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Özet
Sosyal politika ve ekonomi arasında yakın iliĢki bulunmaktadır. Zira sosyal politikaların
Ģekillenmesinde iktisat politikaları önemli bir faktör olarak ortaya çıktığı gibi, sosyal politikalar da
iktisadi fonksiyon icra etmektedirler.
Günümüzde küreselleĢme, özellikle ekonomik karakterinden dolayı ekonomik yapıyı ve bu yapının
içinde Ģekillenen çalıĢma iliĢkilerini dönüĢtürmek eğilimdedir.
Günümüzde bütün dünyayı kapsayan ekonomik kriz, birçok alanda olduğu gibi çalıĢma hayatında da
zorluklara sebep olmuĢtur. ĠĢsizlik sosyal patlamaları tetikleyecek oranlara yükselmiĢtir. Bütün
dünyada özellikle geliĢmiĢ ülkelerde devletin ekonomiyi canlandırmaya yönelik birçok teĢvik
mekanizmaları gündeme gelmiĢtir.
Türkiye‟de istihdamın korunmasına yönelik olarak bir takım teĢvik mekanizmaları gündeme
getirilmiĢ, özellikle iĢçinin iĢyeriyle iliĢkisini sürdürmesine yönelik olarak kısa çalıĢma sistemi teĢvik
edilmiĢ, kısa çalıĢma ödenekleri ve yararlanma süreleri arttırılmıĢtır.
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GLOBAL CRISIS AND ITS EFFECTS ON SOCIAL POLICIES
Abstract
There is a close relationship between social policy and economics. Economic policy is an important
factor in shaping social policy. Similarly, social policy has economic functions, too.
Today, globalization tends to transform the economic structure and the working relationship.
Currently, the economic crisis in the world has caused many difficulties in working life . High
unemployment rates have threatened social explosions. Especially in developed countries, many
mechanisms to revive the economy have been applied.
in Turkey, to protect employment, a set of incentive mechanisms has been brought into the agenda.
Especially, The short work system has been encouraged. Moreover, short work benefits and
opportunities to use those benefits have been increased.
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I) Giriş
Ġktisadi kriz, halkın hayat standardını farklı Ģekilde etkilemektedir. Ġktisadi kriz, emek
üzerinden elde edilen gelirleri azaltarak reel ücretleri düĢürür. ĠĢsizliği artırır. Ġstihdamın
azalıĢı ve iĢsizliğin artıĢı, ferdi ve toplumsal refahı çok çeĢitli açılardan olumsuz etkiler.
Son 50 yılın en Ģiddetli mali ve ekonomik krizi, çalıĢma hayatını, istihdam ve iĢsizlik
düzeylerini, dolayısıyla milyonlarca çalıĢanı ve ailelerini etkilemiĢtir. Özellikle 2008 yılının
ortalarından itibaren birçok geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkede yaĢanan ciddi üretim
düĢüĢleri, beraberinde ciddi istihdam azalıĢlarını ile iĢsizlik artıĢlarını ortaya çıkartmıĢtır.
2007 yılında son 25 yılın en düĢük düzeyi olan %5,6‟ya inen OECD ülkeleri ortalama iĢsizlik
oranı, 2009 Haziranında savaĢ sonrası dönemin en yüksek düzeyi olan %8,3‟e kadar
yükselmiĢtir.
Türkiye‟de iĢsizlik oranı % 14 iken, tarım dıĢı iĢsizlik oranı % 17,4‟tür. 2009 yılında Türkiye
genelinde iĢsiz sayısı bir önceki yıla göre 860 bin kiĢi artarak 3 milyon 471 bin kiĢiye
yükselmiĢtir. ĠĢsizlik oranı ise 3 puanlık artıĢ ile % 14 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.

II) Temel Kavramlar
A.

Sosyal Politika

Bugünkü geniĢ anlamıyla bir ülkedeki toplumsal sorunlara iliĢkin olarak uygulanan politikalar
ve önlemler bütünü (Koray-Topçuoğlu,1995,1) olarak tanımlanabilecek olan sosyal politika,
hem kavram hem kapsam ve hem de bu politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında rol alan
kurumlar açısından sınırları net belirlenememiĢ bir çalıĢma alanıdır (Ersöz,2005,760).
Sosyal politika, “toplumun bağımlı çalışan, ekonomik yönden güçsüz ve özel olarak bakım,
gözetim

gereksinimi

duyan

kesimlerin

karşılaştıkları

ya

da

karşılaşabilecekleri

olumsuzluklara karşı korunmalarını öngören kamusal politikaları konu alan bir sosyal bilim
dalı”dır (Z.Altan, 2007,9).
Literatürde bazen “sosyal siyaset, toplumsal politika; içtimaî siyaset; refah politikası” gibi
kavramlarla eĢ anlamlı tutulan sosyal politika, genelde toplumun değiĢik sosyal kesimlerinde
meydana gelen çeĢitli sosyal problemlerini ortadan kaldırmayı ve herkesin sosyal refahını
temin etmeyi hedefleyen tedbirlerin ve uygulamaların bütünü Ģeklinde tanımlanabilir (Seyyar,
http://www.sosyalsiyaset.com, 2010).
Sosyal politika, toplumun bağımlı çalıĢan, ekonomik yönden güçsüz ve özel olarak
esirgenmesi gereken kesimlerinin korunmalarını öngören politikaları konu alan bir sosyal
bilim dalı olarak tanımlanabilir (Acar,2006,10).
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Sosyal politika, “sosyal sınıfların hareketleri, tezatları ve mücadeleleri karşısında, devleti ve
hukuki düzenini ayakta tutmaya ve devam ettirmeye yönelmiş tedbirler bütünü” dür
(Kessler,1945,4).
Sosyal politika “amacı toplumsal adalet olan, ekonomi biliminin doğal yasalarını düzeltici ve
anamalcı toplum düzeni içinde sınıf savaşımlarının nedenlerini gidermeye yönelik önlemler
öngören bir denge, uyum ve barış bilimi”dir (Talas, 1997,7).
Sosyal politika kavramı kapsamı dikkate alınarak dar ve geniĢ olmak üzere iki Ģekilde tarif
edilmektedir. Dar anlamlı sosyal politika, kapitalist düzende iĢçiler ve iĢverenler arasında
ortaya çıkan menfaat çatıĢmalarını, çeliĢkileri ve dengesizlikleri gidermek, sınıflar arasında
uyum sağlamak amacını güderken, geniĢ anlamda sosyal politika ise, bütün sosyal alanlar ve
bütün sosyal grupların sorunları ile ilgilenmekte ve çözümler üretmektedir (Özdemir,
2007,14).

B.

Küreselleşme

Son yıllarda üzerinde çok tartıĢılan, üzerine çok farklı anlam ve değerler yüklenen, çok farklı
tanımlamalara ve nitelemelere konu olan bir kavram olan küreselleĢme (AktaĢ,2007,9) son
yirmi yılda gündelik hayatta en sık duyulan kavramlardan biridir (ġenkal,2003a,
http://www.sosyalsiyaset.com).
Etkilerinin ekonomiden siyasete kadar geniĢ bir yelpazede yer aldığından küreselleĢmenin
tanımların çeĢitlenmesine yol açmaktadır (KarakuĢ,2006,4).
KüreselleĢme kavramı konusunda üzerinde hemfikir olunan bir tanım (KarakuĢ, 2006,4)
bulunmamakla birlikte, etkileri hızlı bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Toplumsal yapının tüm alt
sistemlerini etkileyen küreselleĢme konusunda farklı tez ve görüĢler bulunmaktadır.
KüreselleĢme kavramı genel olarak değiĢim süreci ve uluslararası politika, ekonomi ve
kültürel

yapıdaki

dönüĢümü

tanımlamak

için

kullanılmaktadır

(ġenkal,2003a,

http://www.sosyalsiyaset.com).
Genel olarak bir bütünleĢme ve benzeĢme süreci olan küreselleĢme sosyal ekonomik, siyasal
ve kültürel iliĢkilerin dünyada yayılmasının ifade eder (KarakıĢ,2009,128). BaĢka bir ifadeyle,
dünya ekonomilerinin birbirleriyle bütünleĢmesidir (AktaĢ, 2007,11).
Dünyanın giderek küçülen niteliğinin bir simgesi olarak kullanılan küreselleĢme, siyasi
bağlamda liberal demokrasiyi (çok partili demokratik sistem, insan hakları ve hukukun
üstünlüğü), iktisadi anlamda piyasa ekonomisini (korumacılığın bırakılması, mal ve sermaye
hareketlerinin önündeki engellerin kaldırılması ve ticaretin serbestleĢtirilmesi) ve kültürel
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anlamda post-modernizmi (farklı kültür, inanç ve düĢüncelerin birbirine düĢmanlık
beslemeden kaynaĢması) tanımlayabilir (Ela,2007,21).
KüreselleĢme, ülkeler arasındaki iktisadi, siyasi, sosyal iliĢkilerin yaygınlaĢması ve ideolojik
ayrımlara dayalı kutuplaĢmaların çözülmesi gibi farklı görünen ancak birbirleriyle bağlantılı
olguları kapsamaktadır (Kitapçı,2007,49).

C.

Ekonomik Kriz

Her iĢletme, etkilerin boyutları farklı ölçülerde de olsa krizden etkilemektedir (Küçük, Bayuk,
2007,796). Kriz; belirsizlik, karıĢıklık ve yüksek kaygı duygulara sebep olan beklenmedik bir
durumdur (Küçük, Bayuk,2007,796). Kriz, çeĢitli bilim dallarında yaygın kullanılan bir
kavramdır. Kriz kelimesi, sosyal bilimler alanında çoğu kez "buhran" ve "bunalım" ile eĢ
anlamlı olarak kullanılmaktadır (Turgut,2007,35).
Ekonomik göstergeler bakımından bir kötüye gidiĢ sürecini ifade eden ekonomik kriz
(Ongan,2009,102), önceden bilinmeyen veya öngörülemeyen bazı geliĢmeler, makro düzeyde
devlet; mikro düzeyde ise firmaları ciddi olarak etkileyecek sonuçlar ortaya çıkmasını ifade
eder (Aktan, ġen,2002,1). Benzeri bir Ģekilde kriz, herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü
veya finans piyasasındaki fiyat ve/veya miktarlarda kabul edilebilir bir değiĢme sınırının
ötesinde

gerçekleĢen

Ģiddetli

dalgalanmaları

tanımlar

(Kibritçioğlu,2001,

http://www.econturk.org).
Ekonomik kriz öncelikle insanların güvenini tehdit eder. Ġnsanlar iĢsiz kalma ve parasız kalma
tehdidiyle karĢılaĢtıkları zaman, hayatlarının tehdit edildiği düĢünürler. Çünkü yeniden iĢ
bulma ve para bulma umutları da aynı Ģartlar nedeniyle azalmıĢ veya yok olmuĢtur. Bundan
dolayı insanlar hayat desteğinin tehdit edildiği duygusunu yaĢarlar (Küçük, Bayuk,2007,796).

III) Ekonomi Ve Sosyal Politikalar Arasındaki İlişki
Sosyal politika ile ekonomi politikası birbirine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Zira sosyal politikalar,
piyasa ekonomisi ile üretilen ekonomik üretim artıĢının toplum geneline yayılması, insanın
refahına kanalize edilmesidir (KarakuĢ, 2006,57)
Sosyal politika ekonomi ile yakın iliĢki içerisindedir. Bu bağlamda sosyal politika, sosyal ve
politik düzenin, demografik, ekonomik, politik, sosyal, kültürel, kurumsal bir bütünlük olan
toplumun parçasıdır (Koray,2007,22).
KüreselleĢme

sosyal

politikaları

etkilemektedir.

KüreselleĢme,

özellikle

ekonomik

karakterinden kaynaklanan nedenlerle ekonomik yapıyı ve bu yapının içinde Ģekillenen
çalıĢma iliĢkilerini dönüĢtürmektedir (Özaydın,2008,167).
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Sosyal eĢitlik, sosyal güvenlik ile sosyal dayanıĢma gibi hedefler farklı ölçülerde de olsa
sosyal politikaları belirlemektedirler (Koray,2007,35). Günümüzde, özellikle artan iĢsiz sayısı,
mevcut emekli kitlesi, bozulan aktüeryal dengeler, bütçeden sosyal programlara ayrılan payların
çok üst sınıra ulaĢması ve daha uzun yasam süreleri sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemelerin
yapılmasını zorunlu hale getirmiĢtir. Ancak, sosyal güvenlikte yaĢanan bu tür sorunlar ve bu
sorunlara yönelik politikalar geliĢmiĢ ülkeler ve geliĢmekte olan ülkeler arasında farklılıklar
göstermektedir. Çünkü geliĢmiĢ ülkelerdeki sorunlar krizler yüzünden ortaya çıkarken geliĢmekte
olan ülkelerdeki sorunlar ise daha yetersizliklerden özellikle de faiz harcamalarının
yoğunluğundan kaynaklanmaktadır (Kitapçı,2007,53).

Günümüzde, küreselleĢen ekonominin sosyal politikayı nasıl etkileyeceği önemli bir
noktadır. KüreselleĢen ekonominin niteliği ve derecesi, ulusal açıdan oluĢturulan sosyal
politikayı etkileyeceği Ģüphesizdir (ġenkal,2003b,9-10).

IV)

Sosyal Politikanın Tarihi Gelişimi
Sanayi Devriminden –Büyük Buhrana (1929)

A.

18. Yüzyılın sonlarında geliĢmeye baĢlayan sanayi devrimi ekonomik ve sosyal alanlarda pek
çok değiĢikliğe sebep olmuĢtur. Söz konusu değiĢikliklerin baĢında makinenin üretime hâkim
olması ile değiĢen çalıĢma koĢulları ve üretim anlayıĢı gelir (Ela,2007,6).
Sanayi devrimi daha önce kas gücüne dayalı olarak yapılan tarımsal üretimin yerine mekanik
güce dayalı sanayi üretimini getirmiĢtir (KarakıĢ,2009,99).
Sanayi devriminin teknolojik ve ekonomik açıdan sonuçları olduğu gibi, toplumsal nitelikli
sonuçları da söz konusu olmuĢtur. Sanayi devrimiyle, süregelen ekonomik ve sosyal hayatı
düzenleyen sistem tamamen değiĢmiĢ, yeni kurallar ortaya çıkmıĢtır. Kırsal kesimden kentlere
göç eden iĢçilerin hayatları değiĢmiĢ ve iĢgücü piyasasının bir parçası haline gelmiĢlerdir
(Ela,2007,8). BaĢka bir ifadeyle, yeni üretim teknolojileri ile yeni istihdam alanlarının
açılması, tarım ve atölye üretiminin çözülmesini getirmiĢtir (KarakuĢ,2006,57).
Bu dönemde çalıĢma hayatı ile ilgili olarak ortaya çıkan belli baĢlı sorunları; çalıĢma
sürelerinin uzunluğu, ücretlerin ise çok düĢük olması, kadınların ve hatta çocukların kötü
çalıĢma koĢullarına maruz kalmaları, iĢ güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmaması ve bu
sebeple

iĢ

kazalarının

artması,

Ģeklinde

sıralamak

mümkündür

(Ela,2007,8;

TaĢpınar,2006,23). Bu bağlamda sanayi devrimi, bir yandan ekonomik büyüme ve refah artıĢı
sağlamıĢ, diğer yandan çalıĢan kesime ağır çalıĢma Ģartlarını getirmiĢtir (ġenkal, 2005,20).
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BaĢka bir ifadeyle, sanayi devrimiyle iktisadi refah akıl almaz boyutlarda artmıĢ, ancak, geniĢ
toplum kitleleri büyük ve yaygın bir sefaletle karĢı karĢıya kalmıĢlardır (Ersöz,2005,765).
1. Dünya SavaĢı yaklaĢırken, makineleĢmeyle geliĢen büyük fabrika sistemi, yeni sosyal
sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. Zengin kapitalist sınıfın karĢısında emeğiyle
geçinen iĢçi sınıfının doğmasıyla bu iki sınıf arasındaki çıkar savaĢları, sınıf kavgaları ve
siyasal iktidarı ele geçirme çabaları baĢ göstermeye baĢlamıĢtır (Talas,1999,117).

B.

Büyük Buhrandan (1929) - Petrol Krizine (1973)

1929 Krizi, Ģüphesiz iktisat tarihinin en önemli ve en derin krizlerindendir. 1929 Büyük
Depresyonu ile borsada yaĢanan çöküĢüyle birlikte, bankalarda da ciddi anlamda iflaslar
yaĢanmıĢtır. Toplam tüketim ve yatırımlarda ani düĢüĢler ortaya çıkmıĢtır. Bütün bu
geliĢmelerin neticesinde sadece ABD‟nde 1929-33 yılları arasında GSYĠH yaklaĢık 1/3
oranında azalmıĢtır (Aktan ġen,2002,5). 1929‟daki büyük ekonomik krizle, üretim ve tüketim
daralmıĢ, uluslararası ticaret ağır bir darbe yemiĢ ve iĢsizlik ve toplumsal huzursuzluk
korkunç boyutlara ulaĢmıĢtır (TaĢpınar,2006,37).
1929 Krizi, dünya ekonomisini sadece ekonomik yönden sarsmamıĢ, aynı zamanda
„piyasaların kusursuz iĢlediği, arz ve talebin görünmez el marifetiyle kendiliğinden dengeye
geldiği ve Say‟ın „Her arz talebini oluĢturur varsayımı Ģeklindeki „Geleneksel Kuram‟ın temel
savını çürütmüĢtür (ġahin,2008). Zira O tarihten sonra Keynes‟in öncülüğünü yaptığı yeni bir
kuram yani, „Dengesizlik Ġktisadı‟ anlayıĢı gündeme gelmiĢtir (ġahin,2008). Bu dönemde
klasik iktisat anlayıĢına dayalı kapitalist kuralların sorunu kendiliğinden çözeceği
düĢünülürken, iĢsizliğin ve sosyal sorunların gün geçtikçe artması piyasa sisteminin çözüm
üretmedeki baĢarısızlığına kanıt gösterilmiĢtir. Ekonomik ve siyasal liberalizm, bunalımın
sorumlusu olarak görülmüĢ, yeni çözümler aranmaya baĢlanmıĢtır (TaĢpınar,2006,37-38).
Halkın kötüleĢen refahı ve talebin yerlerde sürünmesi 1929 Krizinin en önemli sebepleri
arasındaydı. Bu nedenle devlet, ekonominin yeniden rayına oturması için her Ģeyden önce
talebi canlandırmalı ve talep arttırıcı politikalara öncelik vermeliydi (ġahin,2008). Bu
bağlamda ekonomide yeni bir çığır açılmıĢ oldu. Daha önce devletin piyasadan tamamen elini
çekmesini savunan tam liberalizm ağırlıklı bir yaklaĢımı gündemdeyken, 1929 krizinden
sonra devlet ekonomideki en önemli itici güç haline gelmekteydi. Böylece devlet, hem maliye
politikaları açısından (ulusal ekonomiyi koruyacak gümrük vergileri koyma, ülkedeki vergi
yükünü azaltma, çoğaltma) hem para ve faiz politikası açısından (döviz kurlarını, faiz
oranlarını ülke Ģartlarına göre ayarlamak) hem de istihdam politikasını oluĢturmada yetkiliydi.
Ayrıca, devlet, gerektiğinde kendisi müteĢebbis gibi iĢ kurmakta, istihdam oluĢturmakta ve
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asgari ücreti belirleyebilmekte, taban ve tavan fiyatlarını koyabilmekte, sendikal haklar ve
sosyal güvenceyi kapsayan yasaları çıkartmaktaydı. Devletin bütün bu düzenlemeleri talebi
çok olumlu etkilemiĢ, orta sınıfı yükseltmiĢ, daha önce yaĢanmamıĢ bir refah dönemi
sağlanmıĢ bulunmaktaydı (ġahin,2008)
Müdahaleci devlet anlayıĢıyla refahın tüm toplum kesimlerine yayılmasının sağlanması,
ücretlerin yükseltilmesi, sosyal güvenlik önlemlerinin ve harcamalarının artırılması, bütçe
denkliği

anlayıĢının

terk

edilmesi

gibi

politikalar

ve

uygulamalar

geliĢtirmiĢtir

(KarakıĢ,2009,106). Bu dönemde ekonomiye hakim olan Keynesyen ekonomi politikalarıyla,
pek çok ülkede eĢit paylaĢımı sağlayacak tarzda sosyal devlet uygulamaları yaĢanmıĢtır. Bu
dönemde çeĢitli ülkelerde farklı sosyal politikalar geliĢtirilmiĢ ve bu politikaları
uygulayabilme için artan oranda kamu harcamaları gerçekleĢmiĢtir (AktaĢ,2007,28).
II. Dünya SavaĢı sonrasında ulus devletlerin bağımsızlıklarının kabul edilmesiyle ve
“vatandaĢ” kavramı öne çıkmasıyla sosyal devlet anlayıĢı ivme kazanmıĢtır. Sosyal devlet,
vatandaĢların belirli bir yaĢam seviyesinin altına düĢmeden yaĢayabilmeleri için sosyal ve
ekonomik yönden desteklenmelerine imkân sağlamıĢtır. Bu dönemde, ülkelerde hem devletin
yatırımlardaki payı yükselmiĢ hem de kamu harcamalarındaki sosyal harcama payları
artmıĢtır. Sosyal devlet anlayıĢıyla eğitim, sosyal refah, konut ve kamu ulaĢımı gibi alanlarda
geniĢleyen bir hizmet sağlanmaya baĢlanmıĢtır (Ela,2007,17). BaĢka bir ifadeyle, devletler,
yaklaĢık yarım yüzyıl, sosyal alanda tek aktör olmuĢtur. 1945 sonraki dönemde refah devleti,
modern toplumların en geliĢmiĢ yönetim biçimi olan büyük kurumsal yapı, sosyal açıdan
insan onuruna en iyi toplumsal örgütlenmeyi gerçekleĢtirmiĢtir (Özdemir,2004,99).
Sosyal reformlardaki geliĢim 1970‟lere kadar devam etmiĢtir. Sosyal devlet, en aktif olduğu
ve en çok taraftar bulduğu aĢama bu dönemdir. Müdahaleci kapitalizmi benimseyen devletler,
birbirleriyle yakın iĢbirliği içinde girmiĢler ve uyumlu çalıĢmıĢlardır. Kapitalizm, sosyalizme
girmeden sosyal yapı oluĢturmuĢtur. Demokratik rejimin yayılmasıyla iĢçiler, esnaf,
zanaatkârlar ve meslek sahipleri siyasal iktidara ortak duruma gelmiĢlerdir. Söz konusu
durumda sağlanan denge, sosyal adalete yönelik politikaların ön plana çıkmasına sebep
olmuĢtur (Ela,2007,19).

C.
1.

Petrol Krizinden (1973) – Günümüze (2010)
Genel Olarak

1970‟lerin baĢında dünya ekonomisi dalgalanmalarla sarsılmaya baĢlamıĢtır. 1973 yılında
önce Orta Doğu‟da petrol üretiminin millileĢtirilmesi ve fiyatlarının artması, ardından Petrol
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Ġhraç Eden Ülkeler Örgütü‟nün ham petrolün dünya fiyatlarını artırması sonucu ortaya çıkan
petrol krizi hızlı büyümeyi sona erdirirken resesyona da sebep olmuĢtur (Ela,2007,20-21).
1970‟li yıllardan sonra sosyal devlet anlayıĢı gereği ortaya çıkan uygulamalarda bir geriye
gidiĢ söz konusu olmuĢtur. Bu süreçte Özellikle 1980‟li yıllarda neo liberal iktisadi düĢünce
yaygınlık kazanmıĢtır (Ela,2007,26).
Son kırk yılda dünya ekonomisi küreselleĢmiĢ ve iktisadi, siyasi ve sosyal Ģartlar bakımından
büyük dönüĢümler geçirmiĢtir. Dünya çapında ticaretin, yatırım ve sermaye hareketlerinin
serbestleĢmesi, ülkelerin ulusal iktisadi ve sosyal politikaları üzerinde kısıtlayıcı etkilere
sebep olmaktadır. Ġktisadi küreselleĢme ve teknolojik geliĢmeler, bütün dünyada karĢılıklı
bağımlılığı

kuvvetlenmekte

ve

uluslararası

rekabetin

önemini

artırmaktadır

(Aykaç,2000,553).
2.

Sosyal politika

Bireylerin ve grupların sosyoekonomik sistemde daha aktif ve bölüĢümden daha fazla pay
almaları Sanayi Devrimi‟nden beri sosyal politikanın temel hedeflerinden biridir
(ġenkal,2005,792). Ancak, baĢta Avrupa olmak üzere birçok ülkede, 1980‟lerin baĢından
itibaren krizlerden çıkıĢ amaçlı ortaya konulan ekonomik yapısal düzenleme programları,
sosyal politika sorunlarını daha da arttırmıĢ, topluma da ciddi sosyal maliyetler getirmiĢtir
(Özaydın,2008,171).
KüreselleĢen dünyada, çalıĢma iliĢkilerinde ve iĢgücü piyasalarında büyük bir dönüĢüm
meydan gelmiĢtir. Emek için oluĢturulan küresel rekabet düzeyi, sermaye karĢısında daha zor
bir dönemin iĢaretlerini

vermektedir.

Bu

bağlamda kazanılmıĢ

haklardan

geriye

gidilebileceğine iĢaretler alınmaktadır. Sermayenin kazandığı uluslarüstü hareketlilik, ulus
devlet ve politikalarını sınırlamaktadır. Bu nedenle, devlet krizler karĢısında donanımsız
kalmaktadır (Özaydın,2008,172).
3.

KüreselleĢme

Bir olgu ve devam edegelen bir süreç olarak ekonomik, politik sosyal ve kültürel alanlarda,
bazı ortak değerlerin yerel ve ulusal sınırları aĢarak dünya çapında yayılmasını ifade eden
„küreselleĢme‟, ekonomik alanda liberal ekonomik düzenin plana çıkmasına sebep olmuĢtur.
KüreselleĢmenin ekonomik, sosyal, toplumsal ve kültürel yansımaları söz konusudur
(Kitapçı,2007,49).
KüreselleĢmeyle, iĢsizlik, yoksulluk, eĢitsizlik gibi sosyal politikanın geleneksel sorunlarının
çok yüksek düzeye ulaĢması, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal politika sorunlarının
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artması

ve

çözümdeki

baĢarısızlıklar

yeni

arayıĢlara

ihtiyaç

göstermektedir

(ġenkal,2005,792).
1980‟li yılların baĢlarında neo-liberal iktisat politikaları etkisiyle ivme kazanan küreselleĢme
süreci dıĢ ticaret, yabancı sermaye ve devletlerin sosyal politikalarında önemli bir rol
oynamıĢtır. Bu değiĢimle bazı iĢlevlerini yitiren diğer taraftan yeni iĢlevler yüklenen devlet
olgusunda da değiĢikliklere sebep olmuĢtur. Bu süreçte sosyal güvenlik politikaları ve çalıĢma
hayatı da küreselleĢmeden fazlasıyla etkilenmektedir (Kitapçı,2007,50).
1970‟li yıllarda baĢlayan ekonomik kriz ve bunun devamında ortaya çıkan yeni liberal
politikalarda, genel olarak devletin ekonomiye müdahalesinin yarardan ziyade zarar verdiği,
bundan dolayı devletin ekonomiden çekilmesi tartıĢmalarını da gündeme getirmiĢtir.
Sermayenin küresel ölçekte dolaĢımına engel olabilecek unsurların ortadan kaldırılması,
devlet

giriĢimciliğinin

önlenmesi,

dolayısıyla

özelleĢtirilmenin

sağlanması,

kamu

harcamalarının kısılması ve kamu hizmetlerinin piyasaya terk edilmesiyle ekonomik krizden
çıkıĢın mümkün olabileceği ileri sürülmektedir. Söz konusu giriĢmelerle, sosyal harcamalar
asgari düzeye inmiĢtir (AktaĢ,2007,32).
4.

ÇalıĢma hayatı

Neo liberal politikaların etkinlik kazanması ve küreselleĢme sürecinin hızlanmasıyla ciddi
Ģekilde eleĢtirilen sosyal devlet anlayıĢında bir takım değiĢikliklerin olacağı Ģüphesizdir
(Ela,2007,27). BaĢka bir ifadeyle, küreselleĢmenin ve onun ideolojisi durumunda neo–
liberalizmin yaygınlaĢmasıyla, devletin fonksiyonlarıyla ilgili bazı temel tartıĢmalar
baĢlamıĢtır (Özdemir,2004,101).
KüreselleĢme, yoğunlaĢan rekabet, tarife ve engellerin kaldırılması mal ve hizmetlerin sınırlar
ötesi üretiminde artıĢ, ulaĢtırma maliyetlerindeki düĢüĢ, devletin sorumluluk alanının
daralması ve refah artırıcı fonksiyonunun düĢmesi emek piyasalarını ve sendikaları önemli
ölçüde etkilemiĢtir (Aykaç,2000,553).

a.

Sosyal güvenlik

1970‟li yıllardan itibaren sosyal güvenlik harcamalarının ekonomi üzerinde özellikle
iĢverenler için büyük bir yük oluĢturduğu ve ekonominin hantallaĢmasına yol açtığı neo
liberal politika taraflarınca sıklıkla dile getirilmiĢtir (Uğurlu,2006,28).
ĠĢçi sınıfının çözülmesi, orta sınıfın zayıflaması, yaĢlı nüfusun artması gibi sosyal yapılardaki
değiĢim neo liberal politikaların oluĢmasına zemin hazırlamıĢtır. Neo liberalizmin sosyal
devlete yönelttiği eleĢtirilerin basında özellikle geliĢmiĢ ülkelerde nüfusun giderek yaĢlanması
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ve bu nedenle sosyal güvenlik kurumlarının yaĢlılık ve sağlık ödemelerinin önemli ölçüde
artması gösterilmiĢtir. Sosyal güvenlik sistemleri aĢırı bir ödeme içerisine girmesine rağmen,
kendisini besleyecek yeterli birikim sağlanmamaktadır. Ayrıca, yüksek sosyal güvenlik
primleri ve vergi oranları sık sık Ģikâyetlere neden olmaktadır (Uğurlu,2006,29).
b.

ĠĢgücü

KüreselleĢmeyle iĢgücü piyasasında radikal değiĢim yaĢanmaktadır. ĠĢgücü piyasasının emek
yoğun dönemden teknoloji yoğun döneme girmesi, esnek çalıĢma yöntemlerinin
popülaritesini artırmıĢtır. Bu nedenle, çok sayıda istihdam alanı gereksiz hale gelmiĢ ve
istihdam alanları daralmıĢtır (Uğurlu,2006,29). Bu dönemde büyük ölçüde artan iĢsizliği
düĢürmek ve yeterince esnek olmayan ücret sistemini değiĢtirmek amaçlanmıĢtır. Bundan
dolayı ücretlerin içinde yer alan sosyal yardımların oranında çeĢitli indirimlere gidilmiĢtir
(Ela,2007,27)
Sosyal devlet anlayıĢı, sanayi devriminin ardından bir tecrübe kazanma süreci geçirmiĢ, iki
dünya savaĢı arası dönemde toplumsal güçlerin talepleriyle ve desteğiyle sağlam zemine
oturmuĢtur. II. Dünya SavaĢı‟ndan sonra hızlı bir büyümeye kaydeden sosyal devlet anlayıĢı,
1970‟li yıllara kadar yüksek bir istihdam düzeyinin sağlanmasında, ücretlerin ve çalıĢma
Ģartlarının iyileĢtirilmesinde etkili olmuĢtur. Ancak sosyal devlet anlayıĢı lehindeki bu
geliĢmeler, 1980‟lere gelindiğinde bazı kısıtlamalarla karĢılaĢmıĢ ve bir sorgulanma dönemine
girmiĢtir. Sosyal devlet ve uygulamaları hakkındaki tartıĢmalar günümüzde dahi güncelliğini
korumaktadır (Ela,2007,33).
Bugün yaĢadığımız krizin Büyük Buhrandan ayıran en temel farklarından biri, dünyanın kriz
ve krizle mücadele konusunda daha çok tecrübeye ve bilgiye sahibi olmasıdır. YaĢanan krizin
ve krizin sebeplerinin daha iyi analiz edilmesi, doğru politikaların uygulanma ihtimalini
yükseltmektedir (Ünal, Kaya,2009,9).

V) Küresel Kriz Ve Sosyal Politikalara Etkisi
A.

Krizlerin Etkisi

Ġktisadi kriz yoksulları veya yoksulluk sınırındaki halkın hayat standardını farklı Ģekilde
etkiler: (Aktan,2002, http://www.canaktan.org) öncelikle, emek üzerinden elde edilen gelirleri
azaltarak reel ücretleri düĢürür. ĠĢsizliği artırır. Ġktisadi faaliyetleri azalttığından emeğe dayalı
olarak elde edilmeyen diğer gelirleri de azaltabilir ve yoksul halk tarafından üretilen mal ve
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hizmetlerin fiyatlarının diğer fiyatlara kıyasla daha fazla azalmasına sebep olabilir. Yoksul
halkın sahip olduğu yetersiz varlıklar enflasyona maruz kalır. Makro-ekonomik krizler,
yoksulların yoksulluktan kurtulma yeteneklerini zayıftır. Bu nedenle, beĢeri, mali ve fiziki
sermaye birikimi yavaĢlatır. Kriz dönemlerinde birçok kiĢi geçici bir süre için yoksullaĢır ve
sosyal göstergeler daha da kötüleĢme veya daha yavaĢ bir Ģekilde iyileĢme eğilimine girer
(Aktan,2002, http://www.canaktan.org).
Ġktisadi krizler geçici yoksulluğu artırır. Ayrıca, sürekli veya kronik yoksulluğu de artırır.
Krizler yoksulların beĢeri sermayeleri üzerinde çok olumsuz etkilere sahip olduğundan
yetersiz beslenme, çocuk ölümleri ve okula kaydedilme ile ilgili eğilimler, ulusal ortalamalar
Ģeklinde de olsa, yoksullar arasında ortaya çıkan gerilemeyi de çoğunlukla yansıtırlar
(Aktan,2002, http://www.canaktan.org).
Bu nedenle krizlere karĢı bir çare aranırken krizlerin yoksullar üzerindeki etkileri dikkate
alınmalıdır. Bundan dolayı, tüketim düzeylerini sürdürebilmeleri için yoksul hane halkına
yardım

edilmelidir.

Yoksulların

temel

sosyal

hizmetlerden

mahrum

edilmemeleri

sağlanmalıdır. BeĢeri ve fiziki sermayenin birikiminde sürekli bir gerilemenin meydana
gelmesi engellenmelidir (Aktan,2002, http://www.canaktan.org).
Artan finansal ve ekonomik krizler iĢsizlikte artıĢlar ortaya çıkarmıĢtır. Ġstihdamın azalıĢı ve
iĢsizliğin artıĢı, ferdi ve toplumsal refahı çok çeĢitli açılardan olumsuz etkile. ĠĢsizlik, insanın
beden ve ruh sağlığını bozar, suçluluk oranlarını artırır, iĢini koruyabilen insanların bile onu
kaybetme korkusu içinde mutsuzlaĢır (TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr).

B.

Dünyada İşsizlik

Son 50 yılın en Ģiddetli mali ve ekonomik krizi, çalıĢma hayatını, istihdam ve iĢsizlik
düzeylerini, dolayısıyla milyonlarca çalıĢanı ve ailelerini etkilemektedir. Özellikle 2008
yılının ortalarından itibaren birçok geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkede yaĢanan ciddi üretim
düĢüĢleri, beraberinde ciddi istihdam azalıĢlarını ile iĢsizlik artıĢlarını ortaya çıkartmıĢtır
(TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr). 2007 yılında son 25 yılın en düĢük düzeyi olan %5,6‟ya
inen OECD ülkeleri ortalama iĢsizlik oranı, 2009 Haziranında savaĢ sonrası dönemin en
yüksek düzeyi olan %8,3‟e kadar yükselmiĢtir. Bunun anlamı, iĢsizler cephesinde 15
milyonluk bir “artıĢ” demektir (TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr).
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Tablo 1: Seçilmiş bazı ülkelerde İşsizlik Oranları (İşgücünün Yüzdesi Olarak)
Avusturya
Kanada
Fransa
Almanya
Yunanistan
Ġtalya
Japonya
Meksika
Hollanda
Ġspanya
Ġngiltere
ABD
Türkiye
EURO
Bölgesi
Toplam
OECD

2009
2010
(tahmin) (tahmin)
5,8
7,1
8,3
8,7
9,1
9,9
7,6
9,2
9,3
10,4
7,6
8,5
5,2
5,6
5,7
6,3
3,7
5,2
18,1
19,3
8,0
9,3
9,2
9,9
14,6
15,2

2011
(Tahmin)
7,3
8,1
10,1
9,7
10,4
8,7
5,4
5,9
5,5
19,0
9,5
9,1
15,0

2006

2007

2008

5,7
6,3
8,8
9,8
8,9
6,8
4,1
3,2
4,1
8,5
5,4
4,6
10,2

5,2
6,0
8,0
8,3
8,3
6,2
3,9
3,4
3,3
8,3
5,4
4,6
10,3

4,9
6,1
7,4
7,2
7,7
6,8
4,0
3,5
2,9
11,3
5,7
5,8
11,0

8,3

7,5

7,5

9,4

10,6

10,8

6,0

5,6

5,9

8,2

9,0

8,8

Not: 2006, 2007 ve 2008 yılları için OECD verileri yerine TÜĠK tarafından açıklanan veriler kullanılmıĢtır. OECD‟nin
Türkiye için verileri ise sırasıyla 10,0; 10,1 ve 10,7‟dir.
Kaynak: OECD, OECD Economic Outlook, No:86, Preliminary Edition, Kasım 2009 (TĠSK, http://www.tisk.org.tr).

C.
1.

Türkiye’de İşsizlik
Genel Görünüm

Tablo 2: İşgücü Durumu (Yıllık)
TÜRKĠYE
2008
2009
69 724 70 542
50 772 51 686
23 805 24 748
21 194 21 277
2 611
3 471
46,9
47,9
41,7
41,2
11,0
14,0
13,6
17,4
20,5
25,3
26 967 26 938

KENT
2008
2009
48 349 48 747
35 697 36 197
16 063 16 585
14 010 13 839
2 053
2 746
45,0
45,8
39,2
38,2
12,8
16,6
13,1
17,0
22,6
28,2
19 634 19 611

KIR
2008
2009
21 375 21 795
15 075 15 489
7 742
8 163
7 184
7 438
558
724
51,4
52,7
47,7
48,0
7,2
8,9
15,4
19,1
15,5
18,9
7 332
7 326

Kurumsal olmayan nüfus (000)
15 ve daha yukarı yaĢtaki nüfus (000)
ĠĢgücü (000)
Ġstihdam (000)
ĠĢsiz (000)
ĠĢgücüne katılma oranı (%)
Ġstihdam oranı (%)
ĠĢsizlik oranı (%)
Tarım dışı işsizlik oranı (%)
Genç nüfusta işsizlik oranı(1)(%)
ĠĢgücüne dahil olmayanlar (000)
(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus
Not: Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Kaynak: Türkiye Ġstatistik Kurumu, Hanehalkı ĠĢgücü AraĢtırması 2009 Yıllık Sonuçları, Sayı: 35, 02.03.2010,
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6198 (03.02.2010)

Türkiye Ġstatistik Kurumu, Hanehalkı ĠĢgücü AraĢtırması 2009 Yıllık Sonuçlarına aĢağıdaki
sonuçlara ulaĢılmaktadır: (Tüik, 2010, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6198)
a) 2009 yılında kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre 914
bin kişi artmıştır. 2009 yılında Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yıla
göre 818 bin kiĢilik bir artıĢ ile 70 milyon 542 bin kiĢiye, kurumsal olmayan çalışma
çağındaki nüfus ise 914 bin kiĢilik artıĢ ile 51 milyon 686 bin kiĢiye ulaĢmıĢtır.
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b) Tarım dışı istihdam 155 bin kişi azalmıştır. 2009 yılında istihdam edilenlerin sayısı,
bir önceki yıla göre 83 bin kiĢi artarak, 21 milyon 277 bin kiĢiye ulaĢmıĢtır. 2009
yılında tarım sektöründe çalıĢan sayısı 238 bin kişi artarken, tarım dıĢı sektörlerde
çalıĢan sayısı 155 bin kişi azalmıştır.
c) 2009 yılında istihdam edilenlerin % 24,7'si tarım, % 19,4‟ü sanayi, % 5,9'u inĢaat, %
50'si ise hizmetler sektöründedir. Bir önceki yıl ile karĢılaĢtırıldığında, tarım
sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 1 puan, hizmetler sektörünün payının
0,5 puan arttığı, buna karĢılık sanayi sektörünün payının 1,6 puan azaldığı, inĢaat
sektörünün payının ise değiĢmediği görülmektedir.
d) İşsizlik oranı % 14 iken, tarım dışı işsizlik oranı % 17,4’tür. 2009 yılında Türkiye
genelinde iĢsiz sayısı bir önceki yıla göre 860 bin kiĢi artarak 3 milyon 471 bin kiĢiye
yükselmiĢtir. ĠĢsizlik oranı ise 3 puanlık artıĢ ile % 14 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.
Kentsel yerlerde iĢsizlik oranı 3,8 puanlık artıĢla % 16,6, kırsal yerlerde ise 1,7
puanlık artıĢla % 8,9 olmuĢtur. Türkiye'de tarım dıĢı iĢsizlik oranı bir önceki yıla göre
3,8 puanlık artıĢla % 17,4 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. Bu oran erkeklerde geçen yılın
aynı dönemine göre 3,7 puanlık artıĢla % 16, kadınlarda ise 3,8 puanlık artıĢla % 21,9
olmuĢtur.
e) Çalışanların % 43,8’i yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı
değildir. Yaptığı iĢten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluĢuna kayıtlı olmadan
çalıĢanların oranı, bir önceki yıla göre 0,3 puanlık artıĢla % 43,8 olarak
gerçekleĢmiĢtir. 2009 yılında bir önceki yıla göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten
yoksun çalıĢanların oranı % 87,8‟den % 85,8'e düĢerken, tarım dıĢı sektörlerde %
29,8‟den % 30,1‟e yükselmiĢtir.
f) 2009 yılında işgücüne katılma oranı % 47,9’dur. 2009 yılında Türkiye genelinde
iĢgücüne katılma oranı, bir önceki yıla göre 1 puanlık artıĢla % 47,9 olarak
gerçekleĢmiĢtir. Erkeklerde iĢgücüne katılma oranı bir önceki yıla göre 0,4 puanlık
artıĢla % 70,5, kadınlarda ise 1,5 puanlık artıĢla % 26‟dır. Kentsel yerlerde iĢgücüne
katılma oranı 0,8 puanlık artıĢla % 45,8, kırsal yerlerde ise 1,3 puanlık artıĢla % 52,7
seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.
g) Ġstihdam Edilenlerin ĠĢteki ÇalıĢma Durumuna Göre Durumu değiĢmektedir. 2008
yılında bir önceki yıla göre toplam istihdam içerisinde ücretli ve yevmiyelilerin payı
artarken, kendi hesabına çalıĢan ve iĢverenin payı azalmıĢ, ücretsiz aile iĢçilerinin
payı ise aynı kalmıĢtır (DPT, 2010,16).
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Tablo 3: İstihdam Edilenlerin İşteki Çalışma Durumuna Göre Durumu (*)
(15+YaĢ, Bin KiĢi)

Ücretli ve Yevmiyeli
Kendi Hesabına ÇalıĢan ve ĠĢveren
Ücretsiz Aile ĠĢçisi
Toplam

2006
2007
2008
Kişi Sayısı Yüzde Kişi Sayısı Yüzde Kişi Sayısı Yüzde
12 028
58,9
12 534
60,4
12 937
61,0
5 717
28,0
5 575
26,9
5 573
26,3
2 678
13,1
2 628
12,7
2 684
12,7
20 423
100,0
20 738
100,0
21 194
100,0

Kaynak: TÜĠK, Hanehalkı ĠĢgücü Anketi Sonuçları
(*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiĢtir. (DPT, 2010, 16)

2.
ĠĢsizlik Sigortası Hizmetleri
Sigortalı iĢsizin, iĢsizlik ödeneği, sağlık sigortası, danıĢmanlık - iĢe yerleĢtirme ve mesleki
eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi için; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120
gün prim ödeyerek sürekli çalıĢmıĢ olması kaydıyla son üç yıl içerisinde en az 600 gün prim
ödemiĢ olması, kendi istek ve kusuru dıĢında iĢini kaybetmiĢ olması gerekmektedir.
ĠĢsizlik Sigortasının uygulamaya baĢladığı Mart 2002 tarihinden 31.01.2010 tarihine kadar
sisteme 2.108.714 kiĢi baĢvuruda bulunmuĢ, 1.808.014 kiĢi iĢsizlik ödeneği almaya hak
kazanmıĢtır. Mart 2002 tarihinden 31 Ocak 2010 tarihine kadar toplamda 3.022.892.180,27.TL ödemede bulunulmuĢtur.
Ocak 2010 ayında iĢsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere 55.111 kiĢi Kurum ünitelerine
baĢvurmuĢtur. Ocak 2010 ayında 231.829 kiĢiye 79.913.247,08.-TL ödeme yapılmıĢtır
(ĠĢkur,ġubat 2010, http://statik.iskur.gov.tr).
Tablo 4: Aylar İtibariyle İşsizlik Ödeneğinden Yararlananların Sayısı
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Kaynak: ĠĢkur,ġubat 2010, http://statik.iskur.gov.tr

Tablo 5: Yıllar itibariyle İşsizlik Ödeneğinden Yararlananların Sayısı
Yıllar

ĠĢsizlik Ödeneğinden
Yaralananlar (KiĢi)

2007
2008
2009

1.206.124
1.604.720
3.279.630

Kaynak: ĠĢkur,ġubat 2010, http://statik.iskur.gov.tr
2007 yılında iĢsizlik ödeneğine yararlanan kiĢi sayısı 1.206.124 iken bu sayı 2009 yılında
3.279.630 olmuĢtur. BaĢka bir ifadeyle, söz konusu dönemde iĢsizlik ödeneğinden yararlananların
sayısı %270 artmıĢtır.

3.

Kısa ÇalıĢma Ödemeleri

4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi gereğince, genel ekonomik kriz
veya zorlayıcı nedenlerle iĢyerinde geçici olarak en az dört hafta iĢin durması veya kısa
çalıĢma hallerinde 4447 sayılı kanuna göre sigortalı sayılan kiĢilere çalıĢtırılmadıkları süre
için en fazla üç ay süre ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan tespit
iĢleminden sonra ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟ndan kısa çalıĢma ödeneği ödenmektedir. 5838 sayılı
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Kanunla yapılan değiĢiklikle, 2008 ve 2009 yıllarına münhasır olmak üzere, kısa çalıĢma
süresi 6 aya kadar uygulanabilecektir. Ödenek miktarı % 50 oranda artırılarak ödenecek ve
yapılan bu ödemeler iĢsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecektir.
Ayrıca, 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesinde yer alan “Kısa
ÇalıĢma” uygulamasının süresi, 5838 sayılı Kanun ile verilen yetkiye dayalı olarak
02.07.2009 tarihli ve 27276 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 2009/15129 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile 6 ay uzatılmıĢtır. Ancak, bu durumda yapılan ödemeler baĢlangıçta
hesaplanan iĢsizlik ödeneği süresinden mahsup edilecektir.
Ocak 2010 ayında 32.760 kiĢiye 10.277.164,68 TL ödeme yapılmıĢtır (ĠĢkur,ġubat 2010,
http://statik.iskur.gov.tr).
Tablo 6: Kısa Çalışmadan Yararlananların Sayısı ve Ödenek Miktarları
DÖNEMLER

KĠġĠ SAYISI

ÖDEME MĠKTARI

2005

21

10.566,00

2006

217

64.398,01

2007

40

22.051,13

2008

650

70.639,73

2009

508.253

162.506.260,69

Oca.10

32.760

10.277.164,68

Kaynak: ĠĢkur,ġubat 2010, http://statik.iskur.gov.tr

4.
Ücret Garanti Fonu Ödemeleri
4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanununun ek Madde 1. maddesi gereğince, bu Kanuna göre
sigortalı sayılan kiĢileri hizmet akdine tabi olarak çalıĢtıran iĢverenin konkordato ilan etmesi,
iĢveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile iĢverenin
ödeme güçlüğüne düĢtüğü hallerde geçerli olmak üzere, iĢçilerin iĢ iliĢkisinden kaynaklanan
üç aylık ödenmeyen ücret alacakları, iĢçinin, iĢverenin ödeme güçlüğüne düĢmesinden önceki
son bir yıl içinde aynı iĢyerinde çalıĢmıĢ olması koĢulu esas alınarak temel ücret üzerinden ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82nci maddesi uyarınca
belirlenen kazanç üst sınırını aĢmayacak Ģekilde baĢvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
ödenmektedir. SGK tarafından tahsilâtı yapılarak, ĠĢsizlik Sigortası Fonuna aktarılan primler
üzerinden iĢveren payı olarak hesaplanan miktarın yüzde biri, Ağustos 2003 tarihinden
itibaren oluĢturulan Ücret Garanti Fonuna aktarılmaktadır. Ücret Garanti Fonu ĠĢsizlik
Sigortası Fonu içinde değerlendirilmekte olup Fonun varlığı, 31.01.2010 tarihi itibariyle,
ödemeler toplamı 33.792.192,00.-TL düĢüldükten sonra 111.979.696,00.-TL‟dir. Ücret
Garanti Fonu‟ndan yapılan ödemeler aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. Ocak 2010 ayında Ücret
Garanti Fonu‟ndan 929 kiĢiye toplam 1.548.555,21.-TL ödeme yapılmıĢtır (ĠĢkur, ġubat 2010,
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http://statik.iskur.gov.tr).
Tablo 7: Ücret Garanti Fonundan Yararlananların Sayısı ve Ödeme Miktarları
Ücret Garanti Fonu
KiĢi
Miktar (TL)
1269
3.352.330,91
1134
1.640.989,71
2223
3.602.134,31
827
1.071.806,85
12371 22.338.534,08
929
1.548.555,21

Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010/ Ocak

Kaynak: ĠĢkur,ġubat 2010, http://statik.iskur.gov.tr

5.

Aktif ĠĢgücü Programları

Küresel kriz, Türkiye‟de iĢgücü piyasasını ciddi Ģekilde etkilemiĢtir. Ġç ve dıĢ talepteki
daralmaya bağlı olarak üretimde yaĢanan azalma ile birlikte istihdam azalmıĢ ve iĢsizlik
artmıĢtır. Bu durum, özellikle istihdam piyasasına giriĢte zorluk çeken vasıfsız iĢgücünün
niteliklerinin ve kazançlarının artırılmasını hedefleyen ve kamu istihdam hizmetlerini, iĢ
oluĢturan ve iĢgücünün eğitimini içeren aktif iĢgücü politikalarının önemini artırmıĢtır.
Krizden etkilenen AB ve OECD ülkelerinde iĢsizlikle mücadelede aktif iĢgücü programlarına
öncelik verilmiĢtir. Bu programlara ayrılan kaynaklar da artırılmıĢtır. Türkiye‟de 5763 sayılı
Kanunla ĠġKUR tarafından uygulanan aktif iĢgücü politikalarına ayrılan kaynaklar artırılması
öngörülmüĢtür.
Tablo 8: Yıllara göre İşkur Tarafından Verilen Aktif İşgücü Programlarına Yapılan
Harcama ve Yararlanan Kişi Sayısı
Aktif İşgücü Programlarına Yapılan
Harcama ve Yararlanan Kişi
Yıllar

2005
2006
2007
2008
2009*

Harcama (Bin TL)

21716
15174
29672
35602
144736

Yararlanan
KiĢi Sayısı

11473
17106
33597
32206
163732

Kaynak: ĠġKUR *13.10.2009 tarihi itibarıyla, DPT, 2010, 187

Aktif iĢgücü politikaları kapsamında ĠġKUR; iĢ arayanlara iĢ bulunmasını, mesleki eğitim ve
iĢgücü uyum programlarını, mesleğe yöneltme, mesleki danıĢmanlık hizmetlerinin
sunulmasını, iĢ arama stratejilerinin geliĢtirilmesini, uzun süreli iĢsizler, özürlüler, kadınlar ve
gençler gibi dezavantajlı grupların daha kolay iĢ bulmasını, giriĢimcilik eğitimlerini ve
istihdam garantili eğitim kurslarını ve kamu yararına çalıĢma programlarını yürütmektedir.
ĠġKUR‟ aktif iĢgücü politikalarında kullanılmak üzere aktarılan kaynağın artırılması ĠĢkur‟un
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bu kapsamda verdiği hizmetlerden yararlanan kiĢi sayısını artırmıĢtır. Bu bağlamda aktif
iĢgücü

politikalarının

yaygınlaĢtırılması

ve

iĢgücü
bu

piyasasının

kapsamda

ihtiyaçları

sunulan

doğrultusunda

hizmetlerin

kalitesinin

geliĢtirilmesi,
yükseltilmesi

amaçlanmaktadır (DPT,2010,187).
ĠĢsizlik Sigortası Fonun Mali Durumu

6.

a. ĠĢsizlik Sigortası Fonunun Gelirleri
Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan %2 iĢveren, %1 sigortalı
kesintileri ve %1 Devlet payı ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve
iratlar, iĢverenlerden alınan gecikme zammı ve faizler Fonun gelirlerini oluĢturmaktadır
(ĠĢkur,ġubat 2010, http://statik.iskur.gov.tr).
b. ĠĢsizlik Sigortası Fonunun Giderleri
4447 sayılı Kanunun 48. maddesi gereği, iĢsizlik ödeneği, genel sağlık sigortası prim
ödemeleri, sigortalı iĢsizler ile Kuruma kayıtlı diğer iĢsizlere; iĢ bulma, danıĢmanlık
hizmetleri, mesleki eğitim, iĢgücü uyum ve toplum yararına çalıĢma hizmetleri ile iĢgücü
piyasası araĢtırma ve planlama çalıĢmalarına ait giderlerden, 4447 sayılı Kanunun 50.
maddesinin 5.fıkrası kapsamında iĢsizlik ödeneği alanların; iĢe alındığı tarihten önceki
aydan baĢlayarak iĢe alan iĢyerine ait iĢçi ve iĢveren payı sigorta primleri ile genel sağlık
sigortası primi giderlerinden, 4447 sayılı Kanunun; EK. 1. maddesi gereğince Ücret Garanti
Fonundan yapılan ödemelerden, EK.2. Maddesi gereğince Kısa ÇalıĢma ödemeleri, geçici 6.
maddesi gereğince, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlar için aktarılan
miktarlardan, geçici 7. ve 9. maddeleri gereği ilave istihdam olarak iĢe alınanların prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan iĢveren sigorta prim giderlerinden ve iĢsizlik sigortası
hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine ĠġKUR
tarafından yapılan giderlerden oluĢmaktadır(ĠĢkur,ġubat 2010, http://statik.iskur.gov.tr).
Tablo 9: İşsizlik Sigortası Gelir-Giderleri (*)
GELĠRLER VE GĠDERLER

GiriĢler Toplamı
Primleri ĠĢçi/ĠĢveren Payı
Devlet Payı

TOPLAM
(31 Ocak
2010Tarihi
itibariyle)
52.384.847.407,63
16.465.553.083,77
5.571.945.486,16

Faiz Geliri(**)

29.841.020.862,31

ÇıkıĢlar Toplamı

9.719.425.817,33

Fon Giderleri(***)
Toplam Varlık(****)

*

9.715.056.453,80
42.665.421.590,30

ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟nun gelir ve giderleri ile ilgili veriler geçici olup kesin veriler
http://statik.iskur.local/tr/issizlik_sigortasi/denetim19.pdf adresinde yayımlanan Bağımsız Denetim Raporu‟nda yer
almaktadır.

1220

Faiz geliri iç verim yöntemi ile hesaplanmıĢtır. 31.01.2010 itibariyle faiz gelirlerinden 1.361.080.176,71.-TL stopaj
ödenmiĢtir. Faiz Gelirine Kur Farkı ve Reeskont geliri dahildir.
*** ĠĢsizlik Sigortası Fonu giderlerinin 5.506.890.343,89.-TL‟si 2008 ve 2009 yıllarında GAP kapsamında Hazine
MüsteĢarlığı hesaplarına aktarılmıĢtır.
**** Toplam Varlığa Ücret Garanti Fonu dahildir.
**

İstihdam Teşvikleri

D.

Türkiye‟de ekonomik krizde son dönemde istihdam artıĢına yönelik bir takım teĢvikler
getirilmiĢtir.
1.

Genel GiriĢ

Türkiye‟de istihdam alanında tedbir alınması süreci, ekonomik krizin netleĢmesinden önce,
istihdam paketi olarak da ifade edilen 15 Mayıs 2008 tarih ve 5763 sayılı Kanun ile getirilen
düzenlemeler ile baĢlamıĢtır. Aslında, paketin içerdiği düzenlemeler, iĢgücü piyasasının
geçmiĢten gelen sorunlarına iliĢkindir. Ancak ekonomik krizin etkilerinin paketin
açıklanmasından kısa bir süre sonra netleĢmesiyle istihdam desteklerine iliĢkin düzenlemelere
de yer verilmiĢtir (TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr).
Ekonomik krizin sonuçlarını hafifletmeye yönelik bir takım düzenlemeler getirilmiĢtir.
2.

29.1.2004/5084 Sayılı Kanun

Bazı illerde vergi ve sigorta primi teĢvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve
yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını
artırmak amacıyla 2004 yılında 5084 Sayılı “Yatırımların ve Ġstihdamın TeĢviki Hakkında
Kanun” yürürlüğe konulmuĢtur. 31.12.2008 tarihinde uygulama süresi sona eren Yasanın
iĢverenlere sağlamıĢ olduğu kolaylıklar 18.02.2009 tarihli ve 5838 sayılı Yasa ile 31.12.2009
tarihine kadar uzatılmıĢtır1. Söz konusu düzenlemedeki “31.12.2009” tarihi, daha sonra bu
ibare 28.1.2010 tarihli ve 5951 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle “31.12.2012” Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.

BaĢka

bir

ifadeyle,

teĢvik

uygulaması

devam

etmektedir.

(www.engellihaberleri.com,2010).

3.

15.05.2008/ 5763 Sayılı Kanun

15.05.2008 tarih ve 5763 sayılı “ĠĢ Kanunu Ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik
Yapılması Hakkında Kanun” baĢka bir ifadeyle, “istihdam paketi” ile bir takım
teĢvikler getirilmiĢtir (TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr).
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Özel sektör iĢverenlerinin eski hükümlü ve terör mağduru çalıĢtırma yükümlülüğü
kaldırılmıĢtır. Özel sektör için özürlü istihdamında %3‟lik oran korunmuĢtur.
Kamu sektörü iĢverenlerinin ise %4 özürlü ve %2 eski hükümlü çalıĢtırması
yükümlülüğü söz konusudur. Özel sektörce çalıĢtırılan özürlüler için prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait iĢveren hisselerinin
tamamı Hazine tarafından karĢılanacaktır. Ayrıca, kontenjan fazlası özürlü
çalıĢtıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıĢtıran iĢverenlerin bu Ģekilde
çalıĢtırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan
sigorta primine ait iĢveren hisselerinin ise %50‟si Hazine tarafından
karĢılanacaktır (TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr).
Ġlave istihdam oluĢturulması Ģartıyla, 18 yaĢından büyük ve 29 yaĢından küçük
olan gençler ve 18 yaĢından büyük kadınların istihdamı halinde alt sınır üzerinden
hesaplanan sigorta primine ait iĢveren hisselerinin belirli Ģartlarla 5 yıl süre ve
belirli oranlarda ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟ndan karĢılanması hüküm altına alınmıĢtır
(TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr; Hozar,2009,13; www. engellihaberleri.com, 2009).

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‟nun 81.
maddesine eklenen hükmümle malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primlerinden,
iĢveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine tarafından
karĢılanması öngörülmüĢtür(TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr).
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‟na eklenen iki
madde ile sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım
zammı ile asgari iĢçilikle ilgili fark prim borçlarına iliĢkin yeniden yapılandırma
düzenlenmiĢtir.
ĠĢverenlerin, iĢyeri sağlık birimi, iĢyeri hekimi ve iĢ güvenliği mühendisi veya
teknik eleman görevlendirme yükümlülüklerini, dıĢarıdan hizmet alımı Ģeklinde
ifa etmelerine imkân hazırlanmıĢtır. Benzeri Ģekilde iĢverenlerin emzirme odası
veya

çocuk

bakım

yurdu

kurmadan

dıĢarıdan

hizmet

alabilmeleri

sağlanmıĢtır(TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr).
Günlük iĢsizlik ödeneği, ortalama günlük net kazanç yerine son dört aylık prime
esas kazançlar gönüne alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın %40‟ı
olarak belirlenmiĢ, bu tutarın aylık asgari ücretin brüt tutarının %80‟ini
geçemeyeceği hüküm altına alınmıĢtır(TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr).
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DanıĢmanlık, mesleki eğitim, iĢgücü uyum, toplum yararına çalıĢma hizmetleri,
iĢgücü piyasası araĢtırma ve planlama giderleri ile GAP‟a aktarılacak ödenek ve
genç ve kadın istihdamına iliĢkin teĢvikler de ĠĢsizlik Fonu giderleri arasına
eklenmiĢtir. Böylece mesleki eğitime Fon‟dan her yıl yaklaĢık 300 milyon TL
kaynak aktarılmasına, ihtiyaç olması halinde bunun daha da artırılmasına, sadece
iĢsizlik sigortasından faydalananlara değil, tüm iĢsizlere mesleki eğitim
verilebilmesi imkân hazırlanmıĢtır (TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr).
ĠĢ Kanunu‟nun Ücret Garanti Fonu‟nu düzenleyen 33. Maddesi, 4447 sayılı
Kanuna Ek Madde olarak aktarılmıĢtır. ĠĢverenin ödeme aczine düĢmesi halinde
Ücret Garanti Fonu‟ndan yararlanabilmek için son bir yıl içinde aynı iĢyerinde
çalıĢmıĢ olma Ģartı getirilmiĢ, fondan yapılacak ödemelerin 5510 sayılı Kanundaki
kazanç

üst

sınırını

aĢamayacağı

hüküm

altına

alınmıĢtır

(TĠSK,2009,

http://www.tisk.org.tr).

4.

31.07.2008/ 5797 Sayılı Kanun

5797 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5763 sayılı ĠĢ Kanunu ve Bazı Kanunlarda
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile çeĢitli kanunlarda öngörülen iĢveren prim
teĢviklerinin uygulamasına 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesindeki sandıkların
statülerine tabi personel dahil edilmiĢ ve yine aynı yasa ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici
24. madde kapsamına giren borçları anılan madde hükümlerine göre yapılandırılmamıĢ olan
iĢverenlere

bu

borçlarını

yeniden

yapılandırma

imkânı

sağlanmıĢtır

(TĠSK,2009,

http://www.tisk.org.tr).

5.

18.02. 2009/5838 Sayılı Kanun
Türkiye‟de yaĢanan ekonomik krizin iĢletmeler ve istihdam üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak amacıyla 2009 yılında yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanun ile
2008–2009 yıllarında uygulanmak üzere, kısa çalıĢma ödeneğinin azami süresi 3
aydan 6 aya çıkarılmıĢ, Bakanlar Kuruluna bu süreyi 6 ay kadar uzatma yetkisi
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verilmiĢ ve ödenek miktarı yüzde 50 oranında artırılmıĢtır (DPT,2010,181;
TĠSK,2009,

http://www.tisk.org.tr;

Hozar,

2009,13;

Erdoğdu,

2009,80;

Koç,2009,87-91)
5763 sayılı Kanun ile getirilen genç ve kadın istihdamına iliĢkin sigorta primi
iĢveren hissesi teĢvikinde değiĢiklik yapılarak 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak
aylarına iliĢkin prim ve hizmet belgelerinde ismi bulunmayan genç ve kadınların
istihdamı halinde teĢvikten yararlanma imkânı getirilmekle birlikte, teĢvikten
yararlanma süresi 30 Haziran 2010 tarihine uzatılmıĢtır (TĠSK,2009,
http://www.tisk.org.tr; Hozar,2009,13).

6.

11.08.2009/ 5921 Sayılı Kanun
5921 sayılı “ĠĢsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu‟nda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile iĢsizlik ödeneği
alanların; iĢe alındığı tarihten önceki aydan baĢlayarak iĢe alan iĢyerine ait son 6
aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına
ilave olarak iĢe alınması kaydıyla, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının %1‟i olmak üzere iĢçi ve iĢveren
payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan iĢsizlik ödeneği
süresince

Fondan

karĢılanacağı

hüküm

altına

alınmıĢtır

(TĠSK,2009,

http://www.tisk.org.tr).

2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı
sayısına ilave olarak, 31.12.2009 tarihine kadar, iĢe alınma tarihinden önceki 3
aylık dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumu‟na verilen prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalılar dıĢındaki kiĢilerden olmak kaydıyla iĢe alınan ve
fiilen çalıĢtırılanlar için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan
sigorta primlerinin iĢveren hisselerine ait tutarı, 6 ay boyunca ĠĢsizlik Sigortası
Fonu‟ndan karĢılanması hüküm altına alınmıĢtır (TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr;
www. engellihaberleri.com).

Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında kararlar çerçevesinde teĢvik edilen
yatırımlara bağlı olarak gerçekleĢtirilecek istihdam için prime esas kazanç alt
sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin iĢveren hisselerinin tamamına
kadar olan kısmı Hazine tarafından karĢılanması hüküm altına alınmıĢtır
(TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr).
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E.

Krizde İstihdama Yönelik Çözüm Önerileri

1. ĠĢsizlik Sigortası

ĠĢsizleri iĢe alan iĢletmeler için, iĢsiz kiĢinin fondan alabileceği iĢsizlik
ödemelerinin, 3 yıla kadar iĢsizlerin sosyal güvenlik primlerine katkı olarak
verilmesi (Ġspanya, Yunanistan‟da yardım iĢverene ödenmekte ve krizden daha
çok etkilenen sektörler öncelikli olarak ele alınmaktadır) uygun olacaktır
(TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr).
ĠĢçi ve iĢveren iĢsizlik sigortası katkı paylarında indirim yapılması (Almanya)
uygun olacaktır(TĠSK,2009, http://www.tisk.org.tr)
ĠĢsizlik Sigortası Fonundan iĢçilerin faydalanma Ģartları, yani, fona eriĢim
imkânları kolaylaĢtırılmalıdır. Fondan yararlanma süresi uzatılmalıdır (Hak-ĠĢ,
2009, 17-18; Kumlu, 2008, http://www.tisk.org.tr, Ergün, 2008,52-53).

ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟nda, birikmiĢ para mevcudu, çok cüzi “iĢsizlik aylığı”
olarak ödenmiĢtir (Kızılot, 2009,75). ĠĢsizlik ödeneği miktarı artırılmalıdır (HakĠĢ, 2009, 17-18; Kumlu, 2008, http://www.tisk.org.tr; Akyıldız,2008,51-52).

Yapısı ve kuruluĢ amaçları gereği, ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟nda biriken paranın
baĢka amaçlarla kullanılması söz konusu olmaz. ĠĢsizlik Sigortası Fonu'nda
biriken para iĢçinindir. ĠĢsizlik Fonu‟nda biriken para Fonun oluĢturulma
amaçları doğrultusunda kullanmalıdır. BaĢka bir ifadeyle, fon kaynakları
istismar edilmemelidir (Türk-ĠĢ,2009, http://www.tisk.org.tr). Fon, amacı dıĢında
kullanılmamalıdır (Hak-ĠĢ, 2009, 17-18; Kumlu, 2008, http://www.tisk.org.tr;
Akyıldız,2008,51-52)

ĠĢsizlik sigortası kapsamında olmayan iĢten çıkarılan iĢçilerin zorunlu giderlerini
karĢılamaya yönelik olarak “dayanıĢma geliri” uygulaması getirilmelidir. Ayrıca
elektrik, su, doğalgaz, yakacak, kira gibi ödemeleri belirli bir süre kamu
bütçesinden karĢılanması yoluna gidilmelidir (Türk-ĠĢ,2009,4-8)
ĠĢsizlik ödeneği alanlara mesleki eğitimler verilmeli, yeniden istihdama
kazandırılmalıdır (Ergün,2008,52-53).
ĠĢsizlik Sigortası

Fonu, istihdamda devamı sağlayacak önlemler için

kullanılabilmelidir. Fon‟daki kaynaklar, belli bir süre için ve istihdamda
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azalmaya gitmemek Ģartıyla, kapanma tehlikesiyle karĢılaĢan iĢletmelerin
yararlanmasına açılabilir (Küçük, 2008, http://www.tisk.org.tr).
2. Kısa çalıĢma
Kısa çalıĢmada, çalıĢılmayan saatler için iĢverenin yaptığı katkıların (tamamının
yahut belli bir süre sonrasındakilerin) Hazine tarafından karĢılanması
(Avusturya, Belçika, Almanya, Macaristan, Polonya, Slovakya, Ġsviçre) uygun
olacaktır (Tisk,2009, http://www.tisk.org.tr).
Kısa çalıĢmaya hak kazanabilmek için gereken prosedürlerin sadeleĢtirilmesi
(Almanya) uygun olacaktır(Tisk,2009, http://www.tisk.org.tr).
Kısa çalıĢma yapılan iĢyerlerindeki iĢçilere yönelik olarak sağlanan eğitimlerin
sübvanse edilmesi ve beceri ihtiyaçlarının belirlenmesinde iĢletmelere inisiyatif
sağlanması (Avusturya, Almanya, Macaristan) uygun olacaktır (Tisk,2009,
http://www.tisk.org.tr).

Kısa çalıĢma yapılan iĢyerlerindeki iĢçiler için iĢveren tarafından yapılan sosyal
yardımlarda geçici indirimler sağlanması (Belçika) uygun olacaktır (Tisk,2009,
http://www.tisk.org.tr).

Kısa ÇalıĢma Ödeneğinin Kapsamı GeniĢletilmelidir (Hak-ĠĢ,2009,18). 4447
sayılı Kanunun Ek/2. maddesinin uygulaması dıĢında kalan iĢçilerle ilgili
tedbirler gereklidir. Uygulama dıĢında kalanlar için, geçici de olsa söz konusu
Kanun maddesinde bir yaralanma imkânı tanınmalıdır. Mevcut uygulamada son
üç yıl içinde 600 gün olan prim ödeme gün sayısı ve son 120 gün çalıĢılmıĢ
olması Ģarttır. Kısa çalıĢma ödeneğinden yararlanmak için 120 gün çalıĢmıĢ
olmak yeterli kabul edilmelidir (Hak-ĠĢ,2008,18).
3. Ücret Garanti Fonu

4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanununun ek Madde 1. maddesi gereğince, bu Kanuna göre
sigortalı sayılan kiĢileri hizmet akdine tabi olarak çalıĢtıran iĢverenin konkordato ilan etmesi,
iĢveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile iĢverenin
ödeme güçlüğüne düĢtüğü hallerde geçerli olmak üzere, iĢçilerin iĢ iliĢkisinden kaynaklanan
üç aylık ödenmeyen ücret alacakları, iĢçinin, iĢverenin ödeme güçlüğüne düĢmesinden önceki
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son bir yıl içinde aynı iĢyerinde çalıĢmıĢ olması koĢulu esas alınarak temel ücret üzerinden ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82nci maddesi uyarınca
belirlenen kazanç üst sınırını aĢmayacak Ģekilde baĢvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
ödenmektedir. Ücret garanti fonu istismara yol açmadan kullanılmalıdır (Türk-ĠĢ,2009,4-8).
4. Aktif ĠĢgücü
Dar anlamda iĢgücü piyasası reformu, geniĢ anlamda da Ġstihdam Stratejisi,
gerçekleĢtirilememiĢtir. ĠĢsizlik, en büyük tehditlerdendir. ĠĢsizliğin artması,
hem ekonomiye hem de topluma zarar verdiğinden büyüme ve istihdam alanında
özellikle acil önlemlerde daha fazla gecikilmemeli, orta ve uzun dönemde, ise
sağlam bir istihdam stratejisi oluĢturularak hayat geçirilmelidir (Küçük,2008,
http://www.tisk.org.tr).

Ülkemizde çok boyutlu olan istihdam ve iĢsizlik problemine karĢı izlenecek
politikalar geniĢ odaklı ve kapsamlı olmalıdır. Söz konusu politikalar ekonomik
politikalarla bir bütünlük içerisinde ele alınıp değerlendirilmelidir. Ġstihdam
artıĢı sadece ekonomik geliĢmeye ve büyümeye bağlanabilecek bir konu
olmadığından öncelikli yaklaĢım “ekonomik büyümeyi daha çok istihdam odaklı
hale getirmek” olmalıdır (Kumlu,2008, http://www.tisk.org.tr).
Türkiye‟de “Ulusal Ġstihdam Stratejisi” zaman geçirilmeden uygulamaya
baĢlanmalıdır. Ġstihdam alanında izlenmesi gereken politikaları sistematik bir
biçimde ele alınarak, uygulanması gereken öncelikler belirlenmelidir. Üretim
sektörlerine yönelik teĢvik, kredi politikalarında istihdam amacı ön plana alınıp
değerlendirilmelidir (Kumlu,2008, http://www.tisk.org.tr).
Türkiye‟nin istihdam ve iĢsizlikle ilgili sorunlarını çözülebilmesi için
uygulanacak kısa-orta ve uzun vadeli politikaların, iĢçiler, iĢverenler ve devlet
olarak sosyal tarafların katılımıyla tartıĢılarak uygun sonuçlara uzlaĢılması
hayati önem taĢır. Bu süreçte sorunların aĢılması için ortak aklın oluĢturulmalıdır
(Kumlu,2008, http://www.tisk.org.tr).
Krizin Yoksul Kesimler Üzerindeki Ağır Etkileri Bertaraf Edecek Politika
Araçları Devreye Sokulmalıdır. Krizden en çok etkilenecek olan kesim düĢük
gelir gruplarıdır. Bu nedenle kriz döneminde sosyal koruma politikalarında
“pozitif koruma ayrıcalığı” anlayıĢı geliĢtirilmelidir. Özellikle krizin yoksul
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kesimler üzerindeki tahribatını asgariye indirmek için doğrudan gelir desteği,
aile yardımı sigorta kolu gibi uygulamalar planlanmalı ve uygulamaya
konulmalıdır (Hak-ĠĢ,2009,19).
Ġstihdam, yatırım ve sosyal politikaların yeniden gözden geçirilmesine, kamu
yatırımlarının artırılmasına, sosyal devlet anlayıĢının güçlendirilerek ekonomik
dalgalanmalara daha dirençli bir toplum oluĢturulmasına ağırlık verilmelidir
(Akyıldız,2008,51-52).
Ülkedeki iĢsizlik oranları arttıkça aktif iĢgücü programlarına tahsis edilen
fonların da otomatik olarak artırılması (Danimarka) uygun olacaktır (Tisk,2009,
http://www.tisk.org.tr).

ĠĢverenlerin düĢük nitelikli iĢçileri iĢe almalarının teĢviki için bu kiĢilere
verilecek eğitimlere yönelik mali destek sağlanması (Ġngiltere, Danimarka,
Lüksemburg‟da eğitim yerine ücret ve yönetim giderleri sübvanse edilmektedir)
uygun olacaktır (Tisk,2009, http://www.tisk.org.tr).
ĠĢ arayanların iĢe yerleĢtirilmelerinde özel istihdam bürolarının rolünün
güçlendirilmesi (Ġtalya) uygun olacaktır (Tisk,2009, http://www.tisk.org.tr).
ĠĢten çıkarılma tehlikesi yaĢayan iĢçilere yönelik olarak yeniden eğitim hibeleri
sunulması (Hollanda) uygun olacaktır (Tisk,2009, http://www.tisk.org.tr).
Uzun süreli iĢsizliğin (umutsuzların sayısının artmasının) önüne geçilmesi için
istihdam, eğitim ve diğer destekleri reddedenlere yönelik yaptırımların
sıkılaĢtırılması (Polonya) uygun olacaktır (Tisk,2009, http://www.tisk.org.tr).
Ġstihdama çabuk dönüĢ yapan iĢsizlerin gelecekteki iĢsizlik ödemelerinin prim
sürelerinde kayıp yaĢanmaması (Portekiz) uygun olacaktır (Tisk,2009,
http://www.tisk.org.tr).

Genç iĢsizlere niteliklerini geliĢtirmeleri için 9 ay süreyle gelir desteği
sağlanması (Portekiz) uygun olacaktır (Tisk,2009, http://www.tisk.org.tr).
ĠĢsizlik yardımı alan kiĢilerin bu parayı kendi iĢlerini kurmak için kullanmaları
durumunda, bu kiĢilere daha yüksek bir ödeme yapılması (Ġspanya) uygun
olacaktır (Tisk,2009, http://www.tisk.org.tr).
Eğitiminin finansmanı için kıdem tazminatını kullanan iĢçilerin iĢsizlik
yardımlarına daha erken ulaĢmalarının sağlanması (Kanada) uygun olacaktır
(Tisk,2009, http://www.tisk.org.tr).
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Kriz döneminde iĢten çıkarılmıĢ kiĢilere ve gençlere yönelik olarak Kamu
Ġstihdam Kurumunun iĢ arama yardım ve desteklerinin artırılması (Avustralya)
uygun olacaktır (Tisk,2009, http://www.tisk.org.tr).
Kamu Ġstihdam Kurumunun eleman kapasitesinin artırılması (Belçika) uygun
olacaktır (Tisk,2009, http://www.tisk.org.tr)
Kendi iĢini kuran iĢsizlere ve çalıĢanlara baĢlangıç hibesi verilmesi (Finlandiya)
uygun olacaktır (Tisk,2009, http://www.tisk.org.tr).
ĠĢ bulma Ģansı düĢük kiĢilerin teknik yardım, idari destek ve teĢvikler yoluyla
kendi iĢlerini kurmalarına destek olacak bir program oluĢturulması (Meksika)
uygun olacaktır (Tisk,2009, http://www.tisk.org.tr).
Ġstihdam odaklı sürdürülebilir büyüme çerçevesinde, rekabetçi bir ekonomi ve
bilgi toplumuna dönüĢüm doğrultusunda istihdam imkânlarının geliĢtirilmesi,
iĢsizliğin

azaltılması

ve

iĢgücü

piyasasının

etkinleĢtirilmesi

gereklidir

(DPT,2010,183).
Esneklik ile güvence arasındaki dengenin sağlandığı, verimliliği esas alan ücret
sisteminin oluĢturulduğu, teknolojik geliĢme ve değiĢime uyum sağlayabilecek
istihdam olanakları ile herkese, baĢta cinsiyete dayalı eĢitlik olmak üzere, eĢit
hak ve fırsatların sunulduğu etkin bir iĢgücü piyasası oluĢturulması önemlidir
(DPT,2010,183)
Türkiye‟de henüz pek fark edilmemiĢ de olsa sosyal devletin en önemli aracı
olan koruyucu ve müdahaleci sosyal politikalar, küreselleĢme sürecinde ortaya
çıkabilen sosyo-ekonomik riskleri azaltabilmekte, toplumların ve ekonomilerin
dinamik geliĢimine katkıda bulunabilecektir. Bundan dolayı her zaman sosyoekonomik dengesizlikleri ve sapmaları önleyen koruyucu sosyal politikaların
yanında tabii afetler ve ekonomik krizler gibi olağanüstü durum ve olayların
olumsuz yansımalarını azaltan acil müdahaleci sosyal politikalara ihtiyaç söz
konusudur (Seyyar,2009, http://www.sosyalsiyaset.com).
Müdahaleci aktif sosyal politikalardan anlaĢılması gereken, ekonomik krize
bağlı olarak ortaya çıkabilecek yeni sosyal tehlikelerin önlenmesi ve
giderilmesidir (Seyyar,2009, http://www.sosyalsiyaset.com).
Küresel ekonomik (finans) krizin reel sektörü etkilediğinden istihdamı koruyan
klâsik sosyal politika yöntemleri (iĢveren sigorta primlerinin bir kısmının
hazineden ödenmesi, ücret garanti fonu ödemeleri veya kısa çalıĢma ödemeleri
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gibi istihdamın devletçe sübvansiyonu) elbette önem arz eder. Ancak talep
daralmasına bağlı olarak ekonomik durgunluğun hâkim olduğu dönemlerde bu
gibi pasif yöntemler yetinilemez. ĠĢsiz kalanların yanında iĢgücü niteliği taĢıyan
diğer iĢsizlerin kalıcı gelir sahibi olmaları doğrultusunda aktif istihdam
politikalarıyla

(yeniden)

emek

piyasasına

ve

yeni

iĢ

alanlarında

kazandırılmalarının desteklenmesi, sosyal barıĢın temini ve sürdürebilir
kalkınma açısından önem arz eder (Seyyar,2009, http://www.sosyalsiyaset.com).
Dezavantajlı sosyal grupların (okuma yazma bilmeyenler; özürlüler, dul
kadınlar; yoksullar, etnik azınlıklar; genç, kadın veya yaĢlı iĢsizler vb.) da
dikkate alınarak oluĢturulacak aktif istihdam politikalar, iĢsizlikle etkin ve
kapsamlı mücadele açısından modern sosyal politikaların bir aracı olduğu kadar
ekonomik büyümenin de bir motoru olarak ortaya çıkar (Seyyar,2009,
http://www.sosyalsiyaset.com).
Aktif istihdam politikaları kapsamında somut olarak Ģunlar yapılabilir
(Seyyar,2009, http://www.sosyalsiyaset.com):
Ġster örgün eğitimde, isterse özel sektörde olsun, innovasyonu ve
giriĢimciliği teĢvik eden meslekî eğitim ve tekâmül alanında daha çok
yatırım yapılmalıdır. Sosyal kaymaların önüne geçmek ve verimliliği
artırmak için, özellikle genç ve kadın iĢsizlerin meslekî yeterlilikleri, piyasa
talepleri

doğrultusunda

artırılmalıdır

(Seyyar,2009,

http://www.sosyalsiyaset.com).
ĠĢ-Kur, sosyal sigortalı iĢsizlere sadece iĢsizlik ödeneği vermekle
yetinmemeli, baĢta iĢsizlik ödeneğinden yararlanan sosyal sigortalı iĢsizler
olmak üzere kayıtlı bütün iĢsizlere yoğun meslekî eğitim ve beceri
programları hazırlamalıdır (Seyyar,2009, http://www.sosyalsiyaset.com).
Özellikle ekonomik krize bağlı olarak iĢsizliğin artması halinde çalıĢma
hayatının sosyalleĢmesini sağlamaya dönük uygulamalar ve projeler ihmal
edildiğinden, bu dönemde dahi iĢ sağlığı ve güvenliği kapsamında çalıĢma
Ģartlarını

iyileĢtirmek,

iĢyerlerindeki

muhtemel

kazaları

ve

meslek

hastalıklarını önlemek suretiyle insanî ve malî kayıpların önüne geçilmesine
çalıĢılmalıdır (Seyyar,2009, http://www.sosyalsiyaset.com).
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Özellikle dezavantajlı sosyal gruplara yönelik olarak genelde sosyal hayata,
özelde emek piyasasına giriĢi kolaylaĢtıran aktif intibak programları teĢvik
edilmelidir (Seyyar,2009, http://www.sosyalsiyaset.com).

VI)

Sonuç

Türkiye‟de istihdamın korunmasına yönelik olarak bir takım teĢvik mekanizmaları gündeme
getirilmiĢ, özellikle iĢçinin iĢyeriyle iliĢkisini sürdürmesine yönelik olarak kısa çalıĢma
mekanizması teĢvik edilmiĢ, kısa çalıĢma ödenekleri ve yararlanma süreleri arttırılmıĢtır.
2007 yılında iĢsizlik ödeneğine yararlanan kiĢi sayısı 1.206.124 iken bu sayı 2009 yılında
3.279.630 olmuĢtur. BaĢka bir ifadeyle, söz konusu dönemde iĢsizlik ödeneğinden
yararlananların sayısı %270 artmıĢtır.
2008 yılından kısa çalıĢma ödeneğinden yararlanan sadece 650 kiĢi iken, 2009 yılında bu sayı
508.253 olarak gerçekleĢmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle, söz konusu dönemde kısa çalıĢma
ödeneğinden yararlananları sayısı yaklaĢık 782 kat artmıĢtır.
Benzeri Ģekilde 2008 yılında 827 kiĢi ücret garanti fonundan yararlanırken, 2009 yılında bu
sayı 12.371 olmuĢtur. BaĢka bir ifadeyle, söz konusu dönemde ücret garanti fonundan
yararlananları sayısı yaklaĢık 15 kat artmıĢtır
Yukarıdaki rakamları Türkiye‟de 2008-2009 yıllar arasında iĢsizlikle bağlantılı olarak yapılan
faaliyetlerin bazılarını göstermektedir. Krizin etkileri devam etmektedir. Bu yüzden teĢvik
mekanizmalarına ihtiyaç devam etmektedir. Bu bağlamda;
ĠĢsizlik

sigortasından

yararlanma

sürelerine

artırılması,

ödeneklerinin

yükseltilmesi ve hak kazanma Ģartların hafifletilmesi uygun olacaktır.
Yapısı ve kuruluĢ amaçları gereği, ĠĢsizlik Sigortası Fonu‟nda biriken paranın
baĢka amaçlarla kullanılmaması gereklidir. BaĢka bir ifadeyle, ĠĢsizlik Fonu‟nda
biriken paranın fonun oluĢturulma amaçları doğrultusunda kullanması gereklidir.
ĠĢsizlik sigortası kapsamında olmayan iĢten çıkarılan iĢçilerin zorunlu giderlerini
karĢılamaya yönelik olarak “dayanıĢma geliri” uygulaması fayda sağlayabilir.
Kısa çalıĢmaya hak kazanabilmek için gereken Ģartların hafifletilmesi,
yararlanma sürelerine artırılması, ödeneklerinin yükseltilmesi uygun olacaktır.
Türkiye‟de çok boyutlu olan istihdam ve iĢsizlik problemine karĢı izlenecek
politikalar geniĢ odaklı ve kapsamlı olmalıdır. Söz konusu politikalar ekonomik
politikalarla bir bütünlük içerisinde ele alınıp değerlendirilmelidir.
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Türkiye‟nin istihdam ve iĢsizlikle ilgili sorunlarını çözülebilmesi için
uygulanacak kısa-orta ve uzun vadeli politikaların, iĢçiler, iĢverenler ve devlet
olarak sosyal tarafların katılımıyla tartıĢılarak uygun sonuçlara uzlaĢılması,
baĢka bir ifadeyle, bu süreçte sorunların aĢılması için ortak aklın oluĢturulması
gereklidir.
Ġstihdam, yatırım ve sosyal politikaların yeniden gözden geçirilmesine, kamu
yatırımlarının artırılmasına, sosyal devlet anlayıĢının güçlendirilerek ekonomik
dalgalanmalara daha dirençli bir toplum oluĢturulmasına ağırlık verilmesi uygun
olacaktır.
ĠĢverenlerin düĢük nitelikli iĢçileri iĢe almalarının teĢviki için bu kiĢilere
verilecek eğitimlere yönelik mali destek sağlanması uygun olacaktır.
Ġstihdam odaklı sürdürülebilir büyüme çerçevesinde, rekabetçi bir ekonomi ve
bilgi toplumuna dönüĢüm doğrultusunda istihdam imkânlarının geliĢtirilmesi,
iĢsizliğin azaltılması ve iĢgücü piyasasının etkinleĢtirilmesi uygun olacaktır.
Esneklik ile güvence arasındaki dengenin sağlandığı, verimliliği esas alan ücret
sisteminin oluĢturulduğu, teknolojik geliĢme ve değiĢime uyum sağlayabilecek
istihdam imkânları ile herkese, baĢta cinsiyete dayalı eĢitlik olmak üzere, eĢit
hak ve fırsatların sunulduğu etkin bir iĢgücü piyasası oluĢturulması önemlidir
Küresel ekonomik (finans) krizin reel sektörü etkilediğinden istihdamı koruyan
klâsik sosyal politika yöntemleri (iĢveren sigorta primlerinin bir kısmının
hazineden ödenmesi, ücret garanti fonu ödemeleri veya kısa çalıĢma ödemeleri
gibi istihdamın devletçe sübvansiyonu) elbette önem arz eder. Ancak talep
daralmasına bağlı olarak ekonomik durgunluğun hâkim olduğu dönemlerde bu
gibi pasif yöntemler yetinilemez. ĠĢsiz kalanların yanında iĢgücü niteliği taĢıyan
diğer iĢsizlerin kalıcı gelir sahibi olmaları doğrultusunda aktif istihdam
politikalarıyla

(yeniden)

emek

piyasasına

ve

yeni

iĢ

alanlarında

kazandırılmalarının desteklenmesi, sosyal barıĢın temini ve sürdürebilir
kalkınma açısından önem arz eder.
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