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XXI. yuzyrlrn egiginde Dunya'nln ikinci
bir "Endustriyel Devrim" yagadlgr ve bunun
da bilgi toplumunun olugumuna yo1 aqacak
bir sureq baglattlgl ifade edilmektedir.
"Gelecegin bilgi toplumu, insanlarr yetenek
ve yeterliligiyle farklr k~lmaktadrr.Bilginin ve
teknolojinin artan hrzrna ayak uyduramayan
ugraglarlnl boyle bir geligme qerqevesinde
geligteremeyen insanlarln en onemli
sorununun igsizlik olmaya devam edecegi
aqrktlr."
Gunumuzde istihdam sorununa artan
ilginin temel nedenlerinden biri, son 20 yllda
dunyanln onemli bir klsmlnda istihdam
kogullarrnln gittikqe bozulmasldlr. Endustri
Toplumlarl'nda Savag sonrasr donemde
ulagllan tam istihdam, 1970'lerden sonra
nihayete ermigtir. 0 tarihten bu yana, igsizlik
oranlarlnda surekli bir artlg gozlenmigtir.
Sorunu daha da vahimlegtiren, igsizligin
yuksek seviyesini israrla surdurmesi ve
gorunurde bu sorunu qozecek etkin
tedbirlerin olmaylgldlrl.
Bu durumun nedenleri ve muhtemel
qozumleri konusunda politikacllar ve
gorug
akademisyenler araslnda ciddi
ayrlllklarl
gozlenmektedir.
Ayrlca,
kuresellegme ve teknolojik degigmenin,
igsizligin azaltllmasr uzerindeki etkileri de
yeni endigeler dogurmaktadlr. Gittikqe artan
bedbinlik "qallgmanln sonu" kehanetine yo1
aqacak bir altyapl olugturmaktadlr.
AB'deki son veriler dikkate alrndlglnda
igsizlik duzeyinin endige verici derecede
yuksek olmaya devam ederek, % 10.8'e
ulagtlgl ve AB iggucunun % 5'ten fazlaslnln
en az 1 ylldan beri igsiz oldugu

gorulmektedir. Geleneksel tarlm ve sanayi
sektorleri surekli darallrken, hizmet sektoru
heryrl 1 ile 1.5 milyon i
imkanl
yaratmaktadlr. 1O'dan az igqi qallgtlran
~0~i'le
buyuk
r
firmalara gore iki kat daha
buyuk igqi almaktadlr. Birlik iqinde genqler
araslndaki ortalama igsizlik oranl halen %
20'lerin uzerindedir. Ayrlca kad~nlararaslnda
igsizlik, erkek oranlarlna nazaran % 3 daha
yuksektir2.
1997'nin son aylnda Luksemburg'da
toplanan AB istihdam Zirvesi'nde 15 uye ulke
tarihinde ilk kez sayllarl 18 milyonu agan
igsizlige dikkati qekmigtir. AB ulkeleri
arasrnda halen gunumuzde en fazla igsiz
Ispanya'da bulunmaktadlr. Bu ulkede
iggucunun % 19'u igsiz konumundadlr.
AB iqinde ispanyayr % 13 ile
Finlandiya, x13.6 ile Fransa, %12.1 ile italya
ve % 10 ile irlanda izlemektedir. igsizligin en
az oldugu ulke Luksemburg'da ise,
iggucunun sadece % 3.7'si igsizdir. Bu ulkeyi
% 4.5 ile Avusturya,% 5.6 ile Hollanda
izlemektedir. En uzun sureli igsizlik
slralamasrnda ise, jtalya ilk slralarda yer
almaktadlr.

Etkiiiz lstihdam Politikalar~
Bu yuksek oranlar AB ulkelerinde
istihdama donuk projelerin on plana
qlkmaslna yo1 aqmaktadrr. AB ulkelerinde
uygulamaya konulan bu projelerin temel
ozellikleri goyle ozetlenebilir.
Geqici ve duzensiz istihdam
olanaklarlnrn yaratllmasl. Bunlar araslnda
klsa, klsmi, mevsimlik ve belirli sureli ig
iligkileri sayllabilir,
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Egitim politikalar~; Mesleki egitim,
yeniden editim,
insan kaynaklar~n~n
geligtirmesine donuk egitim bi~imleri bu
arada sayllabilir,
Erken emekliligi tegvik programlarl
yoluyla genq ig~ilere i
yaratrlmaga
qallg~lrnasi, emek piyasasl kurumlar~nln
yeniden yaprlandrr~lmas~
ve igsizlere yonelik
danlgmanl~khizmetlerinin saglanmasl,
Emek piyasasrnln esneklegtirilmesi
ve klsmi sureli iglerin tegvik edilmesi,
Kendi hesabrna qalrgmak isteyenlere
kamu yard~mlarlnln saglanarak istihdam
yaratllmasr.
Bu donemde, geligen dunyanln da
onemli bir igsizlik sorunu ile kargrlagt~gl
gozlenmektedir. Nitekim, daha once merkezi
planlamaya sahip Dogu ve Orta Avrupa
ekonomilerinde 199011ardanbu yana kitlesel
bir igsizlik ortaya q~km~gtlr.

piyasaslnln slkrllgl, bu konuda etkili
olmaktadlr. 0zellikle asgari ucret, ig guvenligi
yasalarl, ucretdrg~ emek maliyetlerinin
yuksekligi, yuksek igsizlik yardlmlarl igsizligin
temel nedenleri olarak degerlendirilmektedir.
Bu gorugler kugkusuz herkes~ekabul
edilmemigtir. Bu gorugleri tenkit edenlere
gore, buyumenin yavaglamasrnr talep
yetersizliligi, teknolojik degigme, vasrf
uyumsuzlugu ve uluslararasl rekabetin hlzla
art191 etkilemigtir. Bu yaklaglmlara gore,
tedavi qareleri de bir yazardan digerine gore
onemli o l ~ u d edegigmektedir. Bir k ~ s ~ m
gorugler,
"emek
piyasasrnln
kurals~zlagtlr~lmasrna" (labour
market
deregulation) onem verirken, digerleri
uluslararas~ seviyede mikro ve makro
ekonomik politikalara yonelmektedirler.
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Pasifik DMu Avrupa :
Geligen ulkelerin buyuk bir klsm~nda,
istihdam sorunlarl yakln tarihlere kadar
uluslararas~ borq krizi, yap~sal uyum ve
istikrar tartlgmalarln~n golgesi altlnda
kalmlgtlr. Latin Amerika'nin yavag, yavag
ekonomik
duzenlemeye
yonelmesi,
ayrrca,Dogu
ve
Guney-Dogu
Asya
ekonomilerinin hlzla kuresellegen dunya
ekonomisinden
etkilenerek
krizlerle
kargllagmalarlna
ragmen, durumlarrnl
nispeten duzelttikleri gorulmugtur. Bu
ekonomiler,
ilaveten
dikkatlerini
kiiresellegme surecindeki optimal ekonomi
ve istihdam politikalarlna kayd~rmlglardrr.
Dunya Gaplnda igsizligin artlgrnl analiz
etme konusunda ~ o ksaylda faktor ileri
surulmektedir. Endustrilegmig ijlkelerde
sureklilik kazanan igsizligin aqlklamasl,
genelde emek piyasas~ orgutleriyle ilgili
olarak yapllmaktadlr. Bu goruge gore, emek

Kuresellegen
ve
bolgesel
butunlegmeler i ~ i n d e olan gunumuz
dunyaslnda Gumruk Birligi, K ~ ~ i ' l eihracat,
r,
rekabet dizisinde ister bu sureqler yoluyla
istihdam sorunlar~n~n
~ o z umesi
l
veya tersine
mevcut istihdam sorunlarrn~n bu sure~ler
yoluyla oneminin artarak daha da
geniglemesi perspektiflerinden baklls~n,
uretken isdihdaml genigleten daha yuksek
buyume h~zlar~ndan
daha etkin bir ~ o z u m
gurulmemektedir. Bunun da gunumuzdeki
an lam^, d ~ gekonomik iligkilere yonelmig
sagllkll buyuyen bir ihraq ekonomisidir.
Dunya
tecrubeleri,
ekonominin
ihracata dayalr yaplslnln kuresellegen
dunyamlzda daha yuksek bir buyumeyi
sagladlgl ve surekli "uretken istihdam"
yarattlglnl gostermektedir. 0 halde,
ekonomideki uretim birimlerinin niteligi de bu
amaqlara hizmet edecek ozellikte olmal~dlr.
Bunun anlaml, tum ekonomide,
ozellikle hizmet sektorlerinde rekabet
kabiliyetine sahip igletmelerin tegvikidir. Bu

iqletmeler, yeniliklere aqk, yuksek teknoloji
kullanan, vaslfll i q ~ istihdam
i
eden, dunya
piyasalarlndaki geliqmelere ve tuketici
taleplerine duyarll, i h r a ~urunleri ureten ve
pazarlayan,
bilgi Gaglnln taleplerini
karqrlayabilecek yenilik~i uretim birimleri
olmak zorundadlrlar. Boylece rekabete
dayall bir iqletme rnodelinin;
dinamik
ve degiqen
ihra~
pazarlarlnln taleplerine h~zlacevap verdigi
ve yeni talep potansiyeli yarattlgl,
ulkede yeni ve net iq irnkanlarr ve
istihdam sagladlgl,
bu yolla buyumeyi surekli hale
getirdigi gozlenmektedir.
Ayrlca, bu sure~teKO~i'lerin,yeni ve
net iq flrsatlarl yaratmada en onemli faktor
oldugu ortaya konulmuqtur. Kuqkusuz,
bunlarln baqarllarl toplam maliyet i ~ i n d e
iq~ilikmaliyetlerinin duqurulmesine, boylece
K ~ ~ i ' l e rrekabet
in
edebilir hale getirilrnesine
baglrd~r. Burada karqlrnlza, yaqam ve
Gal~qma koqullar~ seviyesi duqurulmeden,
toplam i q ~ i l i k maliyetlerinin azaltrlmasr
sorunu gelrnektedir. Diger bir ifade ile,
"sosyal dampingVe ve "kirli rekabete"
kaymadan, K O ~ i ' l e r i n rekabet sorununu
Gozme olanag~ buyuk oI$ude karqllanmlq
olmalldlr.
ihracatta baqarrnln diger ~ o onemli
k
bir koqulu ise, tuketici tercihlerine uygun
kaliteli ma1 uretmektir. Kureselleqme, fiyat
yanrnda tuketici tercihi ve kaliteyle de
birleqrnelidir. Ancak bu koqullarda ister Tek
Pazar'da, ister ise, dunya pazarlarlna
a~llmadabaqarl soz konusudur.
Bilindigi gibi, gunumuzde butun
diinyada "Fordist - Taylorist" uretim
modellerinden, "yalln uretim" veya "butunsel
kalite" bi~imindeyeni uretirn ve yonetirn
tekniklerine
hlzll
bir
donuqum
yaqanmaktadlr.

lqsizlik sorunu Turkiye a ~ ~ s l n d a~n o k
daha karmaqlk ve belirsiz bir nitelik
kazanmaktadlr. Turkiye'de iqsizlikle ilgili
analizlerde karqlmlza G~kan temel sorun,
iqsizligin nitelik degiqtirerek bir istihdam
sorununa donuqmesidir. Diger bir degiqle az
geliqrniq bir ernek piyasaslnda, k~rsal
kesimde geniq aile duzeni i~inde,kentlerde
ise, kaylt - dl91 istihdam bi~irnlerindehi$ bir
yasal yukumluluk ve kayrt i ~ i n egirmeyen
sektorlerde "iqsizligin uretken olrnayan
istihdam bi~imlerininartlqr" qeklinde ortaya
$~krnas~dlr.
Deyim
yerindeyse,
Turkiye'de
ekonominin yeterli geliqmemesinden dogan
yap~saliqsizlik, kendini bu kesimde yoksulluk
ve kentsel kesimde k a y l t d ~ q istihdam~n
~
geniqlemesi bi~imindeortaya koymaktadlr.
Bir baqka degiqle, bu koqullarda
iqsizlik kavraml yerini yoksulluga terk
edecektir. Bu istihdam~n niteligi uretirn
yonunden ziyade, gelir paylaqtlran bir
istihdam oluqundan etkilenmektedir.
ijretim artmadan boyle bir istihdam~n
geniqlemesi asllnda yoksullugun daha da
derinleqmesi anlamma gelecektir. Tarlm
sektorunun ve kentsel marjinal sektorun
ozelligi geniq aile duzeninin geleneksel ve
modern sektorlerde varlrglnl surdurmesi,
boyle bir istihdam bi~imininortaya Glklqrna
ve
vallglnl
surdurmesine
irnkan
saglayacaktlr. Tabir yerinde ise, iqsizligin
degil klrsal kesimlerde yoksullugun, kentsel
satlcrlarln
saylslnl
kesimde seyyar
arttlracaktlr ve "hantal ~IT'lerdekigizli iqsizlik
sorunlarl" da bunlara eqlik edecektir.
istihdam sorununa donuqen iqsizlik
beraberinde karmaqlk bir istihdam yaplsl da
getirmektedir. Her turlu koruma ve yasal
duzenden mahrum boyle bir Galrqmanln h~zla
~ o c u knufusa, kadlnlara, yabancl k a ~ a k

igqilere, formel sektorde qal~gandiiguk gelirli
gruplara yay~lmaolaslllg~guqliidur.
Boylece istikrarsrz, guvencesiz, k ~ s a
sureli, duguk ucretli, uretken olmayan, klsmi,
mevsimlik, geqici, belirli sureli vb. istihdam
biqimleri yaygrnlagacaktlr.

Yapiyl Yansrtmayan Oranlar:
II. Dunya savaglndan bu yana igsizlik
sigortasin~n o l m a d ~ g ~aile
,
igletrnelerine
dayall tarlm ve ketsel marjinal sektorleri ile
dikkati qeken geligme halindeki ulkelerin
insangucu kay~plarlnln hasaplanmas~ iqin
halen yeterli ve rasyonel bir yontem
bulunamam~gt~r.
Bu baklmdan "iggucu Hane Halk~
Anketi" ne dayanllarak yurutulen Turkiye'deki
igsizlik aragt~rmalar~,
ya Turkiye'nin gereksiz
ogunmelerine neden olacak derecede duguk
igsizlik oranl vermekte, ya da igsizlik olayr
gerqek boyutlari ile bir turlu hesaplan~p
ortaya konulamamaktadlr.
igsizlik sorununda diger bir problem,
igsizligin buyuk1u~unu tesbit etmek de
karglm~za q~kmaktadrr. Plan11 donemde
sarfedilen buyuk qabalara ragmen Turkiye'de
igsizligin, kay~t- d l g ~istihdamrn ve formel
istihdam~nyaprslnln yeteri aq~kl~kla
ortaya
kodugu soylenemez. Turkiye iqin bulunan %
7 civar~ndaki bu igsizlik OECD ve AB
ortalamalarlndan duguktur. Hayret edilecek
bir biqimde ispanya'nln % 20'lere ulagan
igsizligi yanlnda, Turkiye'de resmi veriler bu
oranln 113 duzeyinde bir igsizlik vermektedir.
Bu durumda
igsizlik problemi
aqlslndan iki temel sorunun soz konusu
oldugu soylenebilir. Eldeki veriler daha da
geligtirilerek Turkiye'de istihdam~nyaplsl
yeterli aq~kl~kla
ortaya konulmalr, ayrlca buna
uygun istihdam politikalar~ geligtirilmelidir.
Turkiye'nin bu her iki alanda da ciddi
eksiklikleri mevcuttur.

Bugunku
yaklag~m~ ile
UCO
normlarlna uygun tarifler yapan D~E,Hane
Halkr iggucu Anketi, DPT qal~gmalar~
ile ig ve
igqi Bulma Kurumu istatistikleri istihdam
sorununun boyutlar~n~
yeterli aq~kl~kla
ortaya
koymaktan uzaktlr. Bilindigi gibi boyle
yaklagrmlar kabaca % 7 oranlnda bir "igsizlik
ve % 7 oran~ndabir " eksik istihdam" ile
%14'lere yaklagan bir "at11 iggucu" ortaya
koymaktadlr.
0te yandan ileri suruldugune gore,
Turkiye'ye politik ve ekonomik istikrarslzllk
ile yuksek enflasyondan dolay1 yabanc~
sermaye girmedigi iqin boylece Turkiye
kuresellegmenin olumsuz sonuqlarlndan
korunmug bulunmaktad~r. Bunun anlam1
kuresellegmeyle daha da butunlegecek
Turkiye'nin potansiyel istihdam sorunlarlnn
daha artmasld~p.

-

H I ~NMus
I
Yavq Ekonomi :
Aslrnda ulkemizde bir yandan geligme
halindeki ulkelere ozgu bir nufus art191
yagan~rken,ayrlca uzun yrllar devam eden
kamu finansman dengesizliklerinin neden
oldugu ekonomik buyume istikrars~zl~klar~,
yuksek kamu aq~klar~
ve borqlanma bir "rant
ekonomisinningeligmesine neden olmugtur. "
Ekonomik yap1 uretiminden uzaklagmrg,
buyume, yatlrlm, ihracat art191yerine i~ ve
d ~ gborqlanma ile finanse edilen tuketime
dayandlrllrn~gtlr.Rekabet gucunu esas alan
bir kalk~nma modeli uygulanamam~gtlr.
Sanayide ciddi bir yat~rrm boglugunun
olugmas~,ekonominin uretim
yaratma
kapasitesini s~nrrlandrrrn~gt~r".
Bu durum Turkiye'de iggucunun
sektorel dagrlrmlna da yans~maktadir. Her
geyden evvel ekonominin yarlslnln tarlm
a g ~ r l ~ kolugu,
l~
bu sektorde karmag~k
istihdam
problemlerini
gundeme
getirmektedir. Bu istihdam problemi "gizli
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igsizlikten" ziyade,
"eksik
istihdam"
karakterlidir. 0zellikle "gorulebilir eksik
istihdam" tarrm sektorundeki igsizlik
sorunlar~nln niteligini belirlemekte, t a r ~ m
sektorunde "fazlal~
k ve "kaldirrlamamazl~
k
bir arada varlrglnl surdurmektedir.
Bagka bir ifade ile tarrm sektorunde
I
Ancak bu fazlal~
k
iggucu fazlal I ~ vardlr.
kaldlrlld~g~
taktirde tarrm sektorunde uretimin
dugmesi kaq~n~lrnazd~r.
Tarim uretimin
mevsimlik, geqici istihdam karakteri, uretimin
aile igletmeleri netiligi, yogun yard~mcraile
qalgmas~, kad~nve qocuk istihdami, tarrm
sektorundeki istihdam sorunlar~n~
karmag~k
bir yaplya sokmaktad~r.

yitirmesi veya kuqulmesi sonucu istihdamrn
daralmasryla yeni igsizler de eklenecektir. Bu
durum, qal~gmayagamlnda yeni sorunlara,
Endustri iligkileri'nde gerginliklere yo1
aqacakt~f4.

Bu perspektiften Turkiye'de istihdamln
yaplsrna ve igsizligin boyutlarlna topluca
bakacak olursak gu sonuqlara ulagmak
mumkundur.
"Turkiye'de
marjinal
iglerde
qalrganlarrn % 57'si haftadan 16 saatin
altlnda, % 31'i ise 35 saatin altlnda
qal~gmaktad~r".

Basitlegtirilmig bir ifade ile t a r ~ m
sektorunun eksik istihdam yapislna, kentsel
sektorun marjinal sektor istihdam yaprsr
adeta ilave olmakta, bu iki kesim birarada
Turkiye'de insan kaynaklar~ kaybrn~n
boyutlarin~belirlemektedir.

"Bu grup iqinde yer alanlarln % 63'u
kadlndrr. % 99'u ise yeni bir ig aramad~klarlni
beyan etmiglerdir. Dolayis~yla kadln
iggucunun marjinal qal~gmay~bir qal~gma
biqimi olarak kabullendigi anlag~lmaktad~t",

Bu nedenle Turkiye'de istihdam
sorunlar~nlndaha iyi anlagrlmas~aqsindan
klrsal eksik istihdam ile kentsel kay~t- dl91
sektor istihdamlnln daha iyi analiz edilmesi
gerekir. Cunku bu iki sektor Turkiye'de
toplam istihdamln 2 I3'sini olugturmaktadrr.

Turkiye'de istatistikler, toplam
igsizlerin OO/ 42'sinin bir ylldan uzun sureli
igsiz olduklarln~gostermektedir. Bu grubun
114'unu 3 y~ldan uzun sureli ig arayanlar
olugturmaktadlr. 6 aydan uzun bir suredir ig
arayanlarln % 65'i ise kadlndrr",

Dikkati qeken bir diger ozellik ise,
hizmet sektorleri
istihdamrnln
nisbi
genigligidir. Bu sektor saglrkl~ bir endustri
otesi toplum veya bilgi toplumu biqiminde
buyumekten ziyade, kayrt - dl91 marjinal
sektorlerin kentlere y ~ g d ~ gistihdam
~
sorunlarin~ yansitan uretken olmayan bir
sektore donugmektedir.
ileri suruldugune gore, "mevcut
igsizlere, Gumruk Birligi sonucu rekabet
gansl zay~f kimya, tarrma dayall endustri
urunleri, orman urunleri, uretiminde bilgi
yogunlutju fazla, ~ q u n c uSanayi Devrimi
urunleriyle rekabete zorlanacak sektorlerden
sayllan otomotiv, beyaz egya, elektronik gibi
sektorlerdeki bazr firmalarm yagama ganslnl

Uzun sureli ig arayanlar~n agag~
yukari yarrslnl ilk kez i
arayanlar
olugturmakta ve bunlar iqin de genqler
onemli bir yer tutmaktadrr. Bunun sonucu
olarak Tiirkiye'de uzun sureli bir genq igsizligi
ortaya qikmaktadlr,
"igsiz kallnan surelerin uzamasr,
igbulma umidini yitirmig, fakat igbag~
yapmaya h a m bir umutsuzlar ordusu"nun
ortaya qrkmaslna yo1 aqmaktadrr,
Ayr~ca"ig aramad~
klar~iqin iggucune
igsizlik oranlar~ iqinde
girmeyen dolay~s~yla
yer almayan bir grup 300.000'e yakin insan~
kapsamaktadrr. Bu grubun buyuk klsmln~
mesleki nitelikten yoksun bu nedenle ig
bulma
umidini
yitirmig
olanlar"
olugturmaktadlr,

-
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Turkiye'de
igsizligin
niteligi
tartlgmalarlnda yaplsal bir diger ozellik,
igsizligin bir genq igsizligi olarak ortaya
qlkmasldlr. Verilere gore Turkiye'de igsizlerin
% 48.7'sini 14 - 25 yag grubundaki genqler
olugturmaktad~r. Ig ve lgqi Bulma Kurumu
istatistiklerinde bu oran % 50.8'e
varmaktadlr. 0zellikle genqler araslnda
egitimli genqlerin oranl 1997'de %29.4'e
qlkmlgt~r,

istihdamln onemli bir bolumunu olugturan
kayrt - dl91 istihdamln da buyuklugu ve
niteligini bilmemektedir. Bu nedenle butun
oran ve analizler bir belirsizlik altlndadlr.
Belirli gruplara uygulanacak iglemler ile
igsizlik oranlarl ya qok duguk kalmakta, ya da
qok yukseklere qlkabilmektedir5.

Egitimli genqler araslnda da eksik
istihdamdakilerin oranl da yukselmekte, bu
oranln 1996'da %6'a qlktrgl belirlenmektedir,

Turkiye'de gerek kentsel tarrm
sektoru, gerek orgutlenmemig kay~t- dl91
sektorlerde
istihdam~n
yaplsl
"gozeneklegmig" bir ozellik gostermekte,
"gorulebilir ve gorulemez" eksik istihdam
biqimleri bu yaplda yogun bir gekilde yer
almaktadlr. Bunun dogal bir sonucu olarak,
aldatrc~ ve suni yapllar iqinde istihdam
genigledigi halde, uretim artmamaktadrr.

"~zelliklekentsel alanlarda egitimli
genq kadln iggucunun igsiz kalma egiliminin
erkeklerin oldukqa
ustunde
oldugu
gorulmektedir. Egitimli genq igsizlerin pay1
kentlerde % 28.8 iken, kadlnlarln oranl %
33.9'dur",
Turkiye'de igsizlerin vasfr ve egitim
duzeylerine baklldlg~nda% 48.7 ile ilk okul
mezunlarlnln en buyuk grubu olugturdugu
gorijlmektedir. lgsizlik oranlar~orta okulda %
41.6, lisede % 17.5'e qrkmaktadlr,

Geligen ulkelerde ve Turkiye'de formel
sektorlerdeki KIT'lerin istihdaml da bu
yapllar~ bozmaktadlr. Politik yaklagrmlarla
KiT'lerde ijretken olmayan eksik istihdam
ozellikle "gizli igsizlik" biqimleri hiq bir
verimlilik ve uretim art191 olmadan
geligmekte, girketlerde artan istihdam turn
qal~ganlar~nmotivasyonlar~n~etkilemek
suretiyle ciddi verimlilik ve uretim sorunlarl
yaratmaktadlr.

Egitim durumlarlna sektorler
itibariyle baklld~glndaise, "tarlmln en duguk
egitim
duzeyine
sahip
oldugu
anlagllmaktadlr. Tarlmda %3111ik bir kesim
okuma yazma bilmekte, bu oran sanayide %
5'e, hizmetler de ise, % 2'ye dijgmektedir,"

dzellikle bu yogun gizli igsizlikle
"gigmanlat~lm~g
ve hantallagt~r~lm~g"
istihdam
yaplslna bir de guqlu sendikacllar ve toplum
pazarllk sureqleri ilave oldugu zaman,
siztemin finansal qokugu daha da
hrzlanmaktadlr. Kugkusuz politik tercihleri
guqlu, sun'i istihdam artrglarlna yonelik bu
KIT politikalar~, en buyuk darbeyi dlga
aqllmlg kuresel rekabetten almaktadlr.

Sektorler itibariyle ilk okul
mezunlarrnln oranl yukselmekte, orta okul
mezunlarln~n oranl
dugmekte,
lise
mezunlarlnln oranl t a r ~ m ve sanayide
dugerken, hizmet sektorlerinde yukselme
gostermektedir,
lgsizligin yaplsl baklmlndan onemle
durulmasl gereken bagka bir konu isi, kaylt dl91 istihdamln varllgldlr. "Turkiye ekonomisi
iqindeki pay! % 50'lere ulagan kaylt - dl91
ekonomi, 6.7 milyonluk bir istihdam
kapasitesine sahiptir",

Sonuqta ister korumal~ KiT'lerin
finansal iflasl, ister ozellegtirmenin ortaya
q~karacaijl istihdam sorunlarryla Turkiye'de
"formel kamu emek piyasalar~"ndada ciddi
istihdam sorunlarl yaganmaktadlr.

*Turkiye tarlmdaki istihdamln yaplslnl
yeterli derecede bilmedigi gibi, kentsel

Serter, N.; "1998'e Girden igsizlik ve Egitirn ilirkisi"; Mercek Dergisi; Ocak 1998; s. 45.
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lg Yaratrnayan Politikalar:

olanagr sagladrglnl, buna kargrlrk hiq ig
bulamamrg veya bulmug olsa bile sigortalr
olarak qalrgmamrg kigilere yarar saglamayan
bir sigorta dalr olduguna igaretle, bu igsizlik
sigortasrnl kendi iqinde bir klsir dongu
yaratarak surekli sigortalr igqilere oncelik
tunlyacaglna
ve
istihdam
flrsatlarr
yaratacagrna igaret etmektedir,

Aslrnda ulkemizde qarprk igsizlik
yaplsrnln en onemli nedenlerinin uygulanan
Sosyal Politikalar oldugu ileri surulmektedir.
0zellikle "Sosyal Politikalar~n maliyetinin
surekli olarak kayltll sektore yuklenmesi,
devletin vergi, sigorta, fon seklinde "istihdam
vergileril'nin
agrrllgl
gibi
nedenlerle
istihdamln
kaylt-drgrna
yoneldigi"
belirlenmektedir.

0zellikle igsizlik sigortasrnrn yeni bir
"kara delik" olmamasr iqin gerekli tedbirlerin
allnmasr geregine deginmektedir,

MESS Haziran 1999 Bulteni'nde "igsiz
sayrsrnr artlrmak mr istiyorsunuz igte 10
emir" baglrgr altrnda igsizligi azaltmaya,
yonelik qok sayrda oneriyi s~ralamrgtrr.Bunlar
genelde burokrasiyi azaltmaya, yatlrlmlarl
hrzlandlrmaya, sosyal guvenlik yuklerini
indirmeye, enflasyonu dugurmeye', vergileri
azaltmaya, mali engelleri kaldrrmaga yonelik
tedbirlerdir.

Emek
piyasasrnln
yeniden
diizenlenerek,
ig
ve
igqi
bulma
fonksiyonlarlnln yeniden yaprlandtr~lmasr
zorunlulugu iizerinde durmaktadrr,
Yeni igyerleri aqllmadan igsizlik
sorununun qozulemeyecegine onemle igaret
etmektedir,

~ i S K ' i n "lstihdam
ve
Igsizlik
Raporu"nda, "temelde bu geligmenin
sendikal sistemden kaqrga neden oldugu ve
Turkiye'de kayrt-dl91 istihdamln 2,7 milyon
dolayrnda bulundugu belirtilmektedir. Ayrrca
aynr raporda, Turkiye yatrrrm egiliminin zayrf
oldugu ulkeler arasrnda sayrlmaktadlr."
"Turkiye'de aqrk igsizlik kadar, duguk katma
deger ve duguk gelir biqiminde kendini
gosteren eksik istihdam sorununun da ciddi
boyutlarda
oldugu
belirtilen
T~SK
Raporu'nda, igsizligin ozellikle son 10 yllda
etkisini giderek artlrdlgl" belirtilmektedir.
TISK,
sonuq
degerlendirmede;

itibariyle

yaptrgr

~zellikle, "igsizlik sigortasl iqin
ayrllan kaynaklarrn igsizlik sorunun
qozumunde anahtar olan yeni yat~rrmlarrn
yaprlmasr iqin gerekli finansman imkanlarrnl
s~nrrladlg~na"deginilmektedir ve krdem
tazminatrnt gundeme getirmektedir.
Nihayet son olarak, igsizlik sorunuyla
etkin bir mucadelenin aktif istihdam
politikalar~ndan
geqtigine
igaret
edilmektedip.
Turkiye, yeni girdigimiz 3. Bin Yllda,
kuresel geligmenin "Yeni Ekonomi" boyutunu
ve Bilgi igqisi aqlklarryla gelen qagdag
istihdam sorunlarrnl onemle dikkate almak
zorundadrr.

lgsizlik sigortantn bir igte sigortall
olarak qalrgrrken igini kaybedenlere istihdam

TiSK; igsizlik Sigortast, Aktif istihdam Politakalar~ve dzel istihdam Burolar~;Ankara; Mart 2000; s. 108 - 110
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