İSTİHDAM

Tüm farkı yaratan emektir
John Locke

Emeğe hakkını vermeden büyüyoruz!
Saatlik reel kazanç endeksi ve reel GSYH
(Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış, 2009Ç1=100)

Kaynak: TÜİK, İYİ Parti analizi

İşteki duruma göre yıllık ortalama esas iş reel geliri (2009=100)

Büyüyoruz ama istihdamı artıramadan.
İşgücü piyasasındaki bozulma pandemi öncesinde, 2018’de başladı. 2020’nin ikinci çeyreğinden sonra başlayan toparlanmaya
rağmen istihdam 2018’in ikinci çeyreğindeki seviyesinin sadece %0,8 üzerinde. Ancak fiili olarak çalışanların sayısı hala 2018 ikinci
çeyrek düzeyinin %3,4 gerisindedir. İstihdam ve işgücüne katılım oranlarının 2018 ikinci çeyrek düzeylerinin sırasıyla 2,1 ve 1,7
puan gerisinde olması işgücü piyasasında toparlanmanın henüz gerçekleşmediğini göstermektedir.

İstihdam edilenler, işbaşında olanlar ve çalışılan toplam süre
(Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış, 2014=100)

Kaynak: TÜİK, İYİ Parti analizi

İstihdam ve işgücüne katılım oranları
(Mevsim etkisinden arındırılmış , % )

İstihdamın artması kişi başına geliri olumsuz
etkiliyor.
İşgücü ve demografik göstergelerin kişi başına gelirin büyümesine etkisi

İŞSİZLİĞİN
HALLERİ

Kaynak: Dünya Bankası, İYİ Parti analizi

İSTİHDAMIN
KALİTESİ

BECERİ
UYUMSUZLUĞU

• Kişi başı katma değerin büyümesinde etkili olan iş
gücü
göstergeleri; çalışan başına verimlilik ve, istihdam ve
işgücüne katılım iken demografik gösterge olarak
çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfusa oranı
incelenmektedir.
İYİ PARTİ
YARININ

İŞLERİ

ÇÖZÜMLERİ

• 2007’den beri büyüme içinde istihdama
atfedilebilecek etki sıfır ya da negatif olarak
gerçekleşmiştir. Bu durum uzun süren bir istihdamsız
büyüme sorununu göz önüne koymaktadır. Türkiye bu
kapsamda kendi gelir grubundan daha kötü
birperformans göstermektedir.

İstihdam oranımız kendi gelir grubumuz ortalaması kadar olsa 10,
Çin kadar olsa 12,9 milyon kişi daha fazla istihdam edecektik.
Dünyadaki her 10 bin kişiden 108’i Türkiye’de yaşarken her 10 bin işsizden 184’ü Türkiye’de yaşıyor. 2020’de Çin 15+ yaş nüfusunun
%63,5’ine, kendi gelir grubumuzdaki ülkeler ise ortalamada %58,8’ine istihdam sağlarken, aynı oran ülkemizde %42,9’dur. Kendi gelir
grubu ortalamamızın üstüne çıkmamız için en az 10 milyon kişiye istihdam sağlamamız gerekiyor.

Nüfusun dağılımı (milyon kişi, 2020)

Kaynak: Dünya Bankası, ILO, TÜİK, İYİ Parti analizi

15+ nüfusun dağılımı (milyon kişi, 2020)

İşsizlik-yoksulluk sarmalı en önemli problemlerimizden biri…
Hanenin yıllık gelirine göre sıralı %10’luk gruplarda işsizlik oranı (%, 15+)

Kaynak: TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi, İYİ Parti analizi

Pandemi işe daha çok ihtiyacı olanı işinden etti!
Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi’ne göre 2019 öncesinde işe başlamış olup 2019’da 12 ay çalışan 22,2 milyon kişi var.
2020’de bunların %93,75’i istihdamda kalmaya devam ederken %3,52’si işsiz statüsüne, %2,72’si ise işgücünün dışına geçti.
İşsiz statüsüne geçiş oranı hanelerin yoksul olan yarısında %5,07 iken, zengin olan yarısında %2,85’tir.

2019’da 12 ay çalışıp 2020’de istihdam dışına çıkanların oranı (%, 2019 hane gelirine göre sıralı %10’luk gruplar)

Kaynak: TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi, İYİ Parti analizi

İşgücü piyasasına zaten yeterince katılamayan kadınlar
ve gençler pandemiden en çok etkilenen grup oldu.
2019 öncesinde işe başlamış olup 2019’da 12 ay çalışanların %6,25’i 2020’de istihdam dışına çıktı. Oysa bu oran kadınlarda %7,
gençlerde ise %13,1. Kadın ve gençlerdeki istihdam dışına geçişin en zengin %20’de diğer gelir gruplarına göre daha düşük olması gelir
eşitsizliğini arttırıcı bir etki yaratmıştır.

2019’da 12 ay çalışıp 2020’de istihdam dışına çıkanların oranı (%, 2019 hane gelirine göre sıralı %20’lik gruplar)

Kaynak: TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi, İYİ Parti analizi

İşsizlik ve enflasyon bölgeler arası önemli farklılıklar gösteriyor!
İBBS 2 bölgelerinin sefalet endeksi skorları (%, 2020)

• İBBS sınıflaması 2 basamak detaydaki 26 bölgemiz için işsizlik ve
enflasyon oranlarının toplamına baktığımızda Güneydoğu
Anadolu Bölgesi ve İzmir’in en kötü konumda olduğunu
görüyoruz. Bu ikiliyi Akdeniz, Ankara ve İstanbul takip ediyor.
• İşsizlik ve enflasyon oranları toplamının 2015’ten 2020’ye
değişimine baktığımızda ise Türkiye’nin doğusunda bariz bir
kötüleşme dikkat çekiyor. Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu
Anadolu ve Van bölgeleri sefalet endeksinin en hızlı arttığı
bölgeler arasında öne çıkıyor.

Kaynak: TÜİK, İYİ Parti analizi
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Son 4 yılda özel sektör istihdamını 340 bin azaltırken,
kamu istihdamını 1,3 milyon artırdı.
2014’nin üçüncü çeyreğinden 2017’nin üçüncü çeyreğine kamu istihdamı yıllık %1,48 hızla artarken, özel sektör istihdamı %3,32
hızla artmıştı. Oysa 2017’den 2021’e kamu istihdamı yıllık %8,08 hızla artmış, özel sektör istihdamı ise %0,34 hızla azalmıştır. 20172021 döneminde özel sektörün işten çıkardığı her 100 kişiye karşılık kamu 387 kişiye istihdam sağlamıştır.

İstihdam değişimine kamu ve özel sektörün katkısı (milyon kişi)

Kaynak: TÜİK, İYİ Parti analizi

İyi işler cinsiyet ve yaş gruplarına eşit dağılmıyor.
İyi işlerde de kamunun payı artıyor.
2020 yılında 15 ve üstü yaştaki nüfusun %42,85’i çalışıyorken, iyi ya da eğreti olmayan işlerde çalışanların oranı %28,1’dir. Çalışma çağındaki
erkeklerin %40,5’i iyi işlerde çalışıyorken, bu oran kadınlarda %15,9’dur. Eğreti olmayan istihdam oranı genç kadınlarda %11,9’a kadar düşmektedir.
Kamunun istihdamdaki ağırlığının artışı iyi işlerde de kendini göstermektedir. 2017’den 2020’ye iyi işlerde kamunun payı 5,58 puan artarak %24,8
düzeyine çıkmıştır.

Eğreti olmayan istihdam oranı* (yaş ve cinsiyet gruplarına göre, %)

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, İYİ Parti analizi

Toplam ve eğreti olmayan istihdam içinde kamu payı (%)

Türkiye’de zaten yüksek olan asgari ücretlilerin oranı
zaman içinde daha da artıyor.
Ücretli ve yevmiyeli çalışanlar arasında asgari ücretin 1,05 katının altında geliri olanların payı 2018’de Türkiye’de %41,8 iken, bu
oranın Avrupa’da en yüksek olduğu ülke %15,2 ile Slovenya’dır. Avrupa’ya kıyasla oldukça yüksek olan asgari ücretli olanı Türkiye’de
zaman içinde de artış eğilimi göstermektedir. 2014’te ülkemizde %36,2 olan bu oran 2020’de %42,7 düzeyindedir.

Asgari ücretin %105’inden az geliri olan ücretlilerin toplam ücretliler içindeki payı (%, 2018)

Kaynak: Avrupa Komisyonu, TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, İYİ Parti analizi

Sorun sadece asgari ücretli sayısında değil.
Diğer ücretler de çok yüksek değil.
2020 itibarıyla toplam ücretliler içinde asgari ücretin 1,05 katının altında ücreti olanların payı %42,68 ama ücretlilerin %67,15’i 1,5 asgari ücretin altında
gelire sahip. 1,5 asgari ücretin altında ücreti olanların payı 2014’te %61,35’ti. Bu gelişmeler nedeniyle ortalama ücretler de asgari ücrete yakınsıyor.
Özellikle üniversite mezunu gençlerin ortalama ücreti 2014’te asgari ücretin 1,57 katı iken bu oranın 2020’de 1,14’e düşmesi eğitimin ücret getirisindeki
düşüşü gözler önüne sermektedir.

Ücretli ve yevmiyelilerin ücret gruplarına dağılımı (%, 2014 ve 2020)

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi, İYİ Parti analizi

Ortalama ücret asgari ücretin kaç katı
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Kaynak: Dünya Bankası, İYİ Parti analizi
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Türkiye’de iş gücü talebi ve arzındaki uyumsuzluk
önemli bir verimlilik sorunu yaratmaktadır
Emek piyasasının verimliliği, hem çalışanların memnuniyeti hem de ekonominin işleyişi açısından kritik bir öneme sahip. Ancak
Türkiye’de istihdamın yaklaşık %36’sı mezuniyet branş uyumsuzluğu, %43’ü de yeterlilik uyumsuzluğu yaşamaktadır
Çalışan verimliliği (Log USD, 2015) ve fazla yeterlilik
kaynaklı işgücü uyumsuzluğu (%, istihdam)

Kaynak: OECD

OECD ekonomilerinde mezuniyet branşı ve yeterlilik uyumsuzluğu
seviyeleri (% istihdam)

Türkiye’nin bilgi ve beceri uyumsuzluğundan daha önemli olarak
bir yetenek açığı problemi vardır.

Kaynak: OECD

Türkiye’de en fazla düşük ve orta düzeyli becerilere ihtiyaç
duyulması problemin sadece işgücünde olmadığını gösteriyor.

Kaynak: OECD, İYİ Parti analizi
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Küresel ölçekte ana gündem yetenekleri firmada ya da ülkede
tutmak iken Türkiye tam tersi bir istikamette ilerliyor.

Türkiye’de yeni işleri genç ve küçük ölçekli şirketler sağlıyor.

Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi, Özlale ve Polat (2020)

Üniversitenin binadan ibaret olduğu algısını değiştirmemiz gerekiyor.
Bugün Stanford ve MIT mezunlarıyla bağımsızlıklarını ilan etseler ABD dünyanın en büyük ekonomisi olmaya devam
eder, Türkiye de G20’nin dışına çıkardı.

Kaynak: The Independent, Dünya Bankası, T.C. Ticaret Bakanlığı, TÜİK

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmiş ekonomilerdeki büyümeyi
gelişmekte olan ülke düzeylerine çıkarması bekleniyor.
Yapay zekanın 2035’e kadar öngörülen reel gayri safi katma değer artış hızı üzerindeki etkisi (%)

Kaynak: Accenture, Frontier Economics

Emek piyasası küresel bir dönüşümün içinden geçerken Türkiye’nin iş gücünü
aktif politikalarla yarına hazırlaması gerekmektedir.

Kaynak: OECD, İYİ Parti analizi

Gelecek 10 yılda mevcut ve potansiyel işgücümüze sosyal ve
teknolojik yetkinlikler kazandırmamız gerekecek.

Kaynak: McKinsey, TİSK
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Önceliklerimiz
Çalışanların asgari ücrette eşitlenmesinin önüne geçmek
İyi ve yeni işler yaratan şirketleri desteklemek
Türkiye’de işsizlik-yoksulluk döngüsünü kırmak
Yarının beceri ve yeteneklerini kazandıracak
kurumsal altyapıyı oluşturmak

Projenin Amacı ve Uygulama Esasları

Teknoloji
Kampüsleri
Hedef Kitle: Tüm gençler

Ülkemizde çok sayıda üniversite işsizliği dört seneliğine öteleyen kurumlar haline
gelmiştir. Birçok devlet ve vakıf üniversitesi faaliyet gösterdikleri bölgelerde iş
dünyasının ihtiyacı olan beceri ve yetenekleri sağlamaktan uzaktır. Oysa günümüz
şartlarında iş dünyasının talep ettiği teknolojik yetkinlikleri ve insani becerileri dört
yıllık üniversite eğitiminden çok daha kısa bir süre içinde gençlere sağlamak
mümkündür.
Bu argümandan yola çıkarak Türkiye’de üniversitelerin bir bölümünü teknoloji
kampüslerine dönüştüreceğiz. Bu kampüsler faaliyet gösterdikleri bölgelerde öne
çıkan sektörlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere kısa dönemli eğitimler
verecekler. İş dünyası temsilcilerinin mütevelli heyetinde yer aldığı bu teknoloji
kampüslerinde yeni dönemin talep ettiği yetkinlikler ve beceriler bölgedeki gençlere
kazandırılarak istihdam, bölgesel kalkınma ve verimlilik alanlarında yaşanan
problemler giderilecektir.

Proje Hedefleri ve Potansiyel Etkileri

• Teknoloji kampüsleri, üniversitelerin bir bölümündeki kampüsleri bölgedeki
gençlere yeni dönemde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandıran ve nitelikli
istihdam olanakları sunan eğitim merkezlerine dönüştürecektir.

• İş dünyasının mütevelli heyetinde yer aldığı teknoloji kampüsleri bölgedeki özel

sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikleri gençlere sağlayarak beceri uyumsuzluğunu
ve yetenek açığını kapatacaktır.

Projenin Amacı ve Uygulama Esasları
İkinci Şans Okulları iş aramaktan umudunu kaybetmiş, uzun süredir işsiz olan veya
istihdamdan çıkmış kişilerin yeni beceriler ve yetenekler kazandırılarak istihdama
geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla kurulacak olan beceri geliştirme ve
kazandırma programlarının genel adıdır.

İkinci Şans
Okulları ve Yarına
Hazırlık Fonu
Hedef Kitle:
Uzun süreli işsizler, işsizler,
istihdamdan çıkmış olanlar

Uzun süreli işsizlerin beceri dönüşümünü İkinci Şans Okulları programı ile kamu
sağlarken, mevcut çalışanların beceri dönüşümünü ise Yarına Hazırlık Fonu ile özel
sektör-kamu ortaklığıyla sağlayacağız. Projenin finansmanı için %2 olan işsizlik
sigortası fonu, işveren katkısının yarısı ve İŞKUR bütçesinin bir kısmını fona
aktaracağız. Böylece firmalar kendi başlarına büyük maliyetlere katlanmadan
kendi çalışanlarına beceri geliştirme ve kazandırma programları sunabilecek.

Proje Hedefleri ve Potansiyel Etkileri
• İş aramaktan umudunu kaybetmiş tüm vatandaşlarımız eğitim sistemine ve
istihdama tekrar girebileceklerdir,

• Uzun süredir işsiz olan vatandaşlarımız temel bilgi ve beceriler kazanacaktır,
• Yeni meslekler edinmek için yetkinlikler kazanmak kolaylaşacaktır,
• İşgücü piyasasına erişim kolaylaşacaktır,
• Beceri geliştirme ve kazandırma için gerekli olan maliyeti yalnızca firmalar
üstlenmek zorunda kalmayacaktır.

Projenin Amacı ve Uygulama Esasları

Yetenek Yönetim
Merkezleri
Hedef Kitle:
Çocuklar ve Gençler

Ülkemizde okullar doğrudan iş deneyimi sağlamak için işverenlerle ortak
çalışmamakta, gençler de kariyer seçimlerinde yalnız bırakılmaktadır. Bu yüzden de
kariyer rehberliği nadir ve kısıtlı kalmakta, başta mesleki eğitim olmak üzere ülkemiz
için gerekli birçok alan yeteri kadar teşvik edilememektedir. Yetenek Yönetim
Merkezleri, tıpkı aile hekimliği gibi aileleri ve gençleri yakından takip ederek
yönlendirme yapacak, iş ve meslek danışmanları, psikologlar ve mentörler ile
çocuklara gelecekleri konusunda doğru yönlendirmeler yapılacaktır. Böylelikle çok
erken yaşlardan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine uygun bir eğitim ve kariyer
planlaması yapmak mümkün olacaktır.

Proje Hedefleri ve Potansiyel Etkileri
• Çocukların yetenekleri ve gelişimleri çok erken yaşlarda takip edilerek doğru
eğitim ve kariyer yönlendirmesi yapılacaktır,

Projenin Amacı ve Uygulama Esasları
İYİ Parti yerli ve yabancı yatırımları üç aşamalı bir süreç olarak değerlendirmektedir.
1) Potansiyel yatırımcılarla doğru zamanda iletişime geçebilmek;
2) Yatırımcılara yatırım öncesinde ve yatırım sürecinde doğru desteği verebilmek;
3) Yatırım sonrası hizmetleri kesintisiz şekilde vermek.

Yatırım İzleme ve
Destekleme Sistemi

Geliştireceğimiz “Yatırım İzleme ve Destekleme Sistemi” bu üç aşamayı da kapsayan
bir tek durak hizmet sunumu aracıdır. Sistem vasıtasıyla yatırım ajansımız, ilk aşamada
potansiyeli yüksek yatırımları tespit edecek; ikinci aşamada proaktif davranarak
potansiyel yatırımcılarla temas kuracak ve onlara tedarik zinciri, insan kaynağı, yatırım
bölgesi, teşvik gibi alanlarda yatırım danışmanlığı hizmeti verecek; üçüncü aşamada
da yatırımcılarla dijital etkileşimi sürdürmeye olanak sağlayacak arayüz sayesinde
talep ve beklentilere daha hızlı cevap verecektir.

Proje Hedefleri ve Potansiyel Etkileri

Hedef Kitle:
Yerli ve yabancı yatırımcılar, Çalışma çağındaki nüfus

• Ülkemizin genel yatırım çekiciliği artacak,
• Yatırımcı memnuniyeti artacak,
• Ülkemizde işgücünün beceri profili ve işverenin beceri beklentileri dinamik olarak
takip edilebilecek; veriye dayalı eğitim ve çalışma politikaları tasarlanabilecek,
• İş arama maliyetleri düşürülecek, gençlerin istihdama daha hızlı ve becerileriyle
uyumlu işlerle eşleşerek dahil olması sağlanacak.

Projenin Amacı ve Uygulama Esasları

Asgari ücret formülü ve
İşgücü maliyetlerinin
düşmesi
Hedef Kitle:
Tüm işgücü piyasası

Her yıl Kasım ve Aralık aylarında ülke gündemine oturan, çalışanların yaşam
standardını belirleyen ve işverenin en önemli maliyet kalemi olan asgari ücret konusu
siyasetin malzemesi olmaktan çıkarılmalıdır. Bu nedenle Malezya’da, Brezilya’da,
Fransa’da olduğu gibi çeşitli makroekonomik göstergeleri kullanan bir formül
geliştireceğiz. Asgari ücreti yoksulluk sınırı, verimlilik artışı, GSYH büyümesi, işsizlik
oranı, gerçekleşen enflasyon ve enflasyon beklentisi gibi değişkenleri kullanarak
bütün kesimlerin üzerinde hem fikir olacağı bir formüle bağlayacağız.
Ayrıca işverenin üzerindeki yüksek işgücü maliyetlerini düşürmek için gençler ve
kadınlara ek bir pozitif ayrımcılık yapacak şekilde devlet desteği sağlanacaktır.

Proje Hedefleri ve Potansiyel Etkileri
• Asgari ücret siyasi bir malzeme olamayacak,
• Öngörülebilirlik artışı sayesinde hem işçi hem de işveren daha rahat finansal
planlama yapabilecek, ülkede yaratılan katma değerin işçi ve işveren arasında daha
adil bölüşümü mümkün olacak,
• İşverenin üzerindeki, kadınlar ve gençler başta olmak üzere, çalışan maliyetinin bir
bölümünü devlet karşılayacağı için üretim maliyetleri düşecek, istihdam artacak.

Vasatlığı hak etmiyoruz!
Herkesin asgari ücrette eşitlendiği
bir işgücü piyasası istemiyoruz!
Başta gençler olmak üzere toplumun
her kesimine iyi işleri sağlayacağız!

