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SUNUŞ
TÜRK-İŞ, 67’nci kuruluş yıldönümünü kutladığı bu
yıl 23’üncü Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiriyor. İşçinin, çiftçinin, emeklinin, güvencesiz çalışanın kısacası
sessizlerin sesi olan TÜRK-İŞ, mücadeleyle dolu 67 yılı
geride bırakıyor.
Yeni döneme, işçilerin çalışma hayatında karşı karşıya olduğu birçok sorunla birlikte giriyoruz. Ekonomide yaşanan durgunluk ile birlikte artan işsizlik, özellikle genç nüfus üzerinde baskıyı artırıyor. İşsizlik ve eksik
istihdam açmazları arasında kalan gençlerin, geleceklerine yönelik kaygıları derinleşiyor.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfus ve diğer yabancı uyruklu vatandaşların işgücü piyasasına
kayıtdışı olarak dâhil olması ise uzun süredir sabit olan
kayıtdışı istihdam oranının artma eğilimine girmesine
sebep oldu. Kayıtdışı istihdamda yaşanan artış devletin vergi ve prim kaybetmesine sebep olmakla beraber
uzun yıllardır mücadele edilen çocuk işçiliği ve iş kazası ve meslek hastalıkları sorunlarının tekrar artmasına neden oldu. Suriyeli aileler geçimlerini sağlamak
için çocukları da çalıştırdığı alanda yapılan araştırmalar
da ulaştığımız sonuçlar arasında. Geçici koruma kapsamında olan nüfusun büyük bir bölümü eğitimsiz kişilerden oluşuyor. Eğitimsiz ve niteliksiz çalışanların
kontrolsüz olarak işgücü piyasasına dâhil olmaları ise
ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan iş sağlığı ve güvenliği kültürünü olumsuz etkiliyor.
Teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu, günümüzde geçerli olan birçok mesleğin yakın gelecekte ortadan
kalkacağı, bununla birlikte yeni mesleklerin de ortaya
çıkacağına yönelik tartışmalar yoğunlaşıyor. Teknoloji5

nin gelişmesi ile ortaya çıkacak yeni meslekleri icra edecek işgücünün ise çok nitelikli olması gerektiği vurgulanıyor. Yakın gelecekte yaşanacak bu dönüşüme uzak
kalmamak için işçi sendikalarının ülkemizde yapılan
teknoloji yatırımlarını dolayısıyla değişen üretim biçimlerini yakından takip etmesi gerekiyor. Bu koşullar
altında, orta ve uzun vadeli politikalar belirlenirken,
sendikaların katkılarına duyulan ihtiyaç artıyor.
Son 20 yıldır emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler ile emekliliği hak etme koşulları zorlaştırıldı, aylık
ve gelirlerin düşmesine sebep olacak düzenlemeler yapıldı. Emeklilikte kademeli geçiş düzenlemesi ise milyonlarca sigortalıyı mağdur etti. Mağdur sigortalılar ilk
defa çalışmaya başladıkları dönemde geçerli olan mevzuata göre emekliliğe hak kazanmayı talep ediyor. Ancak bu talepler cevapsız kalıyor. Gelir ve aylıkların her
geçen gün azalmasının önüne geçilmesi başta olmak
üzere, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının da bir
an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor.
TÜRK-İŞ olarak 23’üncü Genel Kurulumuzda yukarıda özetlediğimiz sorunlara odaklanan ve bir anlamda yeni dönemin çalışma programına yön verecek, sendikalarımızın çalışmalarında faydalanabileceği birçok
konuda bilgilendirmeyi amaçlayan yayınlar hazırlandı.
Bu yayınların hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere ve sendika uzmanlarına teşekkür ediyoruz.
Umarız bu yayınlar çalışma hayatına ve sendikal mücadeleye katkı sağlayacaktır.
TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU
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ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN
GRUPLAR
İşgücünün yapısı ele alındığında, bazı kesimlerin
istihdama erişmeleri bakımından özel olarak korunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Söz konusu gruplar,
işgücü piyasasında diğer kesimlere göre istihdama erişim açısından zorluk yaşamakta ve bu nedenle de daha
yüksek işsizlik ve yoksulluk riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu kesimlerin istihdam edilmeleri diğer toplumsal kesimlere göre daha güç olduğu için özel olarak
politika tedbirlerine, hukuki düzenlemelere ve algı – tutum değişikliği gibi süreçlere ihtiyaç bulunmaktadır.
1. KÜRESEL BAKIŞ
1.1. Küresel İşgücü Piyasasının “En Fazla”
Kaybedenleri: Gençler
2008 küresel ekonomik krizinden işgücü piyasasında en çok etkilenen gruplardan biri gençlerdir. Küresel
ekonomik krizin ardından işgücü piyasasının gençler
için sunduğu fırsatların hala yeterli düzeyde olmadığı
görülmektedir. ILO tarafından yayınlanan “Gençler için
İşgücü Piyasası Eğilimleri 2017” raporuna göre, 2009
yılı itibarıyla etkileri ciddi oranda hissedilen ekonomik
kriz sonrasında, genç işsizliğinde önemli bir düşüş kaydedilmiş olsa da kronik bir sorun haline gelen işsizlik
ve kaliteli istihdam olanaklarının yetersizliği, gençlerin
düzgün işlere yerleşmesini engellemeye devam etmektedir.
İşsizlik oranının ‘istikrarlı’ bir düzeyde varlığını
koruması nedeniyle gençlerin karşı karşıya kaldıkları
işgücü piyasası zorluklarının önümüzdeki yıllarda da
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azalması beklenmemektedir. Bunun yanında, istihdam
ve işsizlik eğilimleri açısından gençler ve yetişkinler
arasındaki farklılaşma son on yılda çok fazla değişmemiştir. Dahası, ekonomik büyümenin işgücü piyasası ve
dolayısıyla istihdam artışı ile ilişkili olmaması, işgücü
piyasasını gençlerin istihdamından elde edilebilecek
kazanımları tersine çevirmekle tehdit etmektedir (ILO,
2017: 1). Dolayısıyla, gençlerin işgücü piyasasında yaşamakta olduğu dezavantajlı durumun geniş kapsamlı ve
kalıcı bir sorun haline geldiğini söylemek mümkündür.
ILO tarafından yayınlanan Küresel İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2019 Raporuna göre, küresel
düzeyde gençlerin işgücüne katılma oranı, 2018 yılında
yüzde 42 düzeyindedir (ILO, 2019: 10). ILO verilerine
göre, 2018 yılı itibarıyla küresel düzeyde genç işsizliği
oranı yüzde 11.8 ile yetişkinlere kıyasla önemli ölçüde
yüksektir. Bu oran, aynı zamanda küresel düzeyde 59.3
milyon gencin işsiz olduğunu ortaya koymaktadır. ILO,
2019 ve 2020 yıllarında da genç işsizliğinin aynı düzeyde kalacağını öngörmektedir.
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Tablo 1. Küresel Düzeyde Genç İşsiz Sayıları ve Genç
İşsizliği Oranları
İşsiz Genç Sayısı

Genç İşsizliği Oranı

Dünya Geneli
Düşük Gelirli

(Milyon Kişi)
(%)
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
60.4 59.3 59.1 58.7 12.0 11.8 11.8 11.8
5.2
5.3
5.4
5.6
6.2
6.2
6.2
6.2

Ülkeler
Alt Orta

23.3

23.4

23.5

23.7

11.9

12.0

12.1

12.2

Gelirli Ülkeler
Üst Orta

23.5

22.9

22.5

21.8

14.9

14.9

14.9

14.8

Gelirli Ülkeler
Yüksek Gelirli

8.5

7.8

7.7

7.6

12.5

11.7

11.6

11.7

Ülkeler
Kaynak: ILO (2019). World Employment and Social Outlook:
Trends 2019, Geneva: International Labour Office.

Gençler için mevcut istihdam olanakları ele
alındığında, kayıt dışı ve düzensiz işlerin genç istihdamındaki payı dikkat çekmektedir. Bu durum, aynı zamanda gençler için gelecekte yaratılabilecek işlerin kalitesini de doğrudan etkilemektedir. ILO verilerine göre
(2017), küresel düzeyde çalışan her dört gençten üçü
kayıt dışı işlerde istihdam edilmektedir. Buna karşılık,
istihdamdaki her beş yetişkinden üçü kayıt dışı çalışmaktadır. Dolayısıyla, gençler açısından işgücü piyasasında yaşanan tek zorluk işsizlikle mücadele ve yeni
işler yaratılması değil, aynı zamanda iyi ve düzgün işler
yaratılmasıdır.
Diğer taraftan, gençlerin işgücü piyasasındaki dezavantajlı durumları, genç kadınlar açısından daha fazla
kırılganlık içermektedir. Bu anlamda, 2017 yılı için küresel düzeyde genç kadınların işgücüne katılım oranları
genç erkeklerinki ile karşılaştırıldığında 16,6 puan daha
9

düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca, genç kadınların
işsizlik oranları da genç erkeklere göre daha yüksektir.
Dahası ne eğitimde ne de istihdamda olan genç kadınların oranı yüzde 34.4 düzeyindeyken, genç erkeklerde
söz konusu oranın üçte birinden daha düşüktür (yüzde
9.8).
Gençlerin işgücü piyasasındaki performansları açısından en önemli küresel sorunlardan bir diğeri ne eğitimde ne istihdamda ne de yetiştirmede yer alan gençlerin durumudur. ILO verilerine göre, 2018 yılı itibarıyla
küresel düzeyde genç kadınların yüzde 30’u ve genç
erkeklerin de yüzde 13’ü ne eğitimde ne istihdamda
ne de herhangi bir yetiştirme programında yer almaktadır (ILO, 2019: 20). Bu bağlamda, gençlerin işgücü
piyasasındaki dezavantajlı durumlarının, genç kadınlar açısından daha fazla kırılganlık içermekte olduğu
söylenebilir.
Öte yandan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
işgücü piyasalarında gençler açısından farklı sorunlar
söz konusudur. Gelişmiş ülkelerde yüksek genç işsizliği
ve uzun süre iş bulamaması nedeniyle ümidi kırılan
gençlerin kalıcı hale gelmesi sorunları yaşanırken;
gelişmekte olan ülkelerin çok daha ciddi sorunlarla
karşı kaşıya oldukları söylenebilir. Bu bağlamda,
gelişmekte olan ülkelerin tek problemi daha fazla sayıda
iş yaratabilmek değildir. 2018 yılı itibarıyla düşük ve
orta gelirli ülkelerde istihdamda yer alan gençlerin
yüzde 15.7’si (59.8 milyon genç) orta aşırı düzeyde çalışan yoksulluğu seviyesinde; yüzde 20.6’sı (78.6 milyon
genç) da orta düzeyde çalışan yoksulluğu seviyesinde
yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır (ILO, 2019: 16). Bu
durum, sadece bu ülkeleri değil, tüm dünyayı etkileyen
sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla, gelişmekte olan
10

ülkelerde, eksik ya da kayıt dışı istihdam içinde yer
alan gençleri bir an önce niteliklerine uygun ve kayıtlı
işlere yönlendirmeye ve çalışan yoksulluğu gibi yapısal
sorunlarla mücadele etmeye yönelik politikaların uygulanmasına ihtiyaç vardır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin işgücü piyasalarında gençler açısından farklı sorun alanları söz
konusudur. Gelişmiş ülkelerde yüksek genç işsizliği
ve uzun süre iş bulamaması nedeniyle ümidi kırılan
gençlerin kalıcı hale gelmesi sorunları yaşanırken;
gelişmekte olan ülkelerin çok daha ciddi sorunlarla
karşı kaşıya oldukları görülmektedir. Bu bağlamda, gelişmekte olan ülkelerin tek problemi daha fazla sayıda
iş yaratabilmek değildir. 2017 yılı itibarıyla gelişmekte
olan ülkeler ve yükselen ekonomilerde istihdamda yer
alan gençlerin yüzde 39’u, yani 160.8 milyon genç, orta
düzey veya aşırı yoksulluk seviyesinde, başka bir ifadeyle çalıştığı halde günlük 3.10 doların altında kazanarak yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır (ILO, 2017: 19).
Söz konusu ülkelerde bugün her beş gençten ikisi işsiz
veya çalıştığı halde yoksulluk içindedir. Bu durum, sadece bu ülkeleri değil, tüm dünyayı etkileyen sonuçlar
doğurmaktadır. Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde,
eksik ya da kayıt dışı istihdam içinde yer alan gençleri
bir an önce niteliklerine uygun ve kayıtlı işlere yönlendirmeye ve çalışan yoksulluğu gibi yapısal sorunlarla
mücadele etmeye yönelik politikaların uygulanmasına
ihtiyaç vardır.
1.2. Küresel İşgücü Piyasasında Kadınlar
Küresel işgücü piyasasının temel sorun alanlarından biri, kadınların eşitsiz işgücü piyasası olanakları ile
karşı karşıya olmasıdır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği
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nedeniyle kadınlar hala erkeklere göre işgücü piyasasında daha az yer almakta, aynı işler için bile daha az
kazanmakta ve iyi iş ve kariyer imkanlarından erkekler
kadar yararlanamamaktadır. Bununla birlikte, kadınlar erkeklere göre işsizlikten de daha fazla etkilenmektedir. Diğer taraftan, işgücü piyasalarında cinsiyetler
arasındaki farklılıkların yakın gelecekte de kolay kolay
kapanmayacağı tahmin edilmektedir.
Tablo 2. Cinsiyetler İtibarıyla Küresel
İşgücüne Katılım Oranları

Düzeyde

Kadın

Erkek

Toplam

Dünya Geneli

47.9

74.9

61.4

Düşük Gelirli Ülkeler

64.1

78.7

71.3

Alt Orta Gelirli Ülkeler

35.5

77.1

56.5

Üst Orta Gelirli Ülkeler

54.6

75.0

64.8

Yüksek Gelirli Ülkeler

52.7

68.4

60.5

Kaynak: ILO (2019). World Employment and Social Outlook:
Trends 2019, Geneva: International Labour Office.

ILO tarafından yayınlanan Küresel İstihdam ve
Sosyal Görünüm: Eğilimler 2019 Raporuna göre, 2018
yılı itibarıyla küresel düzeyde yüzde 47.9 olan kadın
işgücüne katılım oranı, erkek işgücüne katılım oranının 27 puan gerisinde kalmaktadır. Söz konusu oranlar,
2018 yılında küresel işgücü içinde yer alan 3.5 milyar
insanın beşte üçünün erkek olduğunu göstermektedir.
ILO’ya göre, 2003 yılına kadar süren hızlı bir iyileşme
döneminin ardından, işgücüne katılım oranlarındaki
cinsiyet farkının kapanması açısından yaşanan ilerleme
durmuştur (ILO, 2019: 1). Bununla birlikte, Tablo 3’ten
de görüldüğü üzere, düşük gelirli ülkelerde kadınların
işgücüne katılım oranlarının yüksek olması, kadınların
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geçim faaliyetlerine katılarak aile gelirlerine katkıda
bulunmaları gerekliliğinden kaynaklanmaktadır.
İşgücü piyasasında görülen iş kalitesiyle ilgili
zorluklar, işsizlik ve cinsiyet eşitsizliği küresel bir problem olmakla birlikte, bölgeye ve ülkelerin gelişmişlik
düzeylerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu
anlamda, gelişmiş ülkelerde kadın ve erkek istihdam
oranları arasındaki fark nispeten daha azdır. Örneğin,
Doğu Avrupa ve Kuzey Amerika’da kadınlar arasındaki
işsizlik oranları erkeklere göre daha düşüktür. Diğer
taraftan, işgücü piyasasındaki cinsiyet eşitsizliğinin
en yüksek düzeyde olduğu bölgeler; sosyal normların
kadınların ücretli işlerde çalışmalarını engellemeye devam ettiği Arap Ülkeleri, Kuzey Afrika ve Güney Asya
şeklindedir (ILO, 2019: 2). Arap Ülkeleri ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde kadın işsizlik oranlarının hala erkeklerinkinin iki katı düzeyinde olduğu görülmektedir.
Gelişmişlik düzeyleri itibarıyla ülkeler arasındaki
farklılıklara ilişkin diğer bir örnek de kadın ve erkeklerin istihdama katılım oranları açısından ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan, istihdam oranları itibarıyla
cinsiyetler arasındaki farkın gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler arasında azaldığını söylemek mümkündür.
Ancak yükselen ekonomilerde istihdama katılımda
cinsiyetler arasındaki farkın artmaya devam ettiği görülmektedir. ILO’ya göre söz konusu durumun sebebi,
yükselen ekonomilerde örgün eğitime katılan genç kadın sayısının artması ve dolayısıyla işgücü piyasasına
katılımın gecikmesidir (ILO, 2018: 6).
Diğer taraftan, ILO verileri kadınlar arasında kayıt dışı istihdamın yaygın olduğunu göstermektedir.
Bu anlamda, işgücü piyasasında kadınların daha çok
13

kayıt dışı işlerde yer aldıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı
istihdamdaki kadın oranı oldukça yüksektir. Bu durum,
aynı zamanda, ücretler ve sosyal koruma bakımından
cinsiyetler arasında önemli farklılıkların söz konusu olduğunu da ortaya koymaktadır.
Küresel işgücü piyasasında kadınlar ve erkekler
arasında istihdam kalitesi bakımından da büyük farklılaşma yaşanmaktadır. Bu açıdan, kırılgan istihdamın
içinde yer alan ücretsiz aile işçiliği önemli bir göstergedir. ILO verileri itibarıyla kadınların ücretsiz aile işçisi
olma olasılığı erkeklerinkine göre iki katı düzeyindedir
(ILO, 2018: 8). Bu bağlamda, kadınların tarım sektöründe aile işlerine veya işletmesine katkıda bulunmakta olduklarını ancak çoğunlukla iş hukukunun kapsamı dışında, sözleşmesiz ve dolayısıyla güvencesiz istihdam
koşulları altında çalıştıklarını söylemek mümkündür.
Öte yandan, her ne kadar son on yılda yükselen
ekonomilerde kadınların ücretsiz aile işçileri içindeki
payı düşmüşse de gelişmekte olan ülkelere bakıldığında
bir iyileşme belirtisinden söz etmek mümkün değildir.
2018 yılı itibarıyla gelişmekte olan ülkelerde toplam kadın istihdamının yüzde 42’si ücretsiz aile işçiliği ile temsil edilmektedir (ILO, 2018: 8). Bu oran da erkekler için
yüzde 20 olan rakama göre oldukça yüksektir. ILO’nun
beklentisi 2021 yılına kadar konuya ilişkin olarak herhangi bir iyileşme belirtisi olmayacağı yönündedir.
İşletme sahibi erkek ve kadın sayılarına ilişkin
ILO verileri incelendiğinde, 2018 yılı itibarıyla işveren
olan erkek sayısının kadın sayısının dört katı olduğu
görülmektedir (ILO, 2018: 12). Bu anlamda, toplumsal
cinsiyet eşitsizliği yönetim kademelerinde de etkilidir
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ve kadınlar yönetim kademesinde kendilerine yeterince yer bulamamaktadır. Başka bir ifadeyle, yönetim
kademelerine erişimde kadınlar ciddi engellerle karşı
karşıya kalmaktadır.
İşgücü piyasasında cinsiyetler arasındaki farklılıklar; temel olarak toplumlarda derinden kök salmış olan
sosyo-ekonomik kısıtlamalar, sosyal normlar ve toplumsal cinsiyet rolleri ve dahil olmak üzere çok sayıda
birbiriyle ilişkili faktörden kaynaklanmaktadır (ILO,
2019: 9). Kadınların işgücü piyasasına katılımlarının
önündeki engellerin kaldırılması açısından kaliteli istihdama erişim, ayrımcılıkla mücadele, eğitimde fırsat
eşitliği, iş – aile yaşamı uyumu gibi pek çok alanda daha
iyi politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, kadınların çalışma hayatındaki rolüne ilişkin algı ve
tutumların da değişmesi büyük önem taşımaktadır.
1.3. Modern Kölelik ve Çocuk İşçiliği
ILO, Walk Free Vakfı (VFF) ve Uluslararası Göç
Örgütü (IOM) ile ortaklaşa yapılan “Modern Köleliğe
İlişkin Küresel Tahminler” araştırmasından elde edilen
sonuçlar, küresel düzeydeki modern köleliğin gerçek
boyutlarını ortaya koyan verileri içermektedir. Araştırma sonuçları, 2016 yılında dünyada 40 milyonu aşkın
kişinin modern kölelik mağduru olduğunu göstermektedir (ILO, VFF ve IOM, 2017: 5). Modern köleliğin 40
milyon mağdurundan yaklaşık 25 milyonu zorla çalıştırılırken, 15 milyon kadarı da zorla evlendirilmiş kişilerdir. Bununla birlikte, ILO tahminlerine göre, yaşları 5 ile
17 arasında olan yaklaşık 152 milyon çocuk, işçi olarak
çalışmaktadır. Bu durum, özellikle de en kötü biçim-
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lerdeki çocuk işçiliği1, çocukları köleleştirmekte, ciddi
tehlikelerle ve hastalıklarla karşı karşıya bırakmakta ve
ailelerinden ayırmaktadır.
2016 yılı itibarıyla küresel düzeyde tahminen 25
milyon insan zorla çalıştırılmaktadır (ILO, VFF ve IOM,
2017: 5). Söz konusu kişilerden 16 milyonu özel sektör,
ev işleri, inşaat ve tarım gibi alanlarda zorla emek sömürüsüne maruz kişilerdir. Bununla birlikte, araştırma sonuçları, kadınların ve kız çocukların modern kölelikten
orantısız biçimde daha fazla etkilendiklerine işaret etmektedir. Modern köle durumundaki kadınların ve kız
çocukların sayısı 29 milyon civarındadır. Bu anlamda,
söz konusu grup modern köle durumunda çalışanların
yüzde 71’ini oluşturmaktadır. Ticari seks endüstrisinde
zorla çalıştırılanların yüzde 99’unun, zorla evlendirme
mağdurlarının da yüzde 84’ü kadınlar ve kız çocukları
olduğu görülmektedir (ILO, VFF ve IOM, 2017: 5).
Diğer taraftan, modern köleliğin her dört mağdurundan biri çocuktur ve bu da yaklaşık olarak toplam
10 milyon çocuk anlamına gelmektedir. ILO tahminlerine göre, 64 milyonu kız ve 88 milyonu erkek olmak
üzere 152 milyon çocuk çalışma yaşamındadır ve bu da
dünyada her on çocuktan hemen hemen biri anlamına
En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği: 182 sayılı ILO Sözleşmesi’nin 3.maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; çocukların alımsatımı ve ticareti, borç karşılığı veya bağımlı olarak çalıştırılması ve
askeri çatışmalarda çocukların zorla ya da zorunlu tutularak kullanılmasını da içerecek şekilde zorla ya da mecburî çalıştırılmaları gibi
kölelik ve kölelik benzeri uygulamaların tüm biçimleri, çocuğun
seks endüstrisinde kullanılmasını, bu tür yayınlar için tedariki ya
da sunumu, çocuğun özellikle ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti gibi yasal olmayan
faaliyetlerde kullanılması, bunlar için tedariki ya da sunumu, doğası
veya gerçekleştirildiği koşullar itibariyle çocukların sağlık, güvenlik
veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı olan işlerdir.
1
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gelmektedir. Yaş grupları itibarıyla incelendiğinde, çalışan çocukların yüzde 48’inin 5-11 yaş grubunda, yüzde
28’inin 12-12 yaş grubunda ve yüzde 24’ünün de 15-17
yaş grubunda olduğu görülmektedir (ILO, 2017: 5). Bölgesel açıdan ise 5-17 yaş grubundan çalışan çocuk sayısının en yüksek olduğu bölge, 72.1 milyon çocuk ile
Afrika’dır. Afrika’yı Asya ve Pasifik bölgesi (62 milyon),
Amerika kıtası (10.7 milyon), Avrupa ve Orta Asya bölgesi (5.5 milyon) ve Arap Devletleri (1.2 milyon) izlemektedir (ILO, 2017: 28).
Tablo 3. Çocuk İşçiliğine İlişkin Küresel Tahminler,
2012 – 2016 (Yüzde)

2012
16.7
11.8

2016
13.8
10.6

2012
10.6
9.9

2016
9.6
9.3

Tehlikeli
İşlerde
Çalışan
Çocuk
Oranı
2012 2016
5.4
4.6
3.1
2.9

33.0

24.9

13.0

10.5

13.0

10.5

15.2
18.1
--15.5

12.4
15.0
27.1
8.8
10.7

8.9
12.2
--9.3

8.4
10.7
19.6
5.3
7.4

4.0
6.7
--4.1

3.6
5.5
8.6
3.2
3.4

--

6.5

--

4.1

--

4.0

--

4.6

--

2.9

--

1.5

İstihdamdaki
Çocuk Oranı

Dünya (5 – 17 Yaş Grubu)
5-14 Yaş Grubu
Yaş
15-17 Yaş
Grupları
Grubu
Kız
Cinsiyet
Erkek
Afrika
Amerika
Asya ve Pasifik
Bölgesel
Avrupa ve
Orta Asya
Arap Ülkeleri

Çocuk
İşçiliği
Oranı

Kaynak: ILO (2017). Global Estimates of Child Labour: Results and
Trends, 2012 – 2016, Geneva.
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ILO verileri itibarıyla 5-14 yaş grubunda olup çalışan çocukların yaklaşık üçte biri eğitim sisteminin
dışındadır (ILO, 2017: 13). 5-14 yaş grubunda çalışan
çocukların yüzde 38’i tehlikeli işlerde istihdam edilmektedir. Ayrıca, 15-17 yaşlarında olanların neredeyse
üçte ikisi haftada 43 saatten fazla çalışmaktadır. Çocuk
işçiliği sorununa sektörler itibarıyla bakıldığında ise
çocuk işçilerin ağırlıklı olarak tarım sektöründe (yüzde
70.9) çalıştırıldığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda, her on çocuk işçiden sekizi tarım sektöründe çalıştırılmaktadır. Ayrıca, çalışan her beş çocuktan neredeyse biri hizmetler sektöründeyken (yüzde 17.1), çalışan
çocukların yüzde 11.9’u da sanayi sektöründe istihdam
edilmektedir.
1.4. Engelliler
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusu içinde yaklaşık 1 milyar engelli yaşamaktadır. Bu anlamda, küresel nüfusun yüzde 15’i engelli bireylerden
oluşmaktadır. Söz konusu engelli kişilerin yüzde 80’i
(800 milyon engelli) çalışma çağındadır. Ancak, engellilerin işgücü piyasasına katılımları önünde birtakım
engeller bulunmaktadır. Engellilerin işgücü piyasasına
katılma ve istihdam olanaklarına erişim açısından eşit
fırsatlara ulaşma noktasında yaşadıkları sorunlar, fiziksel engeller, bilgilendirme engelleri, işveren tutumları
ve önyargılar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Engelliler
diğer kişilerle karşılaştırıldıklarında, ekonomik faaliyetlerden daha fazla dışlanmakta; daha yüksek düzeyde
işsizlik ve yoksulluk riski ile yüz yüze gelmektedirler.
Bu açıdan, özellikle engelli kadın nüfus daha dezavantajlı konumdadır.
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Diğer taraftan, pek çok ülkede veri toplamada engelli bireylerin büyük ölçüde gözden kaçırılması, engelli bireyleri sosyal açıdan görünmez hale getirmektedir.
ILO’nun 2003 yılında yapmış olduğu taramada 111 ülkenin 16’sında engelli istihdamına ilişkin herhangi bir
veri bulunmadığı açığa çıkarılmıştır (WHO ve WB, 2011:
237). Dünya Sağlık Örgütü ile Dünya Bankası işbirliğinde yapılan ve 51 ülkeyi kapsayan tarama çalışmasından
elde edilen bulgular, genel istihdam eğilimlerine benzer
şekilde, engelli istihdamında da cinsiyetler itibarıyla belirgin bir farklılık olduğunu göstermektedir. Tablo 4’ten
de görüldüğü gibi, araştırma kapsamındaki ülkeler genelinde kadın engelli istihdam oranı yüzde 19.6 iken;
aynı oran erkeklerde yüzde 52.8 seviyesindedir. Bununla birlikte, engellilerin istihdamı konusundaki çalışmalar, engellilik türlerinin istihdama etki eden önemli bir
unsur olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda, zihinsel engellilerin istihdam olanakları, bedensel engellilere kıyasla çok daha sınırlıdır. Engelli istihdamına ilişkin diğer bir özellik, engelli istihdamının yaygın şekilde
gayrı resmi bir karakter taşıması, yani engelli bireylerin
daha çok kayıt dışı istihdam içinde yer alması şeklinde
karşımıza çıkmaktadır (WHO ve WB, 2011: 239).
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Tablo 4. Küresel Düzeyde Cinsiyetler
Karşılaştırmalı İstihdam Oranları

İtibarıyla

Kadın
Erkek İstihdam
İstihdam Oranı Oranı
Düşük Gelirli Ülkeler
Engelli

20.1

58.6

Diğer

31.5

71.2

Engelli

19.6

36.4

Diğer

28.4

53.7

Engelli

19.6

52.8

Diğer

29.9

64.9

Yüksek Gelirli Ülkeler

Tüm Ülkeler

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası, 2011: 238.

Engelli bireylerin diğer bireylere kıyasla, istihdamın, dolayısıyla ekonomik hayatın, sosyal ilişkilerin, temel kamusal hizmetlere erişimin, kültürel ve toplumsal
faaliyetlerin dışında daha fazla kaldığı görülmektedir.
Engelli bireylerin içinde bulunduğu bu durum, sosyal
dışlanma olarak tanımlanmaktadır. Sosyal dışlanmaya
uğrayan birey veya grupların sosyo – ekonomik yaşama
katılımlarının önündeki engellerin ortadan kaldırılması
ve yaşam standartlarının toplumsal açıdan kabul edilebilir bir düzeye getirilmesi yoluyla toplumsal bütünleşmenin sağlanması için sosyal içerme politikalarına
ihtiyaç vardır. Bu anlamda engelli bireylerin potansiyellerini kullanabilmeleri, toplumla iç içe olmaları ve sosyal bütünleşmenin sağlanabilmesi için en temel sosyal
içerme aracı istihdamdır. Öyle ki, engelli bireylerin istihdamdan uzak, başka bir ifadeyle işsiz kalmaları sadece kendilerini değil, ailelerini ve toplumu da olumsuz
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yönde etkilemektedir. İstihdam, dezavantajlı grupların
sosyo- ekonomik açıdan dışlanmalarını engelleyerek ve
bu gruplara yeterli gelir ve sosyal güvence sağlayarak,
kendilerine olan güvenlerinin artmasına ve kendilerini
toplumsal yaşamın bir parçası olarak görmelerine katkı
sağlamaktadır.
2. TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI
2.1. İşgücü Piyasasının “Yenileri”: Gençler
Eğitim ile işgücü piyasasının ilişkisinin kurulması
çok önemlidir. Eğitim yatırımı, kendini gerçekleştirme
de dahil olmak üzere pek çok nedenle yapılmaktadır.
Ancak bu nedenlerin içerisinde en önemlisi, istihdam
imkanına kavuşmak ve bu sayede refaha erişmektir.
TÜİK Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Araştırması
(2016) sonuçlarına göre, 15 – 34 yaş grubunda hiç okula
gitmeyenlerin, eğitimini yarıda bırakanların ve üniversiteye kadar olan eğitim süreçlerini tamamlamayanların yüzde 28,1’i eğitim maliyetlerinin yüksek olması
ve ailesinin veya eşinin eğitime izin vermemesi nedeniyle eğitime devam edememiştir. Evlilik veya diğer
ailevi nedenlerle eğitime devam edemeyenlerin oranı
ise yüzde 18,1’dir (TÜİK, GİPGA, 2016). Bu çerçevede
eğitime devam oranının yükseltilmesine yönelik olarak
bu noktaları temel alan politika önerileri geliştirilmesi gerekliliği söz konusudur. Eğitime devam oranının
artması, işgücünün eğitim düzeyinin artmasına, beceri
seviyesinin yükselmesine ve ekonominin insan kaynağı
ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Eğitim
politikasının işgücü piyasasının gerekleri dikkate alınarak planlanması gerekliliği söz konusudur. Türkiye’de
özellikle yükseköğrenim planlamasının işgücü piyasası
odaklı olmadığı açıkça görülmektedir. Türkiye işgücü
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piyasasının beceri gereklilikleri ile yükseköğretim sisteminin çıktıları örtüşmemektedir.
Genç işgücünün işgücü piyasası ile ilişkisinin kurulması için özel olarak tedbir alınması gerekliliğinin
bir diğer göstergesi, 15 – 24 yaş arasındaki nüfusun
yüzde 29,4’ünün ne istihdamda, ne eğitimde olmasıdır.
Okur yazar olmayan nüfusun yüzde 73,6’sı, lise altı eğitimlilerin yüzde 22,6’sı, lise mezunlarının yüzde 32’si,
mesleki ve teknik lise mezunlarının yüzde 35,5’i ve yüksek öğretim mezunlarının yüzde 42,2’si ne istihdamda,
ne eğitimdedir (TÜİK, HHİGA, 2019 – Temmuz). Askerlik vazifesi bu oranın yüksek olmasının önemli nedenlerinden bir tanesidir. Ancak özellikle yükseköğretim
mezunu olan 15 – 24 yaş arası nüfusun ne eğitimde, ne
istihdamda olması eğitimden işgücü piyasasına geçişte
önemli sorunların olduğunu ortaya koymaktadır.
Tablo 5. Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler ve Türkiye’de
Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençlerin
Toplam Nüfusa Oranı
Ülkeler
Türkiye
Bulgaristan
İtalya
Kuzey Makedonya
Romanya
Sırbistan
Macaristan
İngiltere
Belçika

2018
(Yüzde)
18,4
12,2
11,7
10,2
10,1
8,4
7,7
6,6
6,0

Ülkeler
Yunanistan
Hırvatistan
Fransa
İspanya
Finlandiya
Danimarka
Avusturya
Hollanda
Norveç

2018
(Yüzde)
6,0
6,0
5,3
5,2
5,2
4,8
3,7
3,2
3,2

Kaynak: Eurostat, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
submitViewTableAction.do, Erişim Tarihi: 30.10.2019
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Türkiye’nin ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin toplam nüfusa oranı konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde en yüksek orana sahip olması, kültürel değerler ve askerlik görevi nedeniyle kaynaklanan
farklılıklarla birlikte ele alınması gereken bir olgudur.
Diğer yandan bu oranın yüksekliği, bu gruba yönelik
özel olarak tedbirler alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Gençlerin formel veya informel bir eğitim
sürecinde olmadığı, herhangi bir işte çalışmadığı, staj
veya mesleki bir öğrenme sürecinin içinde bulunmadığı durumlarda işsizlik, en az endişe duyulan sosyal
sorun konumuna gelebilmektedir. Bu nedenle gençlerin
toplumsal bağlarının azalmasına, madde bağımlılığına,
terör örgütlerine katılıma varan dramatik sonuçlara itebilecek bu durumun engellenmesi adına politika tedbirlerinin geliştirilmesi gerektiği açıktır.
İlk kez işgücü piyasasına girecek gençlerin bilgi ve
tecrübe eksikliği, ilişki ağı yetersizliği gibi nedenlerle iş
bulmakta zorlandıkları görülmektedir. Diğer yandan
üniversite mezunlarının yüzde 22’si ilk işlerini mezun
olduktan sonra ilk altı ay içerisinde bulabilmektedirler.
Lise altı eğitimliler için bu oran yüzde 10’dur (TÜİK,
Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi: 2016). Dolayısıyla
eğitim durumunun işsizlik riskini azaltan ve işe bulmayı kolaylaştıran bir etkisi söz konusudur. Diğer yandan
en az bir okul bitiren ve istihdamda olanların eğitimin
işe katkısının hiç olmadığını düşünenlerin oranı yüzde
53,2’dir. Bu oran, kişilerin eğitimlerinin yaptıkları işe
katkısı olmadığını düşünme düzeyinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Üniversite mezunlarında bu
oranın yüzde 17,1 gibi düşük bir oranda olması, spesifik
eğitimin bireylere katkısının daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede yaygın eğitimin beceri
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temelli revize edilmesi gibi konularda eğitim sistemine yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi gerektiği
açıktır.
2.2. Ekonominin Görünmeyen Yüzü: Kadınlar
İşgücü piyasasında istihdam açısından özel olarak
korunması gereken bir diğer grup kadınlardır. Kadınlara yüklenen toplumsal görevler ve soyun devamı sorumluluğu nedeniyle işgücü piyasasından uzak kalma
durumu, kadınlara yönelik olarak özel politikaların
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu konuda son beş
yıl içerisinde hayata geçirilen uygulamalar kadınların
istihdamının sağlanması ve artırılmasına yönelik olarak
olumlu sonuçlar doğurmaktadır.
Diğer yandan kadınlara yönelik geliştirilen özel
tedbirler işverenleri kadınları hiç işe almamayı düşündürmemelidir. Bu konuda bir denge tutturulmalı ve kadınların korunmasına yönelik tedbirlerin, onları işgücü
piyasasından uzaklaştırıcı sonuçlar doğurmaması sağlanmalıdır.
Kadınların eğitim oranlarının yükselmesi ile birlikte, işgücüne katılan yükseköğretim mezunu kadın sayısı
artmaktadır. Ancak bu kişilerin istihdam edilememeleri
veya istihdamdan kopmaları, kaynakların etkin kullanılamaması gibi ekonomik sorunlar yanında toplumsal yapının bozulmasına varan sosyal sorunlara neden olabilmektedir. İşgücü piyasasında işgücüne katılma eğilimi
açısından özel olarak korunması gereken kadınların,
Türkiye’nin rekabet içerisinde olduğu ülkelere göre
işgücüne katılma eğiliminin karşılaştırılması, kadınlara
yönelik özel olarak politika üretilmesi gerekliliğinin
altının çizilmesi açısından önemlidir. Türkiye
ekonomisinin insan kaynağından en yüksek düzeyde
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yararlanması gerekmektedir. Bu kapsamda kadınların
işgücü piyasasına katılımının sağlanması ve bu yöndeki
uygulamaların desteklenmesi şarttır.
Türkiye’nin kadınların işgücüne katılma oranı konusunda istatistiksel anlamda çok geride olması, rekabet içerisinde olduğu ekonomilerle mücadelesini
güçleştirmektedir. Erkeklerin işgücüne katılma oranı
açısından pek çok AB üyesi ülkeden daha iyi konumda
olan Türkiye’nin, kadınları da işgücü piyasasına dahil
etmesi ile ekonomik etkinliğini artıracağı ve rekabet içerisinde öne çıkacağı açıktır. Bu konuda atılması gereken
en önemli adım, toplumsal rollerin yeniden dağıtımını
sağlayacak şekilde konunun ele alınmasıdır. Bakım sorumluluğunun yalnızca kadınların üzerinde olduğu bir
yapıda kadınların ekonomiye katkı sağlaması çok uzak
bir ihtimal haline gelmektedir. Ancak devletin bakım
sorumluluğunda önemli bir rol üstlenir hale gelmesi ile
bu konuda daha kapsamlı tedbirlerin alınması ve olumlu sonuçların ortaya çıkması söz konusu olabilecektir.
2.3. Engeller Nedeniyle İstihdama
Erişemeyenler: Engelliler
İşgücü piyasasında özel olarak korunması gereken
bir diğer grup engellilerdir. 2011 yılı verilerine göre
Türkiye’de nüfusun yüzde 6,9’unun en az bir engeli
bulunmaktadır (ASPB, 2011). Diğer yandan 2002 yılı
verilerine göre engelli nüfusun yalnızca yüzde 21,7’si
işgücüne katılmaktadır (TÜİK, 2002). Engellilere yönelik
istihdam kotası uygulamasının istihdam konusunda
olumlu sonuçlar üretmesine rağmen, işgücüne katılım
oranı konusunda sorunların devam ettiği görülmektedir.
Bu çerçevede engellilerin öncelikle toplumsal hayatta
görünür olmalarını, daha sonra istihdam edilmelerini
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sağlamak için özel olarak tedbir alınması gerektiği
görülmektedir. Bu çerçevede işverenlerin kota kapsamında mecburen engelli çalıştırması gerektirdiği bir
yapının sonuç üretmediği görülerek, daha kapsamlı ve
engellilerin toplumsal hayatın bir parçası haline geldiği,
görünür olduğu ve başka bir kişinin yardımına muhtaç
olmadan yaşamsal gerekliliklerini sürdürebileceği bir
yapıya ilişkin politika tedbirlerinin hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Bu yapı beraberinde istihdamı ve toplumsal hayata katılımı da getirecektir.
2.4. Yürürlükteki Uygulamalar
Türkiye’de 2011 yılından itibaren geniş bir perspektifte genç, kadın ve engellilere yönelik sigorta prim teşvikleri uygulanmaktadır. Teşvik sisteminin bu kesimin
istihdamına etkilerinin ortaya konulması ve bu sonuçlara göre politika geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle
2018 yılında kadınların işgücüne katılım ve istihdam
oranında artış görülmektedir. Bu artışın önemli bir
nedeni kadınların iş aramaya başlamasıdır. Bu artışın
sürdürülebilir hale getirilmesi ve yürürlükteki politikaların etkinlik analizlerinin gerçekleştirilerek olumlu
sonuçlar üreten uygulamalara daha fazla kaynak aktarılması gerekliliği söz konusudur.
Türkiye işgücü piyasasında kadınlar işgücüne düşük düzeyde katılmakta, istihdam edilseler bile istihdamdan kopmak durumunda kalmakta, önemli ölçüde
tarım sektöründe ve ücretsiz aile işçisi olarak istihdam
edilmektedirler. Gençler ise işgücü piyasasına geçişte
zorlanmakta, düşük ücretlerle ve geçici nitelikteki işlerde istihdam edilebilmektedirler. İşgücüne katılım
ile benzer yönde engelliler de, ancak istihdam kotası
uygulaması ile istihdam imkanına kavuşabilmekte ve
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çoğu kez kota uygulamasının bir sonucu olarak istihdam ile sağlanması beklenen faydadan uzak kalmaktadırlar. Engellilerin toplumsal hayatta görünür olmaları
noktasında problemler bulunduğu için, ulaşım, çalışma
yerine erişim ve engellilere yönelik çalışma koşullarının
sağlanamaması gibi nedenlerle istihdamdan sağlanan
faydanın yalnızca gelir elde etmek düzeyine indiği görülmektedir. Bu nedenle istihdama erişim noktasında
kadınlar, gençler, göçmenler ve engellilere yönelik olarak özel politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.
Türkiye işgücü piyasasında işsizlik riski bakımından kadınlara ve gençlere yönelik özel olarak politika
üretilmesi gerekliliği söz konusudur. Son on yılda bu
yönde üretilen politikaların önemli sonuçlar doğurduğu görülmektedir. Politika bileşenlerinin bütüncül bir
bakış açısıyla ve etki analizleri yapıldıktan sonra kararlılıkla sürdürülmesi işsizlik riskinin hem özel olarak
korunması gereken gruplar bakımından, hem de genel
anlamda azaltılmasına katkı sağlayacaktır.
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