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ÖZET
TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi ve-

rileri, son yıllarda 40 yaş ve üzeri yaş 
grubunda işgücüne katılım oranının 
yükseldiğini, ancak aynı yaş grubu-
nun işsizlik oranının da hızla arttığı-
nı göstermektedir. Yaş ayrımcılığının 
başladığı 40 yaş ve üzeri grubun istih-
damında önemli güçlükler bulunmak-
tadır. Bu yaş grubu işsizler; uzun süre-
li işsizlik, geçici iş ve daha düşük ücretli 
işlerle daha yüksek oranda karşı karşı-
yadır. İleri yaştaki işsizlerin yaşadığı bi-
reysel ve toplumsal sorunlar genç iş-
sizlere göre daha derindir. Bu nedenle 
ileri yaştaki bireylerin işgücüne katılı-
mının artırılması ve işsizlikle mücadele 
etmelerinde, işgücü politikaları önem 
kazanmıştır.  Bu politikalar bir yandan 
gelir desteği sağlayan pasif işgücü po-
litikaları, diğer yandan ise iş arama ve 
bulmalarını güçlü bir şekilde destekle-
yen aktif işgücü politikaları yoluyla uy-
gulanmalıdır.
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ABSTRACT
Turkish Statistical Institute data 

shows that the participation into labor 
force for the age group of 40 and over 
is raising but that the unemployment 
rate increased more than the average 
unemployment rate. Problems arises 
in creating employment for the group 
aged 40 and over where the age disc-
rimination starts. Old-Age unemployed 
people are face to long term unemploy-
ment, temporary work and lower-paid 
job at higher level. Individual and social 
problems faced by the old-age unemp-
loyment are deeper than the young 
unemployed. Recently, labour force po-
licies has become more important es-
pecially for increasing old-age indivi-
duals participation to labour force and 
coping with unemployment problem. 
These policies should be implemen-
ted via both active labour force policies 
strongly supporting the individuals 
employment and passive labour force 
policies providing income support.
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Giriş
 Belirli beceriler, hafıza, fizik gücü, 

algılama ve öğrenme kapasitesi, ye-
niliklere açıklık ve kolay uyum sağla-
yabilme gücü, ileri yaşlarda azalan ve 
işgücünün niteliğini ve katma değeri-
ni doğrudan etkileyen özellikler olma-
sı nedeniyle, 65 yaşına yaklaşıldıkça 
işten çıkarılma ve yeniden iş bulama-
ma riski önemli ölçüde artmaktadır.1  
İşgücüne katılım oranları ve istih-
dam oranları çok düşük olan 40-65 
yaş arasındaki nüfusun işgücüne ka-
tılması, istihdam edilmesi ve işsizlik-
le mücadelelerinde işgücü piyasası 
politikaları önem kazanmıştır. Türki-
ye istatistik Kurumu(TÜİK) hane hal-
kı işgücü anketi sonuçları , son 10 yıl-
da bu yaş grubunda işgücüne katılım 
oranının yükseldiğini ancak aynı gru-
bun işsizlik oranlarının da hızla yük-
seldiğini, ve bu eğilimin devam ettiği-
ni göstermektedir. Bunun bir nedeni, 
emeklilik yaşının yükseltilmesi, di-
ğer nedeni ise ileri yaş grubunun is-
tihdam zorluklarıdır. İleri yaşlarda 
işsiz kalanları bekleyen önemli bir 
sorun, uzun süreli işsizliktir. Yaşlı iş-
çilerin gelir kaybını önlemek için iş-
sizlik sigortasının ve işsizlere yöne-
lik sosyal yardım sisteminin varlığı 
önem kazanmakta, diğer yandan ileri 
yaş grubunun istihdamını sağlamak 
için danışmanlık, mesleki eğitim ve 
beceri programları ile teşvik uygula-
maları yoluyla işgücü piyasasına ak-
tif müdahale gerekmektedir. 

1–Yüksel, Yusuf, Türkiye’de Demografik Geçiş 
Süreci ve Sosyal Politikalar, DPT Yayınları, Ankara 
2007, s.81, Arıcı, Kadir, “Türk İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Bakımından Yeni Bir Sorun: Yaşlı İşçiler”,A.
Can Tuncay’a Armağan, Legal Yayıncılık Hukuk 
Kitapları Serisi:49, Ankara 2005, s.931-952,  Altan, 
Ömer Zühtü; Şişman, Yener; “Yaşlılara Yönelik Sosyal 
Politikalar”,Kamu İş Dergisi, Cilt 7, Sayı 2/2003, s.1-36

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı (OECD)’ye göre, işsizlere sa-
dece gelir desteği yapılmasına yönelik 
politikalar pasif politikalar olarak ka-
bul edilirken, emek piyasasındaki iş-
leyiş bozukluklarını iyileştiren, mesleki 
becerileri geliştiren ve emek piyasala-
rının etkinliğini arttıran politikalar aktif 
işgücü piyasası politikaları olarak de-
ğerlendirilmektedir.2 OECD’ye göre, ak-
tif işgücü piyasası politikalarının ama-
cı, işgücünü hızla yerleştirmek ve işçiler 
için yeni beceriler ve istihdam olanak-
ları geliştirmektir.3  

İşgücü piyasası politikaları ülkele-
rin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültü-
rel yapılarına göre çeşitli şekillerde uy-
gulama alanı bulabilmektedir. Gelişmiş 
ülkeler aktif işgücü piyasası politika-
larıyla yaşlanan işgücünü aktif çalış-
ma yaşamına katmaya çalışırken, ge-
lişmekte olan ülkeler ise eğitim düzeyi 
düşük, vasıfsız işgücüne ve yüksek iş-
sizlikle boğuşan genç nüfusa istihdam 
sağlamaya çalışmaktadır. 

Günümüzde istihdam alanında ba-
şarılı ülkelerin çoğu ileri yaştaki birey-
lere yönelik olarak; işsizlik durumunda 
karşılaşacağı olumsuz sonuçları tela-
fi etmek için işsizlik sigortası ve işsiz-
lik yardımı programlarını uygularken, 
iş arama ve bulmalarını güçlü bir şe-
kilde desteklemek, işsizlik nedeniy-
le yaşanan motivasyon ve kalifikas-
yon kaybına karşı korumak için de 
aktif işgücü piyasası politikaları uygu-
lamaktadır.4  Türkiye genç nüfus yapı-
sına sahip olmakla birlikte, yapılan nü-

2–Biçerli, Mustafa Kemal, İşsizlikle Mücadelede 
Aktif İstihdam Politikaları, T.C.Anadolu Üniversitesi 
Yayınları, No: 1563, Eskişehir, 2004, s.46

3–Thuy, Phan; Hansen, Ellen; Price, David, Değişen 
İşgücü Piyasasında Kamu İstihdam Hizmeti, çev.
Metin Çulhaoğlu, ILO, Ankara, 2001, s.197

4–Köstenli, Şeyma İpek, Türkiye’de İstihdam 
Politikalarının Etkinliği, İktisadi Araştırmalar Vakfı, 
İstanbul 2011, s.23
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fus projeksiyonları nüfusumuzun hızla 
yaşlanmakta olduğunu öngörmekte-
dir.5  Dolayısıyla, bugünden ileri yaşta-
ki işgücünün istihdamı da dâhil olmak 
üzere, yaşlılara yönelik ulusal politika-
ları belirlemek gerekmektedir. 

Bu çalışmada, ileri yaştaki bireyle-
rin işgücüne katılımının artırılması ve 
işsizlikle mücadele etmelerinde işgü-
cü politikalarının öneminden hareket-
le, çalışmamızın ilk bölümünde Türkiye 
işgücü piyasası verileri OECD ve Avru-
pa Birliği(AB) verileriyle karşılaştırıl-
malı olarak incelenmiş, ikinci bölüm-
de ve üçüncü bölümde başlıca pasif ve 
aktif işgücü politikaları AB ülke uygu-
lamaları ile birlikte değerlendirilmeye 
çalışılmıştır.

5–  TÜİK, “Türkiye’nin Demografik Yapısı ve Geleceği, 
2010-2050”, (Erişim) http://www.tuik.gov.tr/
PreHaberBultenleri.do?id=13140, 26.6.2015; TÜİK 
“Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075”, (Erişim) http://
www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844, 
26.6.2015. 

1. İşgücü Piyasasında 
İleri Yaştaki Bireyler
Tablo 1’de işgücüne katılım, istih-

dam ve işsizlik oranları 2000 ve 2013 
yılları karşılaştırılarak değerlendiril-
diğinde; 2000 yılından sonra işgücü-
ne katılım ve istihdam oranlarının hem 
erkeklerde hem de kadınlarda 55 yaşı-
na kadar yükseldiği, bu yaşlardan son-
ra düştüğü, ancak 40 yaşından son-
ra 60-64 yaş grubu dahil olmak üzere, 
her yaş grubunda işsizlik oranlarının 
arttığı, bu artışın bazı yaş gruplarında 2 
katına kadar yükseldiği görülmektedir. 
Hem emeklilik yaşının yükseltilmesi-
nin hem de yaşlanan işgücünün etki-
siyle, günümüzde işsizlik 40 yaş üstü 
yaş grubu için de önemli bir sorun ola-
rak ortaya çıkmaktadır.6  Diğer yan-

6–  Öğütoğulları, Eren, “Sosyal Güvenlik Reformuyla 
Getirilen Emeklilik Düzenlemeleri İle Uzayan Çalış-
ma Hayatında Yeni Bir Problem Alanı:40 Yaş ve Üstü 
İşsizler” , Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004, s.2.

Tablo 1. Türkiye’de 2000-2003 Yıllarında Yaş ve Cinsiyete Göre İKO, 
İstihdam ve İşsizlik Oranları (%)
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dan, işgücüne katılım oranları hem er-
keklerde hem de kadınlarda 50-54 yaş 
grubundan itibaren hızla düşmektedir. 

 Tablo 2’de 2013 yılı itibariyle AB, 
OECD ve Türkiye’de işgücüne katılım 
oranları karşılaştırılmıştır. AB ve OECD 
ülke ortalamaları ile karşılaştırıldığın-
da, 55 yaşından itibaren işgücüne katı-
lım oranlarının Türkiye’de oldukça dü-
şük olduğunu belirtmek mümkündür. 
55-64 yaş grubunda işgücüne katılım 
oranı Türkiye’de %33’e düşerken, bu 
oran AB-28 ülkelerinde %54,4, OECD 
ortalaması ise %59,7’dir. Türkiye’de 55-
64 yaş grubunda erkeklerde işgücüne 
katılım oranı %48,4 iken, OECD’de er-
keklerde işgücüne katılım oranı yak-
laşık 20 puan daha fazladır. Türkiye’de 
işsizlik oranları 55-64 yaş grubu ka-
dınlarda AB-28 ve OECD ortalaması-
na göre oldukça düşük gerçekleşmiştir. 
Ancak, bu durum aynı yaş grubun-

da işgücüne katılım oranının çok dü-
şük olmasından kaynaklanmaktadır. 
Göreceli olarak daha düşük işgücüne 
katılım oranına sahip olmasına rağ-
men, 55-64 yaş grubunda erkekler-
de işsizlik oranı OECD ortalamasın-
dan çok az da olsa yüksek, AB-28 
ortalamasından ise yaklaşık 2 puan 
daha düşüktür.  Bu veriler, hali hazır-
da Türkiye’de işgücü piyasasının ileri 
yaşlardaki bireyler için cazip olmadı-
ğını göstermektedir. Düşük işgücü-
ne katılımın Türkiye’de asgari emek-
lilik yaşının uzun yıllar AB ve OECD 
ülkelerine göre daha düşük yaşlarda 
olmasından kaynaklandığını belirte-
biliriz. Ancak, sosyal güvenlik reform-
larıyla emeklilik yaşının önce kadın-
larda 58, erkeklerde 60’a daha sonra 
hem erkeklerde hem de kadınlarda 65 
yaşına yükseltildiği dikkate alındığın-
da, gelecek yıllarda 55-64 yaş grubu 

Tablo 2. 2013 Yılı İtibariyle Türkiye, OECD ve AB’de Yaş ve Cinsiyete Göre 
İşgücüne Katılım, İstihdam ve İşsizlik Oranları (%)
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dahil olmak üzere, ileri yaşlardaki iş-
gücüne en azından emekli olacakla-
rı tarihe kadar istihdam yaratma zo-
runluluğu bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalar, yaş ayrımcı-
lığının günümüzde 40 yaşında başla-
dığını, 50-60 yaşları arasında yaşlılığa 
dayalı ayrımcılığa en fazla maruz ka-
lındığını ortaya koymaktadır.7  Bu an-
lamda yaşlı işçilerin işe girerken, eği-
tim programlarına alınmada yaş sınırı 
getirilmesi, mesleki bakımdan yeterli 
bulunmadıkları gerekçesiyle işe alın-
mamaları, yeni teknolojilere uyum 
gösteremeyecekleri, eğitilemez ol-
dukları gibi yersiz ve haksız genel-
lememelerle mağdur edildikleri göz-
lenmektedir.8  40 yaşın üzerindekiler 
işten çıkarılmada öncelikli olur iken, 
işe alınırken tercih sıralamasında en 
gerilerde kalabilmektedirler. Bu yaş-
tan sonra işten çıkarılan işçilerin iş 
bulma şansları çok azalmaktadır. İş 
bulabilenlerin çoğu ise geçici ve daha 
düşük ücretlerle iş bulabilmektedir. 9 

Bu değerlendirmeler çerçevesinde, 
ileri yaştaki işgücünün; işgücüne katı-
lımın artırılması işsizliğin olumsuz so-
nuçlarından korunması ve işsizlikle 

7– Baybora, Dilek, Çalışma Yaşamında Yaş 
Ayrımcılığı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayın 
No:1788, Eskişehir 2007,s.28;  Arıcı, Kadir, “Türk 
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Yeni 
Bir Sorun:Yaşlı İşçiler”,A.Can Tuncay’a Armağan, 
Legal Yayıncılık Hukuk Kitapları Serisi:49, Ankara 
2005, s.931-952; Altan, Ömer Zühtü; Şişman, Yener;  
Şişman, Yener; “Yaşlılara Yönelik Sosyal Politika-
lar”,Kamu İş Dergisi, Cilt 7, Sayı 2/2003, s.1-36

8–Uyanık, Yücel, “Demografik Dönüşüm Süre-
cinde Yaşlanan Nüfus ve Sosyoekonomik Etkileri 
Çerçevesinde Değişen Sosyal Politika Anlayışı”, 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme 
Yazılar, Ed.Türker Topalhan, Ankara, s.97-158 ; Arıcı, 
Kadir, “a.g.e., s.931-952

9– Lee, Kwan S., Kim, Jae H., “Employment of the 
Elderly in Korea”, Aging and Work, Edited by M.Ku-
mashiro, Taylor& Francis Group, New York 2003, 
s.49-54.;  Baybora, Dilek, Çalışma Yaşamında Yaş 
Ayrımcılığı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayın 
No:1788, Eskişehir 2007,s.36;

mücadelelerinde örnek olabilecek baş-
lıca aktif ve pasif işgücü piyasası politi-
kaları, özellikle AB ülkeleri uygulama-
ları dikkate alınarak incelenmiştir. 

Ekonomik büyüme tek başına 
mevcut işsizlere ve işgücü piyasasına 
yeni girecek olanlara uygun kalitede ve 
verimli işlerin yaratılması için yeterli 
değildir.10  İşgücü piyasasında işgücüne 
katılım ve istihdam oranlarının arttırıl-
ması, işsizliğin azaltılması ve olumsuz 
sonuçlarının telafisine yönelik özellik-
le dezavantajlı gruplara yönelik, çeşitli 
politikalar geliştirilmiştir. Bu politika-
lar genel anlamda pasif ve aktif işgücü 
piyasası politikaları olarak iki başlık al-
tında uygulama alanı bulmuştur.

2. Pasif İşgücü Piyasası Politikaları 
20. yüzyılın başlarında ortaya çı-

kan ve günümüze kadar önemini ko-
ruyan pasif işgücü piyasası politika-
ları (PİPP), genel olarak çalışanların 
işsizlik döneminde gelir kaybını önle-
meye çalışan politikalardır. PİPP, özel-
likle emeklilik öncesi işsiz kalan işgü-
cünün karşı karşıya kalacağı olumsuz 
sonuçları telafi etmek amacıyla orta-
ya çıkmıştır. 

PİPP, işini kaybeden veya iş bu-
lamayan işsizlere satın alma gücünü 
koruyabilmesi için gelir desteği sağ-
layan ve bu şekilde işsizliğin birey-
ler ve toplum üzerindeki olumsuz et-
kilerini en aza indirmeyi amaçlayan 
politikalardır.11  Kısaca PİPP, işsizli-
ğin sonuçlarını onarmaya ilişkindir.12  
PİPP bu yönüyle temel amacı istih-

10–İSO, İstihdam Stratejileri ve Türkiye İçin Bir Model 
Önerisi, İSO Yayın No: 2006/8, İstanbul 2006, S.129

11– Varçın, Recep, İstihdam ve İşgücü Piyasası 
Politikaları, Siyasal Kitabevi, Ankara 2004, s.10, 
Biçerli, Mustafa Kemal, İşsizlikle Mücadelede Aktif 
İstihdam Politikaları, T.C.Anadolu Üniversitesi 
Yayınları, No: 1563, Eskişehir, 2004, s.455

12–Köstenli, Şeyma İpek, a.g.e., s.23
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damı artırmak veya işsizliği azalt-
mak olan aktif işgücü politikaların-
dan (AİPP) ayrılmaktadır. Pasif işgücü 
piyasası politikalarını aktif işgücü po-
litikalarından ayıran farklılıklardan bir 
diğeri de, pasif politikaların hukuki bir 
hak olarak uygulanmasıdır. Örneğin, 
işsizlik sigortasını hak eden bir kişinin 
ödeneğini ödememek ya da miktarı-
nı değiştirmek gibi bir seçenek yoktur. 
AİPP’nın da hukuki bir alt yapısı olsa 
bile, bu programların seçiminde, yürü-
tülmesinde, hedef kitlenin tespit edil-
mesinde önemli bir esneklik vardır.13 

Pasif işgücü piyasası politikaları-
nın ülkeler arasında farklı uygulama-
ları olmakla birlikte, genel olarak işsiz-
lik sigortası, işsizlik yardımları, erken 
emeklilik ve kıdem tazminatı olarak 
dört grupta toplanabilir.14 

2.1. İşsizlik Sigortası
İşsizlik sigortası; sosyal sigorta 

esaslarına göre işleyen ve çalışanla-
rı hedefleyen bir sigorta türüdür. İşsiz-
lik sigortası ile sigortalılara işten ayrıl-
maları durumunda belirli prim ödeme 
ve sigortalılık süresini taşımaları ko-
şuluyla, çalışırken aldığı gelirle orantılı 
olarak kısa bir süre aylık olarak ödenir. 
Çalışırken işsiz kalan kişinin iş ara-
ma ve yeni iş bulma sürecinde belli bir 
gelir elde etmesi amacını taşımakta-
dır. Ülkelere göre değişmekle birlikte, 
bu süreler genellikle 6 ay ile 2 yıl ara-
sında değişmektedir. Ülkemizde de iş-
sizlik sigortası 2000 yılından itibaren 
4447 sayılı Kanunla uygulanmaya baş-

13–Varçın, Recep, a.g.e., s.4

14–Varçın, Recep, a.g.e., s.10, Diriöz, Sinem Çapar, 
İstihdamın Arttırılmasında Aktif İşgücü Politika-
larının Rolü, T.C.Kalkınma Bakanlığı, Yayın No:2835, 
Ankara 2012, s.18

lanmıştır. Ülkemizde işsizlik ödeneğine 
hak kazanan sigortalı işsizlere sunulan 
hizmetler; işsizlik ödeneği ödenmesi, 
genel sağlık sigortası primlerinin yatı-
rılması, işgücü piyasası ve mesleki eği-
tim alanında danışmanlık hizmeti ve-
rilmesi, meslek geliştirme, edindirme 
ve yetiştirme eğitimi verilmesi, yeni bir 
iş bulma hizmeti verilmesidir. 

4447 sayılı Kanuna göre işten ayrıl-
madan önceki son 3 yıl içerisinde; 600 
gün (1 yıl 8 ay) prim ödemiş olanlara 
180 gün (6 ay), 900 gün (2 yıl 6 ay) prim 
ödemiş olanlara 240 gün (8 ay), 1080 
(3 yıl) gün ve daha fazla prim ödemiş 
olanlara 300 gün (10 ay) süre ile işsizlik 
ödeneği ödenmektedir. İşsizlik sigor-
tası kademeli emeklilik yaşı nedeniy-
le daha ileri yaşlarda emekli aylığı elde 
etmek zorunda kalacaklar için, emek-
li aylığı alacakları süreye kadar önemli 
bir koruma sağlayabilir. Ancak, bu ko-
ruma oldukça kısa süreli olup, 10 ay ile 
sınırlıdır.15 

Ülkemizde işsizlik sigortası kap-
samında ileri yaştaki işsizlere yönelik 
ayrı bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Oysa, AB ülkelerinde işsizlik sigorta-
sı kapsamında ileri yaştaki çalışanların 
yararlanma koşulları ve sağlanan hak-
larda da yaşa bağlı farklılaşmaya gidil-
miştir.16  Avusturya’da işsizlik ödeneği 
sigortalılık süresine ve yaşa göre de-
ğişmektedir. Portekiz’de 30 yaşın al-
tındakilere işsizlik sigortasından 12 ay 
ödeme yapılırken, 40 yaşın üzerinde-
ki işsizlere yapılan ödeme süresi 30 aya 
çıkmaktadır. İtalya’da işsizlik ödene-
ği ödeme süresi 180 gün iken, 50 veya 

15–Arıcı, Kadir, a.g.m., s.931-952

16–Ekdemir, H.Şadi, Avrupa Birliği-Türkiye-Uluslar-
arası Sosyal Güvenlik Uyum ve Eşgüdüm Normları, 
Hak İş Yayını, Ankara 2009, s.687-725
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daha yukarı yaştakiler için bu süre 270 
gündür. Benzer bir düzenleme de Lit-
vanya’da söz konusudur.17  Fransa’da 
50 yaşından yukarı olan işsizler için iş-
sizlik ödeneği daha uzun süre öden-
mektedir.18  Finlandiya’da 57 yaşını dol-
durmuş olup da işsizlik ödeneği almaya 
devam edenler ödenekten 60 yaşına 
kadar yararlanmaktadır. Almanya’da 
45-57 yaş arasında olanlar için işsiz-
lik sigortası ödeme süresi daha uzun-
dur. İsveç’te 55 yaşın altındaki işsizle-
re 300 gün, 55 yaşın üstündeki işsizlere 
ise 450 gün işsizlik ödemesi yapılmak-
tadır.19

2.2. İşsizlik Yardımı
İşsizlik yardımı; geçmişteki çalış-

masına bakılmaksızın asgari bir ge-
çim standardının sağlanması amacıyla 
işsizlere yapılan yardımlardır. Bu yar-
dımların finansmanı ya toplanan ver-
gilerle ya da işsizlik sigortası kaynak-
larından finanse edilmektedir. İşsizlik 
sigortasına hak kazanamayan veya 
bazı ülkelerde uygulama alanı bulduğu 
gibi işsizlik sigortasından yapılan öde-
meler bittiğinde de iş bulamayan iş-
sizlere bu yardım sağlanmaktadır. İş-
sizlik sigortasından temel bir farkı da, 
yardımların süresi ve miktarının kişi-
lere göre farklılık göstermesidir. Tür-
kiye’de işsizlik yardımı sisteminin ol-
maması önemli bir eksikliktir. Çünkü, 
işsizlik yardımı çalışma yeteneğine sa-
hip ve sürekli iş aramasına karşın, ka-
nunla belirtilen koşulları taşıyan işsiz-

17–Ekdemir, H.Şadi, Avrupa Birliği-Türkiye-Uluslar-
arası Sosyal Güvenlik Uyum ve Eşgüdüm Normları,  
a.g.e., s.700-704

18–Ekdemir, H.Şadi, AB-Türkiye Sosyal Güvenlik 
Normları, TİSK Yayını, Ankara 2005, s. 632.

19– Ekdemir, H.Şadi, AB-Türkiye Sosyal Güvenlik 
Normları, a.g.e., s. 682

lerin aynı zamanda işgücü piyasasına 
hazırlanmaları için yapılan nakdi bir 
yardımdır.

Türkiye’nin aday üyelik sürecin-
de bulunduğu AB’ne üye devletle-
rin çoğunda, farklı başlıklar altında iş-
sizlik yardımı benzeri ödemeler söz 
konusudur. AB ülkelerinde işsizlik 
yardımı kapsamında ileri yaştaki çalı-
şanlara yönelik yapılan yardımlar ayrı 
koşullara tabi olup, sağlanan haklar-
da da farklılaşmaya gidilmiştir. İspan-
ya’da 52 yaşından yukarı işsizler için 
işsizlik yardımı bazı koşullarla emek-
liliğe kadar uzatılabilmektedir. Yine İs-
panya’da uzun süre işsiz kalan 45 ya-
şından yukarı işsizlere 6 ay süre ile fiili 
asgari ücretin %75 ile %125’i arasında 
yardım sağlanmaktadır. Yunanistan’da 
49 yaşından yukarı işsizlere, 49 yaşın-
dan küçüklere göre daha uzun süre-
li yardım yapılmaktadır. Finlandiya’da 
da 55-65 yaş arasındaki işsizlere işsiz-
lik yardımından yararlanmada istisna-
lar uygulanmaktadır. 20 

2.3. Kıdem Tazminatı
Kıdem tazminatı, çalışanlara işten 

ayrılma ile ilgili belirli şartları taşıma-
ları koşuluyla, çalıştıkları her yıl için al-
dıkları ücretin belli bir oranında ödenen 
tazminattır. Türkiye, OECD ülkeleri ara-
sında Güney Kore ve Portekiz ile birlik-
te 20 yıllık çalışana 20 ayla en yüksek 
kıdem tazminatı ödeyen ülke konu-
mundadır. OECD ortalaması ise 7,5 ay-
dır.

Kıdem tazminatının işgücü açısın-
dan üç önemli fonksiyonu vardır. Bi-
rinci fonksiyonu işten ayrılan kişinin iş 

20–Ekdemir, H.Şadi, Avrupa Birliği-Türkiye-Uluslar-
arası Sosyal Güvenlik Uyum ve Eşgüdüm Normları, 
a.g.e., s.710-716.
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arama ve işsizlik süresince gelir kaybı-
nı önlemektir. Bu fonksiyonu ile işsizlik 
sigortası niteliği taşımaktadır.21  Kıdem 
tazminatı ile ilgili tartışmaların odağı-
nı da bu fonksiyonu oluşturmaktadır. 
İşsizlik sigortasının uygulandığı ülke-
lerde ayrıca kıdem tazminatı uygula-
masının işgücü maliyetlerini arttırdığı 
belirtilmektedir. İkinci fonksiyonu, iş-
verenlerin çalışanları kolayca işten çı-
karamamasını, dolayısıyla çalışanların 
iş güvencesini sağlamasıdır.22  Bu fonk-
siyonu ise işçi hareketliliğini kısıtladığı 
için eleştirilmektedir.23  Diğer bir fonk-
siyonu, çalışanların emekli olmala-
rı durumunda bir tasarruf aracı olarak 
toplu para almalarıdır. Bu fonksiyonu 
ise bireysel emeklilik sisteminin veya 
tamamlayıcı mesleki emeklilik sistem-
lerinin olduğu ülkelerde gerekliliği ba-
kımından eleştirilmektedir.

Kıdem tazminatı, 1475 sayılı İş Ka-
nunu’nun 14. maddesine göre işçiye, işe 
başladığı tarihten itibaren en az 1 yıl ça-
lışması ve belirtilen maddede sayılan 
nedenlerle işten ayrılması veya emekli 
olması koşuluyla hizmet akdinin deva-
mı süresince her tam yıl için 30 günlük 
brüt giydirilmiş ücreti tutarında öde-
nen bir paradır. Kıdem tazminatı, ça-
lışanların yeni bir iş bulmak için veya 
yaşlılık aylığını hak edene kadar işsiz 
kaldığı dönemde gelir kaybını karşıla-
yan ya da emekli olduğunda toplu bir 
ek gelir sağlayan bir tasarruf aracıdır.

Buradan hareketle, son yıllarda kı-
dem tazminatının yeniden düzenlen-

21–  Diriöz, Sinem Çapar, a.g.e., s.18

22–Varçın, Recep, a.g.e., s.19

23– Bilgin, Mehmet Hüseyin;Arı, Selçuk, ABD 
Deneyimi Işığında Emek Piyasası reformu ve İşsizliği 
Azaltıcı Politikalar, İTO Yayınları No:2010-25, İstan-
bul, 2010, s.112

mesi ve ağırlıklı olarak bir kıdem taz-
minatı fonu oluşturulması düşüncesi, 
işçi sendikalarının karşı çıkmasına 
rağmen, özellikle işveren sendikaları 
ve hükümet tarafından güçlü bir şekil-
de dile getirilmektedir. Ancak, eleştiri-
ler ne yönde olursa olsun, yaşlı işçilerin 
işsiz kalmaları ve iş bulamamaları ne-
deniyle karşı karşıya kaldığı gelir kesil-
mesi riskine karşı bir tedbir anlamında, 
kıdem tazminatı, önemli bir sosyal ko-
ruma aracıdır.24 

2.4. Erken Emeklilik
Bu politikalar daha çok yapısal 

uyum politikaları çerçevesinde veya 
geçiş dönemlerinde uygulamaya ko-
nan programlardır. Erken emeklilik uy-
gulamaları dönemsel veya bir defaya 
mahsus uygulanan, iş bulma şansı çok 
azalan, ancak emekli olma hakkını elde 
edememiş veya emekli olması duru-
munda bir işsizin işe yerleştirilmesini 
kolaylaştıracak olan yaşlıların daha ca-
zip koşullarda emekli olmalarını özen-
diren uygulamalardır. Erken emeklilik 
programlarının maliyeti oldukça yük-
sek olduğundan, son yıllarda tercih edi-
len bir politika aracı değildir.25 Gelişmiş 
ülkelerde yaşlanan nüfus, gelişmekte 
olan ülkelerde ise sosyal güvenlik sis-
temlerinin bozuk mali yapısı nedeniy-
le erken emeklilik uygulamaları yerine, 
çalışanların daha geç emekli edilmele-
rine yönelik politikalar ağırlıktadır. An-
cak, yine de yaygın olmamakla birlikte, 
AB ülkelerinde erken emeklilik uygu-
lamaları yaş ve işsizlikle ilişkilendiri-
lerek günümüzde halen uygulanmak-
tadır.26  Örneğin, Macaristan’da işsizlik 

24–Arıcı, Kadir, a.g.e., s.931-952

25–Varçın, Recep, a.g.e., s.41

26– Ekdemir, H.Şadi, AB-Türkiye Sosyal Güvenlik 
Normları, a.g.e., s. 537-718 
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ödeneklerinin sona erdiği tarihi izle-
yen 3 yıl içinde emekliliklerine 5 yıldan 
az süre kalan işsizler için erken emek-
lilik olanağı vardır. Almanya’da da 60 
yaşını dolduran işsizler belirli koşul-
lar altında emekliye sevk edilmektedir. 
İrlanda’da 55-66 yaşındaki kişilere er-
ken emekli aylığı bağlanmaktadır. Po-
lonya’da normal emeklilik yaşında si-
gortalıya ödenmesi gereken emeklilik 
aylığının %80’i erken emeklilik ödene-
ği olarak belirli yaştaki işsizlere öden-
mektedir. Avusturya’da işsizlikten do-
layı erken yaşlılık aylığı uygulaması 
bulunmaktadır. Bunun için kadınla-
rın 55, erkeklerin 60 yaşını doldurmuş 
olmaları, başvuru esnasında herhan-
gi bir işte çalışılmaması ve belirli süre 
prim ödenmiş olması koşulları aranır.27  
Danimarka’da da 50 yaşını doldurduk-
tan sonra 4 yıl süreyle işsizlik ödeneği 
alanlar, bu süre bittikten sonra erken 
emeklilik primi ödeyerek erken emek-
li olabilmektedirler.28 

AB ülkelerinde erken emeklilik uy-
gulamalarının yanı sıra, yaşlıların ça-
lışma hayatı içinde kalmalarını teşvik 
etmek amacıyla kısmı süreli çalışma 
süreleri ile ilişkilendirilerek çalışırken, 
emekli aylığı almalarına olanak sağla-
yan düzenlemeler de bulunmaktadır. 
Bu düzenlemelerle esnek çalışmaların 
yaygınlaşması ve emeklilik koşulları-
nın zorlaştırılması karşısında ileri yaş-
taki bireylerin mağdur olmamaları ve 
çalışma hayatı içinde kalmalarının sağ-
lanması amaçlanmaktadır. 

Almanya’da yaşlı işsizler; zorunlu 

27–Ekdemir, H.Şadi, AB-Türkiye Sosyal Güvenlik 
Normları, a.g.e., s. 558

28– Ekdemir, H.Şadi, AB-Türkiye Sosyal Güvenlik 
Normları, a.g.e., s. 600

emeklilik yaşına gelmeden önce işve-
renle anlaşmaları şartıyla, yarı zaman-
lı bir çalışma ilişkisine girerek, daha az 
bir ücret karşılığında ve daha kısa sü-
reli bir çalışma modeli içinde çalışma-
yı bir süre daha sürdürme olanağına 
sahip olmaktadır. Bu çalışmaları sıra-
sında kendilerine sosyal güvenlik ku-
rumundan normal emeklilik yaşında 
alacağından daha az bir yaşlılık aylığı 
bağlanmaktadır.29 

Japonya’da ise benzer bir uygulama 
ile işçiler, isterlerse 60 yaşından sonra 
64 yaşına gelinceye kadar yarım yaşlı-
lık aylığı alarak, yarı zamanlı olarak ça-
lışmayı sürdürebilir, 65 yaşına geldi-
ğinde de işi bırakarak yaşlılık aylığının 
tamamına hak kazanabilirler.30 

Fransa’da 60 yaşından itibaren ça-
lışmaya devam eden sigortalılar da kıs-
mı süreli çalışmalarıyla orantılı olarak 
emekli aylığına hak kazanabilirler. Ör-
neğin, tam zamanlı çalışma süresinin 
%40’ının altında kısmi süreli çalışanla-
ra %70 oranında emekli aylığı bağlan-
ması mümkündür.31 

Finlandiya’da 58-64 yaşındakilerin 
çalışma saatleri (haftada 18-26 saat) 
indirilerek, gelire bağlı kısmi emekli ay-
lığı ödenmesi uygulaması vardır. 32

Ülkemizde ise erken emeklilik uy-
gulamasına en iyi örnek olarak 1992 
yılında 3774 sayılı Kanunla emekli ol-
mak için aranan asgari yaşların kaldı-
rılarak, çalışanların kadın ise 38, erkek 

29– Tuncay, A.Can, “Geciken Yaşlılık ve Zorunlu 
Emeklilik Üzerine”, Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt 2, 
Sayı 2, Haziran 2012, s.84-102. 

30–Tuncay, A.Can, a.g.m., s.84-102.

31–Ekdemir, H.Şadi, AB-Türkiye Sosyal Güvenlik 
Normları, a.g.e., s.561

32–Ekdemir, H.Şadi, AB-Türkiye Sosyal Güvenlik 
Normları, a.g.e., s.576
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ise 43 yaşında emekli olabilmelerine 
imkân tanınmasıdır. Bu uygulama po-
litik tercihler içermekle beraber, aynı 
zamanda istihdamın arttırılması ama-
cını da taşımaktadır. Sosyal güvenlik 
kurumlarına gelir gider açığı vermele-
ri ile başlayan eleştiriler sonucunda, er-
ken emeklilik uygulaması 1999 yılında 
çıkarılan 4447 sayılı yasa ile kademe-
li olarak sona erdirilmiştir.

Sosyal güvenlik mevzuatında sık 
sık uygulanan ve borçlanmaya imkân 
tanıyan düzenlemeler de bir nevi erken 
emeklilik uygulaması olarak kabul edi-
lebilir. Bu anlamda, askerlik borçlan-
maları, doğum borçlanmaları, yurt dışı 
borçlanmaları hem sigortalılık süresi-
ni geriye çekmesi hem de prim ödeme 
süresini daha erken doldurmaya ola-
nak sağlaması nedeniyle bu kapsam-
da sayılabilir.  

Yaşlılık aylığı almak için yaş dışında 
gerekli şartları yerine getirmiş olanlar-
dan 50 yaşını doldurmuş bulunanlara, 
işsizlik sigortasından yardım almakta 
ise bu sürenin sonundan başlayarak iş 
bulamadığı sürece, işsizlik sigortasın-
dan yardıma hak kazanamayanlar ba-
kımından ise işten çıkarıldıktan belli 
bir süre sonra, örneğin 3 ay sonra kıs-
mı aylık bağlanması en azından sağlıklı 
işleyen bir sosyal yardım sistemi kuru-
luncaya kadar 50 yaş üzerindekiler için 
bir çözüm olarak önerilmiştir.33 

3. Aktif İşgücü Piyasası Politikaları
1970’lerdeki ekonomik kriz nede-

niyle işsizliğin yükselmesi sonucun-
da pasif işgücü piyasası politikalarının 
işsizlikle mücadeleye zarar verdiği ile-
ri sürülmüştür.34  Özellikle 1980’li yıl-

33–Arıcı, Kadir, a.g.e., s.931-952

34–Thuy, Phan; Hansen, Ellen; Price, David, a.g.e., 
s.199

lardan sonra güçlenen yeni liberal po-
litikaların etkisiyle de, bütçe üzerinde 
büyük yük getirdiği gerekçesiyle eleş-
tirilen işsizlik sigortası ve işsizlik yar-
dımları daraltılmaya çalışılmış, erken 
emeklilik uygulamaları yerini daha 
uzun çalışma yaşamına bırakmıştır. 

İşsizlikle mücadelenin yanı sıra, 
üretim süreçlerindeki değişim, bilgi 
teknolojilerindeki hızlı gelişme ve kü-
reselleşme ile birlikte işgücünün yeni 
nitelikler kazanması ve değişimle-
re uyum sağlaması konusunda AİPP, 
başta OECD ve AB ülkelerinde olmak 
üzere, gelişmekte olan ülkelerde de 
önem kazanmıştır.35  

AİPP tam istihdamı hedefleme-
se bile, işgücünün beceri ve yeterliliği-
ni arttırarak işsizliği azaltmayı, işsizlik 
süresini kısaltmayı, işsizlik yardımla-
rına bağımlılığı azaltmayı ve çeşitli ön-
lemlerle istihdam edilebilirliği teşvik 
etmeyi amaçlayan programlardır.36 Bu 
şekilde istihdam oranının ve işgücü-
ne katılım oranının yükseltilmesi, pasif 
politikalar ve sosyal yardımlara bağım-
lılığın azaltılması, diğer taraftan kalite 
ve verimliliğinin arttırılması hedeflen-
mektedir.37 

İşgücü arzının hareketliliğini sağ-
layan, işgücünün niteliğini geliştiren 
ve işgücü piyasasında iş arama süreç-
lerini güçlendiren AİPP’na hükümet-
ler daha çok kaynak aktarmıştır.38 Bazı 
Avrupa ülkeleri GSYH’lerinin önemli bir 
kısmını bu amaçla harcamaya başla-
mışlardır.39 Ülke deneyimleri, AİPP’nın 

35–Varçın, Recep, a.g.e., s.2

36–Köstenli, Şeyma İpek, a.g.e. s.23, Varçın, Recep, 
a.g.e., s.3

37–Köstenli, Şeyma İpek, a.g.e., s.23

38–Diriöz, Sinem Çapar, a.g.e. s.22a

39–Biçerli, Mustafa Kemal, İşsizlikle Mücadelede 
Aktif İstihdam Politikaları, T.C.Anadolu Üniversitesi 
Yayınları, No: 1563, Eskişehir, 2004, s.222



KARATAHTA/ İŞ YAZILARI  75

işsizliği azaltmada etkili olduğunu gös-
termektedir.40 

AİPP son yıllarda, özellikle nüfusu 
ve işgücü yaşlanan gelişmiş ülkelerde 
ileri yaştakilerin ve gittikçe artan işsiz-
lerin işgücü piyasasından ayrılmasını 
önlemenin ve istihdamda tutulmaları-
nın bir yolu olarak görülmeye başlanıl-
mıştır.41  

AİPP genellikle sosyal dışlanma 
riski olan ve işgücü piyasası açısın-
dan dezavantajlı gençler, yaşlılar, ka-
dınlar, özürlüler gibi özel grupları hedef 
almaktadır. AİPP’nın işsizlik oranı, is-
tihdam, işgücüne katılma, gelir düzeyi, 
fırsat eşitliği ve sosyal güvenlik üzerin-
de önemli etkileri olabilmektedir.42  

AB üyesi ülkelerde işgücü piyasası-
nın hedef grubu arasında yer alan 45-
64 yaş arası çalışanlara istihdam süb-
vansiyonu, sosyal güvenlik primlerinde 
indirim, danışmanlık ve yeniden mes-
leki eğitim kursları ile yetiştirme kurs-
ları sağlanmaktadır. Bu yaş grubuna 
yönelik aktif işgücü piyasası politika-
ları, bu yaş grubunun yeniden işe giriş-
lerinin kolaylaştırılması şeklindedir.43 

AB ülkelerinde işverenlerin yaşlı 
çalışanlar için tam zamanlı işler yerine 
daha kısa süreli işler sunması, esnek 
çalışma şartları oluşturması, 65 yaş ve 
üzeri çalışanların hükümetlerce sağlık 
politikalarının kapsamına alınması ve 
işverenlerin ödedikleri istihdam vergi-
lerinin azaltılması gibi önlemler dikkat 
çekmektedir. Bu çerçevede, yaşlı nü-
fusun istihdamında en iyi performans 

40–Bilgin, Mehmet Hüseyin; Arı, Selçuk, a.g.e., s.114

41– Diriöz, Sinem Çapar, a.g.e., s.28

42–Biçerli, Mustafa Kemal, a.g.e., s.221; Diriöz, Sinem 
Çapar, a.g.e., s.2, 19

43– Usen, Şelale, AB Ülkeleri ve Türkiye’de Aktif 
Emek Piyasası Politikaları, Çalışma ve Toplum Dergi-
si, Sayı 2007/2, s.65-95

gösteren ülkelerin Finlandiya, Macaris-
tan ve Hollanda olduğu görülmüştür.44 

AİPP’na yönelik bir eleştiri, belir-
li grupların istihdamının sübvanse edil-
mesi durumunda, hedeflenen kitlelerin 
istihdamının artmasının, diğerlerinin 
istihdamı pahasına olmasıdır. İkame 
etkisi olarak adlandırılan bu duruma 
en iyi örnek, gençlerin istihdamı süb-
vanse edildiğinde, işverenlerin normal-
de tercih edeceklerinden daha az yetiş-
kin işçi tercih etmeleridir. Bu problemi 
önleyebilmek için sübvansiyon uygu-
laması ile oluşturulan işin mevcut işle-
re ilave edilmiş yeni bir iş olması gerek-
mektedir.45  Bir başka eleştiri olarak da, 
aktif işgücü piyasası politikası önlem-
leri ile desteklenen grup, (örneğin istih-
dam sübvansiyonları ve mesleki eğitim 
programlarına katılanlar) bu program-
lara katılmayan diğer işçiler üzerin-
de işten çıkarılma etkisi yaratmakta-
dır. Diğer bir ifadeyle, işveren, işçisini, 
sübvanse edilen veya yeni teknolojile-
re uygun nitelik kazandırılan işçileri işe 
alabilmek için kendi işçilerini işten çı-
karmayı tercih edebilmektedir.46 

Çalışma konumuzla ilgili başlı-
ca AİPP uygulamaları olarak istihdam 
teşvikleri, mesleki eğitim ve kamu is-
tihdam programları (doğrudan kamu 
istihdamı, eşleştirme ve danışmanlık 
hizmetleri) aşağıda incelenmiştir. 

3.1. İstihdam Teşvikleri
Ücret dışı işçilik maliyetlerinin yük-

sekliği işsizliği arttıran bir diğer sorun 
kaynağı olarak görülmektedir. Bu du-

44– BİLGESAM, AB Ülkelerinde Yaşlanma Sorunu ve 
Çözüm Seçenekler, (Erişim)  http://www.bilgesam.
org/incele/64/-ab-nufusunda-yaslanma-so-
runu-ve-cozum-secenekleri/ , 25.6.2015

45– Usen, Şelale, a.g.m.,  s.65-95 ; Biçerli, Mustafa 
Kemal, a.g.e., s.59 

46–Usen, Şelale, a.g.m., s.65-95,
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rum işverenlerin istihdam yaratma-
sında caydırıcı etkiye sahiptir.47  Talep 
yanlı bir politika olan istihdam sübvan-
siyonu uygulaması ile hedeflenen, kit-
lelerin istihdamını arttırmak amacıy-
la işverene doğrudan parasal yardım 
veya sigorta ve vergi indirimi yapıl-
makta, böylelikle sübvansiyon yapılan 
grupların istihdam maliyetleri azaltıla-
rak, bunların istihdamı işveren açısın-
dan daha kârlı hale getirilmektedir.48  
Yapılan bu sübvansiyon genelde be-
lirli bir miktar ve süre ile sınırlıdır. An-
cak, teorik açıdan cazip görülmesi-
ne rağmen bu politikanın uygulamada 
sübvansiyon kapsamında olmayan iş-
çilerin istihdamında azalmaya neden 
olabileceği gözlenmiştir.49  

Ücret ve istihdam sübvansiyon-
larının uygulanmasının gerisindeki 
ekonomik gerekçe, işgücü maliyetle-
ri ucuzlatmak ve istihdamın artmasını 
teşvik etmektir. Bu programlar çoğun-
lukla dezavantajlı alanlardan (yüksek 
işsizliğin olduğu sektörlerden) ve genç-
ler, kadınlar gibi özel gruplardan gelen 
uzun dönemli işsizler için kullanılmak-
tadır. Sübvansiyon sona erdiğinde iş-
verenin, çalışanın verimliliğinin arta-
cağını düşünerek onu istihdam etmeye 
devam etmesi beklenilmektedir. 50 

AB üyesi bazı ülkelerde yaşlıların 
istihdamının teşvik edilmesi amacıyla 
işverenlere istihdam teşviki verilmek-
tedir. Örneğin Almanya’da 2003 yılın-
dan itibaren 55 yaş ve üstü bir işçiyi is-
tihdam eden işveren, o işçi için işsizlik 
sigortası priminden muaf tutulmak-
tadır. Ayrıca, 2003 yılından itibaren 50 

47–Varçın, Recep, a.g.m.,, s.9

48–Biçerli, Mustafa Kemal, a.g.e., s.59

49–Biçerli, Mustafa Kemal, a.g.e., s.95

50–Diriöz, Sinem Çapar, a.g.e., s.79, 80

yaş ve üstü işsizlere bir önceki işlerin-
den kazandıkları ücretten daha az bir 
ücrete razı olarak işe girmeleri halinde 
önceki ve şimdiki ücretleri arasındaki 
farkın %50’si kadar ücret sübvansiyo-
nu sağlanmaktadır. Söz konusu finansal 
destek, işçinin, hak ettiği işsizlik öde-
neği süresince devam etmektedir. Yine 
Almanya’da 50 yaşın üzerinde işçi ça-
lıştıran işverenlere işçinin en az bir yıl 
çalıştırılması koşuluyla 2 yıl boyunca iş-
çinin ücretinin % 20-40’ı uyum sübvan-
siyonu olarak verilmektedir.51  

Finlandiya’da işsiz kalan yaşlılara, 
işsizliğin ilk 12 ayı içinde iş arama eği-
timi, mesleki eğitim ve istihdam süb-
vansiyonları sağlamanın yanı sıra, bazı 
eğitim programlarına katılımları zo-
runlu tutulmaktadır. Yunanistan’da 
2002 yılından itibaren yaşlıların istih-
dam edilmeleri halinde sosyal güvenlik 
primlerinin işveren payında % 50 indi-
rim yapılmaktadır.52  Avusturya’da is-
tihdam sübvansiyonları genellikle yaş-
lı işsizleri işe alan veya kapatılacak bir 
pozisyonda çalışan işçisini işten çıkar-
mayan işverenlere verilmektedir.53 

Türkiye’de istihdam teşvikleri özel-
likle yüksek genç işsizliğin düşürülme-
si ve kadınların düşük işgücüne katılım 
oranlarının artırılmasını amaçlamış-
tır. Kadınlar ve 18-29 yaş arası genç is-
tihdamın teşviki amacıyla çıkarılan 
26.5.2008 tarihli 5763 sayılı Kanunla si-
gorta primlerinde indirim yapılmıştır. 
Özellikle küresel mali krizin etkisiyle 
yükselen işsizliğe karşı 2008 yılından 
sonra prim ve vergi indirimi şeklinde 
çok sayıda teşvik uygulamasının yü-

51–Usen, Şelale, a.g.m., s.65-95

52–Usen, Şelale, a.g.m., s.65-95

53–Usen, Şelale, a.g.m., s.65-95
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rürlüğe girdiği görülmektedir.54  Ancak 
bu düzenlemelerin hiçbirisi, doğrudan 
ileri yaştaki işçilerin istihdam edilme-
sini teşvik edecek nitelikte değildir. Bu 
bağlamda, gençlerin istihdamını teş-
vik eden düzenlemelerin ileri yaşta-
ki bireylerin istihdamını ikame etkisi 
nedeniyle olumsuz etkilediğini belirt-
mek mümkündür. İleri yaş işsizlerin 
yaşadığı bireysel ve toplumsal sorun-
ların boyutu genç işsizlere oranla daha 
ciddi ölçüdedir. İleri yaşlarda aile ve ço-
cuk geçindirme yükümlülüğü dikkate 
alınarak gelir azalması ve kaybı, duru-
mun ciddiyetini artırmaktadır.

3.2. Mesleki Eğitim
İşsizlikle mücadelede uzun süredir 

kullanılan arz yönlü yöntemlerden biri-
si de mesleki eğitim yoluyla işsizlerin ve 
işsiz kalma riski altında bulunan çalı-
şanların beceri düzeylerini yükselterek, 
istihdam edilebilirliklerini arttırmaktır. 
Eğitim, kişilerin beceri düzeylerini ge-
liştirerek işsizliği azaltmasının yanında, 
bireylerin niteliklerini yükselterek on-
ların piyasalar arasında daha hareketli 
hale gelmelerini sağlaması bakımından 
da önemlidir.55  Eğitimin diğer yararı-
nın, bireylerin çalışma hayatları boyun-
ca işgücüne katılımlarını arttırması ve 
eksik istihdam problemi ile karşılaşma 
ihtimallerini azaltması olduğu söylene-
bilir. Bu program kapsamında, mesleği-
nin geçerliliği kalmayan işsizlere ihtiyaç 
duyulan alanlara yönelik olarak eğitim 
verilerek, yeniden meslek edinmeleri 
ve iş bulmaları sağlanabilir.56  

54– T.C.Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik 
Sisteminin Sürdürülebilirliği, 10.Kalkınma Planı 
2014-2018, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, KB Yayın 
No:2857, Ankara 2014, s.12

55–Usen, Şelale, a.g.m., s.65-95,  Biçerli, Mustafa 
Kemal, a.g.m., s.141

56–Bilgin, Mehmet Hüseyin; Arı, Selçuk, a.g.e., s.114

Mesleki eğitim, sadece mesleki 
okullarda genç insanları hedeflemekle 
kalmayıp, aynı zamanda mesleki bilgi 
ve becerisini geliştirmek, işgücü piya-
sasının duyduğu alanlarda yeni mes-
lek edinmek isteyen yetişkin kişileri de 
kapsamaktadır.57  Bu politika kapsa-
mında eğitim, mesleki eğitim ve yeni-
den mesleki eğitime yönelik projelerle, 
belirli işsiz gruplarının meslek edinme-
lerini sağlamak mümkündür. 

Bu yöntemin dezavantajı, bir eğitim 
programına katılmanın iş arama faa-
liyetini azaltıcı etki doğurmasıdır. Bu 
programları etkisiz kılan diğer bir un-
sur ise işverenlerin işe almada eğitim 
yerine cinsiyet, etnik kimliği ve yaş gibi 
kişisel özellikleri dikkate alabilmesi-
dir. 58 

Yeni teknolojilerin sürekli değiştirdiği 
çalışma koşulları yeni bilgi ve beceriler-
le donatılmış işgücüne olan gereksini-
mi çoğaltmaktadır. Emekli olabilecekleri 
varsayılarak, göreli olarak yaşlı görülen-
ler, işyerlerinde yaratılan meslek içi eği-
tim fırsatlarından yeterince yararla-
namamakta, iş performansları giderek 
düşmekte ve bu yolla çalışma yaşamı 
dışına itilmektedirler.59  Bu nedenle, yaş-
lılara, hızla değişen dünyanın talep etti-
ği yeni becerileri kazandıracak bir şekil-
de eğitim verilmeli ve bu eğitim “yaşam 
boyu öğrenme” kavramı çerçevesinde 
süreklilik kazanmalıdır.60 

Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşul-
larını İyileştirme Vakfı (Eurofound) ta-
rafından 2005 yılında gerçekleştiri-

57–Varçın, Recep, a.g.e., s.8

58–Biçerli, Mustafa Kemal, a.g.e., s.142,143

59–Brooke, Libby, “Human Resource Costs and 
Benefits of Maintaning Mature-Age Workforce”, In-
ternational Journal of Manpower, Vol.24,No.3, March 
2003,s.260-283, Altan, Ömer Zühtü; Şişman, Yener;  
a.g.m., s.1-36.

60–Altan, Ömer Zühtü; Şişman, Yener;  Şişman, 
Yener; a.g.m., s.1-36.
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len dördüncü Avrupa Çalışma Koşulları 
Anketinde, yaşlanmakta olan işgücü-
ne ilişkin çözüm önerileri arasında, yaş-
lı çalışanların deneyimlerinin genç ça-
lışanlara aktarılmasının sağlanması ve 
genç çalışanlar ile yaşlı çalışanlara aynı 
eğitim imkânlarının sunulmasına vur-
gu yapılmıştır.61 

Türkiye’de Türkiye İş Kurumu (İŞ-
KUR), işgücü piyasasının ihtiyaç duy-
duğu tüm mesleklere yönelik mesleki 
eğitim kursları düzenlemektedir. İşgü-
cü yetiştirme kursları istihdam garan-
tili olarak da düzenlenmektedir. İşgücü 
yetiştirme kurslarına katılanlara, katıl-
dıkları her bir fiili gün için kursiyer cep 
harçlığı verilerek, eğitim süresince iş ka-
zası ve meslek hastalığı sigorta primleri 
ödenmektedir. İşsizlikten en fazla etki-
lenen ve bu nedenle işgücü piyasasında 
dezavantajlı gruplar olarak görülen ka-
dınlar, gençler, uzun süre işsizler, özür-
lüler, hükümlüler ile işgücünde geçer-
li bir mesleği olmayan vasıfsız işsizlere 
yönelik olarak düzenlenen işgücü yetiş-
tirme kurslarıyla, işsizin iş, işvereninin 
de vasıflı işgücü talebinin karşılanma-
sına çalışılmaktadır.62  Ancak, ileri yaş-
taki işsizler dezavantajlı gruplar arasın-
da yer almadığından, ülkemizde mesleki 
eğitim kurslarından yararlanmada bu 
yaş grubuna teşvik edici ve kolaylaştırı-
cı düzenlemeler yapılmamıştır.

3.3. Kamu İstihdam Programları
3.3.1. Doğrudan Kamu İstihdamı
Kamu hizmetlerinde doğrudan is-

61– Avrupa Birliği Bakanlığı, “ 2012 Avrupa Aktif 
Yaşlanma Ve Nesillerarası Dayanışma Yılı Hakkında 

62–Bilgi Notu” (Erişim) http://www.abgs.gov.
tr/files/SBYPB/Sosyal%20Politika%20ve%20
%C4%B0stihdam/aktif_yaslanma_bilgi_notu.pdf 
,  20.6.2015

tihdam uygulaması ile istihdam ola-
naklarının kısıtlı olduğu durumlarda iş-
siz kişilerin kamu kuruluşlarında veya 
sosyal ve ekonomik açıdan faydalı mal 
ve hizmet üreten ve kâr amacı güt-
meyen kuruluşlarda geçici olarak is-
tihdamı sağlanmaktadır. Bu program-
ların temel amacı, başta uzun süredir 
işsiz olanlar olmak üzere, dezavantaj-
lı kesimlerin hem iş pratiği yapmaları-
nı sağlaması hem de sosyal açıdan dış-
lanmalarının önüne geçmesidir.63   Bu 
programlarının en bilineni Türkiye’de 
de uygulanan toplum yararına çalışma 
programıdır. Hem gelişmiş hem de ge-
lişmekte olan ülkelerde kamu istihdam 
kurumlarının uyguladıkları bu prog-
ramlar daha çok kamusal alt yapı hiz-
metleri, çevre düzenlemeleri, kamu 
binalarının onarım ve bakımı gibi alan-
larda işsizlerin en çok 6 ay olmak üze-
re, belli süre istihdam edilmelerini kap-
samaktadır.64 

Bu programlarda beklenen başarı-
nın sağlanmasında uygun ücretin be-
lirlenmesi çok önemlidir. Mevcut pi-
yasadaki ücretten yüksek olmayan 
bir ücret belirlenmesi pozisyonların en 
dezavantajlı grup tarafından doldurul-
masına katkı sağlarken, yüksek belir-
lenmesi daha az dezavantajlıların ya-
rarlanmasına ve özel sektördeki işlerin 
dışlanmasına neden olabilmektedir. 65

İsveç’te yaşlı işsizlere yönelik özel 
bir program kapsamında 55-64 yaş 
grubundaki uzun süreli işsizler kamu 
sektöründe yeni yaratılan ve kamu 
hizmetlerinin kalitesini arttırıcı işler-
de istihdam edilmektedir.66  

63–Diriöz, Sinem Çapar, a.g.e., s.140

64–Biçerli, Mustafa Kemal, a.g.e., s.140

65–Diriöz, Sinem Çapar, a.g.e., s.26, 93

66–  Usen, Şelale, a.g.m., s.65-95 
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3.3.2. Eşleştirme ve Danışmanlık
Geleneksel olarak kamu istihdam 

kurumlarının temel görevi, işgücü pi-
yasasındaki açık işler ile iş arayanla-
rın hızlı ve etkin şekilde eşleştirilme-
sidir. Bunun gerçekleştirilmesi işsizlik 
sürelerinin kısaltılmasında ve işsizli-
ğin azaltılmasında önemlidir. Bu yön-
tem diğer AİPP’larına göre daha ucuz 
ve yaygındır. 

Kamu istihdam kurumlarının en 
temel görevi olan işe yerleştirme hiz-
metleri, işçilerin niteliklerine ve bek-
lentilerine uygun işi, işverenlerin de 
ihtiyaç duydukları özelliklere sa-
hip işçiyi bulmalarını sağlayan aracı-
lık hizmetidir. İş arayanlara bu süreç-
te danışmanlık ve iş bulma aracılığı 
hizmeti verilir. İstihdam danışmanlı-
ğı ile amaçlanan, iş arayanların ya da 
işsizlerin, işe girecekleri zaman karşı-
laşabilecekleri sorunları belirleyip çö-
zebilecek duruma gelmelerine yardım 
etmektir.67  

İsveç’te 2000 yılında uygulanmaya 
başlanılan bir program kapsamında, 
iki yıldan fazladır kamu istihdam ku-
rumuna kayıtlı olarak iş arayan yaşlı 
işçiler, işsizlik ödeneğinin miktarı ka-
dar bir ödenek almaktadırlar. Bu du-
rumda olanlar önerilen işi kabul et-
medikleri takdirde işsizlik ödeneği 
hakkını kaybetmektedirler.68 

Sonuç
Türkiye İşgücü Piyasasında 40 ya-

şın üstündekilerin işgücüne katılım, 
istihdam ve işsizlik verileri, yaş ay-
rımcılığının başladığı bu yaş grubunda 

67–Thuy, Phan; Hansen, Ellen; Price, David, a.g.e., 
s.198

68– Usen, Şelale, a.g.m., s.65-95

işsizlik oranlarının hızla yükseldiğini ve 
istihdamlarında önemli güçlükler bu-
lunduğunu göstermektedir. Nüfusun 
yaşlanmasına paralel olarak ve emek-
lilik yaşlarının yükseltilmesi nedeniy-
le işgücü piyasasında yakın gelecekte 
daha fazla yer alacak ileri yaş grubu-
na yönelik pasif ve aktif işgücü piyasa-
sı politikaları önem kazanmıştır.  

Türkiye’de AİPP ve PİPP gerek nite-
lik gerekse nicelik olarak AB ve OECD 
ülkelerine göre çok yetersizdir. Bunun-
la birlikte, son yıllarda önemli aktif ve 
pasif işgücü piyasası politikaları uygu-
lanmaya başlanılmıştır. En önemli pa-
sif işgücü piyasası politikası olarak be-
lirtilebilen işsizlik sigortası uygulaması 
2000 yılında başlamış, yine bu tarihten 
sonra özellikle kamu istihdam kurumu 
olan İŞKUR’un yeniden yapılandırması 
ve bu kuruma İşsizlik Sigortası Fonun-
dan kaynak arttırılması ile AİPP fark-
lı politikaları içerecek şekilde geliştiril-
miştir. 2001 ve 2008 yıllarında yaşanan 
ekonomik krizlerle birlikte peş peşe 
uygulamaya giren istihdamı teşvik dü-
zenlemeleri dikkat çekmektedir. An-
cak, bu düzenlemelerin hiçbirisi doğ-
rudan ileri yaştaki işçilerin teşvikine 
yönelik değildir. Aksine, gençlerin is-
tihdamını teşvik eden düzenlemelerin 
ileri yaştaki bireylerin istihdamını ika-
me etkisi nedeniyle olumsuz etkiledi-
ğini belirtmek mümkündür. 

Türkiye’de İŞKUR, işgücü piyasa-
sının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklere 
yönelik mesleki eğitim kursları düzen-
lemektedir. Fakat bu kursların etkin-
liği konusunda elimizde sağlıklı veri-
ler bulunmamakla birlikte, İŞKUR’un 
bu konuda henüz yeterli kurumsal bir 
tecrübeye sahip olmaması ve uygu-
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lamaların yeni olması nedeniyle, et-
kinliğinin istenilen düzeyde olmadığı 
düşünülmektedir. Son yıllardaki is-
tihdama yönelik teşvik politikaları ise 
daha ziyade gençlere, kadınlara ve ka-
yıtsız çalışanlara yönelik uygulamalar 
ve sonuçlar içermektedir. Hatta bu teş-
viklerin sübvansiyon kapsamında ol-
mayan grupların aleyhine sonuçlar or-
taya çıkardığı dikkate alındığında, 40 
yaşın üstündeki bireylerin bu uygula-
malardan olumsuz etkilendiğini söyle-
mek mümkündür. Bu bakımdan, özel-
likle istihdam teşviklerinin ileri yaştaki 
işsizleri de kapsayacak şekilde uygu-
lanması gerekmektedir.

Asgari emeklilik yaşının yüksel-
tilmesinden dolayı daha ileri yaşlar-
da emekli olmak durumunda kalacak 

olan ve işsizlik sigortasından yararla-
namayan işsiz yaşlı işçilerin gelir ke-
silmesi veya gelir kaybının nasıl kar-
şılanacağı da önemli bir sorundur. AB 
ülkelerinde yaşlı işsizler için işsizlik si-
gortasından yararlanmada kolaylaştı-
rıcı düzenlemeler uygulanmakta iken, 
Türkiye’de işsizlik sigortası uygulama-
sında ileri yaştakilere yönelik bir dü-
zenleme bulunmamaktadır. Ayrıca ül-
kemizde AB ülkelerinde olduğu gibi 
işsizlik yardımı sistemi de bulunma-
maktadır. Dolayısıyla, işsizlik sigor-
tasından yararlanmada ileri yaştaki 
işsizlere yönelik kolaylaştırıcı düzen-
lemeler yapılması ve işsizlik yardımı 
sisteminin kurulması, 40 yaşın üzerin-
deki işgücü açısından büyük önem ta-
şımaktadır.
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