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G İ R İ Ş 



       

 

 

 

         Bu konuşmanın  ana amacı nüfusbilim ile işgücü 

piyasası arasındaki ilişkiyi irdelemektir.  

 

 Nüfusun yaş yapısındaki değişiklikler hem işgücü 

piyasası hem de  ekonomik bakımdan önemlidir. 
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 Bu konusmada, nüfusun yaş yapısındaki 

değişiklik dönemleri boyunca,  

 

Kuvvetli ekonomik büyüme  

 

Ve  istihdam sağlamanın,  

 

Eğitim ve sağlığa yatırım yapmanın önemine 

değinilecektir.  
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 Demografik değişimin işgücü piyasası ile ilgili 

sonuçları hakkında farkındalık sağlamak, 

bilgilendirmek ve bu sonuçların politika 

oluşturulmasında kullanılmasını sağlamak diğer bir 

amacım.  

 

 Yapılan projeksiyonlarla işgücü piyasasının 

gelecekteki eğilimleri konusunda öngörüşler 

oluşturmak da amaçlarım arasında.  

 



   TÜİK‟in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

sonuçlarına göre, 

 

Bugünkü nüfus, 

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 76,667 milyon kişi 

olmuştur. 

Nüfus artış hızı  

 

2000‟de %1,43‟ten  2012‟de %1,2‟ye ve  

 

2013‟te 1,12‟ye düşmüştür. 

 

2023‟te  0,84 olacaktır. 

 



Ortanca yaş 2000‟de 25,8 iken 2013‟te  30,4‟e 

yükselmiştir. 

 

2023‟te ortanca yaş 34,0 olacaktır. 

 

Ortanca yaş nedir?   

 

 

 

Ortanca yaş, küçükten büyüğe sıralandığında nüfusu 

ortadan ikiye bölen yaştır. 

 

Nüfusun yarısı bu yaştan buyuk yarısı bu yaştan 

küçüktür. 

 



Ortanca yaş batı illerinde yüksek, doğu illerinde 

düşüktür. 

 

2012‟de Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller: 

 Sinop (37,5)  

Çanakkale (37,2)  

Balıkesir (37,2)  

Kırklareli (36,5) ve Artvin (36,2) „dir. 

 

En düşük olduğu iller ise:  

Şırnak (18,5),  

Şanlıurfa (18,9),  

 Ağrı ( 19,5), 

Siirt (19,5), 

 Muş (19,6), Batman (19,8) Van (19,8)  

 



Toplam Doğurganlık Hızı Nedir? (TDH) 

 

TDH, bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş 

grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısıdır. 

 

 Türkiye‟de TDH  2000‟de 2,53 cocuk iken 2012de 2,02 

2013‟te 1,99 çocuk olmuştur. 

 

 Diğer bir deyişle, bir kadının doğurabilecegi ortalama 

çocuk sayısı gunumuzde 2 cocuktur.  

 

Yerine Koyma Oranı (Replacement Rate) 2.01‟ dir. 

Türkiye 2013‟te yerine koyma oranının altına düşmüştür. 

. 

 



Toplan Doğurganlık Hızı (TDH) 

              Batı      Doğu Türkiye 

  1960     4,35     8,28 

  2003     1,88     3,65 

  2011      1,67    3,02       2,02 

  2013                               1,99 

  2050        -          -          1,85 

 

TDH en yüksek Güneydoğu Anadolu: 3,42 çocuk. 

En düşük Batı Marmara: 1,55 çocuk. 

 

 Batı Marmara‟da (TDH)  Yerine Koyma Oranı olan  

replacement Rate‟in 2.01 altındadır.  

  

 

 

 

 



Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi: 

 

                        2000                2013                    2023 

 Erkek               69                    74,7                   75,8 

 Kadın               73,1                 79,2                   80,2 

 

 

 

 



 

Demografik Geçiş Süreci: 

 

1) Yüksek Doğum Hızı ve Yüksek ölüm Hızı 

 

2) Düşen ölüm hızı ve daha yavaş düşen doğum hızı 

 

3) Düşük doğum hızı ve düşük ölüm hızı 

 

Üçüncü evre üç döneme ayrılıyor: 

 



Buna gore: 

3) Düşük Doğum hızı ve düşük ölüm hızı. Nüfus artışı 

hızı düşmektedir. Fakat nüfus momentumu dolayısı ile 

nüfus artmaktadır. Günümüz Türkiyesi. 

 

4) Doğum ve ölüm hızları düşük ve eşit ve toplam nüfus 

yüksek ve durağandir. Günümüzde ABD, Kanada ve bazı 

Avrupa ülkeleri buna örnektir. 

 

5) Doğum hızı ölüm hızından düşüktur. Nüfus 

azalmaktadır. Yaşlı nüfus artmakta ve çalışma çağı nüfus 

azalmaktadır. Günümüzde Almanya, Fransa,  Litvanya 

Macaristan ve bazı Avrupa ve doğu Asya ülkeleri  bu 

evreye örnektir.  

 

 

 

 

 



Türkiye‟de 

  

birinci evre 1923-1955 arası yaşanmıştır 

 

Ikinci evre 1955-1985 arası yaşanmıştır. 

(1955lerde nüfus artiş hizi  yüzde 2,8) 

 

Üçüncü evre 1985-günümüz 

(nüfus artış hızı hızla düşmektedir,fakat nüfus momentumu 

dolayısı ile nüfus artmaktadır). 

 

Dördüncü evre 2050de başlayacak nüfus durağanlasacaktir. 

 

 

 

 



Nüfusun Yaş dağılımı: 2013: 

 

0-14 yaş nüfus,  toplam içinde: % 24,5 

 

65 ve+ nüfus, toplam içinde: % 7,7 

 

15-64 nüfus, toplam içinde:  % 67,8 

 

Çalışma Çağı Nüfus (15-64) bir önceki yıla göre artış hızı 

%1,5.Toplam nüfustan daha hızlı artıyor (%1,2). 

 

 Toplam icindeki payı 2011‟de de %67,4 ve  

 

2012‟de %67,6. (51,9 million). 

 

 



Nüfusun Yaş dağılımı: 2012: 

 

 Recep Tayyip Erdoğan neden kadınlara üç çocuk yapın 

çağrısında bulundu? 

  

Neden? 

Şu anda kadın başına üç çocuğu teşvik edecek önlemler 

alınıyor.  

 

Çok çocuk doğuran kadına erken emeklilik ve  kreş 

ücretlerine devlet katkısı yapılması ve çocuk başına 5000 

TL ödenmesi  gibi teşvikler planlanıyor.  

 

 Oysa 2013‟de bir kadın ortalama iki çocuk (1,99) (TDH) 

doğuruyor. 

 

Günümüzdeki eğilimler devam ederse  : 

 

 

 

 

 

 

 



 Günüzde % 7,7 olan yaşlı nüfus oranı 

2023‟te   % 10,2 

2050‟de % 17 olacaktır. 

 

Toplam nüfus 2050‟de 100 milyona yaklaşacak ve daha 

sonra azalmaya başlayacaktır. 

 

Ortanca yaş 2023‟te 34,0 ve 2050‟de 42,9 olacaktır. 

 

 

Ortalama çocuk sayısı 2050‟de 3 çocuğa ulaşırsa  Toplam 

nüfus 2075‟te  140 milyona çıkacaktır  (TUİK‟ten en son 

projeksiyonlar) 

 

 



Doğuşta Beklenen yaşam süresi (2013): 

• Erkeklerde: 74,7 yaş 

• Kadınlarda: 79,2 yaş 

 

• Genç bağımlılık Oranı: 

• 2000’te: % 45,7 

• 2013’te: % 36,2  

• 2023’te: % 30,9 

 

•   



• Yaşlı Bağımlılık Oranı: 

• 2000’te: %10,5 

• 2013’te: % 11,3 

• 2023’te: % 14,9 

 



Işgücü Piyasası Nedir? 

 

Işgücü piyasası emeğin (işgücünün) alınıp satıldıgı bir 

pazardır. 

  

Işgücü piyasasında belirlenen ilişkiler yasamımızın en 

temel ilişkileridir. Bu nedenle yasalarla düzenlenmistir.  

 

Işgücü piyasasının organizasyonu ve işleyişini 

anlamamız, bir çok toplumsal ve ekonomik sorunu, 

politika ve programları anlamamız ve değerlendirmemiz 

için gereklidir.  

 

 

. 

 

 

 

 

 



 

Ekonominin en önemli kaynağı olan işgücü, işgücü 

piyasasi kanali ile mesleklere, firmalara, bölgelere 

dağıtılır.  

 

Işgücü piyasası diğer pazarlardan örneğin bir ürün 

piyasasından farklı mıdıir? 

 

Farklıdır.  

 

Çünkü, işgücü çalışanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 

nedenle işin ücreti yanında, parasal olmayan yönleri de 

önemlidir 



Nüfusbilim ve İşgücü Piyasası 
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 Nüfusbilim işgücü piyasası ile yakından ilgili bir 

alandır.  

 

İşgücü arzını belirleyen etmenler nüfusbilim 

dinamikleri tarafından belirlenir. 

  

Bu dinamikler doğum, ölüm ve göç gibi olayları içerir.  
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Nüfusbilim ve işgücü arzı sıkı bir ilişki içerisindedir.  

 

Demografik bulgular, işgücü arzı öngörülerinin temelini 

oluşturur.  

 

Bu demografik bulguların başında nüfusun doğurganlık 

hızı  (TDH) gelir.  
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Doğurganlık uzun dönemde işgücünün büyüklüğünü 

belirleyen en önemli etmendir.  

 

Ekonominin işgücü arzı, her bireyin işgücü arzının 

toplanması ile bulunur.  

 

Her bireyin işgücü arzı, onun yaptığı seçimlere, 

verdiği kararlara bağlıdır.  

 

Toplam işgücü arzı, önceki nesillerin doğurganlık 

kararlarına, diğer bir deyişle, kaç çocuk sahibi 

olacağı kararlarına bağlıdır.  
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Çünkü önceki nesillerin doğurganlık kararları 

günümüz nüfusunun büyüklüğünü belirler. 

 

 Nüfusun büyüklüğü ise toplam işgücü arzının önemli 

bir bileşenidir. 

 

Nüfusun büyüklüğü ile birlikte, bireylerin işgücüne 

katılma kararları ve çalışma süresi konusundaki 

kararları toplam işgücü arzını belirler.  

 

Bu nedenle ailelerin doğurganlık kararları, uzun 

dönemde, nüfusun büyüklüğünü ve dolayısı ile 

işgücü arzını belirler.  



Demografik Fırsat Penceresi 
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 Nüfusun artış hızı azalıyorken, çalışma çağındaki 

nüfusun artması ve yüksek sayılara ulaşması 

Demografik Fırsat Penceresi veya Demografik Armağan 

olarak anılmaktadır. 

 

  Demografik Fırsat Penceresi paradigması, 

toplumun geçirdiği yaş yapısındaki değişmeler ile 

ilgilidir.  

 

 Başlangıç evrelerinde, çocuk nüfusun ağırlığı 

yüksektir. Orta evrede, çalışma çağındaki nüfus 

ağırlıktadır.  
.  
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Son evrede ise yaşlı nüfusunun ağırlığı yüksektir. 

 

Demografik Fırsat Penceresi orta evrede görülür.  

 

Bu evrede çalışma çağındaki nüfusun ağırlıklı 

olması yanında toplam bağımlılık oranı düşüktür.  
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Diğer bir deyişle, bağımlı genç nüfus oranı azalmış ve 

bağımlı yaşlı nüfus oranı ise henüz artmamıştır 

 

Çalışma çağındaki nüfus, çalışma, üretme ve 

kazanma potansiyeline sahiptir. Çalışanlar artarken 

vergi tabanı genişleyecek ve kamu tasarrufları 

artacaktır.  

 

Bu da ülkenin toplumsal ve ekonomik gelişmeye daha 

çok yatırım yapabileceği anlamına gelir.   



Japonya, Güney Kore  gibi Doğu Asya ülkeleri 1970-

80‟lerde Demografik Fırsat Penceresinden faydalandı ama 

aynı sureci yaşayan Latin Amerika ülkeleri faydalanamadı.  

 

Çünkü Demorafik Fırsat Penceresinden yarar 

sağlamak otomatik değildir. 

  

Demografik Fırsat Penceresinin iki önemli ayağı var: 

 

1)Çalışma Cağı nüfusun niteligini artırmak: eğitim, 

beceri. 

 

2)İstihdamı artırmak. 

  



 Demografik Fırsat penceresi sureci icerisinde, 

 Çalışma Çağı Nüfus 

 

 Insani sermaye 

 

 Kamu ve özel tasarrufların 

 

 artması bekleniyor 

 

Günümüzde Orta Doğu ülkelerinde genç nüfus şişkinliği 

yaşanıyor.  

 

Bu olgu ile beraber gençlerin işşizligi Arap Baharının 

yaşanmasında etkili olmuştur. 
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 Bağımlı genç nüfus oranının azalması ile birlikte, 

eğitimde nicelik yerine niteliğe yoğunlaşma fırsatı 

doğacaktır.  

 

 Doğurganlık düştüğü ve çocuk sayısı azaldığı 

için aileler çocuklarının eğitimine ve sağlığına daha 

çok para harcayabilecektir.  

 

 

  



39 

 Böylece geleceğin işgücü daha eğitimli, sağlıklı, 

becerili ve üretken olarak ekonomik büyümeye katkıda 

bulunacaktır. 

 

 Çalışma çağındaki nüfustaki artış, kişi başına 

üretimi ve ekonomik büyümeyi artırırken özel 

tasarruflar da artacaktır. 

 

  



   

  Bu durum, yatırımlara yönelmeyi ve böylece 

ekonomik büyümeyi mümkün kılar. 

 

  Doğru politikalar geliştirilebilir, uygulanabilir ve 

çalışma çağındaki nüfusa istihdam yaratılabilirse, 

daha yüksek üretkenlik ve ekonomik büyüme mümkün 

olacaktır. 

 

  Fakat işgücü piyasasına girenler iş bulamazlarsa, 

işgücü piyasasına girenlerin çokluğu ücretleri 

düşürecek, işsizlik ve yoksulluk artacak, toplumsal 

huzursuzluk ve karmaşa ortamı baş gösterebilecektir.  
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İşgücüne Katılım 
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  Türkiye‟de işgücü piyasasının en önemli 

özelliklerinden birisi düşük işgücüne katılım 

oranlarıdır.  

 

       Kişilerin işgücüne katılma kararlarını, ihtiyaçları, 

eğitim, yaş gibi kişisel özellikleri,  

 

işgücü piyasasında karşılaştıkları teşvikler ve 

  

kısıtlamalar ile kurumsal ve kültürel etmenler belirler.  
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  İşgücüne katılımın özellikleri: 

 

 İlk olarak, genel işgücüne katılım oranının 

2010‟de %48,8 olduğunu görüyoruz.  (2013‟de 

%50,7). 

 

Bu oran OECD ülkeleri ortalamasından (%70,7) epeyce 

düşüktür.  

43 



44 

 İkinci olarak kadınların IKO‟nun, uluslararası 

standartlara göre çok düşük olduğunu görüyoruz.  

 

Bu oran sadece %27,6 olup (2013‟de %30,8) OECD 

ülkeleri ortalaması olan %61,8‟den epeyce düşüktür.  

 

Kentlerde kadınların işgücüne katılım oranı çok düşük.  

 

Fakat son yıllarda bu oranda artış var. 2005-2008 

döneminde kadınların IKO yılda ortalama  %0,7 puan 

arttı.  

 

2008-2013 döneminde yılda ortalama %1,3 puan arttı. 
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 Üçüncü olarak, erkeklerle kadınların 

işgücüne katılım oranları arasında büyük fark 

olduğunu görüyoruz.  

 

Erkeklerin işgücüne katılım oranı 2013‟te %71,5 

ile OECD ülkelerininkine yakınken, kadınların 

işgücüne katılım oranı erkeklerinkinin ancak üçte 

biri kadardır (% 30,8).  

 

 Dördüncü olarak, kırsal ve kentsel işgücüne 

katılım oranları arasında büyük farklılıklar 

görüyoruz.  



Kadınların istihdamındaki son yıllardaki artış özellikle 

ücretli ve kayıtlı işlerde oldu. Bu durum kadınların 

istihdamı açısından önemli bir gelişmedir. 

 

Son yıllardaki gelişmeler incelendiği zaman  şunlar 

görülmektedir: 

 

Lise altı eğitim düzeyine sahip kadınların işgücü 

piyasasına daha cok girdiğini görüyoruz. 

 

Bir diğer gelişme de orta yaşlı ev kadınlarının işgücü 

piyasasına daha çok girmeleri olmuştur. 



2013 yılında: 

 

Genç erkeklerde (15-24 yaş) işgücüne katılma oranı: 

 % 51,9. 

 

Genç Kadınlarda (15-24 yaş) işgücüne katılma oranı:  

% 27,5. 

 

Kadınların işgücüne katılma oran zamanla artmıştır: 

2000    % 26,6  

2005   % 23,6   

2011   % 28,8   

2012   % 29,5   

2013  % 30,8 

 

 

 















İşgücüne Katılımda Uluslararası 

Karşılaştırmalar 
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İstihdam 
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 İstihdam oranları zaman içerisinde düşme 

göstermiştir. 1988‟den 2008‟e yirmi yıllık süre 

içerisinde 10 puanın üzerinde bir düşüş göstermiştir. 

 

 

 İstihdam Oranı 2013‟de %45,9 olmuştur. 

 

  2008-2010 döneminde ise 1,3 puan artmıştır. Bu 

durum erkek ve kadınlara ayrı ayrı bakıldığında da 

görülmektedir.  
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 Erkeklerin istihdam oranı 1988‟de %75‟ten 

2008‟de %63‟e düşmüş ve 2008-2010 döneminde 

hemen hemen aynı kalmıştır.  

 

 Kadınlarda ise aynı yirmi yıllık dönemde 

%31‟den %22‟ye bir azalma görülmektedir. 2008-2010 

döneminde ise 2 puan artmıştır.  
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2013 Yılında:  

 

 Toplam İstihdam Oranı: % 45,9 

 

Erkeklerde İstihdam Oranı: % 65,2 

 

Kadınlarda İstihdam Oranı: % 27,1 

 

Genç Erkeklerde (15-24 Yaş): % 43,1 

 

Genç kadınlarda  (15-24 yaş): % 21,5 
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 İstihdam oranının düşüklüğü ve zaman içerisinde 

azalması, daha önce görülen işgücüne katılımın 

düşüklüğü ve zaman içerisinde azalması ile ilgilidir. 

 

  İşgücüne katılım kişisel, toplumsal, kültürel ve 

ekonomik birçok etmenden etkilenmektedir.  
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 İstihdam ise, işgücüne katılım, diğer bir deyişle 

işgücü arzı ile işgücü talebinin etkileşimi sonucu 

belirlenir.  

 

 İşgücüne katılımın düşük olması, istihdamın da 

düşük olması sonucunu doğuracaktır.  







• 2013’te:                  Toplam    Kent     Kır 

 

• Ücretli-Yevmiyeli: % 64,1       79,3   35,07  

• İşveren:               % 4,6           5,9      2,3 

• Kendi-Hesabına: % 18,7        11,8    31,9  

• ÜAİ:                    %12,6           3,1     30,8 

 

 





• 2013 Yılının üçüncü çeyreğinde GSYH 

%4,4 arttı. 

 

• 1012 Yılında kişi başına  GSYH cari 

fiyatlarla  

• 10,504 ABD doları idi. 













İstihdamda Uluslararası 

Karşılaştırmalar 
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Kayıt Dışı İstihdam 
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Kayıt Dışı: herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı 

olmadan calışan. 

 

Zaman içinde azalmaktadır. 

 

2013 „te: % 36,7 olmuştur 

 

2012‟de: 

Tarımda: %84,2,  

Tarım Dışı sektörlerde: %24,2 

 

olarak gercekleşmiştir. 

Kırsal alanlarda (2013) %63,0 

Kentlerde (2013)  %22,95. 

 

 







İşsizlik 

 

83 



İşsiz (Unemployed): TÜİK‟in tanımına göre  

 

işi olmayan,  

 

iş aramak için son üç ay içerisinde iş arama 

kanallarından en az birini kullanmış ve 

 

 iki hafta içinde işbaşı yapabilecek  

 

durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki 

tüm kişilerden oluşur.  
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İşsizlik Oranı (İO) (Unemployment Rate): İşgücü 

piyasasının performansını gösteren önemli 

göstergelerden biridir.  

 

İşsiz olarak kabul edilen kişilerin sayısının toplam 

işgücü sayısına oranıdır. Bu oran yüzde cinsinden 

ifade edilir.  

 

İşsiz olarak kabul edilebilmek için, işi olmamanın 

yanında iş arıyor olmak ve işbaşı yapmaya hazır 

olmak koşulları aranır.  

 

Türkiye‟de işsizlik oranı konusunda bilgi TÜİK 

tarafından yayımlanmaktadır.  
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2013 Yılında: 

 İşsizlik Oranı: %9,9 

  

Tarım Dışı İşsizlik Oranı: 12,1 

 

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı: % 19,0 

 

Ümidini kaybettiği için iş aramayanlar da dahil edilse , 

 işsizlik oranı çok daha yüksek sayılara ulaşacaktır. 

 

 

 



2013 Yılında 

 Erkeklerde Işşizlik Oranı: %8,7 

 Kadınlarda İşşizlik Oranı: % 11,9 

 

Genç Erkeklerde (15-24yaş) : % 17,0 

Genç kadınlarda (15-24 yaş) : % 21,9 

 

2013 Yılında iş bulma ümidi olmayanlar: 638 bin. 

(iş aramayan fakat işbaşı yapmaya hazır) 

Ev işleriyle meşgul olanlar: 11,463 bin 

İşgücüne dahil olmayanlar: 27,337 bin 

 (Bu sayıların hepsi 15 yaş üzeri nüfus için) 

 



 TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı 

İşgücü Anketi sonuçları bu bilgileri sağlamakta 

kullanılır.  

 

İşsizlik Oranı, toplumsal cinsiyet, yaş ve eğitime göre 

grupları arasında farklılık gösterir.  

 

Bu nedenle İşsizlik Oranı kadın, erkek, çeşitli yaş 

grupları ve eğitim grupları için ayrı ayrı 

hesaplanmaktadır.  

 

TÜİK‟in HIA‟de 1988-1999 döneminde, son altı ay 

içerisinde iş arama koşulu aranırken, 2000 ve sonraki 

dönemde, son üç ay içerisinde iş arama koşulu 

aranmaktadır.  
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Demografik Değişim Sürecinin İşgücü 

Piyasasına Yansımaları (2010-2050) 
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Projeksiyon Yöntemi,   Senaryolar ve 

Öngörüler 
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 Önce 15 ve üzeri yaştaki kurumsal olmayan, 

sivil erkek, kadın ve toplam nüfus elde edilmiştir.  

 

Bunun için Hoşgör (2010) tarafından Türkiye için 

yapılan 2010-2050 dönemi orta düzey kadın ve erkek 

nüfus projeksiyonları kullanılmıştır.  

 

Bu kaynaktan 15 yaş ve üzeri kadın ve erkek nüfus 

alınmıştır.  

 

15 yaş ve üzeri kurumsal olmayan, sivil kadın ve erkek 

nüfusa ulaşmak için TÜİK‟in Hanehalkı İşgücü 

Anketleri sonuçlarından ve Genel Nüfus 

Sayımlarından faydalanılmıştır.  
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 Toplam kurumsal olmayan, sivil, 15 ve üzeri 

yaş nüfus ise yukarıda hesaplanan bu özelliklerdeki 

erkek ve kadın nüfusların toplamı olarak bulunmuştur. 

Bu hesaplamaların sonuçları Tablo 4.1‟de 

verilmektedir.  

 

 İşgücüne katılım, istihdam ve işsizlik ile ilgili 

öngörüler 2010-2050 dönemini kapsamaktadır.  

 

Bu öngörüler, bu bölümdeki şekil ve tablolarda, beşer 

yıllık aralıklarla verilmektedir. İşsiz sayıları ve işsizlik 

oranı ise işgücüne katılım ve istihdam öngörülerden 

çıkarsanarak artık (residual) olarak bulunmuştur.  
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 Öngörüler erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı 

yapılarak toplama ulaşılmıştır.  

 

Bu bölümde üç farklı senaryoya göre uzun dönemli 

işgücü ve istihdam öngörüleri yapılmakta ve bu 

öngörüler kullanılarak işsizlik öngörüleri 

türetilmektedir.  
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Bu bölümde geliştirilen Senaryo 1, 2 ve 3 şu biçimde 

değerlendirilebilir.  

 

Senaryo-1 ekonomi için ve işgücü piyasası konusunda 

kötümser bir gelişmeyi göstermektedir.  

 

Senaryo-2 ekonomi için ve işgücü piyasası konusunda orta 

düzey bir gelişmeyi göstermektedir.  

 

Senaryo-3 ise ekonomi için ve işgücü piyasası konusunda 

özellikle kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı 

konularında iyimser bir gelişmeyi göstermektedir.  





 İşgücü sayısı öngörüleri, IKO‟nun kestirimine 

dayanmaktadır. Benzer biçimde istihdam sayısı 

öngörüleri, istihdam oranının kestirimine 

dayanmaktadır. İşgücü sayısı ve istihdam sayısı 

öngörülerinden, işsizlerin sayısı ve bundan da işsizlik 

oranı öngörüleri türetilmiştir.  

 

Her bir aşamada öngörüler kadınlar ve erkekler için 

ayrı ayrı yapılmıştır. Kadınlar ve erkekler için yapılan 

öngörüler kullanılarak toplam işgücü sayısı, toplam 

IKO,  toplam istihdam sayısı, toplam istihdam oranı, 

toplam işsiz sayısı ve toplam işsizlik oranı öngörüleri 

çıkarsanmıştır.  
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 Önce, İKO ve istihdam oranı için çeşitli 

varsayımlara dayanarak öngörüler yapılmıştır. Bu 

öngörülerde, Türkiye‟de İKO ve istihdam oranındaki 

son yıllardaki eğilimler göz önüne alınmıştır. 

 

 Ayrıca, gelişmiş ülkelerin bu oranlarla ilgili 

günümüzdeki düzeyleri dikkate alınmıştır.  

 

Bunların dışında ulusal ve uluslararası belgelerdeki 

açıklamalar ve hedefler de yol gösterici olmuştur.  
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 Dikkate alınan ulusal belgeler arasında  

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (DPT, 2003) ve  

 

Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi (DPT, 2000) 

 

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (DPT, 2006),  

 

Orta Vadeli Program (DPT, 2010), 

 

 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Programı ve bu 

bağlamda çıkarılan istihdam paketleri,  

 

BETAM (2011) gibi belgeler vardır.  
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Dikkate alınan uluslararası belgeler arasında,  

 

Lizbon Stratejisi (Porte, de la C., ve diğerleri, 2001),   

 

Economic Outlook (OECD, 2009)   ve   

 

Avrupa 2020 Stratejisi (Council of the European 

Union, 2012)  

 

gibi belgeler bulunmaktadır.  



Erkeklerin İşgücüne Katılımı 

Senaryolar ve Öngörüler 

122 



  

 

Erkeklerin işgücüne katılım oranı 2010 yılında %70,8 

idi. (2013‟de 71,5). 

 

Zorunlu eğitim süresinin 1997‟de 8 yıla ve 2012‟de 12 

yıla çıkarılmış olması dolayısı ile gelecekte 15-24 yaş 

grubu erkeklerin okula devam süreleri artacağı için, 

işgücüne katılımları düşecektir.  

 

Hem eğitimin, hem de GSYH‟nin artması, 25-44 yaş 

grubu erkeklerin İKO artacaktır.  
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 Daha önceki bölümlerde değinildiği gibi, 

1999‟da ve 2006‟da çıkarılan sosyal güvenlik yasaları 

ile geleceğin asgari emeklilik yaşı erkeklerde önce 

60 (Kadınlarda 58)  

 

daha sonra 2038‟den itibaren hem kadınlarda hem 

de erkeklerde 65 olacaktır.  

 

Böylece 45-65 yaş grubunun işgücüne katılımı 

artacaktır ve toplam işgücüne katılımı artıracaktır.  
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 Bu değerlendirmeler göz önüne alınarak 

erkeklerin işgücüne katılımı için aşağıda belirtilen üç 

senaryo öngörülmüştür.  

 

 Senaryo-1 (Düşük Düzey): Bu senaryoda 

GSYH‟nın yılda ortalama %3 düzeyinde artacağı 

varsayılmıştır. Eğitimdeki gelişmelerin ise yavaş 

seyredeceği düşünülmüştür.  

 

Buna göre 12 yıllık zorunlu eğitimin yaygınlaşması bu 

düzeyde %100 brüt okullaşma oranına ulaşılması 

zaman alacaktır.  
125 



 Yükseköğretimde ise brüt okullaşma oranı 

2023‟te %40, ve 2050‟de %50 olarak düşük 

düzeylerde artacaktır.  

 

Bu varsayımlar altında Senaryo-1‟de 2010‟da %71 

olan erkeklerin işgücüne katılma oranının 2023‟te 

%72 ve 2050‟de %74 olacağı düşünülmüştür.  

 

Buna göre 2010‟da 19.844 milyon olan erkek işgücü 

2050‟de 28.946 milyona ulaşacaktır.  
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 Senaryo-2 (Orta Düzey): Bu senaryoda 

GSYH‟nın yılda ortalama %5 düzeyinde artacağı 

varsayılmıştır.  

 

Eğitimdeki gelişmelerin ise orta düzeyde seyredeceği 

ve Kavak (2010)‟da öngörülen orta düzey senaryoya 

göre artacağı varsayılmıştır. Buna göre ortaöğretimde 

brüt okullaşma oranı kısa sürede %100‟e ulaşacaktır.  
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 Yükseköğretimde ise brüt okullaşma oranı 

2023‟te %45, ve 2050‟de %70 olacaktır.  

 

Bu varsayımlar altında Senaryo-2‟de 2010‟da %71 

olan erkeklerin işgücüne katılma oranının 2023‟te 

%72,5 ve 2050‟de %75,5 olacağı düşünülmüştür.  

 

Buna göre 2010‟da 19.844 milyon olan erkek işgücü 

2050‟de 29.533 milyona ulaşacaktır.  
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 Senaryo-3 (Yüksek Düzey): Bu senaryoda 

GSYH‟nın yılda ortalama %7 düzeyinde artacağı 

varsayılmıştır.  

 

Eğitimdeki gelişmelerin ise yüksek düzeyde 

seyredecektir. Bu bağlamda, eğitimde okullaşma 

oranlarının Kavak (2010)‟da öngörülen yüksek düzey 

senaryoya göre artacağı varsayılmıştır.  

Böylece, ortaöğretimde brüt okullaşma oranı kısa 

sürede %100‟e ulaşacaktır.  
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 Yükseköğretimde ise brüt okullaşma oranı 

2023‟te %60, ve 2050‟de %90 olacaktır.  

 

Asgari emeklilik yaşının 2038‟den itibaren 65 olacağı 

göz önüne alınırsa ileri yaşlarda işgücüne katılım 

artacaktır. 

 

 Bu varsayımlar altında  Senaryo-3‟te 2010‟da %71 

olan erkeklerin işgücüne katılma oranının 2023‟te 

%72,8 ve 2050‟de %76,5 olacağı düşünülmüştür.  

 

Buna göre 2010‟da 19.844 milyon olan erkek işgücü 

2050‟de 29.924 milyona ulaşacaktır. 
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 Senaryo-1‟de Türkiye‟de erkeklerin İKO AB-21 

ve OECD ülkelerininkinin 2010‟daki değerinden daha 

düşük olacaktır. Senaryo-2 ve Senaryo-3 ile Türkiye‟de 

erkeklerin işgücüne katılma oranının 2050 yılında, AB-

21 ve OECD ortalamalarının 2010‟daki düzeyine sırası 

ile %78,4 ve 79,7‟ye (Tablo 3.2‟ye bakınız) 

yaklaşacağı varsayılmıştır.  

 

 Senaryo-1, 2 ve 3‟teki öngörüler Şekil 4.1‟de 

gösterilmiştir.  
 

Not: AB-21 ve OECD ile Türkiye oranlarının karşılaştırılmasında AB-21 ve 

OECD oranlarının 15-64 yaş grubunu ve Türkiye oranlarının ise 15 ve üzeri 

yaş grubunu kapsadığı göz önüne alınmalıdır. 
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Kadınların İşgücüne Katılımı 

Senaryolar ve Öngörüler 

132 



 Gelişme süreci boyunca kadınların işgücüne 

katılımının U-biçimli olduğu düşünülmektedir. 

 

Tarihsel  gelişmeler ve yatay kesit bilgileri bunu 

göstermektedir. 

 

 Türkiye‟de uzun süredir azalan kadınların işgücüne 

katılımının U-biçiminin inişte olan kısmında olduğu ve 

günümüzde ise U-biçiminin tabanında olup, yükselen 

kısma geçiş sürecinde olacağı düşünülebilir.  
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 Türkiye‟de uzun süredir azalmakta olan 

kadınların işgücüne katılım oranı (İKO) son birkaç 

yıldır tersine dönmüş ve artmaya başlamıştır.  

 

Bu oran 2008‟deki %24,0 değerinden 2009‟da 

%25,5‟e, 2010‟da %27,1‟e ve 2011‟de de %28,8‟e 

yükselmiştir ve 2013’de %30,8 olmustur.  

 

Buna göre, bu bölümde ele alınan senaryolarda, 

kadınların işgücüne katılımın önümüzdeki yıllarda 

önce yavaş sonra hızlı olarak hep artacağı 

varsayılmıştır.  
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     Kadınların işgücüne katılım oranının artması 

beklentisinde rol oynayan çeşitli başka etmenler de 

vardır.  

 

     Örneğin, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrikli 

süpürge vs. gibi ev aletleri, ev içi üretimde üretkenliği 

artırır ve ev işlerinden arta zaman kalmasını sağlar. 

 

 Bu durum birçok kadının yarı-zamanlı veya tam-

zamanlı işgücüne katılımını kolaylaştırır.  
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       Diğer taraftan, olanakları olduğu halde çalışma 

yaşamına zorluklarla karşılaşan kadınlar vardır. 

 

     Elbetteki kadınların işgücüne katılımını etkileyen 

diğer etmenler özellikle iş-aile yaşamını dengeleyecek 

unsurlar ile kültürel etmenlerin varlığı yadsınamaz. 

 

 Ayrıca, çocuk bakım evleri ve kreşler, çocuklu 

kadınların işgücüne katılımını kolaylaştırır.  
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 Zaman içerisinde Türkiye‟de kadınların eğitimi 

artmakta ve doğurganlık oranları düşmektedir.  

 

Son on yılda tüm eğitim kademelerinde kız 

öğrencilerin artış oranı erkek öğrencilerden yüksek 

olmuştur (Kavak, 2010).  

 

 Okullaşma oranları ve okulda geçirilen süre 

özellikle kadınların İKO‟sunu belirlemekte etkilidir ve 

bu nedenle üç senaryoda da ileriki yıllarda hafif artışlar 

öngörülmüştür.  
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 Yine Kavak (2010)‟ın çalışmasında yer alan uzun 

vadeli tahminlere göre de, küresel ve ulusal hedefler 

bağlamında  

 

ortaöğretimde cinsiyet eşitliğinin 2015 yılında,  

 

yükseköğretimde de 2020‟li yıllarda gerçekleşmesi  

 

hatta bu tarihlerde kız öğrenci sayısının erkek öğrenci 

sayısını aşması beklenilmektedir.  
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 Eğitimli kadınlar daha yüksek kazanç elde 

ederler.  

 

Bu da çocukların fırsat maliyetinin artması demektir.  

 

Böylece kadınlar işgücüne daha yüksek oranlarda 

katılacaklardır.  

 

Ayrıca 2003 tarihli İş Kanunu ile yarı-zamanlı çalışma 

biçimi getirilmiş ve torba kanun düzenlemeleriyle ilave 

düzenlemeler yapılmıştır.  
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 Bu da kadınların işgücüne katılımını artıracaktır; 

çünkü yarı-zamanlı işlerin iş-aile yaşamı dengesini 

kolaylaştırıcı etkisi söz konusudur.  

 

Şüphesiz kadınların işgücüne katılımında  

 

toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının önlenmesi, 

 

 eğitim ve ev içindeki geleneksel rollerdeki dönüşüm 

 

 gibi faktörlerin de önemli etkisi bulunmaktadır.  
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 Eğitim kadınların işgücüne katılımında önemli bir 

belirleyicidir fakat tek etmen değildir.  

 

     Dünya Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı‟nın 

(2009, s. 29) raporunda da  (2009, s.29) belirtildiği 

gibi,  

Türkiye‟de tüm kentli kadınların tamamının üniversite 

eğitimi aldığı senaryoda bile kadınların işgücüne 

katılımı %74‟e yükselecektir.  
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 Bu durum kadınların işgücüne katılımında 

kültürel etmenlerin de çok önemli olduğunu 

göstermektedir.  

 

 

Kadınların işgücüne daha çok katılımını engelleyen 

kültürel etmenlerin değişmesinin yavaş seyredeceği 

düşünülebilir.  
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 Daha önceki bölümlerde değinildiği gibi 15-24 

yaş grubu genç kadınların işgücüne katılım oranı, 

eğitime daha çok katılmaları dolayısı ile, aynı kalabilir 

veya azalabilir.  

 

 Yine daha önceki bölümlerde değinildiği gibi 

asgari emeklilik yaşının yükseltilmesi (1999 reformu 

ve 2006 tarihli yasa), erkeklerde olduğu gibi 

kadınlarda da 44-64 yaş grubunun işgücüne katılımını 

artıracaktır.  

 

Bu durumda gelecekte kadınların toplam işgücüne 

katılım oranının artacağını düşünebiliriz.   
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 Kadınların işgücüne katılımında son yıllarda 

gözlenen artışlar ve yukarıda değinilen nedenler göz 

önüne alınarak üç senaryo oluşturulmuştur.  

 

       Aşağıda belirtilen üç senaryoda da, ileriki 

yıllarda, kadınların işgücüne katılım oranlarında 

önemli artışlar öngörülmüştür.  
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 Senaryo-1 (Düşük Düzey): Bu senaryoda 

GSYH‟nın yılda ortalama %3 düzeyinde artacağı 

varsayılmıştır.  

 

Eğitimdeki gelişmelerin ise yavaş seyredeceği 

düşünülmüştür.  

 

Buna göre okul öncesi eğitimde net okullaşma oranının 

2023‟te %40 olacağı varsayılmıştır.  
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 Ayrıca, yükseköğretimde brüt okullaşma 

oranının 2023‟te %40, ve 2050‟de %50 olarak düşük 

düzeyde seyredeceği varsayılmıştır.  

 

 Bu varsayımlar altında 2010‟da %28 olan 

kadınların işgücüne katılma oranının 2023‟te %40 

ve 2050‟de %50 olacağı düşünülmüştür.  

 

Buna göre 2010‟da 7.855 milyon olan kadın işgücü 

2050‟de 14.288 milyona ulaşacaktır.  
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 Senaryo-2 (Orta Düzey): Bu senaryoda 

GSYH‟nın yılda ortalama %5 düzeyinde artacağı 

varsayılmıştır.  

 

       Eğitimdeki gelişmelerin ise orta düzeyde 

seyredeceği ve Kavak (2010)‟da öngörülen orta düzey 

senaryoya göre artacağı varsayılmıştır.  

 

 Buna göre okul öncesi eğitimde net okullaşma 

oranı 2023‟te %50 ve 2050‟de %95 olacaktır.  
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 Bilindiği gibi okul öncesi eğitimin 

yaygınlaşması kadınların işgücünü artıracak bir 

etmendir. Ayrıca, yine Kavak‟a göre yüksek brüt 

okullaşma oranı 2023‟te %45, ve 2050‟de %70 

olacaktır.  

 

 Bu senaryoda çocuk bakım evleri ve kreşlerin 

sayısının artırılması ve çocuklarını buralara yollayarak 

işgücüne katılan kadınlara parasal devlet desteği 

sağlanması öngörülmüştür.  
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 Asgari emeklilik yaşının önce 58 ve daha sonra 

2038‟den itibaren 65‟e çıkması ileri yaş gruplarında 

kadınların işgücüne katılımını artıracak bir etmendir.  

 

 Bu varsayımlar altında Senaryo-2‟de 2010‟da 

%28 olan kadınların işgücüne katılma oranının 

2023‟te %31,9 ve 2050‟de %40 olacağı 

düşünülmüştür.  

 

 Buna göre 2010‟da 7.855 milyon olan kadın 

işgücü 2050‟de 16.329 milyona ulaşacaktır. Bu 

senaryoda çocuk bakımevi ve kreşlerin 

yaygınlaşmasının orta derecede olacağı varsayılmıştır. 
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 Senaryo-3 (Yüksek Düzey): Bu senaryoda 

GSYH‟nın yılda ortalama %7 düzeyinde artacağı 

varsayılmıştır.  

 

Eğitimdeki gelişmelerin Kavak (2010)‟da öngörülen 

yüksek düzey senaryoya göre artacağı varsayılmıştır.  

 

 Buna göre kadınların işgücüne katılımını 

artıracak olan okul öncesi eğitimde net okullaşma oranı 

2023‟te %70 ve 2050‟de %95 olacaktır.  

 

Ayrıca, yine Kavak‟a göre  yükseköğretimde brüt 

okullaşma oranı 2023‟te %60, ve 2050‟de %90 

olacaktır.  
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 Asgari emeklilik yaşının önce 58 daha sonra 

2038‟den itibaren 65‟e çıkacak olması ileri yaş 

gruplarında kadınların iş gücüne katılımını artıracak 

bir etmendir.  

 

 Bu senaryoda çocuk bakımevi ve kreşlerin 

yaygınlaşması ve işgücüne katılan kadınların 

çocuklarının buralarda bakımı için devlet desteğinin 

yaygınlaşması öngörülmüştür.   

151 



 Ayrıca, kadınların işgücüne katılımının önündeki 

kültürel engeller ile savaşıldığı ve işverenlerin kadın 

istihdamına karşı önyargısının ortadan kaldırıldığı 

varsayılmıştır.  

 

 Bu varsayımlar altında Senaryo-3‟te 2010‟da 

%28 olan kadınların işgücüne katılma oranının 

2023‟te %35,2 ve 2050‟de %50 değerlerini alacağı 

düşünülmüştür.  

 

     Buna göre 2010‟da 7.855 milyon olan kadın işgücü 

2050‟de 20.411 milyona ulaşacaktır.  
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 Senaryo-2‟nin gerçekleşme olasılığı diğer 

senaryolara göre daha yüksektir. Senaryo-1, 2 ve 3‟teki 

öngörüler Şekil 4.1‟de gösterilmiştir.  

 

 Senaryo-1, 2 ve 3‟e göre 2050‟de kadınların 

işgücüne katılma oranları sırası ile, %35, %40 ve %50 

olarak öngörülmüştür ve bu oranlar AB-21 ve OECD 

ortalamalarının 2010‟daki düzeylerinden sırası ile 

%65,1 ve %61,8 değerlerinden (Tablo 3.2‟ye bakınız) 

20 ila 5 puan geride olacaktır.  
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Toplam İşgücüne Katılım 
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 Toplam işgücüne katılım oranı ve toplam işgücü 

sayıları öngörüleri kadın ve erkek işgücü sayılarından 

çıkarsanmış ve Şekil 4.2‟te sunulmuştur. 

 

 Bu işlem için önce erkek işgücü ve kadın işgücü 

toplanarak toplam işgücü bulunmuştur.  

 

 Daha sonra toplam işgücü, toplam kurumsal 

olmayan, sivil 15 ve üzeri yaş nüfusuna bölünerek 

toplam işgücüne katılım oranı hesaplanmıştır.  



157 

 Toplam işgücüne katılım oranı 2023‟te düşük, 

orta ve yüksek senaryoda %53 ve %56 ve işgücü 

sayıları ise 35,607 milyon ve 37,287 milyon olarak 

öngörülmüştür.  

 

 2050 de ise toplam İKO düşük, orta ve yüksek 

senaryolarda sırası ile %60 ve %64;  işgücü sayıları 

ise 48,098 milyon ve 51,347 milyon olarak 

öngörülmüştür. Öngörüler Şekil 4.2‟te görülmektedir.  
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 Düşük, orta ve yüksek senaryolardaki toplam 

İKO‟ları AB-21 ve OECD ortalama oranları ile 

karşılaştırılabilir.  

 

Bu ülke gruplarının 2010‟daki toplam İKO‟ları sırası 

ile %71,7 ve %70,7 olmuştur (Tablo 3.2‟ye bakınız).  
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 Türkiye‟nin 2050‟de ulaşacağı düşük 

senaryodaki toplam İKO (54,1), AB-21 ve OECD 

gruplarının 2010‟daki değerinden yaklaşık 16-18 puan 

geridedir.  

 

Orta senaryodaki aynı oran, yaklaşık 13-14 puan 

geridedir.  

 

Yüksek senaryodaki aynı oran yaklaşık 7-8 puan 

geridedir.  

 

Diğer bir değişle, Türkiye‟nin toplam İKO‟nının 

2050‟de ulaşacağı değer en iyi senaryoda bile AB-21 

ve OECD oranlarının 2010‟daki değerinden geridedir.  





İstihdam: Senaryolar ve Öngörüler  
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  Daha önceki bölümde değinildiği gibi ileriki 

yıllarda GSYH büyüme oranlarının Senaryo-1‟de %3 

civarında olacağı varsayılmıştır.  

 

 Aynı oranın Senaryo-2‟de %5 ve Senaryo-3‟te 

ise %7 dolayında olacağı varsayılmıştır. Büyümenin 

istihdam yaratma kapasitesi burada önem taşımaktadır.  
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 2008-2009 küresel krizi sırasında ekonomi 

küçülmüş ve  istihdamda kayıplar yaşanmıştır. 

Krizden sonra iç talebe dayalı yüksek büyüme 

yaşanmıştır.  

 

 Böylece, bu kayıplar, kriz sonrasında yaşanan 

yüksek büyüme ve istihdamdaki yüksek artışlarla 

telafi edilmiştir.  
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 İşsizlik oranı kriz öncesi düzeyinin gerisine 

düşmüştür.  

 

     Bu gelişmelerde büyümenin istihdam yaratma 

kapasitesi önemli olmuştur (Gürsel ve İmamoğlu, 

2012).  

 

 Büyümenin istihdam yaratma kapasitesinin bir 

göstergesi “ Esneklik Katsayısı”dır.  

 

Bu katsayı, istihdam yüzde artışının, GSYH yüzde 

artışına oranıdır.  
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 Gürsel ve İmamoğlu‟nun hesaplamalarına göre 

küresel kriz öncesinde 2005-2008 döneminde, 

büyümenin tarım dışı istihdam yaratma kapasitesini 

gösteren esneklik katsayısı %45‟tir.  

 

 Küresel  kriz sonrasında ise esneklik katsayısı 

artmaya başlamıştır.  



166 

 Aynı kaynağa göre, bu katsayı 2010-2011 

birinci çeyrekte %52, ikinci çeyrekte %57 ve üçüncü 

çeyrekte %73 değerlerine ulaşmıştır.  

 

    Son yüzdenin gösterdiğine göre, 2010-2011 üçüncü 

çeyrekte, %10‟luk bir büyüme istihdamda %7,3‟luk 

bir artış yaratmıştır.  

 

 Yukarıda görüldüğü gibi esneklik katsayısı 

zaman içerisinde değişiklik gösterebilir, düşebilir veya 

artabilir.  



167 

 Tuncer ve diğerleri (2012) çalışması Türkiye‟de 

imalat sanayinde esneklik katsayısının %37 olduğunu 

hesaplamışlardır.  

 

 Kapsos‟un (2005 ) çalışmasına göre esneklik 

katsayısı Batı Avrupa‟da %42 ve Kuzey Amerika‟da 

%23 düzeyindedir .  



Erkeklerin İstihdamı: Senaryolar ve 

Öngörüler   
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 İstihdam oranları önemli ölçüde ekonominin 

büyüme oranlarından etkilenir. İstihdam ile 

ekonominin büyümesi arasındaki ilişkiye yukarıda 

değinilmişti. Senaryo-1‟de GSYH‟ın büyüme oranının 

yılda %3 olacağı varsayılmıştır. Senaryo-2‟de 

GSYH‟nin büyüme oranının yılda %5 dolayında 

olacağı varsayılmıştır.  

 

 Senaryo-3‟de ise GSYH‟nın büyüme oranının 

yılda %7 civarında olacağı varsayılmıştır. Türkiye‟nin 

istihdam yaratma konusunda deneyimi zayıftır. 

İstihdam oranındaki artışın, geçmişteki deneyimler 

doğrultusunda yavaş seyredeceği düşünülebilir.  
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 Geçmiş gelecek için bir öngörü oluşturabildiği 

ölçüde Senaryo-2‟nin gerçekleşme olasılığı Senaryo-1 

ve 3‟ün gerçekleşme olasılığına göre daha yüksektir.  

 

 Bölüm 3.5‟te tartışıldığı gibi erkeklerin 

istihdam oranı 2004‟ten sonra %62-63 dolaylarında 

seyretmiştir.  

 

2013‟te %65,2 olmustur. 

 

Aşağıda istihdam oranında hafif artışlar içeren üç 

senaryo oluşturulmuştur. 
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 Senaryo-1 (Düşük Düzey): Bu senaryoda 

GSYH‟nın yılda ortalama %3 düzeyinde artacağı 

varsayılmıştır.  

       Büyümenin istihdam yaratma kapasitesini 

gösteren esneklik katsayısının ise %40 dolayında 

olacağı varsayılmıştır.  

 

 Bu varsayımlar altında Senaryo-1‟de 

2010‟da %63 olan erkeklerin istihdam oranının 

2023‟te %64 ve 2050‟de %66,2 değerlerini alacağı 

düşünülmüştür.  

 

Buna göre 2010‟da 17.608 milyon olan erkek istihdam 

sayısı 2050‟de 25.895 milyona ulaşacaktır.  
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 Senaryo-2 (Orta Düzey): Bu senaryoda 

GSYH‟nın yılda ortalama %5 düzeyinde artacağı 

varsayılmıştır.  

 

     Büyümenin istihdam yaratma kapasitesini gösteren 

esneklik katsayısının ise değişik dönemlerde %30-40 

dolayında olacağı varsayılmıştır. 

 

 Bu varsayımlar altında Senaryo-2‟de 

2010‟da %63 olan erkeklerin istihdam oranının 

2023‟te %65,1 ve 2050‟de %69,5 değerlerini 

alacağı düşünülmüştür.  

 

Buna göre 2010‟da 17.608 milyon olan erkek istihdam 

sayısı 2050‟de 27.186 milyona ulaşacaktır.  
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 Senaryo-3 (Yüksek Düzey): Bu senaryoda 

GSYH‟nın yılda ortalama %7 düzeyinde artacağı 

varsayılmıştır.  

 

     Büyümenin istihdam yaratma kapasitesini gösteren 

esneklik katsayısının ise değişik dönemlerde %20-40 

dolayında olacağı varsayılmıştır. 

 

 Bu varsayımlar altında Senaryo-3‟te 2010‟da 

%63 olan erkeklerin istihdam oranının 2023‟te 

%65,9 ve 2050‟de %71,9 olacağı düşünülmüştür.  

 

Buna göre 2010‟da 17.608 milyon olan erkek istihdam 

sayısı 2050‟de 28.124 milyona ulaşacaktır. 
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 Senaryo-1, 2, 3‟teki öngörüler Şekil 4.3‟te 

görülmektedir.  

 

Senaryo-2‟nin gerçekleşme olasılığının diğer 

senaryolara göre daha yüksek olduğu 

düşünülmektedir.  
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 AB-21 ve OECD ülke gruplarının 2010‟da 

erkek istihdam oranları sırası ile %70,8 ve %72,7 

olarak gerçekleşmiştir (Tablo 3.9‟a bakınız).  

 

Senaryo-1, 2 ve 3‟e göre 2050‟de erkeklerin istihdam 

oranı sırası ile, %66,2, %69,5 ve %71,3 olarak 

öngörülmüştür.  

 

 Bu oranlar AB-21 ve OECD oranlarından 

yaklaşık 4-6 puan geridedir. Orta düzey senaryoda ise 

yaklaşık 1-2 puan geridedir. Yüksek düzey senaryoda 

ise Türkiye‟nin erkek istihdam oranı OECD ortalaması 

ile aynı olmuştur.  



Kadınların İstihdamı: Senaryolar ve 

Öngörüler 
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 Türkiye‟de kadınların istihdam oranı 

uluslararası karşılaştırmalara göre çok düşüktür ve 

zaman içerisinde düşmektedir. Bu durum Bölüm 3.3‟te 

tartışılmıştır.  

Kadınların istihdam oranı 1988‟de %30,6 iken 

1998‟de %27,3 ve 2008‟de %21,6 ve 2013‟te %27,1 

olmuştur.  

 

 2008‟deki düşüş küresel kriz ile ilgilidir Küresel 

kriz sonrasında ise 2010‟da %24 ve 2011‟de %28,8 

olarak gerçekleşmiştir.  

 

Kadınların istihdam oranı 2004‟ten itibaren %21-22 

düzeyinde dengeye oturmakla beraber 2010-2011‟de 

artış göstermiştir.  
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 Aşağıda belirtilen üç senaryoda ileriki yıllarda, 

kadınların işgücüne katılımındaki artışa paralel olarak, 

istihdam oranında da önemli artışlar kaydedileceği 

düşünülmektedir.  

 

 Bu senaryolarda büyüme hızı konusunda erkek 

istihdam oranındaki senaryolarla aynı varsayımlar 

yapılmıştır.  

 

      İstihdamın büyüme esnekliği konusunda ise 

kadınlar için varsayılan değerler erkekler için 

varsayılan değerlerden önemli ölçüde yüksektir.  
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 Senaryo-1 (Düşük Düzey): Bu senaryoda 

GSYH‟nın yılda ortalama %3 düzeyinde artacağı 

varsayılmıştır.  

 

 Bu varsayımlar altında Senaryo-1‟de 

2010‟da %24 olan kadınların istihdam oranının 

2023‟te %25,9 ve 2050‟de %29,8 değerlerini 

alacağı düşünülmüştür.  

 

 Buna göre 2010‟da 6.733 milyon olan kadın 

istihdam sayısı 2050‟de 12.165 milyona ulaşacaktır.  
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 Senaryo-2 (Orta Düzey): Bu senaryoda 

GSYH‟nın yılda ortalama %5 düzeyinde artacağı 

varsayılmıştır.  

 

 Bu varsayımlar altında Senary-2‟de 2010‟da 

%24 olan kadınların istihdam oranının 2023‟te 

%27,8 ve 2050‟de %35,8 değerlerini alacağı 

düşünülmüştür. 

 

Buna göre 2010‟da 6.733 milyon olan kadın istihdam 

sayısı 2050‟de 14.614 milyona ulaşacaktır.  
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 Senaryo-3 (Yüksek Düzey): Bu senaryoda 

GSYH‟nın yılda ortalama %7 düzeyinde artacağı 

varsayılmıştır.  

 

 Bu varsayımlar altında Senary-3‟te 2010‟da 

%24 olan kadınların istihdam oranının 2023‟te 

%31,1 ve 2050‟de %45,9 olacağı düşünülmüştür.  

 

 Buna göre 2010‟da 6.733 milyon olan kadın 

istihdam sayısı 2050‟de 18.736 milyona ulaşacaktır. 
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 Senaryo-1, 2, 3‟teki öngörüler Şekil 4.3‟te 

görülmektedir. Senaryo-2‟nin gerçekleşme olasılığının 

diğer senaryolara göre daha yüksek olduğu 

düşünülmektedir.  

 

AB-21 ve OECD ülke gruplarının 2010‟da kadın 

istihdam oranları sırası ile %58,7 ve %56,7 olarak 

gerçekleşmiştir (Tablo 3.9‟e bakınız).  

 

 Senaryo-1, 2 ve 3‟e göre 2050‟de kadınların 

istihdam oranı sırası ile, %29,8, %35,8 ve %45,9 

olarak öngörülmüştür.  
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 Bu oranlar düşük senaryoda AB-21 ve OECD 

oranlarından yaklaşık 30 puan geridedir.  

 

Orta düzey senaryoda yaklaşık 20 puan geridedir.  

 

Yüksek düzey senaryoda ise yaklaşık 13-15 puan 

geridedir. 





Toplam İstihdam 
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 Toplam istihdam oranı ve istihdam sayıları 

öngörüleri kadın ve erkek istihdam sayılarından 

çıkarsanmış ve Şekil 4.4‟te sunulmuştur.  

 

 Bu işlem için önce erkek ve kadın istihdam 

sayıları toplanarak toplam istihdam bulunmuştur.  

 

Daha sonra toplam istihdamın toplam kurumsal 

olmayan, sivil 15 ve üzeri yaş nüfusuna bölümü ile 

toplam istihdam oranı elde edilmiştir.  
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 2023‟te toplam istihdam oranı düşük, orta ve 

yüksek senaryolarda sırası ile %44,8 %46,3 ve %48,3 

ve istihdam sayıları ise 29.9 milyon, 30.9 milyon ve 

32.3 milyon olarak öngörülmüştür. 

 

  2050‟de ise istihdam oranı düşük, orta ve 

yüksek senaryolarda sırası ile %47,6 ,%52,3 ve %58,6 

ve istihdam sayıları ise 38.1 milyon, 41.8 milyon ve 

46.9 milyon olarak öngörülmüştür. Öngörüler Şekil 

4.4‟te görülmektedir.  
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 AB-21 ve OECD ülke gruplarında toplam 

istihdam oranları 2010 yılında sırası ile %64,8 ve 

%64,6 olarak gerçekleşmiştir.  

 

 Bu oranlar düşük senaryoda Türkiye‟de 2050‟de 

yaklaşık 17 puan geridedir.  

 

 Orta senaryoda ise yaklaşık 13 puan geridedir. 

Yüksek senaryoda ise 13 puan geridedir.  

 

 Yüksek senaryoda ise yaklaşık 6 puan geridedir. 





İşsizlik: Erkek, Kadın ve Toplam 

Öngörüler  
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 Bu çalışmada işsizlik oranları için bir senaryo 

yapılmamış fakat işsizlik oranı ve işsiz sayısı kadın ve 

erkek için ayrı ayrı olarak istihdam ve işgücü 

öngörülerinden faydalanarak bulunmuştur.  

 

 Kadın, erkek ve toplam işsiz sayılarını bulmak 

için, öngörülen kadın, erkek ve toplam işgücü 

sayılarından, sırası ile öngörülen kadın erkek ve 

toplam istihdam sayıları çıkarılmıştır.  
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 Kadın, erkek ve toplam işsizlik  oranlarını 

bulmak için, kadın erkek ve toplam işsiz sayıları, sırası 

ile kadın, erkek ve toplam işgücü sayılarına 

bölünmüştür.  

 

      Diğer bir deyişle, işsiz sayıları artık (residual) 

olarak hesaplanmıştır. 

 

 İşsizlik oranları ise öngörülen işsiz sayılarının, 

öngörülen işgücü sayıları içerisindeki oranları olarak 

bulunmuştur.  
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 Öngörülerde, tek haneli sayılara inen işsizlik 

oranları düşük görülebilir.  

 

       Fakat unutulmamalıdır ki bu sayılar uzun dönemli 

eğilimleri göstermektedir.  

 

 Arada kriz dönemleri yaşanabilir ve işsizlik 

oranları yükselebilir. Bu durumlar öngörülmemiştir.  
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 İstihdam ve işgücü öngörülerinden çıkarsanan 

işsiz ve işgücü sayılarına erkek işsizlik oranı 2023‟te 

düşük, orta ve yüksek senaryolarda yaklaşık %11,0, 

%10,2, %9,5 olacaktır.  

 

 Böylece işsiz sayısı üç senaryoda sırası ile 2.6, 

2.4 ve 2.3 milyon olacaktır.  

 

2050‟de işsizlik oranları sırası ile %10,5, %7,9 ve 

%6,0 ve işsiz sayıları üç senaryoda sırası ile 3.1, 2.4 

ve 1.8 milyon olacaktır.  



195 

 Benzer biçimde bu oran ve sayılar kadınlar için 

şöyledir: İşsizlik oranı 2023‟te düşük, orta ve yüksek 

senaryoya göre sırası ile %14,5, %12,7,ve %11,5, işsiz 

sayıları ise sırası ile 1.5, 1.5 ve 1.4 milyon olarak 

öngörülmüştür. 

 

  2050‟de ise kadın işsizlik oranları sırası ile 

%14,9, %10,5 ve %8,2 ve işsiz sayıları 2.1, 1.7 ve 1.7 

milyon olarak öngörülmüştür. Öngörüler Şekil 4.5‟da 

görülmektedir.  
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 Toplamda ise işsizlik oranları 2023‟te düşük, orta ve 

yüksek senaryolarda sırası ile %12,1, %11,0 ve %10,2 

olmuş işsiz sayıları ise 4.1, 3.8 ve 3.7 milyon olmuştur. 

 

  2050‟de ise toplam işsizlik oranları düşük, orta ve 

yüksek senaryolarda sırası ile %12,0, %8,9 ve %6,9 ve 

işsiz sayıları ise 5.2, 4.1 ve 3.5 milyon olarak 

öngörülmüştür.  Öngörüler Şekil 4.6‟de görülmektedir.  

 

 Görüldüğü gibi işsizlik oranları Senaryo-1‟e göre 

2010-2050 dönemi boyunca hemen hemen yatay bir seyir 

izlemektedir. İşsizlik oranları Senaryo-2 ve Senaryo-3‟e 

göre aynı dönem boyunca sürekli azalmaktadır. 
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 Bu üç senaryo içerisinde Senaryo-2‟nin 

gerçekleşme olasılığının diğer iki senaryoya göre daha 

yüksek olduğu düşüncemizi belirtebiliriz.  

 

 Yine de bu senaryoların uzun dönemli öngörüler 

olduğunu  

ve 2010-2050 dönemi boyunca arada, varsayılandan 

daha iyi veya  

 

varsayılandan daha kötü ekonomik ve işgücü piyasası 

koşullarının yaşanabileceğini 

 

 ve bu durumların öngörülmediğini belirtmekle 

yetinelim.  







Genel Değerlendirme ve İşgücü Piyasası 

Politika Önerileri 
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 Türkiye‟de nüfusun yaş yapısında önemli 

değişiklikler olmuştur ve gelecekte de önemli 

değişiklikler beklenmektedir. 

 

 Nüfus artış hızı düşerken, genç bağımlılık oranı 

düşmekte ve Çalışabilir Çağ Nüfusu artmaktadır.  

 

 Bunun yanında yaşlı bağımlılık oranı henüz 

yüksek değildir.  

 

       Demografik Fırsat Penceresi olarak adlandırılan 

bu dönemde, hem kamu hem de özel tasarrufların 

artması beklenir.  
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       Ülkelerin tarihinde bir kez gerçekleşen bu durum 

üretimi artırmak ve daha yüksek yaşam düzeyini 

yakalayabilmek için bir fırsattır.  

 

Politika yapıcılar ve yöneticiler bu fırsattan 

faydalanmayı hedeflemelidir.  

 

 

Daha uzun dönemde çalışma çağı nüfus azalacak ve 

yaşlı nüfus artacaktır.  
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      Yöneticiler ve politika yapıcılar bu dönem için 

hazırlanmalıdır.  

 

     Çalışma çağı nüfus azalırken ekonomik 

büyümenin sürdürülebilmesi ve artan yaşlı nüfusun 

sağlık ve sosyal güvenlik gereksinimlerinin 

karşılanması yöneticiler için bir mücadele alanı 

olacaktır.  



 Demografik Fırsat Penceresi 2041 yılına kadar 

devam edecek bir süreçtir.  

 

          Demografik Fırsat Penceresinden 

yararlanılabilmesi, bu konuda farkındalık yaratılması ve 

bilinçli politikaların uygulanmasını gerektirir.  

 

 Bu politikalar hem işgücü arzı hem de işgücü 

talebi ile ilgili olmalıdır. Bir taraftan, beslenme, sağlık, 

eğitim ve beceri kazandırarak işgücü arzına nitelikli 

bir yapı kazandırmak gerekir.  

 

 Diğer taraftan da istihdam yaratarak işgücüne 

olan talep genişletilmelidir.  204 



 Özetle söylemek gerekirse, vurgulanması gereken 

noktalar şunlardır. Geleceğin sağlıklı, eğitimli ve 

becerili işgücünü yetiştirmek için eğitimde bir reform 

gereklidir. Bu reform mesleki eğitim sisteminin 

yeniden düzenlenmesini içermelidir.  

 

 Eğitim, işgücünün becerilerini ve istihdam 

edilebilirliğini artırır.  

 

Hem meslek liselerinde hem de üniversitelerde eğitimin, 

işgücüne talep olan alanlarda ve işgücü piyasasının 

gereksinim duyduğu alanlarda verilmesi ve 

düzenlenmesi önemlidir.  
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 Diğer taraftan, işgücü talebinin 

genişletilebileceği bir ortam yaratılmalıdır.  

 

       Bu ise çok yönlü politikalar geliştirilmesini 

gerektirir. Bu politikalar işgücü piyasasında yasal 

düzenlemelerin yapılmasını içermelidir.  

 

    Ayrıca, makroekonomik istikrarın sağlandığı kuvvetli 

ekonomik büyüme temel bir unsurdur.  

 

 Yatırımların artması ve üretkenlik artışı 

sağlanması istihdam yaratılması için önemlidir.  

 

Politika yapıcılar ve yöneticiler bu konulara eğilerek 

gerekli atılımı yapmak zorundadır.  206 



 Toplumsal ortaklar ve sivil toplum kuruluşları 

(STK) bu konularda gerek hedeflerin gerekse politika 

önerilerinin belirlenmesine ve uygulanmasına katkı 

sağlayabilir ve işbirliği yapabilirler.  

  

 İşgücü piyasasında kırılgan gruplar, kadınlar 

gençler, yaşlılar ve göçmenlerdir.  

 

 Bu grupların durumu aşağıdaki bölümlerde ayrıca 

ele alınacaktır. Bunların yanında mevsimlik tarım 

işçilerinin yaşam ve çalışma koşulları ve çocuklarının 

eğitimi özel bir ilgi gerektirmektedir.  
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 Mevsimlik Tarım işçilerinin çocuklarının 

YİBO‟lara yerleştirilerek eğitim görmeleri 

sağlanmalı, 

 

Yerleşik yaşama geçmek isteyen mevsimlik tarım 

işçilerine parasal destek verilmelidir.  

 

 Günümüzde işsizlerin sadece yüzde bir buçuğu 

kadarını kapsayan işsizlik sigortası 

yaygınlaştırılmalıdır.  
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 Tarımda istihdamın zaman içerisinde, uzun 

dönemde azalıyor olmasına rağmen, günümüzde tarım, 

hala işgücünün önemli bir kısmını barındırmaktadır.  

Tarımda üretkenlik düşüktür. 

 

 Tarımda üretkenliği artırmak için üreticilere 

beceri eğitimi, AR-GE desteği ve danışmanlık 

hizmetleri verilmelidir. 

 

     Bu konu yöneticiler ve politika yapıcıların eğilmesi 

gereken önemli bir konudur.  
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 İstihdam yaratılmasında önemli bir nokta 

istihdamın formel sektörde yaratılmasının istenilir 

olmasıdır.  

 

Bu durum üretkenliği ve büyüme hızını artıracaktır. 

Enformel sektörde üretkenlik düşüktür. 

 

 Yoksulluğun en önemli nedenleri işsizlik veya 

enformel sektörde, tam zamanlı olsa bile düşük 

ücretle çalışmaktır.  

 

       Enformel sektörde kendi hesabına çalışanlar da çok 

az gelir elde etmektedirler.  

 Bu nedenle enformel sektörle savaşılması önemli 

bir konudur.  210 



Eğitimi Geliştirme 
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Günümüzde Türkiye‟de net okullaşma oranları okul 

öncesi düzeyde çok düşüktür . 

 

Diğer düzeylerde ise  şu biçimdedir: 

 

 2012-2013 öğretim yılında net okulaşma oranları: 

  

İlkokul: %98,86 

  

Ortaokul: %93,09 

 

Orta öğretim: %70,06. 



  İşgücünün büyük çoğunluğu en fazla ilköğretim 

mezunudur.  

 

 TÜİK (2012b)‟ye göre Mart 2012 döneminde 

istihdam edilenlerin %57,3‟ü diğer bir değişle 

yaklaşık beşte üçü lise altı eğitimlidir.  

 

 İşgücünün eğitim ve becerilerinin kısıtlılığı, uzun 

dönemde üretkenliği olumsuz etkileyecektir.  
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 Uluslararası rekabet edebilirlik yeni teknoloji 

uygulamalarını gündeme getirir.  

 

Yeni teknoloji uygulamaları ise iyi eğitimli ve becerili 

işgücünü gerekli kılar.  

 

 Bu nedenle eğitimin niteliği ve okulda kalma 

süresi artırılmalı, beceri geliştirici,  

problem çözücü,  

temel bilimleri vurgulayan ve  

kavrama becerilerini (cognitive skills) geliştiren 

eğitim özendirilmelidir.  
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 Aşağıda eğitim etmeninin değişik boyutları ile 

ilgili dört önemli noktaya değinilecektir.  

 

 Birinci önemli nokta, çalışma çağı nüfusun ve 

işgücünün azaldığı ve yaşlı nüfusun artmaya başladığı 

(Demografik Fırsat Penceresinin kapandığı) dönemde 

bile eğitimin toplum ve ekonomi açısından çok 

önemli olacağı noktasıdır.  
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 Çalışmalar gösteriyor ki, doğurganlık 

azalıyorken ek kaynaklar insan sermayesine 

yatırılıyor.  

 

      Böylece, çalışma çağı nüfus azalıyor ve yaşlı nüfus 

artıyorken, eğer insan sermayesine daha fazla 

yatırım yapılırsa belirtilen demografik koşulların 

olumsuz etkisi önlenmiş olur (Lee ve Francisco, 

2010). 
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 Eğitim ve beceri kazandırma ile ilgili ikinci 

önemli nokta. Günümüz çalışma çağı nüfusu ve 

günümüz işgücü ile ilgilidir.  

 

      Hali hazırdaki, günümüz çalışma çağı nüfusa 

yaşam boyu eğitim programları ile becerilerini 

tazeleme ve yenileme imkanı sağlanmalıdır. 

 

 Böylece, günümüz çalışma çağı nüfusunun 

istihdam edilebilirliği artacak ve bu nüfus üretkenliğe 

ekonomik büyümeye katkıda bulunacaklardır.  
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 Eğitim ve beceri kazandırma ile ilgili üçüncü 

önemli nokta eğitimin niteliğine yatırım yapılmasıdır.  

 

      Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme 

Programı (PİSA) sonuçlarına göre Türkiye‟de eğitimin 

niteliği düşüktür.  

 

 PİSA‟da okuma, matematik ve fen alanlarında 

Türkiye‟nin puanları OECD‟nin altındadır.  

 

15 yaşında Türkiye‟deki bir gencin eğitim düzeyi 

AB‟deki çağdaşınınkinden en az bir yıl geridedir.  
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 Hanusek ve Woessmann (2007) ve diğer 

yazarların gösterdiğine göre, kazanılan eğitim yılının 

yanında asıl önemli olan, öğrencilerin kazandıkları 

bilgi ve beceriler ve kavrama becerileridir (cognitive 

skills).  

 

 Hanusek ve Woessmann kazanılan eğitim 

düzeyinden daha çok kavrama yetilerinin ekonomide 

büyümeyi etkilediğini göstermişlerdir.  
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 Bu nedenle zorunlu eğitim yılının artırılması 

yanında,  

 

eğitim niteliği artırılmalı,  

 

okullar ve üniversiteler arası farklılıklar giderilmeli 

ve  

 

eğitimin niteliği düşük olan kurum ve bölgelere 

yatırım yapılmalıdır.  
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 Eğitim, her düzeyde Bilişim ve İletişim 

Teknolojileri (BİT) kullanan çağdaş bir eğitim olmalı 

ve bilgi ekonomisinin gereksinimlerine yönelik 

olmalıdır.  

 

 Yabancı dil (İngilizce) becerileri 

geliştirilmelidir ve yaygınlaştırılmalıdır.  

 

 Temel bilimlere vurgu yapılmalı eleştirel 

düşünce ve kavrama becerileri geliştirilmelidir.  

 

Üretkenlik artışı sağlamanın baş koşulu çağdaş bir 

eğitimdir.  

Günümüzün bilgi ekonomilerinde, hemen hemen tüm 

ekonomik etkinliklerde BİT‟e gereksinim duyuluyor.  
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 Eğitim ve beceri kazandırma ile ilgili dördüncü 

önemli nokta okul öncesi eğitimidir.  

 

Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmalı ve zorunlu 

yapılmalıdır.  

 

 Nitelikli okul öncesi eğitim, ailelerin sosyo-

ekonomik konumlarının çocukların ilerideki yaşamları 

üzerine etkisini azaltmaktadır.  
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 Bunun yanında, çocukların ileride eğitim 

yaşamlarında ve iş yaşamlarında başarılı bireyler 

olmalarını sağlamaktadır.  

 

Bir çok araştırmacı okul öncesi eğitimin, yoksulluk 

ve eşitsizliğin nesilden nesile geçmesini 

engellemenin en etkili araçlarından biri olduğunu 

belirtmiştir.  

 

 Bu nedenle, okul öncesi eğitime önem 

verilmelidir.  

 

     Bu durum geleceğin gençliğinin ve işgücünün 

gerek eğitim gerekse çalışma yaşamlarında başarılı 

olmalarına katkıda bulunacaktır.  
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İstihdam Yaratma 
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 Bir toplumda, toplam işgücüne katılım, üç önemli 

nüfus grubunun işgücüne katılımına bağlıdır.  

 

 Bu nüfus grupları, kadınlar, gençler ve 

yaşlılardır.  

 

 Bu üç grubu aşağıda ayrı ayrı ele alacağız.  

 

 Bu üç grubun da işgücüne katılımı, iş bulabilirlik 

yanında, toplumda izlenen politikalar ve bu grupların 

çalışması ile ilgili toplumsal düşünce, davranış ve 

önyargılardan etkilenir.  
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İşgücü Piyasasında Kadınlar   
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 Kadınların işsizliği ile mücadele edebilmek için 

kısa dönemde AİP‟ler etkili olabilir.  

 

    Uzun dönemde ise kadınların eğitim ve becerilerinin 

artırılması önemli olacak, Demografik Fırsat 

Penceresinden yararlanılmasını sağlayacaktır.  

 

 AİP‟ler beceri kazandırmanın yanında iş arama 

eğitimi vermeli ve bu konuda kurumsal destekler 

artırılmalıdır.  

 

Ayrıca, girişimcilik ve iş yönetimi ile ilgili eğitimler de 

yaygınlaştırılmalıdır. Kadınlara yönelik mikro-kredi 

programları geliştirilmelidir.  
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 Kadınların iş ve aile yaşamını dengelemelerini 

sağlayacak  

 

çocuk ve yaşlı bakım mekanizmaları yaygınlaşmalı  

 

ve devlet desteği sağlanarak,  

 

bu destekler ekonomik bakımdan karşılanabilir 

olmalıdır. 
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 Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların 

istihdamının ve işgücü piyasasına katılımının faydaları 

hakkında bilgiler verilmeli   

 

bu konuda düzenlenecek, toplantı, duyuru,  afişler, medya 

kampanyaları ile kamuoyu aydınlatılmalıdır.  

 

 Böylece, gelecek nesiller kadınların istihdamı 

konusunda önyargısız yetişeceklerdir.  
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 Bu da çalışan kadına yönelik kültürel önyargıları 

geriletecek bir zihniyet ikliminin oluşmasını 

sağlayacaktır.  

 

 Her eğitim düzeyinde kadınları çalışmaya 

özendirecek kurumsal politikalar tasarlanmalı ve 

uygulanmalıdır.   

 

 Bu politikalar, çocukların ve yaşlıların bakım 

hizmetlerini destekleyerek çalışma ve aile yaşamında bir 

dengenin sağlanması biçiminde olmalıdır.  
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 Ayrıca çocuk bakım evleri ve kreşlerin sayılarının 

artırılması ve  

 

çocuklarını buralara yollayarak işgücüne katılan 

kadınlara devlet yardımı yapılması,  

 

parasal destek sağlanılması yöneticiler tarafından 

düşünülmelidir.  
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İşgücü Piyasasında Gençler 
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 Günümüzde Türkiye‟de AB ülkelerine göre genç 

bir nüfus vardır. 

 

 Bu nedenle, yöneticiler ve politika yapıcılar etkin 

gençlik politikaları üretmeli ve gençlerin sorunlarına 

eğilmelidir.  

 

 Gençlik politikalarında genç nüfusun gelişimine, 

bedensel ve ruhsal sağlığına, kişisel yaşamına, öğrenim 

yaşamına, çalışma yaşamına ve gelir durumuna yer 

verilmelidir.  
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 Günümüzde, yüksek işsizlik oranları ile gençlerin 

istihdamı önemli bir toplumsal sorun durumundadır.  

 

     İşgücü piyasasına ilk defa katılan gençler, iş 

deneyiminden yoksundur. 

 

  İşsiz gençlerin %40‟a yakını ilk kez iş 

arayanlardır.  

 

     Bu gençler için, eğitimden istihdama geçişte önemli 

zorluklar yaşamaktadırlar.  
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 Bir eğitim kurumunda yer almayıp işgücü piyasası 

dışında, atıl durumda olan gençler (15–24 yaş grubu) 

2010 da gençliğin %62 sini oluşturmuştur (TÜİK, 

2011d).  

 

 Bu grup “Görünmeyen Gençler” olarak 

anılmaktadır (UNDP, 2008).  

 

 Toplam 7,1 milyon olan bu grubun 4,4 milyonu 

(%62 si) genç kadınlardır (TÜİK, 2011d).  

235 



 

2009-2012 döneminde, ne okula giden ne de işgücü 

piyasasına katılan genç kadın ve erkeklerin sayısında bir 

azalma görülmemektedir. 

 

 

15-19 yaş grubunda eğitim ve çalışma yaşamının dışında 

kalan genç sayısı 1,4 milyondur. 

 

 

Bu sayının yüksekliği, yöneticilerin bu konuda acil 

politikalar geliştirmesi gerektiğine işaret etmektedir. 



 Bu grup hem sayı hemde oran açısından büyük bir 

gruptur.  

 

      Bu gençlere yönelik mesleki eğitim,  uzaktan eğitim 

programları ve AİP‟ler işgücü kapasitesini artıracak ve 

Demografik Fırsat Penceresinden yararlanılmasını 

sağlayacaktır.  

 

 Görünmeyen Gençler Avrupa‟da NEET (Not in 

Education, Employment or Trainning) olarak 

adlandırılmaktadır.  

 

İstihdamda veya eğitimde olmayan bu gençlerin durumu 

bir çok AB ülkesinde de bir sorundur. (Avrupa Birliği, 

2012g) 
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 Bu bölümde yer verilen gençler ile ilgili konular 

ve politika önerileri göçmen gençleri de kapsamalıdır.  

 

 Doğu ve Güney Doğu Anadolu‟dan ülkenin 

batısına olan göçün özellikle ekonomik nedenler 

dolayısı ile olduğuna dikkat cekilmelidir.  

 

Göçmen gençlerin ayrımcılık değil fakat eğitim ve 

beceri eksikliği dolayısı ile işgücü piyasasında 

dezavantajlı durumda olduklarıni belirtelim.  
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 Ayrıca, terörden etkilenen Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerindeki gençlerin durumu özel bir ilgi 

gerektirir.  

 

      Bu gruplar için AİP‟ler ve mikro kredi programları 

uygulamaya konmalıdır.  

 

 Yöneticiler ve politika yapıcılar gençlerin işgücü 

piyasasındaki durumları ile ilgilenmelidir. 
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İşgücü Piyasasında Yaşlılar 
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 Eurofound tarafından 2012 yılı etkin yaşlanma 

ve nesiller arası dayanışma yılı olarak belirlenmiştir 

(AB, 2012e) 

 

 Yaşlı nüfus (65 ve üzeri) genelde bağımlı nüfus 

olarak düşünülür.  

 

      Fakat, yaşlı nüfus yaşam boyu eğitim olanaklarıyla 

becerilerini geliştirip güncelleyebilir.  
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 Esnek çalışma biçimleriyle işgücüne katılabilir. 

Uygun sosyal ve ekonomik politikalarla yaşlı nüfus bir 

fırsata dönüşebilir.  

 

 Yaşlıların işgücüne katılımını ve istihdamını 

teşvik etmek yöneticiler için bir mücadele alanı 

olmalıdır.  

 

 Avrupa Birliği nüfusun yaşlanması güçlüklerine 

karşılık aktif yaşlanma politikası geliştirmekte ve 

yaşlıların işgücüne katılımını özendirmektedir.  
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 Yaşlılara topluma katkı yapmaya devam etme 

fırsatı verilmelidir. Bunu sağlamak için, onları dışlayan 

ve ayrımcılığa uğratan politikalar ortadan 

kaldırılmalıdır.  

 

 Yaşlıların katkıları yalnızca toplumsal değildir.  

 

 Aile üyelerinin bakımı ve çevrelerinde gönüllülük 

gibi konularda ailelerine ve çevrelerine de önemli 

katkıları vardır. Ücretsiz olarak özellikle yaşlı kadınların 

yaptığı bu katkılar aile, çevre ve toplum tarafından 

tanınmalıdır.  
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 Yaşlılar gelir yaratan işlerini, istedikleri ve 

üretken olarak çalışabildikleri sürece sürdürmelidirler  

 

Yaşlıların üretken kapasitesi konusunda işverenler 

bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.  

 

 İşsizlik ve işgücü piyasası katılıkları, yaşlılar için 

işgücü piyasasında fırsatları kısıtlayabilir.  

 

 Bu nedenle işsizliği önlemek çok önemlidir..  
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 Erken emeklilik için teşvik ve baskılar ile birlikte 

emeklilik yaşından sonra çalışmayı engelleyen kurallar 

ortadan kaldırılmalıdır.  

 

 Kazanılmış emeklilik ve sağlık haklarının 

korunması sağlanmalıdır.  

 

 Böylece emeklilik sonrası çalışmanın olumsuz 

yönleri ortadan kaldırılmalıdır.  
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Teknolojik Atılım  

246 
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 Makroekonomik politikalar, teknolojik kapasite ve 

yeni teknolojiler geliştirme alanlarını da kapsamalıdır. 

 

  Uluslararası rekabet edebilirlik teknolojik dönüşümü 

gündeme getirir.  

 

 Özel sektör AR-GE etkinlikleri, teknolojik kapasite 

geliştirilmesi, araştırmacı yetiştirilmesi, kamusal AR-GE 

etkinlikleri, yöneticilerin desteklemesi gereken konulardır.  

 

 Günümüzde Türkiye‟de ileri teknolojiye sahip 

ürünler büyük ölçüde ithal edilmekte ve yeni teknolojilerin 

yerli olarak üretilmesi sınırlı kalmaktadır.  
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 Türkiye‟nin toplam üretim ve ihracatı içinde 

teknoloji yoğun sektörlerin payı, Avrupa Birliği ile 

karşılaştırıldığında azdır.  

 

 Türkiye‟de, 2008‟de teknoloji yoğunluğu yüksek 

ürünlerin üretim içerisindeki payı %4,1 ve ihracat 

içerisindeki payı %3,1 olmuştur.  

 

 Hâlbuki AB‟de teknoloji yoğunluğu yüksek 

ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payı 2006‟da %21,6 

olarak gerçekleşmiştir (DPT, 2009, s. 157). 
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Buna karşın, 2001 yılı krizinden sonra, imalat sanayinde 

yaşanan yapısal dönüşümün etkisiyle, Türkiye‟de ortanın 

üstü teknolojili ürünlerin toplam üretim içerisindeki payı 

artmıştır.  

 

2006-2008 döneminde, Teknolojik Yenilik (innovation) 

faaliyeti yürüten iş yerleri toplam iş yerlerinin % 29,8 ini 

oluşturmuştur. 

 

2010-2012 döneminde  ürün veya süreç yeniliği (product 

or process innovation) faaliyetinde bulunan girişimler 

toplam girişimlerin % 26,9‟u olmuştur. 
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 Bu paylar 2008‟de üretimde %24,8 ve toplam 

ihracat içerisinde %31 ve AB‟de ise 2006‟da ihracatta 

%41,1 olarak gerçekleşmiştir (DPT, 2009, s. 157).  

 

 Ülkemizde toplam üretim ve ihracat içerisindeki 

orta ve yüksek teknolojili ürünlerin payı muhakkak 

artırılmalıdır 
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 AR-GE etkinliklerinin artırılması, AR-GE‟ye 

ayrılan kamu ve özel kaynakların ve  

 

AR-GE araştırmacı sayısının uluslararası ortalamaları 

yakalaması, 

 

 temel bilimlere vurgu yapılması ve bu alanda, devlet, 

özel sektör ve üniversiteler arası iş birliği yapılması 

sağlanmalıdır. 

 

  AR-GE elemanlarının yetiştirildiği yerler olarak 

üniversitelerin araştırma etkinlikleri güçlendirilmelidir.  
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 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) teknoloji 

ihtiyaçları konusunda desteklenmelidir.  

 

 Teknolojik yeniliklerin uygulanması, yeni istihdam 

olanakları yaratır, üretkenliği artırarak ekonomik 

büyümenin kaynağını oluşturur.  



AR-GE harcamalarının GSYH içerisindeki payı 

 

 2001 Yılında 0,54 iken  

 

2012 Yılında 0,92 olmuştur. 

 

Bu oranlar OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığı zaman 

çok düşüktür. 
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 Kato (2012) Japonya‟nın, Bae (2012) Güney 

Kore‟nin ve Qiu ve Xu (2012) de Çin‟in bilim ve 

teknoloji alanında üstün yetenekli bilim adamları ve 

araştırmacı yetiştirmek için günümüzde uyguladıkları 

stratejileri anlatmaktadır.  

 

 Çin, yüksek eğitimli yabancıların AR-GE 

sektöründe çalışmalarını teşvik ediyor.  
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 Bunun yanında yurtiçinde bilim ve teknoloji 

alanında eğitim ve üniversiteler ile firmalar arasında 

işbirliğini teşvik eden planlar yapıyor.  

 

Yurtdışında eğitim gören Çinli‟lerin ve Çinli bilim 

adamlarının geri dönüşünü sağlamaya çalışıyor.  
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 Japonya çocuklar arasında bilim ve teknolojiye 

ilgiyi artırmak ve bilim adamları yetiştirmeyi amaçlayan 

programlar uyguluyor.  

 

 Güney Kore ise 2020‟ye kadar yüksek lisans ve 

üstü eğitimli 10 000 yaratıcı bilim ve teknoloji elemanı 

yetiştirmeyi planlıyor.  

 

 Qiu ve Xu (2012)‟ye göre Çin yeniliklerde 

(innovation) dünya lideri olmaya aday ve GSYH‟sının 

%15‟ini buna harcamayı planlıyor.  
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 Türkiye‟de yöneticiler ve politika yapıcılar benzer 

biçimde: 

  

Bilim ve teknolojide becerili insan sermayesi yetiştirmeye,  

 

Yerel araştırmaların niteliğini artırmaya,  

 

Yurtdışında çalışan veya eğitim gören bilim adamlarını 

(beyin göçünü önleyerek)  

 

Türkiye‟de çalışmaya özendirmek için planlar yapmalıdır.  
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Yakın zamanlarda açılan üniversitelerin öğretim üyesi 

açıklarını göz önüne alarak beyin göçünü önlemek 

veya tersine çevirmek amacıyla önlemler alınmalıdır.  

 



 

 

 Ayrıca, bilimsel eğitimi özendirmenin yanında,  

 

Bir yabancı dilin özellikle İngilizce‟nin en iyi biçimde 

öğrenilmesi  

 

Böylece orta öğretim ve üniversite mezunlarının yurtdışı 

bilimsel yazını izleyebilmeleri, 

 

 ve yabancı bilim adamlarıyla iletişim kurabilecek 

düzeyde olmaları sağlanmalıdır.  
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Dikkat ve Ilginiz için 

Teşekkür Ederim. 


