Türkiye’de İşsizlik Sorununa Genel Bir Bakış
Ülkemizde istihdam ve iş
sizlik, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel kökenli pek çok faktörün etkisiyle,
ülkemize özgü bir takım özellikler sergilemekte; geliş
mişbatılı ülkelerde yaş
anan istihdam ve iş
sizlik
sorunlarından farklı özellik ve boyutlara sahip bulunmaktadır.
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Giriş
Ekonomik ve sosyal dengeli bir kalkınma için iş
gücünün, aktif olarak üretim sürecine katılması son
derece önemlidir. Bu bağ
lamda iş
sizlik, üretimin temelini oluş
turan ve toplumların en değ
erli kaynağ
ı olan
insan kaynağ
ının kullanılamaması, harcanması anlamına gelecektir. Toplumda iş
siz bireylerin sayıca
çoğ
alması, ulusal gelirin oluş
umuna katkıda bulunamamalarına karş
ın, bölüş
ümde pay almaları sonucunu
doğ
uracaktır ki, bu durum da gelir dağ
ılımının bozulması, toplumsal refah düzeyinin gerilemesi yanında
kayıt dış
ı istihdamında giderek artmasına yol açacaktır.

İ
ş
sizliğ
in “azaltılması gereken önemli bir sorun” olarak algılanmasının gerisinde, iş
sizliğ
in gerek
birey ve ailesine gerekse ülke ekonomisine, çeş
itli maliyetler yüklemesi gerçeğ
i yatmaktadır. Üstelik
iş
sizlik, bireyleri, en temel sosyal haklarından biri olan çalış
ma hakkından da yoksun bırakmaktadır. Bu
bağ
lamda iş
sizlik, çalış
ma hayatının adeta özünü oluş
turmakta; bu nedenle de “özgürlüğ
ü arttırmak”,
“yoksulluğ
u yok etmek” günümüz toplumlarının vazgeçilmez temel iki hedefi haline gelmişbulunmaktadır.
Ancak ne yazık ki iş
sizlik; geçmiş
te olduğ
u gibi, günümüzde de gerek ekonomik gerekse sosyal yönden
geliş
me düzeyi ne olursa olsun, tüm toplumların “ortak en önemli sorunu” haline gelmişbulunmaktadır.
Nitekim küresel bir sorun haline gelen iş
sizlik diğ
er tüm ülkeleri olduğ
u gibi, ülkemizi de oldukça tehdit
etmekle kalmamakta; ne yazık ki boyutları ve önemi gün geçtikçe artmaktadır.
Bu çalış
manın amacı; Türkiye’de iş
sizlik sorununu, günümüzdeki boyutları ve genel özellikleri
çerçevesinde irdelemektir. Kuş
kusuz ki konu, “çok boyutlu” ve “oldukça” geniş
” tir. Bu nedenle, bu
çalış
mada iş
sizlik sorunu, kavram olarak ele alınmış
, iş
sizliğ
in anlamı, önemi ve türleri incelenmiş
;
ardından da, ülkemizde emek piyasasının yapısı, koş
ulları ve genel görünümü ile istihdamın yapısı ve
özellikleri incelenerek günümüzde iş
sizlik sorunun boyutları sayısal verilerden yararlanılarak irdelenmiş
tir.
A Kavram Olarak İ
ş
sizlik
“Çalış
ma isteğ
i ve yeterliliğ
i olmasına karş
ın, düzenli ve sürekli gelir sağ
layabilecek bir iş
i
bulunmayan kiş
iler”e “iş
siz” (Altan,2003:105); sosyoekonomik nitelikli bu olguya da “iş
sizlik” denir.
“İ
ş
siz” ve “iş
sizlik” kavramları, Türkçe’de “iş
i olmayan”, “kendini geçindirecek bir uğ
raş
ısı olmayan”
anlamlarına gelen ve “iş
” kökünden türemiş kavramlardır (Lordoğ
lu&Özkaplan,2003:393; Andaç,
2010:41).

İ
ş
sizlik çok çeş
itli ş
ekillerde tanımlana gelen bir kavramdır. Nitekim , “işaramasına karş
ın iş
bulamayanlar ile hali hazırda iş
leri varken, ekonomik koş
ullar nedeniyle iş
lerini kaybedenlerin
oluş
turduğ
u sosyal yönü ağ
ır basan ekonomik bir olgu” olarak da tanımlanabildiğ
i gibi;
(Korkmaz&Mahiroğ
ulları,2007:15) “üretim faktörlerinden biri olan “emeğ
in” tam kullanılamaması
durumunu ifade etmek üzere kullanılmaktadır (Biçerli,2000:401). “Birey” ve “toplum” açısından da
tanımlanabilen iş
sizlik
(Talas,1997:128129). birey açısından, “çalış
ma yeteneğ
inde, isteğ
inde ve
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çalış
maya hazır bir durumda olup da gelir sağ
layan bir iş
e sahip olamama durumu”nu ifade ederken;
“toplum” açısından da; “en değ
erli üretici kaynak olan iş
gücünün bir bölümünün kullanılamaması, boş
a
harcanma sı” olarak tanımlanmaktadır.

Klasik iktisatta “bir ülkedeki iş
gücü düzeyi ile istihdam düzeyi arasında ortaya çıkan fark” olarak
tanımlanan iş
sizlik (Korkmaz & Mahiroğ
ulları, 2007:15); emek arzının, emek talebinden fazla olması ya
da toplam emek talebinin toplam emek arzına göre yetersiz kalmasından kaynaklanan bir sorun olarak
değ
erlendirilmektedir. Yine iktisatçılar tarafından “mevcut ücret hadlerindeki iş
gücü arzı fazlası” olarak
tanımlanan iş
sizlik (Elliot,1997:466)“işarayıp da emek piyasasında işbulamayan kiş
i” olarak çok genel
bir ş
ekilde tanımlanabildiğ
i gibi; (Korkmaz&Mahiroğ
ulları,2007:16), teknik olarak ve iktisatçılar tarafından
“çalış
ma arzu ve iktidarında olup, emek piyasasındaki cari ve geçerli ücret üzerinden belirli sürelerde iş
aramasına rağ
men işbulamayan kimse” olarak tanımlanmakta; bu özelliklere sahip kiş
iye “iş
siz”, bu
olguya ise “iş
sizlik” denmektedir (Lordoğ
lu&Özkaplan,2003:393).
Bazı akademisyenler de iş
sizliğ
i; “cari ücret düzeyinde çalış
mak istediğ
i ve işaradığ
ı” ş
eklinden
ziyade; “kendi yeteneklerine ve aldığ
ı eğ
itim ve formasyona uygun iş
lerde ve bu iş
lere karş
ılık gelen bir
ücret düzeyinde çalış
mayı arzu etmelerine karş
ı iş bulamamaları” ş
eklinde tanımlamakta
(Ataman,1998:60) böylece, gönüllü iş
sizleri de tanıma dahil etmişolmaktadır.
Diğ
er taraftan iş
sizi iş
siz yapan temel unsurların çok iyi bilinmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.
İ
ş
sizi iş
siz yapan en temel unsurlar ise; “işarama eylemi” ve “bir iş
te çalış
ma arzusu” olarak kabul
edilmektedir (Korkmaz&Mahiroğ
ulları, 2007:16). Kavram, kendi isteğ
iyle iş arama faaliyetlerine son
vermişya da hiç işarama faaliyetinde bulunmamışkiş
ileri kapsamamaktadır. Bu nedenle; bir kiş
inin iş
siz
sayılabilmesi için öncelikle “çalış
ma isteğ
inde yani işarıyor olması”, ikinci olarak; “ çalış
ma yeteneğ
ine
sahip olması” yani bedensel ya da zihinsel olarak çalış
masını engelleyecek bir özrünün/engelinin,
hastalığ
ının bulunmaması ve nihayet üçüncü ve son olarak da “kiş
inin emek piyasasında yeteneğ
ine
uygun bir ücret getiren bir işbulamamışolması” gerekmektedir (Gündoğ
an&Biçerli,2003:202).
Uluslararası Çalış
ma Örgütü (ILO) ise iş
sizliğ
i, aynı anda ifade edilebilecek 3 temel kriterden
hareketle tanımlamaktadır (Gündoğ
an&Biçerli,2003:202203; Lordoğ
lu&Özkaplan,2003:65). Bu söz
konusu kriterler ise; “iş
i yok”, “işarıyor” ve “iş
e baş
lamaya hazır” dır.

➢ İ
ş
i yok (iş
i olmama) : Referans dönemi(tanımlanmışbir zaman dilimi/bir hafta veya bir gün)
içinde istihdam edilmemişolanları (ücretli ya da kendi hesabına çalış
ma ş
eklinde) kapsamaktadır.
➢ İ
şarıyor: Son üç ay içinde işarama kanallarından en az birini kullanmışolmayı gerektirmektedir
ki, işkurumuna baş
vurmak, doğ
rudan işiş
verenlere işbaş
vurusu yapmak ya da kendi iş
yerini
kurmaya yönelik giriş
imlerde bulunmak v.b. gibi eylemleri kapsamaktadır.
➢ İ
ş
e baş
lamaya hazır: Kiş
iye işteklif edildiğ
inde bu iş
i kabul edeceğ
ini öngörmektedir. Yani
referans dönemi boyunca ücretli ya da kendi hesabına çalış
ma ş
eklinde istihdam edilmeye hazır
olanların durumunu ifade etmektedir.
Nihayet ülkemizde iş
sizlikle ilgili verileri toplayan ve bu alanda Uluslararası Çalış
ma Örgütü (ILO)
norm ve standartlarına uygun istatistikler oluş
turan Türkiye İ
statistik Kurumu (TÜİ
K) ise iş
sizliğ
i;
“Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kar karş
ılığ
ı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak
hiçbir iş
te çalış
mamışve böyle bir işile bağ
lantısı da olmayan) kiş
ilerden işaramak için son üç ay içinde
işarama kanallarından en az birini kullanmışve 15 gün içinde iş
baş
ı yapabilecek durumda olan kurumsal
olmayan çalış
ma çağ
ındaki fertleri” “iş
siz”, olarak tanımlanırken; işbulmuşya da kendi iş
ini kurmuş
ancak iş
e baş
lamak ya da iş
baş
ı yapmak için çeş
itli eksiklerini tamamlamak amacıyla bekleyenlerden 15
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gün
içinde
iş
baş
ı
yapabilecek
(http://tuikrapor.tuik.gov.tr/).

kiş
ileri

de

aynı

kapsamda

değ
erlendirmektedir

B İ
ş
sizliğ
in Anlam ve Önemi
William H. Beveridge 1944 yılında yayımladığ
ı “Full Employment In A Free Society” adını taş
ıyan
ünlü eserinde daha o tarihlerde, iş
sizliğ
e iliş
kin görüş
lerini: “İ
ş
sizliğ
in yarattığ
ı en büyük kötülük tam
istihdam haline nazaran bizim kaybetmişbulunduğ
umuz ilave maddi refah değ
ildir. İ
ş
sizlikten doğ
an iki
büyük kötülük/tehlike vardır: Bunlardan ilki; iş
sizliğ
in, iş
siz kalan bireyde faydasız, iş
e yaramayan, arzu
edilmeyen insan olduğ
u hissini yaratması; ikincisi ise; iş
sizliğ
in insanların hayatına korkuyu getirmesidir
ki, bu korkudan da nefret doğ
ar” (Ekin, 1994:3) sözleriyle ifade etmek suretiyle; adeta iş
sizliğ
in anlam ve
önemini çok özlü bir ş
ekilde özetlemiş
tir.
Gerçekten iş
sizlik, hem geliş
miş hem de geliş
mekte olan tüm ülkeleri etkileyen; “sosyal”,
“ekonomik”, “siyasal” ve “psikolojik” birçok olumsuz sonuç doğ
uran son derece önemli bir sorundur. Bir
baş
ka deyiş
le iş
sizlik; geçmiş
te olduğ
u gibi, günümüzde de gerek ekonomik gerekse sosyal yönden
geliş
me düzeyi ne olursa olsun, tüm toplumların “ortak en önemli sorununu” oluş
turmaktadır.
Kuş
kusuz çalış
ma istek ve yeteneğ
inde olup da iş
siz kalmak, yani çalış
ma olanağ
ı bulamamak
insan yaş
amı üzerinde derin ekonomik, sosyal ve psikolojik etkiler yaratmaktadır. Ancak iş
sizlik, yalnızca
bu sorunu yaş
ayan “birey ve ailesi” açısından değ
il; aynı zamanda “ekonomik ve toplumsal” açıdan da
çok ciddi sonuçlar doğ
urmaktadır. Bir baş
ka deyiş
le iş
sizliğ
in “azaltılması gereken önemli bir sorun”
olarak algılanmasının gerisinde, iş
sizliğ
in gerek ekonomiye, gerekse birey ve ailesine çeş
itli maliyetler
yüklemesi gerçeğ
i yatmaktadır (Biçerli,2004:6).
Nitekim her ş
eyden önce ekonominin geneli açısından iş
sizlik, bir üretim faktörü olan emeğ
in atıl
tutularak potansiyel üretim gücünün değ
erlendirilememesi anlamına gelmektedir. Bu durum Amerikalı
iktisatçı Arthur Okun tarafından iş
sizlik ile üretim arasındaki iliş
kiden yola çıkılarak incelenmişve daha
sonra da bu iliş
ki, Okun Yasası olarak kabul edilmiş
tir (Biçerli,2000:402). İ
ş
sizlikle üretim kaybı
arasındaki iliş
kiyi ortaya koyan Okun Yasası, iş
sizlik oranındaki her %1’lik artış
ın, gayri safi milli hasılayı
(GSMH) %2,5 oranında aş
ağ
ıya çektiğ
ini göstermektedir. Bir baş
ka deyiş
le iş
sizlik oranındaki her %1’lik
artış
; gayri safi milli hasılanın (GSMH) olması gerekenden %2,5 oranında daha az gerçekleş
mesine yol
açmaktadır.

İ
ş
sizlik oranının yükselmesi, ekonomik sıkıntının arttığ
ının ve ekonominin gerileme dönemine
girdiğ
inin de önemli bir göstergesidir (Biçerli,2004: 6). Yine iş
sizliğ
in artmasının ulusal ekonomi üzerinde
yarattığ
ı olumsuz etkileri; “iktisaden faal olmayan nüfusun artmasına”, “iş
gücüne katılım oranının
düş
mesine”; “tüketici nüfus grupların giderek artmasına bağ
lı olarak istihdamdakilerin bakmak zorunda
olduğ
u birey sayısının artmasına”, “iş
sizlik sigortasının bulunması halinde toplumun, bulunmaması halinde
bireylerin tasarruf ve yatırım kaynaklarının üzerine ağ
ır bir tüketim baskısı yükleyerek, kalkınma
hedeflerine ters düş
en bir geliş
menin ortaya çıkmasına”, iş
sizlikle birlikte “bağ
ımlı çalış
anların azalmasına
bağ
lı olarak, aktif sigortalı sayısının azalmasına” ve dolayısıyla “sosyal güvenlik gelirlerinin azalmasına”,
“gelir dağ
ılımının bozulmasına”, “çalış
an sayısında ve iş
letme karlarında azalma yaratarak vergi
gelirlerinin azalmasına”, “sendikal hakların kullanımını olumsuz yönde etkileyerek sendikaların üye
sayısının ve pazarlık güçlerinin azalmasına” yol açması olarak sıralamak mümkündür (Tokol,2000:96).
Tüm bu sıralanan olumsuzluklara iş
sizliğ
in uzun süreli olması durumunda bireyin sahip olduğ
u “mesleki
bilgi ve becerilerinin aş
ınması” nedeniyle ekonomide ortaya çıkan “verimlilik kayıpları”nı da eklemek son
derece anlamlı olacaktır.
Diğ
er taraftan iş
sizliğ
in, kuş
kusuz bu sorunu yaş
ayan birey ve ailesi açısından da önemli olduğ
u;
bu bağ
lamda iş
sizlik sorununun birey ve ailesi üzerinde de son derece ciddi olumsuz etkiler yarattığ
ı
söylenebilir. Nitekim genellikle tek geçim kaynağ
ı ücret olan bireyin ve dolayısıyla ailesinin, bu gelir
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kaynağ
ından yoksun kalması, bireysel düzeyde ciddi olumsuz sonuçlar doğ
urmaktadır. İ
ş
sizlik sigortasının
bulunduğ
u ülkelerde, bireysel bir kader olmaktan çıkarılarak toplumsal soruna dönüş
en bu durum; hali
hazırda iş
sizlik sigortasının olmadığ
ı ya da kapsamının son derece sınırlı olduğ
u ülkelerde ise; bireylerin
üzerine adeta bir kabus gibi çökmektedir

İ
ş
sizliğ
in yarattığ
ı gelir kaybı nedeniyle yaş
am standardı düş
en bireylerde, fiziksel ve/veya
psikolojik bir takım sağ
lık sorunları/hastalıklar ortaya çıkabilmekte; gelir kaybı çeş
itli ş
ekillerde telafi
edilse bile, özellikle iş
sizliğ
in uzun süreli olması durumunda vasıf kayıpları yaş
anabilmekte; çalış
ma
yaş
amının kazandırdığ
ı disiplin ve alış
kanlıklar ortadan kalkmakta; tüm bu sorunlar da bireylerin yeniden
işbulmasını güçleş
tirmesi yanında; yeni bir işbulunsa dahi, yeni iş
teki istihdam koş
ulları çoğ
u kez bir
öncekinden düş
ük olabilmektedir (Tokol, 2000: 96).
Ayrıca iş
sizliğ
in, intihar, alkolizm, aile içi ş
iddet ve boş
anmalara yol açtığ
ı, çoğ
u kez yasal olmayan
yollara baş
vurma eğ
iliminin artması nedeniyle, toplumda suç oranlarının yükseldiğ
ine iliş
kin de birçok
araş
tırma sonucu bulunmaktadır (Biçerli,2004:6).
Diğ
er taraftan bir iş
te çalış
ıyor olmak bireylerin kendilerine olan özgüvenlerini arttırmakla
kalmamakta; topluma olan aidiyet duygusunu da güçlendirmektedir. Dolayısıyla bireyler iş
siz kalmakla
birlikte; sadece maddi bir gelirden yoksun kalmamakta; aynı zamanda çalış
ma hayatının kendilerine
kazandırdığ
ı/kazandıracağ
ı sosyalleş
me sürecinin de dış
ında kalmaktadırlar (Gündoğ
an & Biçerli, 2003:
201). Bu nedenle iş
sizlik, “ekonomik açıdan” “bir gelir kaybı” olarak değ
erlendirilirken; “sosyal açıdan” da
“bireyin kendisini yaş
adığ
ı topluma ait hissedip hissetmemesi” “sosyal içerilme/sosyal dış
lanma” durumu
ile de çok yakından ilgili bir sorun olarak değ
erlendirilmektir (Ataman,1999: 4).
Harvard Üniversitesi profesörlerinden ünlü iktisatçı ve düş
ünür Amartya Sen, 1997 yılında
Lizbon’da “Sosyal Avrupa” baş
lıklı toplantıda yapmış olduğ
u konuş
ması esnasında, “iş
sizliğ
in neden
olduğ
u 10 sorun ve olumsuzluğ
u” tanımlamış
tır (Gürsel&Ulusoy,1999:11). Sen’in bu tanımlaması,
günümüzde iş
sizliğ
in “toplum ve birey üzerinde yarattığ
ı etkileri”, dolayısıyla da “iş
sizliğ
in önemi” ni
özetlemesi açısından son derece dikkat çekicidir. Sen’e göre iş
sizliğ
in toplum ve birey üzerinde yarattığ
ı
etkiler, yani “iş
sizliğ
in neden olduğ
u 10 sorun ve olumsuzluk”:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Üretim kaybı, bütçeye külfet,
Özgürlük kaybı, toplumsal dış
lanma,
Vasıf kaybı, entelektüel yeteneklerin zedelenmesi,
Psikolojik etkiler,
Ortalama ömrün kısalması,
İ
steklilik kaybı ve mesleki çıkmaz,
Toplumsal iliş
kilerde kopuş
, aile yaş
amında çözülme,
Topluluklar arasında, kadın ve erkek arasında ayrış
malar,
Toplumsal değ
erlerde ve sorumluluk duygusunda gerileme
İ
ş
in örgütlenmesi ve yenilikler alanlarında blokajlar olarak sıralanmaktadır (Iş
ığ
ıçok, 2014:
65).

➢
Cİ
ş
sizlik Türleri ve Nedenleri

İ
ş
sizliğ
in her zaman aynı nedenle ortaya çıkması ve aynı sonuçları doğ
urması beklenemez.
Ülkelerin geliş
miş
lik düzeyleri, emek piyasalarının yapısı, yapısal ve dönemsel koş
ullar gibi birçok faktör,
iş
sizliğ
in de farklılaş
masına yol açmaktadır (Gündoğ
an&Biçerli,2003:205). Nitekim sonuçları aynı olan
veya niteliğ
i itibariyle birbirine benzeyen olguların, nedenleri; her zaman aynı olmayabilir.
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Çalış
ma gücüne sahip olup da çalış
mak isteyen bireylerin işbulamamalarının birçok nedeni olabilir.
Kuş
kusuz bu nedenlerin, “bireye” olduğ
u kadar “ekonomiye” de bağ
lı olduğ
u bilinmektedir. Bununla
birlikte; iş
sizlik sorununa eğ
ilenler açısından özellikle ekonomik ve sosyal yapıdan kaynaklanan nedenler
büyük bir önem taş
ımaktadır. Bu nedenler de, ülkelerin geliş
miş
lik düzeylerine göre değ
iş
tiğ
i gibi,
dönemlere göre de değ
iş
ebildiğ
i gözden uzak tutulmamalıdır (Koray&Topçuoğ
lu,1993:102).
Benzer ş
ekilde iş
sizlik olgusu da, sorun olarak “iş
sizlik sorunu” ş
eklinde tek bir olguya indirgense
de; nedenleri araş
tırıldığ
ında, ortaya çok farklı açılımlar çıkabilmektedir (Lordoğ
lu&Özkaplan,2003:395).
Bu nedenle, iş
sizlik konusunda bir sınıflandırma yapma gereğ
i ortaya çıkmaktadır.

İ
ş
sizlik çeş
itli ş
ekillerde sınıflandırılabilmektedir. Bir baş
ka deyiş
le iş
sizliğ
in tek ve mutlak bir
sınıflandırması yoktur. Bu sınıflandırmalarda da, ülkenin yapısı, teorisyenin dünya görüş
ü, konuya verdiğ
i
önem v.b. gibi birçok faktör rol oynamaktadır (Baş
taymaz,1983:246). Nitekim “derece yönünden”;
tamkısmi, “istem yönünden”; “gönüllügönülsüz”, “süre yönünden”; “kısauzun süreli” olarak
sınıflandırılabilen iş
sizlik (Tokol,2000:97); yaygın olarak “açık ve gizli iş
sizlik” olarak sınıflandırılmakta; bu
ayrıma bazı kaynaklarda sürekli durgunluk da eklenmektedir (Iş
ığ
ıçok,2014 :84)
Açık iş
sizlik, çalış
ma arzu ve gücünde olduğ
u halde, cari ücret düzeyinde aktif olarak işarayıp da
bulamayanların toplamını ifade etmektedir (Korkmaz & Mahiroğ
ulları: 2007: 33; Kocaoğ
lu,1997:154).
Nitekim açık iş
sizlik; genellikle işolanaklarının mevcut olmayış
ı nedeniyle, iş
gücünün gönüllü olmaksızın
katlanmak zorunda kaldığ
ı boş
ta gezerlik olarak tanımlanmaktadır (Baş
taymaz,1983:248).
Çalış
ma arzu ve gücüne sahip olup da işbulamamanın yani açık iş
sizliğ
in birçok nedeni olabilir. Bu
nedenlerin çokluğ
u çok sayıda açık iş
sizlik türünün ortaya çıkmasına da yol açmış
tır (Kocaoğ
lu,
1997:154). Diğ
er taraftan yine bu nedenler, yukarıda da belirtildiğ
i gibi, “birey”e olduğ
u kadar,
“ekonomi”ye de bağ
lı bulunmakta; özellikle de “ekonomik ve sosyal yapıdan kaynaklanan nedenler”
büyük bir önem taş
ımaktadır (Koray,2000:139). Ekonomik ve sosyal yapıdan kaynaklanan nedenler ise;
ülkelerin geliş
miş
lik düzeyleri ile dönemlere göre değ
iş
ebilmektedir. Bu bağ
lamda; “oluşnedenlerine
bağ
lı çeş
itli açık iş
sizlik türlerinden” söz edilebilir. Bunlar; “mevsimlik”, “teknolojik”, “yapısal”,
“konjonktürel” ve “geçici” olmak üzere, baş
lıca beştüre ayrılarak incelenmektedir (Zaim, 1990: 157;
Baş
taymaz, 1983: 250253, Tokol, 2000: 97; Korkmaz & Mahiroğ
ulları, 2007: 33).
Bununla birlikte; teknolojik geliş
melerin yol açtığ
ı bir iş
sizlik türü olan teknolojik iş
sizlik, son
yıllarda bazı kaynaklarda, yapısal iş
sizliğ
in bir parçası olarak kabul edilmekte ve değ
erlendirilmektedir
(Gündoğ
an&Biçerli, 2003:206; Biçerli, 2000:413). Bu durum da kuş
kusuz, teknolojik iş
sizliğ
in yapısal
özellikler taş
ımasından kaynaklanmakta; bu bağ
lamda oluşnedenlerine bağ
lı açık iş
sizlik türleri de;
mevsimlik, yapısal, konjonktürel ve geçici olmak üzere 4 baş
lık altında toplanmaktadır.
“Mevsimlik iş
sizlik”; mevsim koş
ulları ve değ
iş
meleri sonucu bazı mal ve hizmetlerin üretiminin
azalması veya bazı mal ve hizmetlerin talebinde meydana gelen düş
üş
ler sonucunda ortaya çıkan iş
sizlik
türü olarak tanımlanmaktadır (Gündoğ
an&Biçerli, 2003:209). Bir baş
ka deyiş
le mevsimlik iş
sizlik; emek
talebinde meydana gelen dalgalanmalardan kaynaklanan bir iş
sizlik türüdür.
Bazı iktisatçılar tarafından yapısal iş
sizliğ
in bir parçası olarak değ
erlendirilen ve bu nedenle yapısal
iş
sizlik içerisinde incelenen “teknolojik iş
sizlik” ise; üretim sürecinde insan gücü yerine makine ikame
edilmesi veya daha üretken yöntemlerin, yeni teknoloji ve tekniklerin kullanılmasından kaynaklanan bir
iş
sizlik türüdür (Zaim, 1990:169; Korkmaz&Mahiroğ
ulları, 2007:36; Baş
taymaz, 1983:251). Teknolojik
iş
sizlik yine, üretimde emek tasarrufu sağ
layan teknolojilerin kullanılması, üretimin yeniden
organizasyonu, yeni maddelerin ikamesi, geliş
tirilmesi ve geliş
mişidari yöntemlerin uygulanması sonucu
ortaya çıkan iş
sizlik türü olarak da tanımlanmaktadır (Tokol, 2000:98).
Genel olarak; toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısında meydana gelen değ
iş
imlere bağ
lı
olarak ortaya çıkan iş
sizliğ
e “yapısal iş
sizlik” adı verilmektedir (Özdemir&Ersöz&Sarıoğ
lu;2006:70).
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“Bünyevi” veya “strüktürel iş
sizlik” adı da verilen yapısal iş
sizlik; iş
sizlik türleri arasında en ciddi ve
dolayısıyla çözümü en güç iş
sizlik türü olarak değ
erlendirilmektedir (Gündoğ
an&Biçerli,2003:207).
“Devri iş
sizlik”, “devresel iş
sizlik” veya “talep yetersizliğ
i iş
sizliğ
i” adı da verilen “konjonktürel
iş
sizlik” ise; ekonomik yapıda meydana gelen dalgalanmalara bağ
lı olarak ortaya çıkan bir iş
sizlik türüdür
(Koray;2000:141). Konjonktürel iş
sizlik; piyasa ekonomilerinde ekonomik faaliyetlerdeki dönemsel
dalgalanmaların yarattığ
ı bir iş
sizlik türü olarak da tanımlanmaktadır (Gündoğ
an & Biçerli, 2003: 208).
Bir ekonomide emek arz ve talebi arasında genel bir denge olduğ
u zaman bile, çalış
anların kısa
süreli iş
yerleri arasında yer değ
iş
tirmesinden, emek mobilitesinden kaynaklanan iş
sizliğ
e “geçici iş
sizlik”
adı verilmektedir. “Friksiyonel” veya “arizi” iş
sizlik olarak da adlandırılan geçici iş
sizlik; genellikle yeni bir
iş
e geçişsüreci nedeniyle veya piyasadaki açık iş
ler konusundaki bilgi eksikliğ
inden kaynaklanmaktadır.

İ
ş
sizlik türleri içinde diğ
erlerinden nitelik yönüyle farklı olan “gizli iş
sizlik”, iş
sizliğ
in bir türü
olmasına
rağ
men
“özel”
bir
durumu
açıklamaktadır
(Lordoğ
lu&Özkaplan,2003:401;
Gündoğ
an&Biçerli,2003:206). Bir baş
ka deyiş
le gizli iş
sizlik olgusunda açık iş
sizlikten farklı olarak bireyin
bir iş
i vardır ve birey teknik olarak iş
siz değ
ildir. Ancak bireyin toplam üretime katkısı ya çok azdır ya da
hiç yoktur. Bu nedenle bu tür çalış
ıyor görünen birey veya bireylerin o işalanından çekilmeleri halinde
üretim düzeyinde bir değ
iş
iklik ortaya çıkmaz (Özdemir&Ersöz&Sarıoğ
lu;2006:7). Yine gizli iş
sizlik; üretim
teknolojisi sabit kalmak koş
uluyla herhangi bir üretim aş
amasında bulunan iş
gücünün bir bölümünün
üretim dış
ına alınması durumunda; üretim hacminde bir azalma söz konusu olmuyorsa, gizli iş
sizlikten
söz edilebilir ş
eklinde de tanımlanmaktadır.
Sürekli durgunluk ise; ekonominin yapısından kaynaklanan, sürekli ve yaygın biçimde ortaya çıkan
bir iş
sizlik hali olarak tanımlanmaktadır (Kocaoğ
lu,1997:159). Nitekim sürekli durgunluk; bazı
ekonomilerin, belirli bir büyüme sonrası bir süre ekonomik durgunluk yaş
amalarıyla birlikte; üretim
hacminde daralma ve dolayısıyla kronik iş
sizlik sorunu ile karş
ı karş
ıya kalmalarını ifade etmektedir
(Korkmaz&Mahiroğ
ulları,2007:40).
Açık iş
sizlik kadar hayati önem taş
ıyan bir diğ
er istihdam sorunu da “eksik istihdam”
(underemployment). dır. İ
ş
gücü, istihdamdakiler ve iş
sizler olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Bu iki
kategori arasında yer alan üçüncü bir kategori de, “eksik istihdam” dır (Gündoğ
an&Biçerli,2003:8). Eksik
istihdam genel anlamda; istihdam edilen emeğ
in temsil ettiğ
i verimli/üretken kapasitesinin harcanmasını
ifade etmektedir (Baş
taymaz,1983:253). Bir baş
ka deyiş
le eksik istihdam; istihdam edilen emeğ
in
üretken kapasitesinden çeş
itli nedenlerle tam olarak yararlanılamamasıdır.
Uluslararası Çalış
ma İ
statistikçileri Konferansı’nın (ICLS) 1982 yılında gerçekleş
tirilen 13.
toplantısında; eksik istihdam; “görülebilir” ve “görülemeyen” eksik istihdam olmak üzere iki kategoriye
ayrılmış
tır (Gündoğ
an&Biçerli,2003:9). “Görülebilir eksik istihdam; çalış
ma sürelerinin normal çalış
ma
sürelerinden daha kısa olması; çalış
anların arzuları dış
ında kısmi süreli çalış
maya mecbur olmalarıdır.
“Görülemez/Görülemeyen eksik istihdam” ise; bireyin çalış
ma süresinin aş
ırı derecede kısa olmamasına
rağ
men, gelirinin aş
ırı ş
ekilde düş
ük veya çalış
tığ
ı iş
in niteliğ
inin çalış
anın kapasitesini ve vasfını tam
olarak kullanmasına olanak vermemesidir. Bu tür eksik istihdam; “gizli eksik istihdam” olarak da
adlandırılmaktadır (Ekin,1971:32).
Diğ
er taraftan Uluslararası Çalış
ma İ
statistikçileri Konferansı’nın (ICLS) 1998 yılında
gerçekleş
tirilen 16. toplantısında; eksik istihdamı ölçmenin temel amacı; “istihdam sorununu daha iyi
analiz ederek, kısa ve uzun dönem politikaların değ
erlendirilmesine ve oluş
turulmasına, verimli ve
özgürce seçilen istihdamı arttırmaya yönelik önlemlere yardımcı olmaktır” ş
eklinde ifade edilmiş
tir
(Gündoğ
an&Biçerli,2003:10). Yine aynı toplantıda eksik istihdamın “tanımı ve ölçülmesi” yeniden gözden
geçirilmiş
, eksik istihdam; “zamana dayalı eksik istihdam” (timerelated underemployment) ve “yetersiz
istihdam” (inadequate employment) olarak ikiye ayrılmış
tır (Gündoğ
an&Biçerli,2003:9).
DTürkiye’de Emek Piyasasının Yapısı ve Genel Görünümü
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Türkiye’de yaş
anan iş
sizlik sorununun boyutlarının irdelenmesinin amaçlandığ
ı bu çalış
mada,
öncelikle, ülkemizde emek arz ve talebinin buluş
tuğ
u, emek piyasasının yapısı, koş
ulları ve genel
görünümü ile istihdamın yapısı ve özelliklerine değ
inmek yararlı olacaktır.
Türkiye’de emek piyasası, “çok parçalı” bir yapıya sahip bulunmakta; “kırsal istihdamkentsel
istihdam”, “formel sektörinformel sektör”, “tarımsal istihdam sanayi istihdamı” gibi, çeş
itli “dual/ikili”
yapıların bir arada bulunduğ
u bir nitelik arz etmektedir (Gündoğ
an&Biçerli,2003:209). Bir baş
ka deyiş
le;
ülkemizde emek piyasasının yapısı ve iş
leyiş
ine iliş
kin sorunların baş
ında, emek piyasasının parçalı bir
yapıya sahip olması gelmekte; bu sorunu emek piyasasının yeterli esnekliğ
e sahip olmaması,
kurumsallaş
ma düzeyinin düş
ük ve istihdam hizmetlerinin yeterince sağ
lanamaması gibi sorunlar
izlemektedir (Özdemir& Ersöz & Sarıoğ
lu,2006:93).
Nitekim Türkiye’de birbirine benzemeyen birçok emek piyasası birlikte bulunmakta; bu söz konusu
emek piyasaları da baş
lıca üç grup altında toplanarak incelenmektedir (Koray,2008:406407). Bunlardan
ilki olan “birincil emek piyasasında”; kamu personeli olarak çalış
anlar, sendikal açıdan örgütlenmişolanlar
ve nitelikli iş
lerde çalış
anlar yer almaktadır. Bu grupta yer alan çalış
anlar için çalış
ma koş
ulları ve
koruyucu yasal önlemler büyük ölçüde iş
lemektedir.
Yine asgari ücret ve asgari ücretin üzerinde bir ücretle çalış
an, kayıtlı ekonomide yer aldıkları için
sosyal güvenceleri olan ve belirli ölçüde yasal korumadan yararlanan bir gruptan daha söz edilebilir ki, bu
grup da “ikincil emek piyasası” olarak nitelendirilmektedir. Bu tür emek piyasasında yer alanlar için iş
bulmak kolay olmamakla birlikte; ücretleri nispeten daha düş
ük olsa da iş
in sağ
ladığ
ı bir güvenceden söz
edilebilir.
Nihayet üçüncü ve son emek piyasası ise; “üçüncül emek piyasası” olarak nitelendirilmekte ve
Türkiye’de
çalış
anların
önemli
bir
bölümünün
bu
grup
içinde
yer
aldığ
ı
ileri
sürülmektedir(Koray,2008:407). Üçüncül emek piyasasının en önemli özelliğ
i; hemen hemen hiçbir yasal
güvencenin söz konusu olmaması, informel/marjinal sektörlerde, geçici iş
lerde, çalış
aniş
siz çizgisinde
gidip gelen kesimden oluş
masıdır.
Diğ
er taraftan,
➢ Genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olması yanında;
➢ Büyük bir emek arzı fazlalığ
ının olması,
➢ İ
ş
gücünün nitelik itibariyle genç ve niteliksiz olması,
➢ Tarımsal istihdamın büyüklüğ
ü,
➢ Ücretli çalış
anların toplam istihdam içerisindeki payının azlığ
ı ile
➢ Emek piyasasındaki kurumsallaş
ma düzeyinin düş
ük ve yetersiz olması,
➢ Yeterli istihdam hizmetlerinin sunulamaması v.b. gibi sorunlar, Türkiye’deki emek
piyasalarının diğ
er temel özellikleri olarak sıralanabilir.
Türkiye’de emek piyasasının çok parçalı bir yapıya sahip olması yanında, dikkati çeken ilk ve en
önemli özellik; kuş
kusuz, emek arzını belirleyen “nüfus” ve “nüfus yapısı”dır. Nitekim Türkiye, “nüfus
yapısı” itibariyle; “genç”, “artış eğ
ilimi” açısından da, “nüfusun hızlı arttığ
ı” bir ülkedir
(Korkmaz&Mahiroğ
ulları,2007:42).
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2015 sonuçlarına göre 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle,
Türkiye’nin nüfusu; 78. 741.053 olup, bu nüfusun %50,18’ini 38.984.302 kiş
i ile erkekler, %49,82’ini
38.711.602 kiş
i ile kadınlar oluş
turmaktadır (
www. tüik
. gov.tr)
15 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan, Türkiye İ
statistik Kurumu (TÜİ
K) İ
ş
gücü İ
statistikleri Mart
2016 Sonuçlarına göre; ülkemizde 15 ve daha yukarı yaş
taki nüfus; 58 bin 493 kiş
i olup,
(
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21577
). 58.493 kiş
inin 28 .901 kiş
isi erkek, 29.592 si
ise kadındır. 2016 yılı TÜİ
K verilerine göre Türkiye’de ortalama yaş 30,4’tür (
www.aktfve
saglikliyaş
am2016.com ). ABD Nüfus Ofisi’ne göre, dünyanın Meksika’dan sonra, 2. en genç nüfusa sahip
olan ülkesi olup; 2025 yılında dünyada genç nüfus oranı en yüksek ülkesi olması beklenmektedir. Nitekim
genç nüfusa sahip olan ülkemizde; çalış
ma çağ
ındaki nüfusa her yıl yaklaş
ık 1 milyon kiş
i eklenmektedir
(Özdemir & Ersöz & Sarıoğ
lu, 2006:93).
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Diğ
er taraftan ülkemizde nüfusun geliş
imine bakıldığ
ında; iki temel özellik dikkat çekmektedir
(Iş
ığ
ıçok,2005:108):
➢ Bunlardan ilki; II. Dünya Savaş
ı’ndan sonra baş
layan ve % 2,8 olan nüfus artışhızının
giderek düş
mesi,
➢ İ
kincisi ise; ekonomik geliş
meye koş
ut olarak ortalama yaş
am beklentisinin geçmişyıllara
göre giderek artmasıdır.
Türkiye'de 
nüfus artışhızı 19902008 döneminde sürekli azalışeğ
ilimi göstermiş
, 2007 yılında
%0,58 olan nüfus artışhızı, 2008 yılında % 1,31’e yükselmiş2010 yılından sonra tekrar düş
üştrendine
girmiş
tir. Nitekim 2009 yılında %1,48 olan nüfus artışhızı, 2010 yılında %1,60, 2011 yılında %1,35
olarak gerçekleş
miş
tir (
www.tüik.gov.tr
).
TÜİ
K’e göre, 2015 yılı nüfus artışhızı ise; %1,34’tür (www.tuik.gov.tr). Nüfusumuzun 2019 yılına
gelindiğ
inde de ilk kez % 1 in altına düş
eceğ
i öngürülmekte; bu nedenle de günümüzde ülkemizin
“demografik geçişdönemi” olarak adlandırılan; hızı giderek azalmakla birlikte; nüfus artış
ının devam
ettiğ
i bir süreci yaş
adığ
ı ileri sürülmektedir.
Türkiye’de emek piyasasına iliş
kin en önemli özelliklerden biri de, hiç kuş
kusuz iş
gücüne katılım
oranının (İ
KO) düş
ük olmasıdır. Ülkemizde iş
gücüne katılım oranının düş
ük olması yanı sıra; yıllar
itibariyle giderek düş
me eğ
ilimi göstermekte ve cinsiyetler bakımından da ciddi farklar sergilemektedir.
Bir baş
ka deyiş
le ülkemizde iş
gücüne katılma oranı; diğ
er ülkelerle karş
ılaş
tırıldığ
ında oldukça düş
ük,
yıllar itibariyle giderek düş
me eğ
ilimi gösteren ve kadınerkek cinsiyete göre farklılık arz etmektedir.
Nitekim 1960’lı yıllarda %80 olan iş
gücüne katılım oranı, 1980’li yıllarda; %55’lere düş
müş
; yine
1992 yılında %56 düzeyinde olan iş
gücüne katılım oranı, sürekli düş
me eğ
ilimi göstererek 2000’li yıllara
gelindiğ
inde % 50’nin altına düş
müş
tür (Koray,2005:398). OECD ülkeleri içinde, iş
gücüne katılım
oranının en düş
ük olduğ
u ülke özelliğ
i taş
ıyan ülkemizde, 2004 yılı verileriyle OECD ülkelerinde iş
gücüne
katılım oranı ortalaması %70,1’dir (Özdemir & Ersöz & Sarıoğ
lu, 2006:9394). Ayrıca ülkemizde iş
gücüne
katılım oranının düş
ük olması yanında, iş
gücüne katılım eğ
ilimi de, cinsiyetler bakımından büyük bir
farklılık göstermektedir.
15 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan, Türkiye İ
statistik Kurumu (TÜİ
K) İ
ş
gücü İ
statistikleri Mart
2016 Sonuçlarına göre; ülkemizde iş
gücüne katılma oranı, %51,3’tür. Erkeklerde iş
gücüne katılma oranı
%71,5, kadınlarda iş
gücüne katılma oranı ise;%31,6’dır. Ülkemizde kadınların iş
gücüne katılımı, kırsal ve
kentsel kesimler arasında da farklılık arz etmekte; kırsal kesimde ücretsiz aile iş
çisi (yardımcısı) olan
kadınlar; kente göç sonrası kentlerde emek piyasası dış
ında kalmaktadır(Gündoğ
an&Biçerli,2003:210).
Diğ
er taraftan ülkemizde iş
gücüne katılma oranlarının düş
mesinde çeş
itli önemli yapısal nedenlerin
de rolü bulunmaktadır (Korkmaz & Mahiroğ
ulları, 2007:43). Bu söz konusu nedenleri ise; gençlerin eğ
itim
sürelerinin uzaması ve kentleş
me olgusuna bağ
lı olarak tarımsal yapıda ücretsiz aile yardımcısı (iş
çisi)
olarak çalış
an kadınların kentlerde uygun iş
ler bulamayarak evlerine çekilmeleri, yasal eğ
itim ve yasal
çalış
ma yaş
larının yükselmesi olarak sıralamak mümkündür.
Türkiye’de emek piyasasına iliş
kin en önemli özelliklerden biri de istihdamda meydana gelen artış
hızının sürekli olarak çalış
ma çağ
ındaki nüfus artış
ının gerisinde kalmasıdır (Özdemir & Ersöz & Sarıoğ
lu,
2006:97). Nitekim 19882005 yılları arasında çalış
ma çağ
ındaki nüfus 17.080 bin kiş
i artarken, istihdam
yalnızca 4.292 bin kiş
i arttırılabilmiş
tir (Özdemir & Ersöz & Sarıoğ
lu, 2006:97). Bu durum hızla artan
nüfusa yeterli istihdam olanaklarının sağ
lanamadığ
ının yani “istihdamsız büyüme” nin ve dolayısıyla en
değ
erli kaynak olan insan kaynağ
ının (beş
eri sermayenin) etkin kullanılamadığ
ının da önemli bir
göstergesidir.
Bu bağ
lamda Türkiye İ
statistik Kurumu (TÜİ
K) İ
ş
gücü İ
statistikleri Mart 2016 Sonuçlarına göre;
istihdam edilenlerin sayısı, 2016 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, 1 milyon 40 bin
kiş
i artarak, 26 milyon 993 bin istihdam oranı ise % 1,1 puanlık artışile % 46,1 olarak gerçekleş
miş
tir
(
www.tüik.gov.tr
). Aylara göre istihdam oranının gösterdiğ
i değ
iş
imi ise; aş
ağ
ıda grafik 1 de
sunulmuş
tur.

*
Uludağ Üniversitesi,İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Grafik 1 İ
stihdam Oranı, Mart 2016

Kaynak:
(
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21577
).

İ
stihdam oranının yıllar itibariyle sürekli azaldığ
ı ülkemizde; istihdam miktarında mutlak daralma
özellikle 2000 yılından sonra belirginlik kazanmış
tır (Özdemir & Ersöz & Sarıoğ
lu, 2006:98). Kuş
kusuz bu
durumda da ekonomik büyümenin ve yatırımların yetersiz olması, ekonomik büyüme sağ
lansa da bu
büyümenin istihdam yaratmaması (istihdamsız büyüme), kırsal kesimden (tarımdan) göçlerle gelen
niteliksiz iş
gücüne yeterli iş olanaklarının yaratılamaması, emek piyasası ile eğ
itim sistemi arasında
iliş
kinin kurulamaması, emek piyasası esnekliğ
inin yeterince sağ
lanamaması, giriş
imciliğ
in yeterince
desteklenememesi, makroekonomik istikrarın bozulması sonucu sık yaş
anan krizler ve sonrasında
uygulanan istikrar programlarının istihdam olanaklarının sınırlı kalmasına yol açmasının büyük rolü
bulunmaktadır (Özdemir & Ersöz & Sarıoğ
lu, 2006:9798). Tüm bu sorunlara kayıt dış
ı istidam ile
ülkemizde ciddi boyutlara varan yabancı kaçak iş
çi sorunlarını, özellikle de Suriyeli göçmenlerin emek
piyasasında yarattığ
ı sorunları da eklersek, ülkemizde istihdam sorunlarının ulaş
tığ
ı endiş
e verici boyutları
öngörmek hiç de zor olmayacaktır.
Nitekim Türkiye İ
statistik Kurumu (TÜİ
K) İ
ş
gücü İ
statistikleri Mart 2016 Sonuçlarına göre; Mart
2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluş
una bağ
lı olmadan çalış
anların oranı, bir önceki yılın
aynı
dönemine
göre
0,2
puan
artarak
%32,9
gerçekleş
miş
tir
(
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21577
)
. Diğ
er taraftan 
“Türkiye’de Bulunan Suriyeli
Mültecilere ve Son Dönem ABTürkiye İ
liş
kilerinde Mülteciler Alt Baş
lığ
ı Altında Yaş
ananlara Dair Durum
Tespiti” Raporu’na göre; 
Türkiye’de bulunan kayıtlı Suriyeli sığ
ınmacı sayısının 2 milyon 715 bin 789
olduğ
u, Türkiye’de doğ
an Suriyeli çocuk sayısının 152 bini geçtiğ
i belirtilerek AB ile yapılan anlaş
ma
sonucu
yeni
mültecilerin
gelmesiyle
sayının
4
milyona
ulaş
acağ
ı
vurgulanmış
tır
(
http://www.milliyet.com.tr/turkiyeyesiginanmultecisayisi/siyaset/detay/2216554/default.htm
).
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Yine tüm bu sorunlara ek olarak Türkiye’de emek piyasasına iliş
kin en önemli özelliklerden bir
diğ
eri de; kuş
kusuz ki, tarımın istihdamdaki payının yüksek olması ve tarımın sahip olduğ
u önemin
azalarak da olsa devam etmesidir (Koray,2005:399). Bu soruna ek olarak sanayi sektöründe de yeterli
istihdam yaratılamamasını da eklemek yerinde olacaktır. Türkiye İ
statistik Kurumu (TÜİ
K) İ
ş
gücü
İ
statistikleri Mart 2016 Sonuçlarına göre; Mart 2016 döneminde tarım sektöründe çalış
an sayısının 100
bin kiş
i azaldığ
ı, tarım dış
ı sektörlerde çalış
an sayısının 1 milyon 141 bin kiş
i arttığ
ı tespit edilmişolsa da
istihdam edilenlerin hala %18,9’u tarım sektöründe yer almaktadır. Sanayi sektöründe istihdam
edilenlerin oranı %19,6, inş
aat %7,1 iken, hizmetler sektöründe istihdam edilenlerin oranı ise; %54,4’tür
(
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21577
)
.

İ
stihdamın bu söz konusu sektörel dağ
ılımından hareketle; birçok çıkarımda bulunmak
mümkündür. Her ş
eyden önce bir ülkede sağ
lıklı bir ekonomik yapının varlığ
ı ve ekonomik ve sosyal
yönden geliş
miş
lik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisi; “istihdamın sektörel dağ
ılımı”dır. Geliş
miş
sanayileş
mişülkelerde istihdam, sektörler arasında “Üç Sektör Kanunu”na uygun biçimde bir dağ
ılıma
sahip bulunuyorken, sanayileş
mesini tamamlamışülkelerde de giderek daralmakla birlikte tarım sektörü
önemini korumakta; buna karş
ılık doğ
rudan hizmetler sektörüne bir geçişyaş
anmaktadır. (Özdemir &
Ersöz & Sarıoğ
lu, 2006:9798).
Nitekim ülkemizde 1988 yılından itibaren tarımsal istihdamın azaldığ
ı, sanayi ve hizmetler
sektörlerinin ise arttığ
ı gözlenmektedir. Ancak; sektörel dönüş
ümde, normal olarak, tarımdan sanayiye,
sanayiden de hizmetler sektörüne doğ
ru bir geçiş
in olması beklenir (Korkmaz&Mahiroğ
ulları,2007:47).
Oysa ülkemizde son yıllarda tarımdan boş
alan iş
gücünün doğ
rudan hizmetler sektörüne kayması; yani bu
durumun tarım dış
ı sektörlerde yeterli istihdam olanaklarının yaratılması ile gerçekleş
memesi nedeniyle;
baş
ta kırsal kesimlerden kentlere yönelen göç ile birlikte; kentlerde aş
ırı ve çarpık kentleş
me,
gecekondulaş
manın yanı sıra gizli ve açık iş
sizlik ile birlikte yoksullukta giderek artmış
tır
(Koray,2005:398). Bu durum da beraberinde birçok yeni sorun getirmektedir. Kuş
kusuz bu durumda
hizmetler sektöründeki iş
lerin büyük bir çoğ
unluğ
unun kayıt dış
ı özelliğ
i baskın, düzensiz ve süreksiz
istihdam alanları olan inş
aat, iş
portacılık, pazarcılık, kayıt dış
ı ev iş
leri vb gibi iş
lerden oluş
ması nedeniyle
kayıt dış
ı sektörün giderek büyümesinin de büyük bir etkisi bulunmaktadır.
Türkiye’de emek piyasasına iliş
kin en önemli özelliklerden biri de ücretlilerin toplam istihdamdaki
payının nispi olarak düş
ük bir düzeyde olmasıdır (Gündoğ
an&Biçerli,2003:209). Bir baş
ka deyiş
le;
Türkiye’de, geliş
mişülkelerden farklı olarak hem istihdam içinde ücretli olarak çalış
anların oranı düş
ük
kalmakta; hem de kendi hesabına çalış
an ve ücretsiz aile yardımcılarının istihdamdaki payı oldukça
yüksek bulunmaktadır. Nitekim TÜİ
K İ
ş
gücü İ
statistikleri Mart 2016 verileriyle, iş
teki duruma göre;
istihdam edilenlerin % 67,52’i ücretli veya yevmiyeli, %4,6 sı iş
veren, %17’si kendi nam ve hesabına
çalış
an,
%10,8’i
ise
ücretsiz
aile
iş
çilerinden
oluş
maktadır
(
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21577
)
.
Bu bağ
lamda geliş
mişülkelerde neredeyse %8590’lara varan ücretlilerin toplam istihdamdaki
payına karş
ılık, ülkemizde gerek tarımın istihdamdaki payının ve öneminin devam etmesi, gerekse
sanayinin istihdam yaratma kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle, bir yandan ücretlilerin sayısında yavaş
bir artış ortaya çıkarken; diğ
er taraftan da kendi hesabına ve iş
veren olarak çalış
anlar sayıca
çoğ
almaktadır (Koray,2005:401). Bu bakımdan ülkemizde, geliş
mişülkelerle karş
ılaş
tırıldığ
ında; kendi
hesabına ve iş
veren olarak çalış
anlar ile ücretsiz aile iş
çilerinin oranının oldukça yüksek olduğ
u bir yapı
sergilemektedir.
Nihayet ve son olarak ülkemizde istihdamın yapısı incelenecek olursa; istihdam edilenlerin %
64,8’ini erkekler, % 27,9’unu kadınların oluş
turduğ
u, istihdam edilenlerin %15,6’sı okuryazar olmayan, %
43’ü lise altı eğ
itimli, % 47’si lise mezunu, % 75,8’i mesleki ve teknik lise mezunu, %71,8’ si yüksek
öğ
renim mezunlarından oluş
maktadır. (
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21577
).
Bu bağ
lamda Türkiye genelinde istihdam edilenlerin büyük bir çoğ
unluğ
unu (% 64,8) erkeklerin
oluş
turduğ
u, istihdam edilenlerin neredeyse yarısının (% 43) eğ
itim düzeyinin düş
ük (lise altı/ilkokul ve
orta okul mezunu) olduğ
u, yine istihdam edilenlerin yarısından fazlasının(%67,52) ücretli, maaş
lı veya
yevmiyeli olduğ
u, istihdam edilenlerin yarısından fazlasının 10 kiş
iden az çalış
an istihdam eden küçük
iş
yerlerinde çalış
tığ
ı, çok azının ek işyaptığ
ı, çok azının mevcut iş
inin yanı sıra ek işaradığ
ı tespit
edilmiş
tir (
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21577
).
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ETürkiye’de İ
ş
sizliğ
in Günümüzdeki Boyutları: Sayısal Veriler İ
le Türkiye’de İ
ş
sizlik
Türkiye’de en önemli sosyoekonomik sorunların baş
ında, kuş
kusuz “iş
sizlik sorunu” gelmekte;
sorun, gündemdeki yerini, önemini ve ciddiyetini korumaktadır. Nitekim ülkemizde, “oldukça yüksek”,
“yaygın” ve “sürekli” bir nitelik gösteren iş
sizlik sorunu (Gündoğ
an & Biçerli,2003:210); taş
ıdığ
ı bazı
özellikleri itibariyle, diğ
er ülkelerle belirgin benzerlikler göstermektedir. Ancak; ülkemize özgü bazı temel
karakteristik özellikler, iş
sizlik sorununu, ülkemiz için farklı ve değ
iş
ik bir konuma taş
ımaktadır. Bu
nedenle ülkemizde iş
sizlik sorunu, özellikle de diğ
er ülkelerle karılaş
tırıldığ
ında, çok daha karmaş
ık ve
belirsiz bir görünüm arz etmektedir.
Diğ
er taraftan Türkiye’de, istihdam ve iş
sizlik konusunda en kapsamlı bilgiye, TÜİ
K Hanehalkı
İ
ş
gücü Araş
tırmalarından ulaş
ılmaktadır. 1988 yılından sonra düzenli olarak yılda iki kez yapılan ve
yayımlanan bu araş
tırma sonuçları; 2000 yılından itibaren yılda dört kez yapılmaya ve yayımlanmaya
baş
lanmış
tır. 2005 yılından itibaren ise; hareketli üçer aylık dönemler esas alınarak, aylık olarak
yayımlanan hane halkı iş
gücü araş
tırması tahminleri (www.tuik.gov.tr) ; bu alanda ülkemizde en güvenilir
veri kaynağ
ını olarak değ
erlendirilmektedir (Gündoğ
an &Biçerli,2003:210).
TÜİ
K Mart 2016 Dönemine ait mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş
gücü göstergeleri
aş
ağ
ıda Tablo 1’de sunulmuş
tur.

Tablo 1 Mevsim etkilerinden arındırılmamıştemel iş
gücü göstergeleri, Mart 2015  2016
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Kaynak:
(
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21577
).
Tablo 1 de de görüldüğ
ü gibi, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş
takiler arasında iş
siz sayısı;
2016 yılı Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, 46 bin kiş
i azalarak, 3 milyon 23 bin kiş
i
olarak gerçekleş
miş
tir. İ
ş
sizlik oranı ise; 0,5 puanlık azalışile %10,1 seviyesinde gerçekleş
miş
tir. Aynı
dönemde; tarım dış
ı iş
sizlik oranı 0,7 puanlık azalışile %11,9 olarak tahmin edilmiş
; 1524 yaşgrubunu
içeren genç iş
sizlik oranı 1,6 puanlık azalışile %17 olarak gerçekleş
irken,1564 yaşgrubunda bu oran
0,5 puanlık azalışile %10,3 olarak gerçekleş
miş
tir. İ
ş
sizlerin 1 milyon 918 bini erkek, 1 milyon 105 bini
ise kadındır.
20152016 yıllarında aylara göre iş
sizlik durumu da aş
ağ
ıda grafik 2 de sunulmuş
tur.

Grafik 2 İ
ş
sizlik Oranı, Mart 2016
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Kaynak:
(
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21577
).
Diğ
er taraftan bir ülkedeki iş
sizliğ
in ölçülmesinde veri zorluklara rağ
men; dünyada yaygın olarak
dört grup istatistikten yararlanılmaktadır (Korkmaz & Mahiroğ
ulları, 2007: 17). Bunlar:

➢
➢
➢
➢

İ
ş
gücü örnekleme anketleri,
Sendika yardım fonu istatistikleri,
Zorunlu iş
sizlik sigortası istatistikleri ve
Özel ve resmi istihdam büroları (ofisi/kurumu) istatistikleridir.

Bu dört grup veri kaynağ
ı içerisinde de, gerçek iş
siz sayısının, en kolay ve gerçeğ
e en yakın bir
biçimde tespit eden istatistiklerin; zorunlu iş
sizlik sigortası istatistikleri olduğ
u öne sürülmektedir
(Korkmaz & Mahiroğ
ulları, 2007: 17). Bununla birlikte; hali hazırda zorunlu iş
sizlik sigortası bulunmayan
ülkelerde iş
sizlik ölçüm sonuçlarının genellikle gerçeğ
i yansıtmaktan uzak olacağ
ı da bilinmektedir. Bu
gerçekler ış
ığ
ında Türkiye’de iş
sizlik sorununun boyutlarını irdeleyebilmek amacıyla iş
gücü örneklem
anketlerine (TÜİ
K Hanehalkı İ
ş
gücü Anketleri Sonuçları) ek olarak bazı iş
sizlik verilerine de yer vermek
yararlı olacaktır.
Nitekim Türkiye Devrimci İ
ş
çi Sendikaları Konfederasyonu Araş
tırma Enstitüsü’nün (Dİ
SKAR)
yapmışolduğ
u bir araş
tırmaya göre; dar tanımlı iş
siz sayısı 3 milyon 224 olurken, geniştanımlı (gerçek)
iş
siz sayısı 6,5 milyona yaklaş
mış
tır. Geniştanımlı iş
sizlik oranının % 20’ye ulaş
tığ
ı vurgulanan söz
konusu Araş
tırma’da imalat sanayiinde istihdam kaybının devam ederken, hizmetler sektöründe artış
gerçekleş
tiğ
i, tarım dış
ı iş
sizlik oranının % 12,7, genç iş
sizliğ
i ise % 18,6 olarak gerçekleş
tiğ
i, iş
sizlikte
toplumsal cinsiyet eş
itsizliğ
i bütün boyutlarıyla sürdüğ
ü, tarım dış
ı genç kadın iş
sizliğ
i % 24,4’e ulaş
tığ
ı
açıklanmış
tır (
http://disk.org.tr/2016/05/genistanimliissizsayisi65milyonayaklasti/
).
Yine Türkiye Devrimci İ
ş
çi Sendikaları Konfederasyonu Araş
tırma Enstitüsü’nün (Dİ
SKAR) 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında genç iş
sizliğ
ini değ
erlendirdiğ
i Raporu’nda ise; genç
iş
sizlik oranının (1524 yaş
) % 18,6 olarak gerçekleş
tiğ
ini, tarım dış
ı genç iş
sizlik oranının % 20,8 olarak
gerçekleş
tiğ
ini ve genç iş
siz sayısı son iki yılda 117 bin artarak 877 bine ulaş
tığ
ına dikkat çekmektedir
(
http://disk.org.tr/2016/05/diskargencissizligiraporu/
).
Diğ
er taraftan Türkiye İ
şKurumu Genel Müdürlüğ
ü 2016 Mayıs Ayı İ
statistik Bülteni’ne göre;
Türkiye İ
şKurumu’na kayıtlı iş
gücü sayısı geçen yılın aynı ayına göre, 1.282.816 kiş
i artarak 4.683.187
kiş
iye, kayıtlı iş
siz sayısı 236.334 kiş
i azalarak 1.956.226 kiş
iye ulaş
mış
tır. Kayıtlı iş
gücü sayısı % 37,7
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oranında
artarken
kayıtlı
iş
siz
sayısı
%
10,8
(
http://www.iskur.gov.tr/trtr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop
).

oranında

azalmış
tır

2016 Mayıs ayı içinde 48.428 kiş
i iş
sizlik sigortası hizmetlerinden yararlanma hakkı kazanırken;
iş
sizlik ödeneğ
i hak eden kiş
i sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 24,8 oranında artarken 2016 Nisan ayı
ile
kıyaslandığ
ında
%
11,9
oranında
azalış
göstermiş
tir
(
http://www.iskur.gov.tr/trtr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop
).
Bu söz konusu sayısal veriler ış
ığ
ında Türkiye’de iş
sizlik sorununun temel özellikleri irdelenecek
olursa;
1
İ
lk ve en önemli özellik; genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olan ülkemizde “iş
sizliğ
in
yapısallığ
ıdır”(Kutal,1996:138). Nitekim Türkiye’de iş
sizlik sorunu; faktör dengesizliğ
i ve esas itibariyle,
hızlı nüfus artış
ından kaynaklanmaktadır. Planlı dönemde nüfus artış hızında ve iş
gücüne katılma
oranlarında düş
me gözlemlenmesine rağ
men; emek talebi, sürekli emek arzının gerisinde kalmışve
iş
gücü fazlası giderek büyümüş
tür.
Kuş
kusuz bu durumda da sermaye ve donanım yetersizliğ
i, ekonomik büyüme yetersizlikleri, dış
borç yükü, yüksek enflasyon gibi, ekonomik yapıdan kaynaklanan pek çok sorunun yanı sıra; Türkiye’nin
hala bir tarım ülkesi olma özelliğ
ini koruyor olması, dolayısıyla tarımın istihdamdaki payının yüksek,
tarımda istihdam edilenlerin büyük bir çoğ
unluğ
unun ücretsiz aile iş
çisi statüsünde olması, tarımsal
üretim yapan üreticilerin çok büyük bir bölümünün küçük bir toprak parçası üzerinde düş
ük gelirle
çalış
ması, ciddi bir tarım ve toprak reformunun gerçekleş
tirilememesi, uygulanan istihdam politikalarının
yetersizliğ
i gibi bir çok faktörün etkisi bulunmaktadır.
2
Gizli
iş
sizlik
sorunu
ve
yaygınlığ
ı
ise;
ülkemizin
bir
baş
ka
gerçeğ
idir
(Gündoğ
an&Biçerli,2003:211). Nitekim ülkemizde tüm sektör ve kesimlerde görülen gizli iş
sizlik sorunu;
özellikle kırsal kesimde nüfus artış
ının yarattığ
ı baskı ile tarım alanlarında gereğ
inden fazla iş
gücünün
istihdam edilmesi sonucu, kentlerde ise; informel/kayıt dış
ı sektörde yoğ
un bir ş
ekilde yaş
anmaktadır.
3 Ülkemizde oluşnedenlerine bağ
lı açık iş
sizlik türlerinin hemen hepsine rastlanması mümkünken
(Kutal,1996:138); kuş
kusuz üzerinde en çok durulması ve acil çözüm üretilmesi gerekli iş
sizlik sorununu
“yapısal iş
sizlik” ile “eksik istihdam” sorununun oluş
turduğ
unu söylemek yanlışolmayacaktır. Bununla
birlikte; ülkemizde iş
sizlik sorununun günümüzün Batılı ülkelerinde olduğ
u gibi, açık iş
sizlik olmaktan
ziyade, iş
gücü fazlası sorunu olduğ
unu gözden uzak tutmamak gerekir (Koray,2008:408). Bu bağ
lamda
Türkiye’de de, geliş
mekte olan ülkelerin çoğ
u gibi; “yetersiz istihdam”, “yaygın iş
sizlik” ve “çalış
an
yoksullar” gerçeğ
ini bir arada yaş
adığ
ı söylenebilir (Koray,2008:408).
4
Ülkemizde iş
sizlik oranının; son yıllarda sayısal verilerden hareketle, biraz düş
me eğ
ilimine
girdiğ
i yorumu yapılsa da, hali hazırda “çok yüksek”, “yaygın” ve “sürekli” bir nitelik gösterdiğ
i
bilinmektedir. Ancak “boyutları” konusunda kesin bir sonuca varılamamaktadır (Kutal,1996:138). Bir
baş
ka deyiş
le; her ne kadar, istihdam ve iş
sizlik konusunda en kapsamlı bilgiye TÜİ
K’in ILO norm ve
standartlarına uygun olarak yapılan Hane halkı İ
ş
gücü Anket Sonuçları’ndan ulaş
ılıyor ve bu söz konusu
sonuçlar, ülkemizde bu alanda en güvenilir veri kaynağ
ı olarak kabul ediliyorsa olsa da; iş
sizliğ
in gerçek
boyutları tam olarak belirlenememektedir. Yani ülkemizde veriler, gerçek durumu yansıtmaktan uzaktır.
Kuş
kusuz bu duruma yol açan en önemli nedenler de ülkemizde istihdamın yapısal özellikleri ile iş
sizlik
sigortası
sisteminin
kapsamının
arzulanan
yeterliliğ
e
ulaş
mamış
olmasından
kaynaklanmaktadır(Gündoğ
an&Biçerli,2003:210).
Özellikle son yıllarda Türkiye’de iş
sizliğ
in ön plana çıkan temel özelliklerini ise ş
öyle özetlemek
mümkündür (Özdemir&Ersöz&Sarıoğ
lu;2006:104110, Gündoğ
an&Biçerli,2003:212) :

➢ Türkiye’de iş
sizlik yüksek ve sürekli iş
sizlik niteliğ
indedir.
➢ Türkiye’de iş
sizlik genel olarak kentsel alanlarda, kırsal alanlara göre daha yüksektir.
➢ Türkiye’de kentsel iş
sizlikten daha çok kadın iş
gücü etkilenirken, kırsal alanlarda iş
sizlikten daha
çok erkek iş
gücünü etkilenmektedir.
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➢ Türkiye’de 1524 yaşgrubunda yer alan genç nüfus, iş
sizlik sorunundan en çok etkilenen yaş
grubunu oluş
turmaktadır.
➢ Türkiye’de iş
sizlerin çoğ
unu lise altı eğ
itimliler oluş
turmaktadır. Ancak son yıllarda eğ
itimli
gençler arasında da iş
sizliğ
in hızla arttığ
ı görülmektedir.
➢ Türkiye’de işarama süresi giderek uzamakta; bir baş
ka deyiş
le uzun dönemli iş
sizlik giderek
artmaktadır.
➢ Türkiye’de iş
sizlerin önemli bir bölümü ilk kez iş arayanlardan oluş
maktadır
(Iş
ığ
ıçok,2014:149150).
Sonuç
Ülkemizde istihdam ve iş
sizlik, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel kökenli pek çok faktörün
etkisiyle, ülkemize özgü bir takım özellikler sergilemekte; geliş
mişbatılı ülkelerde yaş
anan istihdam ve
iş
sizlik sorunlarından farklı özellik ve boyutlara sahip bulunmaktadır. Bu nedenle de, geliş
mişbatılı ülkeler
için geçerli ve bu ülkelerde kullanılan tanım ve kavramlar, ülkemizdeki istihdam ve iş
sizlik sorunlarının
anlaş
ılması ve analiz edilmesinde yeterli olamamaktadır.
Yine, ülkemizde iş
sizlik sorunları, ülkemize özgü nedenlerle, batılı kriter ve normlara uymadığ
ı gibi,
“iş
sizlik sorunu” olmaktan çıkarak “istihdam sorunu” na dönüş
müşbulunmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde
iş
sizliğ
in, geliş
mişbatılı ülkelerden farkını da ortaya koyacak ş
ekilde, üç temel özellik altında toplamak
mümkündür. Bunlardan ilki, “geleneksel tarım sektörü” ve sergilediğ
i temel özelliklerdir. Nitekim
ülkemizde tarım sektörü, küçük ölçekli aile iş
letmelerine dayalı üretim yapan, kadın iş
gücü istihdam
eden, yoğ
un bir ş
ekilde “ücretsiz aile iş
çisi/yardımcısı” kullanan, mevsimlik dalgalanmalara tabi bir
istihdam yapısı sergilemektedir. Diğ
er taraftan da, tarım sektöründe emek arzı fazlalığ
ı nedeniyle, “eksik
istihdam” ve eksik istihdamın türleri olan görülebilir ve görülemez eksik istihdam en yaygın ve ciddi sorun
olarak varlığ
ını ve önemini korumaktadır.

İ
kincisi de, günümüzde gittikçe artan kentsel kayıt dış
ı istihdam ve beraberinde getirdiğ
i
sorunlardır. Nitekim ülkemizde yüksek kentleş
me oranına karş
ın, kentlerde formel iş olanaklarının
sınırlılığ
ı, kırsal kesimden göçle gelen iş
gücünü hızla kayıt dış
ı sektöre itmekte, bu durumun doğ
al bir
sonucu olarak da kayıt dış
ı sektör hızla büyümektedir. Diğ
er taraftan ülkemizde kayıt dış
ı istihdamın
özellikle 1980’li yıllardan itibaren, kırsal bölgelerden kentlere artan göçle giderek hız kazandığ
ı
bilinmektedir. Nitekim son yıllarda istihdamın boyutlarını belirlemeye yönelik yapılan araş
tırmalar
doğ
rultusunda, kentlerde kaçak iş
çi istihdamının %50’lileri bulduğ
u ve hatta aş
tığ
ı tespit edilmiş
tir. Bu
durumda da özellikle 1990’lı yıllarda hızla artan yabancı kaçak iş
çi istihdamı ile daha da önem kazandığ
ı
görülmektedir. Bu bakımdan ülkemizde iş
gücünün önemli bir kısmının istihdamının kayıtdış
ı ekonomide
kayıtdış
ı istihdam olarak ortaya çıktığ
ını söylemek yanlışolmayacaktır.
Nihayet üçüncü ve son olarak ise; formel istihdam yapılarında ortaya çıkan kayıtdış
ı
uygulamalardan söz edilebilir. Bu gruba giren istihdam, kayıt altına alınamayan geçici, mevsimlik, süresi
belirli hizmet akitleriyle çalış
anlar, sigorta ve işyasası yükümlülüklerini (örneğ
in asgari ücretli çalış
ıyor
gösterip asgari ücretin çok altında ücretle çalış
tırma gibi) çeş
itli ş
ekillerde eksik gösterilenler veya hiç
gösterilmeyenler vb. gibi olmak üzere, çok çeş
itli biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bu gerçekler ış
ığ
ında
ülkemizde gerçek istihdam ve iş
sizlik sorunlarının boyutlarını, “kırsal eksik istihdam” ile “kentsel kayıt dış
ı
istihdam” da aramak en doğ
ru yaklaş
ım olacaktır. Tüm bu sorunlara Suriyeli göçmenlerin Türk emek
piyasası üzerinde yarattığ
ı olumsuz sonuçları da eklediğ
imizde sorunun boyutlarını tahmin etmek hiç de
zor olmasa gerektir.
Bu gerçekler ış
ığ
ında ülkemizde bu konuda temel sorunun, batılı anlamda bir açık iş
sizlik
olmaktan ziyade; iş
gücü fazlası sorunuyla birlikte ortaya çıkan “gelir yaratmayan, var olan geliri
paylaş
tıran, üretken olmayan veya üretkenliğ
i son derece sınırlı çalış
ıyor gibi görünenleri nitelemek üzere
kullanılan”; “yapay istihdam” ve “yoksulluk” sorunu olduğ
u açıktır. Sorunun çözümü ise; öncelikle
sorunun iş
sizlik sorunu olarak değ
il, yoksulluk sorunu olarak algılanması ile baş
lamalı; ardından da bu
amaçla yoksullukla mücadele edecek etkin ekonomik, sosyal hatta siyasi politikalar acilen hayata
geçirilmelidir.
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