda noktadan oluşan bir topluluk olarak ifade edilebilir11.
TBA ile ; X1,X2,...,Xp gibi p tane değişkenden k≤p olmak üzere k tane bağımsız değişken
elde edilmektedir (Bile, 2007; Tatlıdil, 1992).
X1,X2,...,Xp =Xi’ler,
Z1,Z2,...,Zp =Zi ‘ler,
Y1,Y2,...,Yp=Yi ‘ler olmak üzere

Teorik modelin açıklanmasında T.C Kalkınma Bakanlığının “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik
Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, SEGE-2011” adlı çalışmadan ve Tatlıdil’in (2002) “Uygulamalı
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz” adlı kitabından yararlanılmıştır.
11
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Zi’ler standartlaştırılmış veri matrisinin satırları, Yi’ler temel bileşenler, aij ‘ler temel
bileşen yükleri olmak üzere, Xi vektörlerinin standartlaştırılmış hali olan Zi vektörlerinin
p tane temel bileşeni;
Y1=(a1)tZ=a11Z1+a21Z2+……+ap1Zp
Y2=(a2)tZ=a12Z1+a22Z2+……+ap2Zp
…
Yp=(ap)tZ=a1pZ1+a2pZ2+……+appZp
Şeklindedir (Bile, 2007).
Birbirlerinden farklı aij’lerden en uygununun seçilebilmesi için Yi vektörlerinin bazı
şartları taşıması gerekir. Bu şartlar;
•

Y vektörlerinin ilki olan Y1 en büyük varyanslı seçilmelidir.

•

Yi vektörünün bulunmasında kullanılan aij vektörünün elemanlarının kareleri
toplamı 1 olmalıdır (Bile, 2007; Tatlıdil, 1992).

Birinci temel bileşen olan Y1 den başlanılarak tüm Y vektörleri sırasıyla Zi lerin doğrusal
birleşimleri olarak belirlenir ve temel bileşenler sırasıyla toplam varyansa katkısı
maksimum olacak şekilde belirlenir (Bile, 2007).
i’inci temel bileşen, max Var((ai)tZ), (ai)t.ai = 1 ve k<1 için Cov(Yi, Yk)=0 şartlarını
sağlayan (ai)tZ doğrusal birleşimdir. Amaç, değişkenlerin doğrusal birleşimlerinin
oluşmasını sağlayan aij (i =1,2,...,p ; j =1,2,...,p) katsayılarını, belirtilen şartlara bağlı
kalarak tespit etmektir (Bile, 2007).
Temel bileşenlerin varyansları kendilerine karşılık gelen korelasyon matrisinin öz
değerine eşittir.
𝑡
Var(Y1)= Var (√𝜆ⅈ 𝑎11 ) = 𝜆1 𝑎11 𝑎11
= λi

Zi lerin toplam varyansı, Yi lerin toplam varyansına eşittir.
s1+s2+...+sp =∑𝑝ⅈ=1 𝑉𝑎𝑟(zi )=𝜆1 + 𝜆2 +. . . . . +𝜆𝑝 ==∑𝑝ⅈ=1 𝑉𝑎𝑟(Yi )
Veri matrisinin toplam değişkenliği, temel bileşenlerin gösterdiği toplam değişkenliğe
eşit olduğundan;
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k=1,2,….p olmak üzere k’ıncı temel bileşenin açıkladığı değişkenlik oranı=𝜆

𝜆𝑘

1 + 𝜆2 +.....+𝜆𝑝

şeklindedir.
Değişkenler ile temel bileşenler arasındaki korelasyon katsayıları;
i=1,2,..,p ve 𝑘 =1,2,..,p olmak üzere,
𝑒𝑘𝑖 √𝜆𝑖

𝑟𝑦𝑖 ,𝑧𝑘 =

√𝑠𝑘

Öz vektörler (e1,e2,...,ep), değişkenler ile temel bileşenler arasındaki korelasyon
katsayıları ile orantılıdır. Her bir eki, k’ıncı değişkenin i’inci temel bileşenin
oluşumundaki önemini gösterir (Bile, 2007).
Yapılan işlemler özetlenecek olursa;
• X1,X2,….Xp veri matrisleri standartlaştırılmıştır.
• Z1,Z2,…Zp veri matrisinin korelasyon matrisi bulunur,
• Korelasyon matrisinin öz değerleri ve standartlaştırılmış öz vektörleri hesaplanır,
• Öz değerlerden temel bileşenlerin toplam varyansı açıklama oranları bulunur,
• Her bir öz vektörün transpozu ile standartlaştırılmış veri matrisi çarpılarak temel bileşen
değerleri bulunur (Bile, 2007).
TBA’nın sağladığı yararlar şu şekildedir.
•

Hem ham veri matrisi X hem de standartlaştırılmış biçimi olan Z matrisinde
değişkenler arasında bağımlılık söz konusu iken Yi vektörleri birbirinden
bağımsızdır.

•

İlk seçilen temel m tane temel bileşenin varyansı toplam varyansın büyük kısmını
açıklıyorsa sonraki temel bileşenler ihmal edilebilmektedir.

•

TBA sonunda boyut indirgenme kazancı elde edilememiş olsa bile yeni ve
bağımsız değişkenlerin elde edilmiş olması analizi kolaylaştırmaktadır (Tatlıdil,
1992).
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Uygulama
Araştırmada, illerin işgücü piyasasında talep yönlü politika ihtiyacı seviyelerini yansıttığı
varsayılan ve Tablo 21’de ait oldukları yıllar itibarıyla verilen 17 farklı gösterge
kullanılmıştır. Göstergeler Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Sosyal
Güvenlik Kurumu istatistiklerinden yararlanılarak belirlenmiştir.
Belirlenen göstergelerin tablodaki dönem itibarıyla gerçekleşmeleri kullanılarak Temel
Bileşenler Analizi uygulanacak ve tek bir endeks değeri elde edilecektir. Elde edilen
endeks değerlerine göre iller TYP ihtiyaçlarına göre sıralanacaktır. Sonuca negatif etki
eden değişkenlerin analize dahil edilmeden önce çarpma işlemine göre tersi alınmıştır.
Verilerin analize dahil edilme şekilleri gereği TYP ihtiyacı fazla olan illerin endeks
değerlerinin yüksek, TYP ihtiyacı az olan illerin endeks değerlerinin düşük çıkması
öngörülmektedir.
Tablo 21: Temel Bileşenler Analizinde Kullanılacak Değişken Listesi
Gösterge

Veri
Kaynağı
Sigortalı Sayısı
SGK
İşyeri Sayısı
SGK
Nüfus
TÜİK
TYP Kontenjan Sayısı
İŞKUR
TYP Başvuru Sayısı
İŞKUR
Herhangi Bir İŞKUR Hizmetine Başvuru İŞKUR
Sayısı
Açık İş Sayısı
İŞKUR
İŞKUR’a Kayıtlı İşgücü
İŞKUR
İŞKUR’a Kayıtlı İşsiz Sayısı
İŞKUR
Bireysel Görüşme Sayısı
İŞKUR
İŞKUR’a Kayıtlı Kadın İşsiz Sayısı
İŞKUR
İŞKUR’a Kayıtlı Engelli İşsiz Sayısı
İŞKUR
İŞKUR’a Kayıtlı Eski Hükümlü İşsiz Sayısı İŞKUR
İŞKUR’a Kayıtlı TMY İşsiz Sayısı
İŞKUR
İŞKUR’a Kayıtlı İşsizlerden Mesleki İŞKUR
Niteliği Bulunmayanların Sayısı
İŞKUR’a Kayıtlı İşsizlerden İlköğretim ve İŞKUR
Altı Öğretim Düzeyinde Olanların Sayısı
İŞKUR’a Kayıtlı İşsizlerden 35+ Yaş İŞKUR
Grubunda Olanların Sayısı
Kaynak: İŞKUR, TUİK ve SGK’ya ait istatistiklerden derlenmiştir.
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Yılı

Birimi Dönemi

2019
2019
2019
2019
2019
2019

Kişi
Adet
Kişi
Adet
Adet
Adet

Yıllık
Yıllık
Yıllık
Yıllık
Yıllık
Yıllık

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Adet
Kişi
Kişi
Adet
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi

Yıllık
Yıllık
Yıllık
Yıllık
Yıllık
Yıllık
Yıllık
Yıllık
Yıllık

2019 Kişi

Yıllık

2019 Kişi

Yıllık

Veri Açıklaması
Sigortalı Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından üretilen bu gösterge 2019 yılına
ilişkin olup kişi olarak ifade edilmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendi kapsamında sigortalılar,
stajyerler, kursiyerler, çıraklar ve Tarım Sigortalılarını kapsamaktadır. Sonuca negatif
etki edecek bir değişken olduğu için Temel Bileşenler Analizine çarpma işlemine göre
tersi dahil edilmiştir.
İşyeri Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından üretilen bu gösterge 2019 yılına ilişkin
olup adet olarak ifade edilmektedir. En az bir sigortalı çalıştıran işyerleri ile birlikte henüz
5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı bildiriminde bulunulmayan esnaf verileri de
çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuca negatif etki edecek bir değişken olduğu için Temel
Bileşenler Analizine çarpma işlemine göre tersi dahil edilmiştir
Nüfus: TÜİK tarafından yıllık olarak üretilen bu gösterge, 2019 yılına ilişkin olup kişi
olarak ifade edilmektedir. Sonucu pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.
TYP Kontenjan Sayısı: İŞKUR tarafından üretilen bu gösterge 2019 yılına ilişkin olup
adet olarak ifade edilmektedir. Sonucu pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.
TYP Başvuru Sayısı: İŞKUR tarafından üretilen bu gösterge 2019 yılına ilişkin olup
adet olarak ifade edilmektedir. Sonucu pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.
Herhangi Bir İŞKUR Hizmetine Başvuru Sayısı: İŞKUR tarafından üretilen bu
gösterge 2019 yılına ilişkin olup adet olarak ifade edilmektedir. Sonucu pozitif yönde
etkilemesi beklenmektedir.
Açık İş Sayısı: İŞKUR tarafından üretilen bu gösterge 2019 yılına ilişkin olup adet olarak
ifade edilmektedir. Sonucu negatif yönde etkilemesi beklenmektedir. Bu nedenle çarpma
işlemine göre tersi alınmıştır.
İŞKUR’a Kayıtlı İşgücü: İŞKUR tarafından üretilen bu gösterge 2019 yılına ilişkin olup
adet olarak ifade edilmektedir. Sonucu pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.
İŞKUR’a Kayıtlı İşsiz Sayısı: İŞKUR tarafından üretilen bu gösterge 2019 yılına ilişkin
olup adet olarak ifade edilmektedir. Sonucu pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.
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Bireysel Görüşme Sayısı: İŞKUR tarafından üretilen bu gösterge 2019 yılına ilişkin olup
adet olarak ifade edilmektedir. Sonucu pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.
İŞKUR’a Kayıtlı Kadın İşsiz Sayısı: İŞKUR tarafından üretilen bu gösterge 2019 yılına
ilişkin olup adet olarak ifade edilmektedir. Sonucu pozitif yönde etkilemesi
beklenmektedir.
İŞKUR’a Kayıtlı Engelli İşsiz Sayısı: İŞKUR tarafından üretilen bu gösterge 2019
yılına ilişkin olup adet olarak ifade edilmektedir. Sonucu pozitif yönde etkilemesi
beklenmektedir.
İŞKUR’a Kayıtlı Eski Hükümlü İşsiz Sayısı: İŞKUR tarafından üretilen bu gösterge
2019 yılına ilişkin olup adet olarak ifade edilmektedir. Sonucu pozitif yönde etkilemesi
beklenmektedir.
İŞKUR’a Kayıtlı TMY İşsiz Sayısı: İŞKUR tarafından üretilen bu gösterge 2019 yılına
ilişkin olup adet olarak ifade edilmektedir. Sonucu pozitif yönde etkilemesi
beklenmektedir.
İŞKUR’a Kayıtlı İşsizlerden Mesleki Niteliği Bulunmayanların Sayısı: İŞKUR
tarafından üretilen bu gösterge 2019 yılına ilişkin olup adet olarak ifade edilmektedir.
Sonucu pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.
İŞKUR’a Kayıtlı İşsizlerden İlköğretim ve Altı Öğretim Düzeyinde Olanların
Sayısı: İŞKUR tarafından üretilen bu gösterge 2019 yılına ilişkin olup adet olarak ifade
edilmektedir. Sonucu pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.
İŞKUR’a Kayıtlı İşsizlerden 35+ Yaş Grubunda Olanların Sayısı: İŞKUR tarafından
üretilen bu gösterge 2019 yılına ilişkin olup adet olarak ifade edilmektedir. Sonucu pozitif
yönde etkilemesi beklenmektedir.
Sonuç
Belirtilen göstergeler ile yapılan Temel Bileşenler Analizi neticesinde illere ilişkin
sıralama Tablo 22’deki gibidir. Analiz sonuçlarına göre Toplum Yararına Programlara
ilişkin kontenjan tahsisi yapılırken kontenjan yoğunluklarının endeks sırasına göre
verilmesi bölgesel ihtiyaçların karşılanması noktasında önem arz etmektedir.
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Analize sonucunda, en çok TYP tahsisi yapılması gereken ilk 10 il sırasıyla İstanbul,
Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Konya ve Mersin olarak
belirlenmiştir.
Temel Bileşenler Analizinde elde edilen endeks değerleri standart normal dağılıma uygun
olarak oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, 1’den büyük endeks değerine sahip illerin
TYP’ye en çok ihtiyacı olan iller, -1’den küçük endeks değerine sahip illerin TYP ihtiyacı
en az olan iller olduğu söylenebilir. 1 ila -1 aralığında endeks değerine sahip iller orta
düzeyde TYP ihtiyacı bulunan iller olarak belirlenmiş olup endeks değeri -1’e yaklaştıkça
TYP ihtiyacı azalmaktadır.
Tablo 22: İllerin TBA Endeks Değerlerine Göre Sırası ve Endeks Değeri
Endeks
Sırası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

İL
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
BURSA
ADANA
DİYARBAKIR
ŞANLIURFA
ANTALYA
KONYA
MERSİN
GAZİANTEP
HATAY
SAMSUN
KOCAELİ
VAN
KAYSERİ
KAHRAMANMARAŞ
MANİSA
AYDIN
ADIYAMAN
BALIKESİR
SAKARYA
TEKİRDAĞ
MALATYA
ERZURUM
DENİZLİ
TRABZON
ESKİŞEHİR
ELAZIĞ
SİVAS
MARDİN
BATMAN
ŞIRNAK

Endeks
Değeri
6,67408
3,17842
2,00308
1,25453
1,10803
0,92663
0,89111
0,88175
0,8242
0,71273
0,68226
0,65346
0,5852
0,58503
0,42043
0,24399
0,207
0,20337
0,12699
0,11609
0,11488
0,08644
0,07636
0,06834
0,05865
0,04461
0,03875
-0,00531
-0,0093
-0,01553
-0,03286
-0,03845
-0,08707
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Endek
s Sırası
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

İL
MUŞ
KÜTAHYA
YOZGAT
RİZE
ÇORUM
ISPARTA
BİTLİS
GİRESUN
ÇANAKKALE
SİİRT
AKSARAY
BİNGÖL
UŞAK
ERZİNCAN
KIRIKKALE
KASTAMONU
EDİRNE
NİĞDE
AMASYA
DÜZCE
KIRKLARELİ
NEVŞEHİR
BOLU
KARS
KARABÜK
KARAMAN
BURDUR
YALOVA
KIRŞEHİR
KİLİS
SİNOP
BARTIN
BİLECİK

Endeks
Değeri
-0,25204
-0,26008
-0,29965
-0,30381
-0,31165
-0,35134
-0,35521
-0,36388
-0,38738
-0,39815
-0,4007
-0,40189
-0,40631
-0,41798
-0,42653
-0,42894
-0,43513
-0,46196
-0,46922
-0,49643
-0,49849
-0,52707
-0,53596
-0,53777
-0,54462
-0,5556
-0,57526
-0,59533
-0,61284
-0,63252
-0,64187
-0,6625
-0,68358

MUĞLA
ORDU
ZONGULDAK
TOKAT
OSMANİYE
AFYONKARAHİSAR
HAKKARİ
AĞRI

34
35
36
37
38
39
40
41

-0,09242
-0,1166
-0,15891
-0,18023
-0,18276
-0,20126
-0,22428
-0,24229

75
76
77
78
79
80
81

ÇANKIRI
ARTVİN
IĞDIR
GÜMÜŞHANE
ARDAHAN
TUNCELİ
BAYBURT

-0,69783
-0,70019
-0,7026
-0,8164
-1,00247
-1,01292
-1,01509

Kaynak: Tablo 21’de yer alan veriler kullanılarak TBA ile elde edilmiştir.

Şekil 27: TBA Endeks Değerlerine Göre Yoğunluk Haritası

Kaynak: Tablo 21’de yer alan veriler kullanılarak TBA ile elde edilmiştir.

6.3.

İŞKUR Tarafından Düzenlenen Kurs ve Programlarda Katılımcı

Ödemelerinin Bölgelere Göre Farklılaştırılması
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenen kurs ve programlarda
katılımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar aynı Yönetmelikle düzenlenmektedir.
Bu kapsamda, Toplum Yararına Program katılımcılarına 4857 sayılı Kanun hükümleri
çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret
miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar tutarında
ödeme yapılmaktadır. Diğer kurs ve programlarda ise katılımcılara günlük olarak, İŞKUR
Yönetim Kurulunca belirlenen kursiyer zaruri giderleri ödenmektedir. İlgili kurs veya
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programa ilişkin diğer hükümler kapsamında sigorta primleri de ödenmektedir (Aktif
İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, 2013).
Ancak ulaşım giderleri başta olmak üzere işe giden bir kişinin günlük maliyetleri ilden
ile değişmektedir. Bu durum belirtilen maliyetlerin düşük olduğu bölgelerde kurs ve
programlara olan ilgiyi arttırırken günlük maliyetlerin yüksek olduğu bölgelerde ilgili
programlara ihtiyaç duyan kişilerin programlara iştirak edememelerine neden
olabilmektedir.
Asgari ücret düzeyine yaklaşan kurs ve program ödemeleri nedeniyle bazı illerde iş
arayanlar özel sektörde iş aramayı bırakıp kurs veya programdan yararlanabilmek için
çaba sarf ederken bazı illerde tecrübe veya beceri eksikliğini kapatma amacıyla kurs veya
programa ihtiyaç duyan kişiler, günlük maliyetleri karşılanamadığı için programlara
katılamamakta dolayısı ile işgücü piyasasına entegre olmakta güçlük yaşamaktadırlar.
Bu sorunların ortadan kaldırılması amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan kurs ve
programlar kapsamında günlük olarak hesaplanan katılımcı ödemelerinin her il için farklı
şekilde uygulanması gerektiği değerlendirmektedir. Bu kapsamda, uygulanacak kurs ve
programlarda İŞKUR Yönetim Kurulunca belirlenen kursiyer zaruri giderinin günlük
tutarının illere göre değiştirilebilmesi önerilmektedir.
Yapılması önerilen değişiklik ile Toplum Yararına Program ödemelerinde ve diğer aktif
programlarda uygulanmak üzere İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kursiyer
zaruri giderleri tutarlarında bölgesel esaslı farklılaştırma yapılacaktır.
Farklılaştırmanın, illerde işgücünün genel niteliği, ilin yaşam şartları ve diğer unsurlara
göre serbest piyasa koşullarında oluşan ortalama kazanç verilerinin esas alınarak
yapılması önerilmektedir.
Tablo 23’de illere göre ortalama kazanç tutarının Türkiye geneli ortalama kazanç tutarına
oranına göre farklılaştırma yapılmıştır.
Tablo 23: İŞKUR Tarafından Düzenlenen Kurs ve Programların İl Bazında
Farklılaştırılmış 2020 Yılı Günlük Ödeme Tutarları (TL)
İL

Ortalama
Kazanç

TYP

İEP
Öğrenci

98,10

İEP
İş
Arayan
89,40

Türkiye

124,17

ADANA

125,41

67,05

İEP
İÖ
Alan
44,7

MEK
İstihdam
Garantili
40,00

MEK
İstihdam
Garantisiz
30,00

99,08

90,29

67,72

45,15

40,40

30,30
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ADIYAMAN

113,41

89,60

81,65

61,24

40,83

36,53

27,40

AFYONKARAHİSAR

111,94

88,44

80,59

60,45

40,30

36,06

27,05

AĞRI

130,33

102,97

93,83

70,38

46,92

41,98

31,49

AKSARAY

119,25

94,21

85,86

64,39

42,93

38,42

28,81

AMASYA

115,33

91,12

83,04

62,28

41,52

37,15

27,86

ANKARA

156,42

123,58

112,62

84,46

56,31

50,39

37,79

ANTALYA

124,67

98,49

89,76

67,32

44,88

40,16

30,12

ARDAHAN

142,4

112,50

102,53

76,89

51,26

45,87

34,40

ARTVİN

131,02

103,51

94,33

70,75

47,17

42,21

31,65

AYDIN

115,07

90,91

82,85

62,14

41,42

37,07

27,80

BALIKESİR

120,35

95,08

86,65

64,99

43,32

38,77

29,08

BARTIN

118,63

93,72

85,41

64,06

42,71

38,22

28,66

BATMAN

114,99

90,85

82,79

62,09

41,40

37,04

27,78

BAYBURT

118,13

93,33

85,05

63,79

42,53

38,05

28,54

BİLECİK

140,95

111,36

101,48

76,11

50,74

45,41

34,05

BİNGÖL

117,9

93,15

84,89

63,66

42,44

37,98

28,49

BİTLİS

124,48

98,34

89,62

67,22

44,81

40,10

30,07

BOLU

123,89

97,88

89,20

66,90

44,60

39,91

29,93

BURDUR

115,2

91,01

82,94

62,21

41,47

37,11

27,83

BURSA

139,12

109,91

100,16

75,12

50,08

44,82

33,61

ÇANAKKALE

131,7

104,05

94,82

71,12

47,41

42,43

31,82

ÇANKIRI

127,96

101,09

92,13

69,10

46,06

41,22

30,92

ÇORUM

114,16

90,19

82,19

61,64

41,10

36,78

27,58

DENİZLİ

114,56

90,51

82,48

61,86

41,24

36,90

27,68

DİYARBAKIR

116,49

92,03

83,87

62,90

41,94

37,53

28,14

DÜZCE

118,34

93,49

85,20

63,90

42,60

38,12

28,59

EDİRNE

113,87

89,96

81,98

61,49

40,99

36,68

27,51

ELAZIĞ

114,41

90,39

82,37

61,78

41,19

36,86

27,64

ERZİNCAN

131,25

103,69

94,50

70,87

47,25

42,28

31,71

ERZURUM

126,21

99,71

90,87

68,15

45,43

40,66

30,49

ESKİŞEHİR

144,88

114,46

104,31

78,23

52,16

46,67

35,00

GAZİANTEP

119,25

94,21

85,86

64,39

42,93

38,42

28,81

GİRESUN

107,48

84,91

77,38

58,04

38,69

34,62

25,97

GÜMÜŞHANE

127,25

100,53

91,62

68,71

45,81

40,99

30,74

HAKKARİ

120,65

95,32

86,87

65,15

43,43

38,87

29,15

HATAY

122,42

96,72

88,14

66,10

44,07

39,44

29,58

IĞDIR

117,35

92,71

84,49

63,37

42,24

37,80

28,35

ISPARTA

116,16

91,77

83,63

62,72

41,82

37,42

28,06

İSTANBUL

156,24

123,44

112,49

84,37

56,24

50,33

37,75

İZMİR

140,56

111,05

101,20

75,90

50,60

45,28

33,96

KAHRAMANMARAŞ

113,74

89,86

81,89

61,42

40,95

36,64

27,48

KARABÜK

137,44

108,58

98,95

74,22

49,48

44,27

33,21

KARAMAN

120,36

95,09

86,66

64,99

43,33

38,77

29,08

KARS

129,34

102,18

93,12

69,84

46,56

41,67

31,25

KASTAMONU

117,08

92,50

84,30

63,22

42,15

37,72

28,29
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KAYSERİ

124,27

98,18

89,47

67,10

44,74

40,03

30,02

KIRIKKALE

138,93

109,76

100,03

75,02

50,01

44,75

33,57

KIRKLARELİ

133,88

105,77

96,39

72,29

48,20

43,13

32,35

KIRŞEHİR

128,12

101,22

92,24

69,18

46,12

41,27

30,95

KİLİS

119,18

94,16

85,81

64,36

42,90

38,39

28,79

KOCAELİ

171,28

135,32

123,32

92,49

61,66

55,18

41,38

KONYA

116,19

91,80

83,65

62,74

41,83

37,43

28,07

KÜTAHYA

127,08

100,40

91,50

68,62

45,75

40,94

30,70

MALATYA

111,14

87,81

80,02

60,01

40,01

35,80

26,85

MANİSA

136,35

107,72

98,17

73,63

49,08

43,92

32,94

MARDİN

107,75

85,13

77,58

58,18

38,79

34,71

26,03

MERSİN

120,27

95,02

86,59

64,94

43,30

38,74

29,06

MUĞLA

120,62

95,30

86,84

65,13

43,42

38,86

29,14

MUŞ

128,25

101,32

92,34

69,25

46,17

41,31

30,99

NEVŞEHİR

107,26

84,74

77,23

57,92

38,61

34,55

25,91

NİĞDE

112,05

88,52

80,67

60,51

40,34

36,10

27,07

ORDU

108,53

85,74

78,14

58,60

39,07

34,96

26,22

OSMANİYE

118,11

93,31

85,04

63,78

42,52

38,05

28,54

RİZE

115,66

91,38

83,27

62,45

41,64

37,26

27,94

SAKARYA

138,31

109,27

99,58

74,69

49,79

44,56

33,42

SAMSUN

116,57

92,10

83,93

62,95

41,96

37,55

28,16

SİİRT

125,83

99,41

90,60

67,95

45,30

40,53

30,40

SİNOP

108,12

85,42

77,84

58,38

38,92

34,83

26,12

SİVAS

124,27

98,18

89,47

67,10

44,74

40,03

30,02

ŞANLIURFA

123,71

97,74

89,07

66,80

44,53

39,85

29,89

ŞIRNAK

117,46

92,80

84,57

63,43

42,28

37,84

28,38

TEKİRDAĞ

142,71

112,75

102,75

77,06

51,37

45,97

34,48

TOKAT

109,91

86,83

79,13

59,35

39,57

35,41

26,55

TRABZON

114,21

90,23

82,23

61,67

41,11

36,79

27,59

TUNCELİ

116,71

92,21

84,03

63,02

42,01

37,60

28,20

UŞAK

113,19

89,43

81,49

61,12

40,75

36,46

27,35

VAN

123,56

97,62

88,96

66,72

44,48

39,80

29,85

YALOVA

129,45

102,27

93,20

69,90

46,60

41,70

31,28

YOZGAT

122,75

96,98

88,38

66,28

44,19

39,54

29,66

ZONGULDAK

168,06

132,77

121,00

90,75

60,50

54,14

40,60

Kaynak: SGK ve İŞKUR verileri esas alınarak hazırlanmıştır.

İŞKUR tarafından düzenlenen bazı kurs ve program ödemelerinin 2020 yılı tutarlarının
farklılaştırılmasına ilişkin örnek dağılım Tablo 23’te görülebilmektedir. Ortalama kazanç
verileri gibi farklılaştırılmasının bu programların bölgesel düzeyde doğru kişilere
ulaşmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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6.4.

Türkiye’de

Entegrasyon

Oranını

Etkileyen

Değişkenlerin

Belirlenmesi ve Kümelenme Analizi ile İllerin Belirli Gruplara
Ayrılması
Belirli bir dönemde istihdama katılan kişilerin aynı dönemdeki toplam işsiz sayısına oranı
entegrasyon oranı olarak ifade edilmektedir. Bölgesel işgücü piyasası politikalarının
etkinliği belirli bir dönemde belirli politikalar uygulanan kişilerden ne kadarının işgücü
piyasasına entegre olduğunun belirlenmesi ile ölçülmektedir (Bkz.2.1.9).
Almanya’da Institute of Employment Research of the Federal Employment Agency
(IAB) tarafından yapılan bir çalışma ile bölgesel entegrasyon oranını etkileyen
göstergeler saptanmış ve saptanan göstergeler ile kümelenme analizi yapılarak iller
toplamda 12 gruba ayrılmıştır. Merkezi bir sınıflandırmanın gerçekleştirilmiş olduğu bu
çalışma neticesinde Almanya Federal İstihdam Ajansı her bir bölgenin genel özelliklerini
belirlemiştir. Bu kapsamda, aynı grupta olan illerde aynı tür politikaların uygulanması ve
bu illere verilen dönemlik hedeflerin benzer olması önerilmiştir (Bkz.2.1.9).
Benzer bir çalışmanın Türkiye’de de gerçekleştirilmesinin aktif politikaların etkisinin
değerlendirilmesi, hedeflerin adil olarak belirlenmesi, bölgesel düzeyde etkin olmayan
politikalardan vazgeçilerek yeni ve daha etkin politikaların uygulanması noktalarında
faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda, ilk aşamada Türkiye’de istihdam teşvikleri, Toplum Yararına Programlar,
Mesleki Eğitim Kursu ve İşbaşı Eğitim Programına tabi tutulan kişilerin ve danışmanlık
hizmetlerinden yararlanan il bazlı entegrasyon oranlarının belirlenmesi gerektiği
değerlendirilmektedir. Benzer şekilde, yerel işgücü piyasasının kendi etkinliğinin
ölçülmesi için belirtilen hizmetlerden yararlanmayan kişilerin de dahil edildiği genel
entegrasyon oranının belirlenmesi de önem arz etmektedir.
Daha sonra entegrasyon oranının bağımlı değişken olarak belirlendiği bir çalışma ile
bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişkenlerin regresyon analizi ile belirlenmesi
önerilmektedir.
Son adımda ise entegrasyon oranını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkileyen
bağımsız değişkenler ile kümelenme analizi yapılarak illerin belirli gruplara ayrılması
önerilmektedir.
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Yapılan çalışma neticesinde Türkiye’de:
•

Yerel işgücü piyasalarının destekleyici politika uygulanmayan halinin etkinlik
durumları tespit edilebilecektir. Destekleyici politika uygulanmayan kişilerin
entegrasyon oranının Türkiye ortalamasına göre düşük olduğu bölgelerde işgücü
piyasası politikaları daha yoğun bir şekilde uygulanabilecektir.

•

Her bir işgücü piyasası politikasının hangi illerde daha fazla etkin hangi illerde
daha az etkin olduğu ölçülecek ve bu politikaların daha az etkin olduğu illerde bu
durumun nedenleri incelenebilecektir.

•

İl veya bölge bazında işgücü piyasası politikalarının ayrı ayrı fayda maliyet
analizleri yapılabilecek, fayda maliyet oranı düşük olan programların ilgili
bölgelerde daha az uygulanmasına ilişkin kararlar verilebilecektir.

•

Entegrasyon oranını anlamlı düzeyde açıklayan göstergelerle iller belirli gruplar
altında toplanacaktır.

•

Entegrasyon oranını anlamlı düzeyde açıklayan göstergelerle yapılan kümelenme
analizi ile yerel işgücü piyasalarından birbirine yakın olanlar aynı gruplarda
toplanabilecektir. Klasik kümelenme analizinde göstergeler rastgele seçilirken bu
yöntemle yapılan kümelenme analizinde sadece yerel işgücü piyasasının
başarısını belirleyen entegrasyon oranını anlamlı düzeyde açıklayan göstergeler
analize dahil edilecektir.

•

Oluşan il gruplarının işgücü piyasalarının genel özellikleri belirlenecek, bu sayede
merkezden uygulanan politikalarda bu bölgelere göre farklılaştırmalar daha kolay
yapılabilecektir.

•

Hedeflerle yönetim yaklaşımı kapsamında aynı grupta yer alan illere benzer
hedefler verilecek bu sayede hedefler adil bir şekilde belirlenmiş olacaktır. Ayrıca
illerin performansları aynı grupta yer alan diğer illerle karşılaştırılabilecektir.

6.5.

İşgücünün Talep Yönünün Desteklenmesi Gereken Bölgelerin

Belirlenmesi
Dünyada emek talebinin %90’ı özel sektör tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle işgücü
talebinin yetersiz olmasına bağlı olarak işsizliğin yüksek olduğu yerlerde kalıcı
istihdamın sağlanabilmesi için özel sektörün desteklenmesi, yatırım yapılması için gerekli
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ortamın hazırlanması devletin temel görevidir (World Development Report, 2013, s. 115).
Türkiye’de özel sektör istihdamının ise %75’i KOBİ’ler tarafından oluşturulmaktadır.
ILO tarafından 2019 yılında 99 ülkede yapılan bir araştırmada KOBİ’lerin istihdama
katkısı %70 olarak belirlenmiştir (ILO, 2019; KOSGEB, 2015).
Az gelişmiş bölgelerde kişi başına düşen GSYİH’nın arttırılması, istihdamın arttırılması
ve yoksulluğun azaltılmasına ilişkin politikalarda işgücü piyasasının talep yönünün
canlandırılmasına yönelik uygulamalara sıklıkla başvurulmaktadır (Bkz. 2.1.8, 2.3.4).
Özel sektörün yeterince büyük olmadığı alanlarda işgücünün niteliğinin arttırılmasına
yönelik olarak uygulanan politikalar etkinsiz kalmaktadır. Türkiye’de işsizlik oranının
yüksek olduğu ve işgücü piyasasının talep yönünün yetersiz kaldığı bölgelerde özel sektör
işyerlerinin istihdam oluşturucu projelerinin desteklenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde
bu bölgelerde kurulacak yeni işyerlerinin de desteklenmesi istihdamın arttırılması
açısından önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, 2019 yılı TUİK işgücü istatistikleri ve TESK işyeri sayıları üzerinden
Düzey-II bölgeler seviyesinde işyeri sayısının işgücüne oranı ve işsizlik oranları
üzerinden bölgelerin talep yönlü politika ihtiyaçları sıralanacaktır.
Tablo 24: Düzey-II Bölgelerde İşgücü, İşsizlik Oranı, İşyeri Sayısı ve İşyeri Sayısının
İşgücüne Oranı Verileri
Bölge

İşgücü
(bin kişi)

İşyeri
Sayısı

32.549

İşsizlik
Oranı
(Yüzde)
13,7

2.037.429

İşyeriİşgücü
Oranı
0,0626

Türkiye
TR10 (İstanbul)

6.788

14,9

234.028

0,0345

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

853

11

62.937

0,0738

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

681

8,3

73.087

0,1073

TR31 (İzmir)

1.927

16

128.468

0,0667

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)

1.375

9,2

130.463

0,0949

TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)

1.261

9,8

105.676

0,0838

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)

1.648

11,2

106.487

0,0646

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

1.608

13,5

103.326

0,0643

TR51 (Ankara)

2.269

14,2

102.870

0,0453

TR52 (Konya, Karaman)

915

8

64.783

0,0708

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)

1.370

13,3

120.854

0,0882

TR62 (Adana, Mersin)

1.489

11,9

104.884

0,0704

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

1.117

18,1

83.557

0,0748
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TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde,
Kırşehir )
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

Nevşehir,

614
865

13,3

48.901

0,0796

14,5

58.475

0,0676

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

420

9,6

32.295

0,0769

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

332

7,6

26.608

0,0801

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

1.140

8,3

86.675

0,0760

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümüşhane)
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

1.181

89.097

0,0754

363

11,2

24.419

0,0673

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

344

9,8

19.407

0,0564

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

672

9,9

46.879

0,0698

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

700

25,9

34.846

0,0498

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

891

15,2

57.671

0,0647

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

1.100

23,4

60.230

0,0548

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

626

30.506
30,9
Kaynak: (TESK | Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, t.y.; TÜİK, 2020b)

0,0487

9,9

Tablo 24’te görüleceği üzere işyeri sayısının toplam işgücüne oranı bölgeden bölgeye
değişmektedir. 2019 yıllı işsizlik oranının %8,3 olduğu TR22 bölgesinde bu oran 0,1073
iken aynı dönem işsizlik oranı %30,9 olan TRC3 bölgesinde 0,0487’dir. Yani iki bölge
arasındaki fark %220’dir. Benzer şekilde aynı bölgeler arasındaki işsizlik oranı farkı
%385’dir.
İşyeri sayısının işgücüne oranının Türkiye ortalaması olan 0,0626’dan az olduğu ve
işsizlik oranının Türkiye ortalaması olan %13,7’den fazla olduğu TR10, TR51, TRB2,
TRC2 ve TRC3 bölgelerinde özel sektörün istihdam kapasitesinin geliştirilmesi ihtiyacı
bulunmaktadır.
Girişimciliğin desteklenmesi genel olarak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin
sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. İncelenen ülke uygulamaları da dikkate
alındığında, belirtilen bölgelerde işsizlik oranlarını düşürmek ve bu bölgelerde
sürdürülebilir büyümenin sağlanması için işyerlerinin istihdam arttırıcı projelerinin mali
olarak desteklenmesi gerektiği, girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve
girişimciliğin mali olarak desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
İşsizlik Oranı ve İşyeri Sayısının İşgücüne Oranı verilerinden Temel Bileşenler Analizi
(TBA) ile elde edilen, Düzey-II bölge sınıflandırmasına göre 26 bölge için talep yönlü
politika endeks değerleri aşağıdaki gibidir. Endeks değeri azaldıkça bölgenin talep yönlü
politika ihtiyacı azalmaktadır.
Tablo 25: Düzey-II Bölgelerin TBA Endeks Değerlerine Göre Sırası ve Endeks Değerleri
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Sıra

Bölge

Endeks Değeri

1

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

2,48697

2

TR10 (İstanbul)

2,061

3

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

1,92575

4

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

1,42177

5

TR51 (Ankara)

1,0262

6

TR31 (İzmir)

0,22689

7

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

0,21086

8

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

0,20915

9

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

0,05438

10

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

0,04776

11

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

-0,01621

12

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)

-0,18817

13

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

-0,27294

14

TR62 (Adana, Mersin)

-0,29562

15

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)

-0,38306

16

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

-0,47517

17

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

-0,47693

18

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)

-0,55243

19

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)

-0,62681

20

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

-0,69161

21

TR52 (Konya, Karaman)

-0,69665

22

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

-0,80145

23

TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)

-0,82044

24

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

-0,96535

25

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)

-1,07403

26

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

-1,33386
Kaynak: Bölgesel İşsizlik Oranı, İşyeri Sayısı ve İşyeri Sayısı verilerinden TBA ile elde edilmiştir.

6.6.

Düzey-II Bölge Seviyesinde Koordinasyon

Başarılı bölgesel işgücü piyasası politikası uygulanması için politika yapım sürecinde,
politikanın uygulanacağı alana ilişin güçlü istatistiklerin bulunması ve aynı bölge sınırları
içinde uygulanan diğer bölgesel politikalarla güçlü koordinasyon sağlanması önem arz
etmektedir.
Türkiye’de 2013 yılı itibarıyla bölgesel istatistikler Düzey-II seviyesinde toplanmaya
başlanmıştır. Bölgesel kalkınma politikalarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi ve
desteklenmesi amacıyla Düzey-II seviyesinde her bölge için sorumlu bir Kalkınma Ajansı
kurulmuştur. İstihdam politikalarının sahadaki uygulayıcısı konumunda olan İŞKUR’un

137

da diğer ulusal düzenlemelerle uyum ve koordinasyonun sağlanması için benzer bir
yapıya evrilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Her bir Düzey-II bölgede yer alan illerden birinde bulunan il müdürlüğünün koordinasyon
il müdürlüğü olarak belirlenmesinin bölge genelinde uygulanan diğer politikalarla uyum
sürecini güçlendireceği değerlendirilmektedir. Bu şekilde bölge sınırları dahilinde
toplanan işgücü istatistikleri doğrultusunda doğrudan politika uygulayıcısı olarak
görevlendirilecek bir İŞKUR birimi ihdas edilmiş olacaktır.
Bu birimler aracılığıyla coğrafi, ekonomik, demografik ve sosyo-kültürel özellikleri
bakımından farklılıklar gösteren her bir bölgenin işgücü piyasasına ilişkin kronik ya da
konjonktüre bağlı sorunlarının tespit edilmesi sağlanacaktır. Bu birimler tarafından
gerçekleştirilecek işgücü piyasasının yapısının anlaşılmasına ilişkin analizler sayesinde
her bir bölgedeki sorunlar tespit edilmiş olacak ve bu sayede bölgede uygulanan diğer
makro politika ve programlara bu uygulamaların istihdama olumlu etki etmesi noktasında
katkı sağlanabilecektir.
6.7.

Dezavantajlı Grupların Bölgesel Yoğunluğuna Göre Bölgesel

İşgücü Piyasası Politikalarının Farklılaştırılması
İkinci bölümde incelenen ülke uygulamalarında görüleceği üzere, dezavantajlı grupların
istihdam edilebilirliklerinin arttırılması için bölgesel aktif işgücü piyasası programları
uygulanmaktadır. Programlar özel politika gerektiren gruplar arasında işsizliğin en
yaygın olduğu bölgelerde öncelikle uygulanmaktadır.
Özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına entegrasyonu sürecinde kamu
istihdam hizmetlerinin yoğun uygulanması gerekmektedir. Bu noktada özellikle
danışmanlık hizmetlerinin önemli bir yeri vardır. Genellikle iş bulma motivasyonu düşük
olan bu kişiler için kamu istihdam hizmetlerinin ilk ayağını oluşturan danışmanlık
hizmetlerinin etkin ve doğru bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde kişinin
iş bulma ümidini daha fazla azalması ve işgücü piyasasına entegrasyonunun daha da
zorlaşması ihtimali ortaya çıkmaktadır.
Bu kapsamda, özel politika gerektiren gruplarının bölgesel yoğunluğuna göre ilgili
bölgelerde görev yapan İŞKUR personelinin ilgili hedef grubuna etkin danışmanlık
yapabilecek şekilde hizmet içi eğitime tabi tutulması gerektiği değerlendirilmektedir.
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Bir sonraki adımda ise ilgili bölgelerde bu kişilerin mesleki beceri ve niteliklerinin
arttırılmasına

yönelik

işgücü

piyasası

politikası

uygulanması

gerektiği

değerlendirilmektedir.
6.8.

Geçici

Koruma

Statüsündeki

Suriyelilerin

Yoğun

Olarak

Bulunduğu Bölgelerde Özel Önlemlerin Alınması
Avrupa devletlerinin Suriye mülteci krizi sürecinde yürütmüş oldukları politikalar
neticesinde refah düzeyi yüksek veya belirli mesleki nitelikleri bulunan Suriyeliler
Avrupa’da barınma imkânı yakalamıştır. Ancak çoğunlukla belirli bir mesleki niteliği
bulunmayan Suriyeliler Avrupa’da barınma imkânı bulamamışlar ve Türkiye’ye
sığınmayı tercih etmişlerdir. Bu durum, sığınmacıların yoğunlukla yaşadığı illerde işgücü
piyasalarının olumsuz etkilenmesine neden olmuştur (Akcan, 2018, s.64).
Dünya Bankası tarafından 2015 yılında yapılan “Suriyeli Mültecilerin Türk İşgücü
Piyasasına Etkileri Araştırması” adlı çalışmaya göre Türkiye’de, özellikle vasıfsız
işgücüne ihtiyaç duyan işverenler tarafından Suriyelilerin kayıt dışı olarak çalıştırıldığı
kaydedilmektedir. Aynı çalışmaya göre Suriyeli sığınmacılar, 2014 yılında Türkiye’de
yabancılar tarafından kurulan şirketlerin %26’sının ya sahibi ya da büyük hissedarı
durumunda yer almaktadır. Çalışmada, bazı illerde daha önceden Türkler tarafından
yapılan işlerin %1,4’ünün artık Suriyeli sığınmacılar tarafından gerçekleştirildiği
belirtilmektedir (Wagner, 2017).
En çok Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli (GKSS) yaşayan ilk 30 il ve yaş gruplarına
göre dağılımları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Tablo 26: GKSS Yoğunluğuna Göre İlk 30 İl
Sıran No

İl

GKSS Sayısı

1

İstanbul

507.773

GKSS'lerin Yerli
Nüfusa Oranı (Yüzde)
3,20

2

Gaziantep

450.866

21,70

3

Hatay

435.309

26,70

4

Şanlıurfa

420.941

20,30

5

Adana

249.185

11,10

6

Mersin

215.782

11,70

7

Bursa

176.820

5,70

8

İzmir

146.667

3,30

9

Konya

115.492

5,10

10

Kilis

108.290

76
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11

Ankara

97.733

1,70

12

Kahramanmaraş

92.119

7,90

13

Mardin

88.786

10,50

14

Kayseri

77.401

5,50

15

Kocaeli

55.128

2,80

16

Osmaniye

48.422

8,90

17

Malatya

29.607

3,70

18

Diyarbakır

23.140

1,30

19

Adıyaman

22.37

3,50

20

Batman

15.366

2,50

21

Sakarya

15.346

1,40

22

Şırnak

14.959

2,80

23

Manisa

13.517

0,90

24

Tekirdağ

12.549

1,10

25

Denizli

12.334

1,10

26

Elazığ

11.922

2

27

Muğla

11.279

1,10

28

Nevşehir

10.867

3,50

29

Afyonkarahisar

10.432

1,40

30

Burdur

7.984

2,90

Kaynak:(Mülteciler Derneği, 2020)

Tablo 27: Türkiye’de İkamet Eden GKSS’lerin Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı
Yaş Aralığı

Erkek

Kadın

Toplam

0-4

255.288

246.290

501.578

5-9

282.343

259.162

541.505

10-14

203.147

183.715

386.862

15-18

141.499

118.134

259.633

19-24

285.473

212.188

497.661

25-29

202.279

147.316

349.595

30-34

158.603

115.488

274.91

35-39

118.667

96.577

215.244

40-44

84.483

75.441

159.924

45-49

60.237

56.941

117.178

50-54

49.579

48.697

98.276

55-59

37.788

37.891

75.679

60-64

28.361

29.212

57.573

65-69

20.291

20.693

40.984

70-74

7.722

8.696

16.418

75+

7.708

9.975

17.683

TOPLAM

1.943.468

1.666.416

3.609.884

Kaynak:(Mülteciler Derneği, 2020)

Tablo 26 ve Tablo 27 incelendiğinde Türkiye’de yaşayan GKSS’lerin %54,8’inin çalışma
çağında bulunduğu ve bazı illerde yoğunlukla ikamet ettikleri görülmektedir.
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GKSS’lerin Türkiye’de bulundukları süre boyunca işgücü piyasasına entegre
edilebilmelerine ilişkin politikalarla birlikte ikamet ettikleri bölgelerdeki işgücü
piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına ilişkin politikaların da
uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.
Suriyelilerin Türklere göre daha düşük ücret düzeyinde ve kayıt dışı olarak çalışmayı
kabul etmesi Türk vatandaşı işçilerin işgücü piyasasının dışında kalmasına neden
olabilmektedir. Bu kapsamda, özellikle GKSS’lerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde kayıt
dışı istihdamla mücadeleye ilişkin eylemlerin titizlikle uygulanması gerektiği, kayıt dışı
işçi çalıştırmaya ilişkin uygulanan idari para cezasının bu bölgelerde daha yüksek oranda
uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.
Suriyeli Mültecilerin Türk İşgücü Piyasasına Etkileri Araştırması adlı çalışmada
GKSS’lerin özellikle nitelik gerektirmeyen işlerde istihdam edildiği belirtilmektedir.
GKSS’lerin alternatif işgücü arzı oluşturmasının etkisi ile aşırı yükselen bölgesel işsizlik
oranlarının normal düzeylere çekilmesine ilişkin olarak yeni istihdam oluşturacak talep
yönlü işgücü piyasası politikaları uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir (Wagner,
2017)
6.9.

Bölgesel İşgücü Talep Düzeyinin Ortaya Çıkarılması

Türkiye’de istihdamın korunması ve arttırılmasına yönelik olarak sıklıkla uygulanan
politikaların istihdam teşvikleri ve işgücünün niteliğinin arttırılmasına yönelik olarak
uygulanan kurs ve programlar olduğu görülmektedir. Ancak teoride, hali hazırda tam
kapasite ile çalışan işyerlerinin bulunduğu bir ekonomi içerisinde ilave bir personelin
maliyetinin teşvikler yolu ile azaltılmasının veya iş arayanların niteliklerinin kurs ve
programlar aracılığı ile arttırılmasının toplam istihdamın arttırılması noktasında bir
etkisinin olabilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Böyle durumlarda istihdam oluşturulabilmesi için işyerlerinin kapasitesinin arttırılması
ve girişimcilik destekleri yoluyla yeni işyeri açılmasının teşvik edilmesi ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır.
Bu nedenle klasik işgücü piyasası politikalarının dönüştürülmesine ve işveren
danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
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Almanya

ve

Avustralya’da

kamu

istihdam

hizmetleri

arasına

işletme

danışmanlığı/işletme mentorluğu desteklerinin de alındığı görülmektedir. İşletme
mentorluğu hizmeti kapsamında işletmelerin iş süreçleri uzmanlarca incelenmekte ve
kapasite geliştirilmesi için atılması gereken adımlar belirlenmektedir. Aynı şekilde
mevcut sermaye kapasitesi ile işletmelerde çıktının arttırılabilmesi için yeni personel
istihdam edilmesi gereken alanlar, karlılığın arttırılabilmesi için yeni kurulması gereken
departmanlar ve insan kaynakları politikası gibi konulara ilişkin değerlendirmeler
yapılmaktadır.
Türkiye’de işyerlerinin %99,8’i KOBİ’lerden oluşmaktadır. KOBİ’lerin de %95,3’ü 1-9
çalışanı olan mikro işletmelerdir. İşletme boyutları küçüldükçe genel olarak işverenlerin
pazar ve sektör bilgileri yetersiz kalmaktadır. Benzer şekilde bu işletmelerde modern
işletme yönetimi yaklaşımından uzak bir yapı bulunmakta, teknik bilgiler ve teknolojik
bilgi düzeyi yetersiz kalmakta ve işyerlerinin organizasyon yapısında zafiyetler
bulunmaktadır (Bayülken, 2017, s.38).
Sayılan sebeplerden dolayı Türkiye’deki işletmelerin büyük bir kısmının profesyonel
işletme danışmanlığı hizmetlerine ihtiyaç duyduğu söylenebilmektedir.
Yetiştirilecek teknik personellerle işletmelerin iş süreçlerinin incelenmesi ile KOBİ’lerin
hem küresel çapta rekabet güçlerinin arttırılması sağlanabilecek hem de tespit
edilebilecek personel ihtiyaçları ile yeni istihdam alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.
Bu kapsamda, özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin iş süreçlerinin
incelenmesine ilişkin destekler sağlanması önerilmektedir. Sağlanan danışmanlık
hizmetleri neticesinde işverenler karlılıklarının arttırılması için yapılması gerekenler
hakkında bilgi edineceklerdir. Bu sayede işyerlerinin eleman ihtiyacı bulunan alanları
tespit edilebilecek ve yeni istihdam oluşturulmuş olacaktır.
Bu çalışmanın ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla, bölgelere göre işgücünün gerçek
talep miktarı belirlenebilecek ve bu talebin karşılanmasına ilişkin bölgesel politikalar
uygulanabilecektir. Yapılan analizler neticesinde toplam işgücü talebinin yetersiz olduğu
bölgelerde

girişimcilik

desteklerinin

verilerek

özel

sektörün

kapasitesinin

geliştirilmesinin sağlanması önerilmektedir. Benzer şekilde işgücü ihtiyacının yeterli
düzeyde olduğu tespit edilen bölgelerde işyerlerinin yeni kişiler istihdam etmesini teşvik
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etmek için istihdam teşvikleri veya işgücü niteliğinin arttırılmasına yönelik aktif
politikalar gibi gerekli olan kamu istihdam hizmetlerinin sunulması önerilmektedir.
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SONUÇ
Bir ülkede, coğrafi ve stratejik durumlarda, tarihi gelişim sürecinde ve yerel örf ve
adetlerde ortaya çıkan bölgesel farklılıklar ilgili bölgenin gelişmişlik düzeyini önemli
derecede etkilemektedir. Ortaya çıkan bölgesel farklılıklar ise başta göç olmak üzere ülke
içerisinde devletlerin mücadele etmesi gereken çeşitli problemlere yol açmaktadır.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları
bulunmaktadır. Gelişmişlik farklılıklarının ortadan kaldırılması ve bazı bölgelerin
bölgesel kalkınma süreçlerinin tamamlanması için birçok politika uygulanmış ve
uygulanmaya devam etmektedir.
Uygulanan makroekonomik politikaların yanında istihdam politikalarının da yerel
kalkınmaya hizmet edecek şekilde bölgesel etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması
gerekmektedir. Bu noktada atılması gereken en önemli adım ulusal istihdam politikaların
yerel işgücü piyasalarının sorunlarına hitap edecek şekilde farklılaştırılmasını
sağlamaktır.
Devletin işgücü piyasalarına dolaylı ya da doğrudan müdahale araçlarının bölgesel
etkinlik

ve

verimlilik

düzeyinin

arttırılabilmesi

için

yapılabilecek

politika

farklılaştırılmalarının incelendiği bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde istihdam politikaları ve bölgesel politikalara ilişkin kavramlar ortaya
konduktan sonra literatür taraması yapılmıştır.
İkinci bölümde ise; Almanya, Fransa, Avustralya’nın uygulamış olduğu işgücü piyasası
programlarının bölgesel esaslı farklılaştırılmasına ilişkin politika örnekleri incelenmiştir.
Ülkeler arası önemli farklılıklar bulunmakla birlikte genel olarak aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir.
• Yerel işgücü piyasasının ihtiyaçlarının belirlenmesi sürecinde yerel otoritelerle
(Belediyeler, Eyalet Hükümetleri, Sivil Toplum Kuruluşları) işbirliği sürecine
büyük önem verilmektedir. İşgücü piyasası programlarının etkinliğinin bu
şekilde arttığı değerlendirilmektedir.
• Yerel işgücü piyasasının ihtiyaçlarının sosyal diyalog ve istatistikler ile ortaya
konmasının ardından sadece ilgili bölge sınırları dahilinde doğrudan bölgenin
ihtiyacına hitap eden işgücü piyasası programları uygulanmaktadır.
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• Yerel işgücü piyasalarının, işgücü istatistikleri ile profillerinin çıkarılarak
sınıflara ayrılması sağlanmıştır. Bu şekilde benzer iller aynı gruplarda
toplanmış, ortak sorunların çözümleri için geliştirilen politikaların etkinliği
noktasında karşılaştırmalı analizler yapılabilmesi sağlanmıştır.
• Uygulanan politikaların büyük bir bölümünde özel sektörün desteklenmesi
yoluyla işgücü talebinin arttırılması amaçlanmaktadır. Özel sektörün
desteklenme oranları bölgeden bölgeye değişmektedir. Bu oranlar bölgesel
önceliklere göre belirlenmektedir.
• Özel istihdam bürosu yapısındaki organizasyonlarla kamu istihdam kurumları
yoğun bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır.
• İşgücü piyasası programlarının genel çerçevesi merkezden belirlenmekte ve
merkez tarafından belirlenen sınırlar dahilinde bölgesel otoritelerce
farklılaştırılabilmektedir.
• Özel politika gerektiren grupların istihdamının arttırılması amacıyla bu kişiler
arasında işsizliğin yaygın olduğu bölgelerde doğrudan bu kişilerin
yararlanabildiği aktif işgücü piyasası programları uygulanmaktadır.
Çalışmanın üçüncü bölümünde asgari ücretin bölgelere göre farklılaştırılmasına ilişkin
ABD, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya modelleri incelenmiştir. Türkiye’de de
böyle bir metodun kullanılmasının gerekliliği tartışılmıştır. İncelenen modeller
doğrultusunda asgari ücretin bölgesel farklılaştırma sürecine ilişkin olarak Türkiye’de
kullanılabilecek bölgesel göstergeler incelenmiştir. Bu bölümün son kısmında ise
bölgesel satınalma gücü paritesine göre ve bölgesel ortalama günlük kazanç düzeyine
göre asgari ücretin 2020 yılı için bölgesel esaslı farklılaştırılmış tutarları örnek olarak
gösterilmiştir.
Dördüncü bölümde işlevsel işgücü piyasası bölgeleri tanımına değinilmiş, tanımlamada
kullanılan matematiksel yöntemler incelenmiştir. Ayrıca süreci başarılı bir şekilde
uygulayan Birleşik Krallık ve İtalya modelleri incelenmiştir.
Çalışmanın beşinci bölümünde Türkiye’de uygulanan istihdam politikalarından bölgesel
farklılıkları gözeten politikalara değinilmiştir. Özellikle İl İstihdam ve Mesleki Eğim
Kurullarının yerel işgücü piyasasının nabzının tutulması ve çözümlerin geliştirilmesi
noktasında önemli bir uygulama olduğu değerlendirilmiştir. Benzer şekilde bölgesel
gelişmişlik düzeylerine göre az gelişmiş bölgeye doğru gidildikçe desteğin kapsamının
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arttığı bölgesel yatırım teşvikleri işgücünün talep yönünün her bölgede güçlendirilmesine
güzel bir örnek uygulama niteliğindedir.
Çalışmanın altıncı bölümünde ise üçüncü ve dördüncü bölümde yer alan önerilere
ilaveten, incelenen ülke uygulamaları ile şekillenen diğer uygulama önerilerine yer
verilmiştir.
Yerel işgücü piyasasının sınırlarının bölgesel yeterlilik düzeyleri ve işe gidiş geliş
güzergahları ile belirlendiği işlevsel işgücü piyasası bölgeleri tanımının Türkiye’de de
kullanılması gerektiğine değinilmiş ve çalışma sonucunda elde edilebilecek çıktılar
tartışılmıştır.
Toplum Yararına Programların illere göre kontenjanı belirlenirken öncelikle ihtiyacın
saptanması gerektiği belirtilmiş ve işgücü piyasasına ait 17 farklı değişken kullanılarak
Temel Bileşenler Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda yerel işgücü piyasaları TYP
ihtiyacına göre sıralanmıştır.
İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programların etkinliğinin arttırılması amacıyla
katılımcı ödemelerinin illere göre farklılaştırılması önerilmiştir. Bu kapsamda illere göre
ortalama kazanç verileri kullanılarak, kurs ve program ödemelerine ilişkin 2020 yılı
tutarları için farklılaştırma modeli kurulmuştur.
İllerin yerel işgücü piyasalarının genel özelliklerine göre, entegrasyon oranını etkileyen
veriler üzerinden, belirli sınıflara ayrılması önerilmiştir.
Yerel işgücü piyasalarının talep yönünün güçlendirilmesi ihtiyacının belirlenmesine
ilişkin olarak işyeri sayısı, toplam işgücü ve işsizlik oranı göstergeleri kullanılarak Temel
Bileşenler Analizi yapılmış ve Düzey-II bölgeler işgücü talebi arttırıcı politika ihtiyacına
göre sıralanmıştır.
İşgücü piyasası politikalarının diğer makroekonomik politikalarla eşgüdümünün
sağlanması için İŞKUR’un taşra yapılanmasında değişiklik yapılması önerilmiştir.
Dezavantajlı grupların bölgesel yoğunluğuna göre ve işsizlik oranlarına göre bölgesel
politika farklılaştırılması önerilmiştir.
Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde meydana gelen
olumsuz durumların giderilebilmesine ilişkin ilave tedbirler önerilmiştir.
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İşyerlerinin iş süreçlerinin incelenmesi yoluyla bölgesel işgücü talep düzeyinin
belirlenmesine ilişkin çalışma yapılması, sonraki süreçte politikaların bu çalışmanın
sonuçlarına göre şekillendirilmesi önerilmiştir.
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