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ÖZ 

Yaşlanma ve Göç Boyutuyla  

AB ve Türkiye Emek Piyasaları İlişkisi 

 

Yasin YILDIZ 

  

 Demografik geçiş süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan yaşlanma 

sorunsalının en ciddi ekonomik etkileri emek piyasalarında ortaya çıkmaktadır. 

Nüfusun yaşlanması neticesinde emek piyasalarında hem işgücünün yaşlanması hem 

de sayıca azalması şeklinde görülen bu etkilere karşı çeşitli demografik seçeneklerle 

çözüm sağlanması hedeflenmektedir. Yaşlanma sorununu en yakından yaşayan 

Avrupa Birliği ülkeleri de emek piyasalarında ortaya çıkan bu sonuçlara karşın 

demografik çözüm alternatifleri ile emek piyasalarının ihtiyaçlarını karşılama 

amacındadır. AB ülkelerinde emek piyasalarında yaşlanma sonucunda oluşan işgücü 

ihtiyacını karşılama yolunda değerlendirilen demografik seçenekler arasında en 

kapsamlı olanı, gereksinim duyulan işgücünün tamamlayıcı göç yolu ile üçüncü 

ülkelerden temin edilmesidir. Kendi içinde çok boyutlu özellikler taşıyan göç ile 

işgücü temin edilmesi seçeneği Avrupa Birliği emek piyasalarının 2050’li yıllara 

kadar olan dönemde emek ihtiyacını karşılayabilecek potansiyeldedir. Avrupa Birliği 

emek piyasalarında göç ile elde edilmesi öngörülen bu faydanın sağlanabilmesi için 

Birlik yetkili mekanizmalarının AB ölçeğinde göç olgusu etrafında yaşanan sorunları 

bertaraf edecek önlemleri alması gereklilik arz etmektedir. 

 Avrupa Birliği emek piyasalarının göç ile işgücü temin etmek suretiyle 

karşılanması yolunda bu işlev için en uygun ülkelerden birisi Türkiye’dir. Nüfus 

yapısının AB ülkelerinden daha canlı ve hareketli olmasının yanı sıra, Avrupa Birliği 

ile uzun bir geçmişe dayanan yakın ilişkisi, tamamlayıcı göç alternatifi olarak 

Türkiye’yi anlamlı bir ülke konumuna sokmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’ne tam üyelik müzakereleri yürüten bir ülke olması bu tamamlayıcılık 

ilişkisini daha da kuvvetlendirici bir boyut taşımaktadır. 21. Yüzyılla birlikte iktisadi 

bir gelişme sürecinin içinde giren Türkiye nüfus yapısının sürdürülebilirliğini 

sağlayan önlemleri almak suretiyle 2050’li yıllara kadar Avrupa Birliği emek 

piyasalarının işgücü ihtiyacını karşılayabilecek bir ülkedir.  
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ABSTRACT 

 

Relationship between EU and Turkey Labour Markets 

with regard to Ageing and Migration Dimensions 

Yasin YILDIZ 

  

The most important economic results of population ageing stemming from 

demographic transition process are witnessed in labour markets. Population ageing 

brings about changes in composition of labour force in terms of ageing of workforce 

and decline in quantity of labour. There are several options to cope with the problem 

of labour markets stemming from population ageing. The European Union is one of 

the examples that face problem of population ageing and work on relevant 

demographic alternatives to cope with needs of its labour markets. The most popular 

demographic alternative to cope with the needs of Europan labour markets is to pull 

migrants from third parties in order to fulfill workforce demand of the EU 

economies. Supplying workforce from third countries often defined as replacement 

migration and the EU labour markets can benefit from its consequences. 

Replacement migration from third countries is a logical option to cope with the needs 

of European labour markets and it can prevent negative effects of population ageing 

in EU labour markets until 2050. However, the European Union needs to develop 

necessary policy options to benefit from migration in labour markets and to prevent 

negative effects of population ageing in European societies in general. 

Turkey is one of the suitable candidates as potential labour force supplier for 

the European Union’s labour markets. Turkey has more vibrant and developing 

population structure than European Union and the social, economic and historical 

relationships between the EU and Turkey makes the option of supplying migrant 

workers from Turkey logical. Additionally the candidacy process of Turkey for the 

membership of the EU makes this relationship stronger. Labour market needs of the 

EU can be sistematically met by Turkey until 2050 if Turkey can provide sustainable 

demographic contribution for the European Union.   
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ÖNSÖZ 

 

Modern toplumların sosyal ve iktisadi alanda karşılaştıkları sorunların 

arasında, nüfus yapılarının kaçınılmaz olarak yaşlanması gelmektedir. Demografik 

geçiş süreçlerinin neticesinde toplam nüfus içinde 65 yaş üstü nüfus gruplarının 

oranının yükselmesi ile somutlaşan yaşlanma sorunsalı bilhassa gelişmiş ülkelerde, 

toplumların iktisadi hayatını etkileyecek önemli sonuçlar ortaya çıkaracak boyutlara 

ulaşmış durumdadır. Bu iktisadi sonuçlar arasında üretim mekanizmasının önemli bir 

unsuru olan emek faktörü ile ilgili olanlar toplumların iktisadi gelişmelerini yakından 

ilgilendirmektedir. Bu nedenle nüfusun yaşlanması sorunsalının gelişmiş ülkeler 

emek piyasaları açısından meydana getirdiği sonuçların kapsamlı incelenmesinin 

ufuk açıcı sonuçlar ortaya koyabileceği görülmektedir. 

Günümüzde gelişmiş ülkeler arasında yaşlanma sorunuyla en yakın şekilde 

yüzleşen Avrupa Birliği toplumlarıdır. Demografik göstergeleri durağanlaşmış olan 

Avrupa Birliği ülkeleri için nüfusun yaşlanması oldukça önemli iktisadi sonuçlara 

yol açmaktadır. Bilhassa AB emek piyasalarında yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan 

yeni ve nitelikli işgücü gereksinimleri doğrudan Avrupa Birliği’nin güncel iktisadi 

aktivitesini etkileyecek boyutlara ulaşabilecek önemdedir. Bu önemli sorun ve 

etrafında sürdürülen çözüm arayışları çerçevesinde Avrupa Birliği toplumlarında 

belli başlı çözüm seçenekleri tartışılmaktadır. AB emek piyasalarının ihtiyaçlarına 

çözüm sağlamak yolunda tartışılan demografik alternatiflerin geçerliliği bu doktora 

çalışmasının esas amacını oluşturmaktadır. Bilhassa bu çözüm önerileri içinde en 

yoğun şekilde tartışılanı olan göç ile işgücü temin edilmesi Avrupa Birliği açısından 

önemli risk ve fırsatları içeren çok boyutlu bir olgudur. Aynı zamanda AB ülkeleri 

için göç ile işgücü temininde kaynaklık edecek ülke veya ülkelerin kimliği, sosyal, 

ekonomik ve kültürel yapıları da, belirlenecek demografik alternatifin başarısını 

etkileyecek derecede önemlidir. Bu nedenle Avrupa Birliği emek piyasalarının 

işgücü ihtiyaçlarının karşılanması için kaynak ülke olarak Türkiye’nin yetkinliğinin 

tartışılması bu çalışmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Avrupa Birliği ile kapsamlı 

kültürel ve ekonomik ilişkileri bulunan Türkiye demografik parametreler açısından 

AB toplumlarından farklı değerlere sahip olması ile bu bağlamda ciddi potansiyel 

taşıyan bir örneklem durumunda bulunmaktadır. 
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Avrupa Birliği’nin iktisadi gelişimini etkileyebilecek derecede önemli böyle 

bir sorunun araştırmasında, AB ile ilgili verileri sağlayacak çok kapsamlı istatistik 

verilere ulaşmak bu çalışmanın değerini artıran bir unsur olmuştur. Konunun Türkiye 

ayağında da benzer şekilde istatistik verilerin değerlendirilmesi aşamasında yeterli 

veriye ulaşım sağlanmıştır. Ancak, konunun niteliği gereği saha araştırması metodu 

uygulanması mümkün olmamıştır. Benzer şekilde, bilhassa konunun göç ile ilgili 

ayağında, göç olgusunun doğasından kaynaklanan nedenlerle, her zaman tam oranları 

yansıtan verilere ulaşılmasında zorluklarla zaman zaman karşılaşılmıştır. Akademik 

çalışmalarda her zaman karşılaşılabilen fikir çeşitlilikleri, özellikle yabancı literatür 

kapsamında araştırılan eserlerde kendisini göstermiş ve bu fikri çeşitlilik araştırmaya 

pozitif bir dinamizm sağlamıştır. Ayrıca, bu alanda ülkemizde yapılan araştırmaların 

azlığı bu çalışmada karşılaşılan bir başka dezavantajı oluşturmuştur. 

Demografik değişimlerin Avrupa Birliği emek piyasalarına etkilerinden en 

önemlisi olan işgücü bağlamındaki etkileri Türkiye mukayesesi ile değerlendirme 

amacı taşıyan bu çalışma, Çalışma Ekonomisi alanının kıymetli hocaları olmaksızın 

tamamlanamazdı. Tez çalışmasının ilk aşamasından itibaren yönlendirme ve 

değerlendirmeleriyle bu araştırmanın şekillenmesine büyük katkılarda bulunan 

değerli hocalarım Prof. Dr. Sedat Murat’a, Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz’e, çalışmanın 

mukayese kısmında önemli katkıları olan Doç. Dr. Zeki Parlak ve Prof. Dr. Arif 

Yavuz’a katkılarından ötürü teşekkürü bir borç bilirim. Aynı zamanda tezin 

hazırlanması süreci boyunca fedakar destekleri ve sağladıkları çalışma ortamı için 

eşim başta olmak üzere tüm aile bireylerime teşekkür ederim.   
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GİRİŞ 

 

Nüfus olgusu ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından birisi olan insan 

faktörünü tanımlar. “Hacmi, yapısı ve gelişmesi başta olmak üzere nüfusu çeşitli 

yönleriyle inceleyen ilim dalına ise ‘Demografi’ denmektedir”.1 Demografi terimi 

literatürde “insan topluluklarının çoğalmalarıyla azalmalarının, göç, doğurganlık, 

ölüm oranlarındaki değişen kalıplara ve cinsiyet oranı, bağımlılık oranı ve yaş yapısı 

türünden özelliklere göre incelenmesi”2 olarak tanımlanmıştır.  

Bir toplumun veya bir ülkenin nüfus miktarını ve yapısını belirleyen ana 

faktörler, bu ülkedeki doğum ve ölüm oranları ile ortalama yaşam beklentisidir. 

Ayrıca, özellikle gelişmiş ülkelerde giderek artan oranlarda yaşanan göç olgusu, bu 

ülkelerin nüfus yapıları üzerinde etkili olabilecek seviyelere ulaşabilmektedir. Nüfus 

yapıları doğum ve ölüm oranları, ortalama yaşam beklentisi ve göç hareketleri 

ekseninde şekillenen toplumlar, bu demografik unsurların etkilerini toplumsal 

hayatın tüm boyutlarında yakın şekilde hissetmektedirler.  

Nüfusta görülen değişimler ile ülkelerin ekonomik gelişimleri arasındaki 

ilişki geçmişten günümüze ilgi çeken bir akademik tartışma alanı oluşturmuştur. 

Ekonominin temel unsuru olan üretim eyleminin belirleyicilerinden olan emek 

faktörünün nüfusla yakın alakalı olması bu ilginin temel nedenidir. Demografik 

değişimlerin ekonomik gelişmeyi nasıl etkileyeceği klasik dönemden bu yana pek 

çok ekonomist tarafından ele alınmış ve farklı bakış açıları ortaya çıkmıştır. 

Nüfus ve ekonomik gelişme ilişkisinin değerlendirilmesinde öne çıkan üç ayrı 

bakış açısı, iktisadi gelişme üzerindeki demografi değişkeninin etkisini iyimser, 

kötümser ve ne olumlu ne olumsuz (tarafsız) olarak özetlenebilecek yaklaşımlarla ele 

almışlardır. Nüfus artışının ekonomik gelişme üzerindeki etkilerini pozitif bakış 

açısıyla ele alan demografik iyimserler, nüfusun ekonomik bir değer olduğunu öne 

sürmüşlerdir. İyimserlere göre demografik değişimlerin özellikle de nüfus artışının 

insanların yenilikçi yapısıyla birleşmesi sonucu ekonomik kalkınmışlık ortaya çıkar. 

                                                 
1 Sedat Murat, Dünden Bugüne İstanbul’un Nüfus ve Demografik Yapısı, İstanbul, ITO Yayınları 
No.2006/49, 2006, s.32.  
2 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü, Ankara, Bilim ve 
Sanat Yayınları, 2003, s.139.  
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Nüfus artışının ekonomik gelişmeyi olumlu şekilde etkileyeceğini öngören görüşe 

karşın, kötümser yaklaşımı benimseyen iktisatçılar, nüfusta meydana gelen artışların 

insanoğlunun zaten sınırlı olan kaynakları üzerinde baskı oluşturacağını, bunun da 

olumsuz iktisadi sonuçlar doğuracağını ileri sürmüşlerdir. Thomas Malthaus’un 

başını çektiği bu kötümser bakış açısı, doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle 

nüfusun miktarının artmasının gelecekte insanları açlık ve yoksulluğa mahkum 

edeceği görüşünü benimsemiştir. Bu iki görüşün dışında, nüfus yapısında meydana 

gelen değişmelerin ekonomik sonuçlarını ele alan üçüncü bir akım olan demografik 

tarafsızlar, bu değişimlerin ekonomik gelişme seviyesi üzerinde olumlu ya da 

olumsuz önemli bir etki oluşturmayacağını savunmuşlardır.  

Klasik dönemde nüfus ekonomik gelişme ilişkisini ele alan çalışmalar bu 

ilişkide nüfus değişkenini ağırlıklı olarak nüfus miktarı olarak değerlendirmişlerdir. 

Ancak, son yıllarda bu konuda yapılan araştırmalarda ise, demografik değişimlerin 

ekonomik gelişme üzerindeki etkisinin nüfusun sayıca büyümesinden çok bu 

büyümenin doğasıyla ilgili olduğu ortaya konulmaktadır. Burada öne çıkan husus, 

nüfusun miktarından çok kompozisyonunun demografik değişimlerle aldığı şeklin 

ekonomik kalkınma üzerinde daha etkili olduğudur. Bir başka deyişle bu etkinin 

anlaşılmasında önemli olan nüfusun değişiminin ağırlıklı olarak hangi yaş grubunda 

ortaya çıktığıdır. Örneğin nüfusun çalışma çağındaki kısmı olarak kabul edilen 15-64 

yaş grubunun fazlalığı işgücü arzını etkilediği gibi 65 yaş üstü nüfusun fazlalığı da 

toplumların ekonomik yapısını bağımlılık oranları açısından negatif etkileyebilir. Bu 

nedenle söz konusu ilişkinin anlaşılmasında belirleyici olan gerçekleşen demografik 

değişimin, nüfusun yapısını (yaş, cinsiyet vb) ne şekilde etkilediğidir.  

Nüfusun yapısında meydana gelen değişimlerin ekonomik gelişmeye olan 

etkilerini konu edinen çalışmalar, bu etkiyi nüfusun geçirdiği yapısal dönüşümün 

ifadesi olarak değerlendirilen “demografik geçiş” kavramıyla beraber ele almışlardır. 

Yüksek doğum ve ölüm oranlarının yoğun olarak yaşandığı bir demografik 

düzenden, düşük ölüm ve doğum oranlarıyla şekillen bir yapıya doğru evirilen 

demografik süreci ifade eden demografik geçiş kavramı toplumların nüfus 

yapılarının şekillenmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Demografik değişimlerle 

ekonomik gelişme arasındaki ilişkide nüfusun yapısındaki değişimler açısından, 

demografik geçiş süreçleri büyük önem arz etmektedir. Bilhassa, doğum ve ölüm 
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oranlarındaki değişimin aynı zamanlı olarak gelişmemesi, çalışma çağındaki nüfus 

miktarını etkilemek suretiyle ekonomik gelişme yönünde bir fırsat oluşturur. 

Literatürde “Demografik Fırsat Penceresi” olarak adlandırılan bu avantajlı dönemin 

doğru iktisadi politikalarla yerinde kullanılmasının ekonomik gelişmeyi pozitif 

yönde etkilediği görülmektedir. Yakın geçmişte bazı Güney Asya ve Avrupa 

ülkelerin gerçekleştirdiği hızlı ekonomik atılım dönemlerinin, demografik fırsat 

penceresi olgusuyla ilgili olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur.  

Nüfusun geçirdiği dönüşüm süreçlerinin sonunda ortaya çıkan diğer bir 

demografik gelişme günümüz dünyasında, özellikle de gelişmiş ülkelerde ekonomik 

kalkınmayı etkileyen önemli bir unsur olarak önem kazanmaktadır. Demografik 

geçiş süreçleri sonucunda nüfusun önce genç, sonra çalışma çağındaki ve en son 60 

yaş üstü kesimleri giderek artmaktadır. Ancak 60 yaş üstü nüfus kesimlerinin, 

ortalama yaşam sürelerinin de uzamasıyla beraber toplam nüfus içindeki payı hızla 

büyümektedir. Bu yaş grubunun da ekonomik açıdan ağırlıklı olarak “bağımlı nüfus” 

şeklinde nitelenen nüfus kesimini teşkil etmesi ekonomik açıdan ciddi sonuçları 

beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle nüfusun yapısında yaşanan değişimler 

arasında en önemlilerinden birisi olan yaşlanan nüfus olgusu, demografik değişim ve 

ekonomik gelişme ilişkisi bağlamında ortaya çıkan ekonomik sonuçlarla ele 

alınmaya değer bir değişken olarak öne çıkmaktadır. 

Nüfusun genel yapısını etkileyen önemli bir dönüşüm olarak değerlendirilen 

yaşlanan nüfus gerçeği giderek düşen doğum ve ölüm oranları ile düzenli şekilde 

artan ortalama yaşam beklentisinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.3 Yaşlanma 

olgusunun ekonomik açıdan bu soruna muhatap olan ülkeler için üç temel sonuç 

doğurduğu görülmektedir: nüfusun yaşlanan kesimin emeklilikten doğan haklarının 

finansmanı, yaşlıların bakım ve sağlık harcamalarının bütçelere getireceği finansal 

yük ve özellikle bu finansal yükü, gerçekleştireceği üretimle taşıması gerekecek olan 

işgücü miktarında yaşanacak düşüş eğilimi. Yaşlanan nüfus olgusunun ülkelerin 

bütçesi üzerinde emeklilik harcamaları nedeniyle oluşturacağı ekonomik yük başlı 

başına finansal bir sorun olmasına karşın, bu finansmanın da yine nüfusun üretken 

bölümünce yapılacağı gerçeği sorunu iki yönlü bir ilişki temeline oturtmaktadır. 

                                                 
3 Philipp C. Rother, “Ageing and Pensions in the Euro Area Survey and Projection Results”, 
Washington DC, World Bank Social Protection Papers No.0307, 2003, p.5  
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Çalışma çağı dışındaki nüfusun çalışma çağındaki nüfusa olan oranı olarak ifade 

edilen yaşlı nüfus bağımlılık oranlarının4 bilhassa gelişmiş ülkelerde nüfusun 

yaşlanmasına paralel olarak sürekli artması, nüfusun üretim bölümünde yer alan 

kısmının yükünün daha da artması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, İşgücünü 

oluşturan nüfus kesimleri, giderek artarak gözlenen yaşlanmanın sonucu olarak 

kendileriyle birlikte daha fazla sayıda insanın ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda 

üretim yapma zorunluluğu ile karşılaşacaklardır.  

Nüfusun zaman içinde yaşlanmasının ortaya çıkaracağı ekonomik sonuçların, 

özellikle de işgücü üzerindeki etkilerini ele alan çalışmaların bu sorunla başa çıkma 

yolunda ortaya koyduğu çözüm önerileri çeşitlilik arz etmektedir. Toplam doğum 

oranlarının artırılması suretiyle potansiyel işgücü arzının yükseltilmesi, Kadınlar 

başta olmak üzere, emek açısından aktif olmayan nüfus kesimlerinin işgücüne 

katılım oranlarının artırılması, çalışanların ve yaşlıların işgücünden ayrılmasının 

geciktirilmesi ile ihtiyaç duyulan işgücünün göç yoluyla takviye edilmesi bu konuda 

öne çıkan önerileri oluşturmaktadır. Konuyla ilgili bazı çalışmalar bu seçeneklerin 

bir arada kullanılmasını önerirken, yaşlanmanın işgücü üzerindeki etkilerine karşı en 

etkili çözümün ne olduğu hususunda bir görüş birliği sağlanmış değildir.  

Günümüzde çoğunlukla gelişmiş ülkelerde gözlenen bir gerçeklik olmasına 

rağmen, yaşlanan nüfus olgusunun gelecekte tüm dünya ölçeğinde yansımalarının 

olması muhtemel görülmektedir. Her ne kadar gelişmekte olan ülkelerde yüksek 

doğum oranları ve ortalama yaşam beklentisinin gelişmiş ülkelere göre daha düşük 

olması nedeniyle demografik geçiş süreçleri tamamlanmamış olsa da, bu ülkelerde de 

yakın gelecekte doğum oranlarının düşmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, 

gelişmekte olan ülkelerin özellikle sağlık alanında kaydettiği gelişmelere bağlı olarak 

bu ülkelerin ortalama yaşam beklentisinin artma eğiliminde olduğu da bilinmektedir. 

Tüm bu nedenlerle nüfusun yaşlanması Avrupa başta olmak üzere gelişmiş 

ülkelerde sürekli artan oranda dikkat çeken bir sorun olarak ön plana çıkmaktadır. 

Özellikle Avrupa Birliği’nin pek çok ülkesinin nüfus artışının durmasına ilaveten bir 

de yaşlanan nüfus sorunuyla karşı karşıya olduğu bir gerçektir. Avrupa Birliği 

                                                 
4Sedat Murat, “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Nüfus Yapısı”, Tüm 
Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri, (ed) Mustafa Aykaç, Zeki Parlak, İstanbul, Elif Kitabevi, 2002, 
s.79. 
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demografik göstergeleri bu sürecin devam edeceğini ve 2050 yılına kadar Avrupa 

Birliği’nin medyan yaşının 49’a yükseleceğini göstermektedir.5 Şu an bile pek çok 

Birlik ülkesinde nüfus artış hızı artık “nüfus yenileme oranlarının” altına düşmüş 

durumdadır. Bu nedenle yaşlanan nüfus sorunu, Birlik ülkelerinin geleceği için 

önemli sonuçlar oluşturma potansiyeli ile özel bir ilgiyi hak etmektedir. Yaşlı 

nüfusun bağımlılık oranlarının yükselmesi, emeklilik, sağlık ve bakım hizmetlerinin 

finansmanının giderek büyüyen bütçe yükleri getirmesi ve daha önemlisi bu giderleri 

karşılayacak işgücüne katılacak insan sayısında azalmaları ortaya çıkarmasıyla 

yaşlanma sorunsalı Avrupa Birliği için gelecek yıllarda da en ciddi demografik 

problemlerden birisi olma potansiyeli taşımaktadır. Avrupa Komisyonu 1999 yılında 

yayınladığı raporda Avrupa için yaşlanan nüfus sorununu dört boyutta ele almıştır6: 

 

 İşgücünün yaşlanması ve çalışma çağındaki nüfus miktarının azalması, 

 Çalışma çağındaki nüfus miktarının azalması ve yaşlıların sayısındaki 

artıştan dolayı kamu finansmanı ve emeklilik ödeneklerinin mali yükü, 

 Yaşlılar için artan oranda ihtiyaç duyulan bakım ve sağlık hizmetleri, 

 Sayısı hızla artan yaşlı nüfusun kaynak ve imkanlar açısından farklılığı. 

 

Yaşlanma sonucu Avrupa Birliği ölçeğinde karşılaşılan işgücü ihtiyacına 

çözüm olarak sunulan öneriler merkeze alınarak yapılan araştırmalarda ciddi bir fikir 

birliği olmadığı görülmektedir. Yapılan bazı araştırmalar (OECD vd) Avrupa Birliği 

için aktif olmayan nüfusun aktif hale getirilerek işgücüne katılmasını ve mevcut 

çalışanların işgücünde daha uzun süre tutulmasını önerirken; Avrupa Birliği’nde 

karşılaşılacak nüfus ve işgücü ihtiyacının çevre ülkeler başta olmak üzere göç 

yoluyla karşılanabileceğini öne süren araştırmacılar (Munz, Holzmann, Canning, 

Malmberg) da bulunmaktadır. Bu araştırmalar genel olarak işgücünde yaşlanma 

sonucu ortaya çıkan azalmaya çözüm önerileri getirirken, bu seçeneklerinin Avrupa 

Birliği açısından geçerliliği ve etkinliğini de sorgulamaktadır. 

                                                 
5 United Nations, World Population Ageing; 1950-2050, New York, United Nations Publication, 
2002, s.17. 
6 European Commission, “Towards a Europe for All Ages”, Communication from the Commission 
COM 221 Final, 1999, s.4 (Çevrimiçi): 
 http://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/docs/com221_en.pdf  
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Nüfusun yaşlanması sonucu işgücü miktarının azalmasına karşı işgücüne 

katılımı düşük olan kesimlerin (gençler, kadınlar, yaşlılar) katılımının artırılmasını 

bir çözüm önerisi olarak ortaya koyan çalışmalar, bu çözümün getireceği muhtemel 

engelleri de değerlendirmektedir. Özellikle, nüfusun yaşlı kesimlerinin istihdamda 

dezavantajlı kesimler olarak değerlendirilmesi, Avrupa ülkelerinin sosyal sistemleri 

gereği insanların belli bir yaştan sonra çalışmaya istekli olmaması gibi nedenler bu 

seçenekle ilgili olası sorunları teşkil etmektedir. Aynı şekilde, yaşlıların işgücünde 

daha uzun süre kalmasını teşvik edici önlemler ise yine yaşlılara karşı istihdam 

alanında duyulan önyargılar, Avrupa ülkelerinde yaygın olan avantajlı sosyal yardım 

ve emeklilik paketleri gibi caydırıcı faktörlerle karşılaşmaktadırlar.  

Toplam doğum oranlarının artırılarak, yaşlanma ve muhtemel olumsuz 

sonuçlarının engellenmesini çözüm olarak öne süren görüşler (Bongaarts, Holzmann 

vb) ise, böylesi bir çözümün etkilerinin kısa vadede değil, ancak uzun vadede 

görülebileceği gerçeğiyle karşılaşmaktadır. Bu anlamda alınacak kararların toplumsal 

değil bireysel olması ve devletlerin kişilerin çocuk sahibi olma tercihlerine müdahil 

olması düşüncesinin özellikle Avrupa toplumlarında bireysel haklar açısından 

olumsuz karşılanması bu önerinin tartışmalı diğer yönünü oluşturur. 

 Yaşlanma sorununa karşı önerilen göç çözümü ise ekonomik, sosyal, siyasi 

ve kültürel sonuçlarıyla başlı başına bir tartışma mevzusu konumundadır. Göç 

olgusunun doğası gereği getirdiği zorluklar (göç eden nüfusun uyum sorunu vb), göç 

eden insanların ekonomik katkısının göç alan ve veren ülkeler için ne yönde olacağı 

ve yaşlanan nüfus ve işgücü açısından ne miktarda göçe ihtiyaç duyulacağı gibi 

hususlar çerçevesinde yapılan tartışmalar, Avrupa Birliği emek piyasalarının işgücü 

ihtiyacını karşılamakta göç seçeneğinin önemini gösterir. Buna ilaveten göçmenlerin 

vasıflarıyla, göç edenlerin göçü alan ülkenin emek piyasalarına ve işgücüne olan 

etkileri önemli bir tartışma alanı sunmaktadır. Literatürde bu konudaki çalışmaların 

genel değerlendirmeler ve geleceğe yönelik öngörülerle sınırlı kaldığı görülmektedir.  

Avrupa Birliği’nin demografik göstergeleri ve bunun ekonomik gelişme 

üzerindeki etkilerini işleyen çalışmaların neredeyse tamamı Avrupa Birliği’nin 

demografik geleceği ile ilgili olumsuz öngörüler içermektedir. Bu araştırmaların 

bulguları Avrupa Birliği ülkelerinin tek başına ya da Birlik ölçeğinde demografik 

geçiş süreçlerinin ileri aşamalarına ulaştıklarını ve nüfus artış hızlarının durağan hale 
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geldiğini veya düşüş eğilimi taşıdığını göstermektedir. Bununla birlikte Avrupa 

Birliğine üye ülkelerin sürekli olarak artan ortalama yaşam sürelerine sahip olması 

sonucu hızla yaşlanan bir Avrupa Birliği gerçeği ortaya çıktığı, bunun ekonomik ve 

sosyal sonuçlarının ise negatif olacağı beklentisi yaygınlaşmaktadır.  

Son yıllarda giderek artan oranda karşılaşılan yaşlanan nüfus problemi yakın 

bir gelecekte Avrupa Birliği’nin ekonomik üretkenliğini ve siyasi etkinliğini düşürme 

potansiyeli taşımaktadır. Yaşanan bu demografik gerçeğin Avrupa Birliği ülkelerinin 

ekonomik ve sosyal yapılarında meydana getireceği gelişmeler arasında nüfusun 

yaşlanmasının emek piyasalarına en temel etkisi yaşanacak işgücü açığı olacaktır. 

Bunun yanında yaşlanan nüfusun emek piyasasından çekilmesine bağlı olarak 

emeklilik ve sosyal yardım harcamalarının artma eğiliminde olması ekonomik 

tabloyu daha da negatifleştirirken yaşlıların sağlık harcamalarının da doğal olarak 

artış göstermesi beklenmektedir. Tüm bu sorumlulukların karşılanması, ekonomik ve 

sosyal gelişmenin sürdürülebilmesi için gerekli üretkenliğin sağlanabilmesinde emek 

piyasalarına katılacak işgücü ve mevcut işgücünün yenilenmesi önem kazanmaktadır. 

Avrupa Birliği ülkelerinin nüfuslarının yaşlanma sorunuyla karşılaşması 

sonucu emek piyasalarında görülecek işgücü açığının karşılanması için ihtiyaç 

duyulan insan kaynağının Avrupa Birliği’ne komşu ülkeler başta olmak üzere, göç 

yoluyla tedarik edilmesi önerisi bu noktada önemli bir alternatif olarak öne 

çıkmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen demografik şartların AB 

ülkeleriyle karşılaştırıldığında daha avantajlı görünüme sahip olması bu öneriyi 

makul hale getirmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin sahip olduğu ekonomik, sosyal 

ve kültürel gelişmişlik seviyesine karşın, gelişmekte olan ülkelerin mevcut koşulları 

ile nüfus ve işgücü miktarındaki artış oranında istihdam sağlama olanağından yoksun 

olmaları, bu ülkelerdeki insanlar için Avrupa Birliği’ni çekici bir hale sokmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin halihazırda önemli miktarda göçmen barındırması ve tarihi olarak 

göç konusunda deneyimli olması bu seçeneği öne çıkarmaktadır. Tüm bu nedenlerle 

Avrupa Birliği emek piyasalarında karşılaşılacak işgücü ihtiyacının karşılanmasında 

göç seçeneği hem Birlik için hem de göç verecek ülkeler için mantıklı bir alternatif 

görünümündedir. Buna karşın literatürde Avrupa Birliği’nin ekonomik gelişmesini 

sürdürmek için ihtiyaç duyacağı emek gücünü ele alan çalışmaların, bu anlamda 

ciddi bir alternatif oluşturabilecek Türkiye’yi kapsamaması büyük bir eksiklik olarak 
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göze çarpmaktadır. Özellikle Türkiye’nin Avrupa tam üyeliği yolunda müzakerelere 

başlamış bir aday ülke konumunda olması ve demografik gerçeklerinin Avrupa 

Birliği ülkelerinden olumlu yönde farklılık arz eden bir görünüme sahip olması 

Türkiye’yi cazip bir seçenek olarak öne çıkarmaktadır.  

Tarihinde Avrupa ile sürekli karşılıklı ticari, siyasi ve sosyal ilişkiler içinde 

bulunmuş olan Türkiye, 1960’lı yıllardan itibaren Almanya başta olmak üzere 

Avrupa’nın değişik ülkelerine işgücü ihraç eden bir ülke olarak da işlev görmüştür. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin ihtiyaç duyduğu işgücü için gelecekte de böyle bir 

işlevi sürdürebilme kapasitesi taşıyıp taşımadığı araştırmaya değer bir alan teşkil 

etmektedir. Bu alanda gerçekleştirilecek bir araştırma Türkiye’nin Avrupa Birliği 

üyeliğinin stratejik değerinin yanı sıra bu Birliğin demografik yapısı üzerindeki 

muhtemel etkilerinin ve anlamının anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır.  

Türkiye halihazırda sahip olduğu 70 milyonun üzerindeki nüfusu, gelişmiş 

ülkelerin hayli üzerinde gerçekleşen nüfus artış oranı, batı standartlarında demokratik 

yönetim sistemine sahip olması ve bölgeye coğrafi yakınlığı nedeniyle Avrupa 

Birliği için ihtiyaç duyulan işgücü kaynağı olma yolunda önemli avantajlara sahiptir. 

Geçmişten bugüne Avrupa ile ekonomik, sosyal ve kültürel bağları hayli güçlenmiş 

bir ülke olarak Türkiye’nin, sahip olduğu tarihi deneyimin yanında, yukarıda ifade 

edildiği gibi Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yürüten bir Birlik aday ülkesi 

olması, bu noktada Türkiye için ayrı bir avantaj da oluşturmaktadır.  

Bunun karşın, demografik açıdan değerlendirildiğinde Türkiye’nin nüfus artış 

oranının da son yıllarda hızla düşmekte olmasıyla beraber, emek piyasalarına katılım 

oranlarının da düşme eğilimi göstermesi Türkiye açısından bu noktada dezavantaj 

teşkil etmektedir. Son yıllarda kırdan kente göçlerin artmasıyla beraber, istihdamın 

tarım ağırlıklı bir yapıdan uzaklaşması ve istihdamda yaşanan sorunlar ülkemizde 

işgücüne katılım oranlarının düşmesini beraberinde getirmiştir. Türkiye’de 

gerçekleşen işsizlik oranlarının Avrupa Birliği ve OECD standartlarının çok üzerinde 

olmasının yanı sıra, mevcut işgücü fazlasının eğitim, vasıf ve tecrübe açısından 

homojen bir görünüm arz etmemesi gibi etmenler de Türkiye’nin Avrupa Birliği 

emek piyasaları için etkin bir tamamlayıcı işgücü kaynak ülkesi olarak öne 

çıkmasının önündeki engeller olarak görünmektedir.  
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Tüm bunlara karşın, Avrupa Birliği’nin durağanlaşmış demografik yapısıyla 

karşılaştırıldığında Türkiye henüz gelişmekte olan ülkelere özgü demografik geçiş 

sürecini yaşamaktadır. Bu süreç çerçevesinde Türkiye nüfusunun 21. yüzyıl 

ortalarına kadar artış eğilimi göstermesi beklenmektedir. Yaşanan demografik geçiş 

sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, 21. yüzyıl ortasından itibaren Türkiye nüfusu 

artık genç bir nüfus olma özelliğini kaybedecektir. Bununla beraber, her ne kadar 

yüzyıl ortalarında Türkiye nüfusunun da durağan bir görünüm alması beklense de, 

Türkiye bu tarihe kadar Avrupa için önemli bir ek işgücü sağlayabilecek ülke 

konumundadır. Türkiye’nin işgücü kaynak ülkesi olarak öne çıkabilmesi için sahip 

olduğu insan kaynağının yalnızca nicelik olarak değil nitelik olarak da geliştirilmesi 

ve yeterliliğinin artırılması gerekmektedir. 

Bu çalışma, en temel olarak Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanma 

gerçeğinin sonucu karşılaşacağı işgücü açığı sorununun çözümünde göç seçeneğinin 

geçerliliğini tartışma amacındadır. Bu tartışmayı yaparken Avrupa Birliği tam üyeliği 

yolunda bir hayli yol almış Türkiye’nin Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu/duyacağı işgücü 

gereksinimini karşılamada ne denli uygun bir seçenek teşkil ettiği de ele alınacaktır. 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında bu çalışma yukarıda tanımlanan sorunsalı 

iki ayrı hipotez eşliğinde ele almayı amaçlamaktadır; 

 

 Avrupa Birliği’nin yaşadığı demografik gelişmeler ışığında, nüfusun 

yaşlanması sonucu emek piyasalarının yaşayacağı işgücü ihtiyacını 

karşılamakta en etkili seçenek işgücünün uluslararası göç ile temin 

edilmesi seçeneğidir. 

 Avrupa Birliği emek piyasalarının ihtiyaç duyacakları bu işgücünü göç 

yoluyla sağlamakta Türkiye tamamlayıcı işgücü kaynak ülkesidir.  

 

Bu hipotezler ışığında, öncelikle uluslararası işgücü göçünün Avrupa Birliği 

emek piyasalarının yaşlanma sonucu yaşayacakları işgücü ihtiyacını karşılamakta ne 

kadar etkili bir seçenek olduğu tartışılacaktır. Bu bağlamda, demografik açıdan 

Avrupa Birliği’nden farklı bir görünüm taşıyan ve Birlik üyesi olma yolunda 

ilerleyen bir ülke olan Türkiye’nin bu noktada ne kadar anlamlı bir seçenek 

oluşturacağı istatistik veriler ışığında irdelenecektir.   
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Çalışmanın doğası gereği yapılacak araştırma, saha çalışması yerine daha çok 

mevcut istatistik verilerden ve yazılı kaynaklardan yararlanmayı amaçlamaktadır. Bu 

bağlamda Avrupa Birliği emek piyasalarını kapsayan göstergeler ile göç istatistikleri 

önemli değerlendirme parametreleri olacaktır. Buna ilaveten belirli bir periyot 

dahilinde Avrupa Birliği ve Türkiye’nin demografik verileri ile emek piyasalarına ait 

istatistiklerin karşılaştırılması yoluyla, işgücü açısından Türkiye’nin AB için 

demografik tamamlayıcılığının geçerliliği test edilecektir. 

Bu bağlamda Avrupa Birliği resmi istatistik birimleri (EUROSTAT, vb), 

Birleşmiş Milletler, OECD ve Dünya Bankası gibi uluslar arası bilgi kaynakları ile 

Türkiye ölçeğinde Türkiye İstatistik Kurumu  (TÜIK) verileri, çeşitli sivil toplum 

kuruluşları ve akademik çalışmaların istatistik verileri değerlendirilecek ve bilgiler 

bir araya getirilerek sonuçlar yorumlanacaktır. 

Araştırmanın ilk bölümlerinde sorunun literatürdeki yeri ele alınacak ve 

demografik değişme ile ekonomik gelişme ilişkisi genel olarak değerlendirilecektir.  

Takip eden bölümlerde demografik bir sorun olarak yaşlanma sorunsalı ve 

yaşlanmanın muhtemel ekonomik etkileri ele alınacaktır. Bununla birlikte yaşlanma 

ile ortaya çıkan sonuçlarla ilgili çözüm önerileri de aktarılacaktır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise yaşlanma sorunsalı Avrupa Birliği 

ölçeğinde ele alınıp, Avrupa Birliği’nin demografik gerçekleri ışığında yaşlanmanın 

olası ekonomik etkileri ve çözüm alternatifleri değerlendirilecektir.  Bunu takip eden 

bölümlerde yaşlanan nüfus olgusuyla beraber Avrupa Birliği’nin karşılaşacağı işgücü 

açığının karşılanmasında göç seçeneğinin yeterliliği kapsamlı şekilde ele alınacak ve 

istatistiki veriler ışığında hipotezlerin geçerliliği test edilecektir. Bu noktada 

Türkiye’nin AB emek piyasalarının işgücü ihtiyacını karşılamada yetkinliği de etraflı 

şekilde tartışılacaktır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular çalışmanın sonuç 

bölümünde detaylı olarak aktarılacak ve sonuçlar yorumlanacaktır. 

 

  

   



1. NÜFUS ve İŞGÜCÜ PİYASASI İLİŞKİSİ 

 

 1.1. Demografik Değişimler, Yaşlanma ve İşgücü Piyasaları 

 1.1.1. Demografik Değişimlerin Ekonomik Gelişmeye Etkisi 

Nüfusta meydana gelen değişimlerin, ülkelerin ekonomik açıdan gelişmelerinde 

belirgin bir etkiye sahip olup olmadığı sorusu uzun yıllardır iktisat araştırmacıların 

üzerinde durduğu konu başlıklarındandır. Demografik faktörlerde görülen değişimlerin 

ekonomik gelişme üzerindeki etkilerini ele alan çalışmalar, nüfusla ilgili parametreler ve 

ekonomik ilerleme seviyesi arasındaki ilişkiyi çeşitli şekillerde değerlendirmişlerdir. 

Kişi ve toplumların refah artışını temsil eden ekonomik gelişme seviyesinin belirleyici 

unsuru olan üretim mekanizmasının en önemli öğesinin emek faktörü olması, konunun 

akademik çalışmalarda gördüğü ilginin esas nedenidir.  

Emeğin öznesi olan nüfus olgusunda meydana gelen değişmeler üretimi, 

dolayısıyla ekonomik gelişmeyi etkileme potansiyeline sahiptir. Ayrıca insan faktörünün 

ekonomik aktivitenin üretim dışındaki tüketim, tasarruflar vb. gibi diğer yönlerinde de 

belirleyici olması bu etkiyi daha bariz kılmaktadır. Bu bağlamda “nüfus, gelir ile birlikte 

bir ekonomide mal ve hizmetlere olan talebin şeklini ve miktarını belirleyici özellikte 

olması sebebiyle nüfusun büyüklüğü, yapısı, bilgi ve beceri düzeyi ile üretimin ve 

dolayısıyla ekonomik sisteminin temel girdisini” oluşturur.1 Nüfus-ekonomik gelişme 

ilişkisi bağlamında önemli olan, nüfusta meydana gelen değişimlerin ekonomik gelişme 

seviyesini olumlu veya olumsuz ne yönde etkileyeceğidir. Bu nedenle, konuyu inceleyen 

çalışmalarda nüfustaki değişimle ne ifade edildiği özel önem kazanmakta; nüfustaki 

değişmenin kimi zaman toplam nüfus miktarındaki artış ya da azalma şeklinde yaşanan 

gelişmeler olarak tanımlandığı da görülmektedir.2 Yapılan bu tanımlamalarda nüfustaki 

değişmelerin, ana olarak doğumlar, ölümler ve göçler olarak sınıflandırılan üç temel 

etkenden kaynaklandığı vurgulanmaktadır. 

                                                 
1 DPT, “Nüfus, Demografi Yapısı, Göç Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
Ankara, DPT Yayını, 2001, s.3. 
2 Sedat Murat, Dünden Bugüne İstanbul’un Nüfus ve Demografik Yapısı, İstanbul, ITO Yayınları,  
2006, s.88 
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Bu üç etken ekseninde bünyesinde değişimler yaşanan nüfus dinamikleri 

ülkelerin ekonomik kalkınma seviyesini, toplumların insan malzemesinin oluşumunu, 

ihtiyaç ve taleplerinin büyüklüğünü, üretim hacmini, yatırım gereksinmelerini ve 

tüketim oranlarını etkileme potansiyeline sahiptir. Nüfus ve ekonomik gelişme ilişkisini 

kapsayan literatürde, nüfusta yaşanan değişimlerin ekonomik gelişmeyi ne yönde 

etkileyeceğini ele alan çalışmaların genellikle üç temel görüş etrafında şekillendiği 

görülmektedir. Demografik yapıdaki değişimlerin ekonomik gelişmeyi olumlu yönde 

etkileyeceğini öne süren “demografik iyimserler”, olumsuz şekilde etkileyeceğini 

söyleyen “demografik kötümserler” ve her iki görüşe de mesafeli duran ve nüfusun 

ekonomik kalkınma üzerinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi olmadığını 

öngören “demografik tarafsızlar” bu üç görüşü oluşturmaktadır.  

Nüfus-ekonomik gelişme ilişkisi alanında yapılan ve bu üç görüş etrafında 

birleşen araştırmaların çoğu hareket noktası olarak 1800’lü yıllardaki fikir akımlarını 

almışlarlardır. Örneğin, Malmberg (vd.) 2006 yılında yaptıkları çalışmada demografik 

iyimserlerin fikri temellerini ünlü İngiliz iktisatçı Adam Smith’e kadar götürmüşlerdir. 

Buna göre Adam Smith’in başını çektiği demografik iyimserler nüfus artışının ekonomik 

kalkınmayı teşvik edici bir faktör olduğunu öne sürmektedir.3 Smith, Ulusların 

Zenginliği isimli klasik eserinde bir ekonomide üretkenliğin işgücünün bölümlenmesi 

yoluyla artırılabileceğini, bunun da nüfusun miktarının çoğalmasıyla mümkün olduğunu 

belirtmektedir. Adam Smith’e göre nüfusun miktarının artması sonucu iktisadi işleyiş 

içinde iş bölümü ve işgücünün uzmanlaşması hayata geçirilebilecek ve işgücünün 

uzmanlaşmasının sonucu olarak insanlar farklı alanlarda sahip oldukları becerileri 

sergileyebilecektir. Her bireyin farklı alandaki yetkinliğiyle gerçekleştireceği ekonomik 

üretimin, iyi organize edilmiş bir toplumda o toplumun tüm kesimlerine refah 

getireceğini4 öngören Smith, bu yönüyle demografik değişimlerin ekonomik gelişmeyi 

olumlu yönde etkilediğini savunan demografik iyimserler arasında sayılmaktadır.  

                                                 
3 Bo Malmberg (vd), Global Population Ageing and European Union External Policies, Stockholm, 
Institute for Futures Studies, 2006, s.53 
4 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Ed. By Kathryn 
Sutherland, New York, Oxford University Pres, 1998, s.18.  
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Demografik İyimserlik teorisi kötümserlerin aksine nüfus miktarında meydana 

gelecek değişimlerin, ekonomik kalkınmayı ve büyümeyi tetikleyeceğini savunmaktadır. 

Demografik iyimserlere göre, sınırlı olduğu ileri sürülen kaynaklara karşın insanoğlunun 

yenilikçi ve üretken yapısı sürekli olarak yeni üretim metotları geliştirmekte ve bunun 

sonucunda kaynakların zenginleştirilmesi ve maksimum düzeyde kullanımı ile 

ekonomik gelişmeyi sağlamak mümkün olmaktadır. Buna ilaveten yaşanan teknolojik 

ilerlemeler, insanların yaşam tarz ve düzeylerindeki gelişmeler nüfus artışlarını iktisadi 

kalkınma üzerinde olumsuz bir etken olmaktan çıkardığı gibi, ekonomik gelişmişlik 

seviyesine olumlu etkilerde de bulunabilir. Özellikle sınırlı olan toprak faktörünü üretim 

üzerinde kısıtlayıcı bir unsur olarak görmeyen demografik iyimserler, insanoğluna 

yetecek üretim için rekabetçi piyasa başta olmak üzere diğer faktörlerin etkili olacağını 

öne sürmüşlerdir. İyimserlere göre, nüfus demografik kötümserlerin öne sürdüğü gibi 

geometrik olarak artsa bile kişi başına üretim seviyelerinin sınırlamalara uyarlanması 

gerekmemektedir.5 Ancak demografik iyimserler arasında sayılan Julian Simon’un 

“Ultimate Resource” adlı eserinden alıntı yapan bir başka çalışmada ise, hızlı nüfus 

artışının üretim fazlalaşmasını beraberinde getirmesi sonucu, ekonomik kalkınmayı 

hızlandıracağı vurgulanmaktaysa da, bunun istatistiksel açıdan yeterince güçlü bir 

destekten yoksun bulunduğu belirtilmektedir.6 

Literatürde Demografik iyimserlerin karşısında bir başka İngiliz iktisatçı Thomas 

Malthaus’un görüşlerinin öncülük ettiği demografik kötümserlerin konumlandırıldığı 

görülmektedir. Malthaus’un dünyada nüfusun miktarında yaşanan artışların özellikle 

insanların beslenme araçları üzerinde menfi yönde baskı oluşturacağı bunun da 

insanlığın sefaletine yol açacağını öne süren karamsar görüşü demografik kötümserlik 

yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Gerçekten de Malthus’un 1798’de yayınlanan 

“An Essay on the Principle of Population” adlı eserinde, üreme ve beslenmeyi insanların 

temel fonksiyonları olarak tanımladığını ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak ortaya 

                                                 
5 Isaac Ehrlich, Francis Lui, “The Problem of Population and Growth: A Review of the Literature from 
Malthus to Contemporary Models of Endogenous Population and Endogenous Growth”, Journal of 
Economic Dynamics and Control, No 21, 1997, pp.205-242, s.214. 
6 Jonathan Grant (vd), Low Fertility and Population Aging; Causes, Consequences and Policy 
Options, Santa Monica, RAND Cooperation Publication., 2003, s. 17. 
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çıkacak nüfus artışının meydana getireceği yeni nüfusun yaşamlarını sürdürmelerine 

yardımcı olacak doğal kaynakları ise sınırlı olarak değerlendirdiği görülmektedir. 

Malthus’a göre, kontrol altına alınmadığı takdirde, nüfus geometrik oranlarla (1, 2, 4, 8, 

16, 32, 64, 128, 256, 512… vb) artarken, kaynaklar aritmetik oranlarla (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10…vb) artmakta ve ortaya doğal kaynaklar aleyhine bir denge çıkmaktadır.7 

İlerleyen yıllarda toplam nüfus oranıyla, insanlığın yaşamını sürdürmesine yardımcı olan 

kaynaklar arasındaki dengenin sürekli olarak ikinci faktör aleyhine gelişeceğini 

vurgulayan Malthus, nüfus artışlarının açlık, sefalet ve savaşlara yol açmak suretiyle 

insanlığı olumsuz bir geleceğe taşıyacağını dile getirmektedir.  

Malthus’la başlayan demografik açıdan kötümser değerlendirmeler 1940’lı 

yıllarda bile özellikle muhafazakar demograflar tarafından dile getirilmiş, nüfusun 

miktar olarak artmasının ekonomik kalkınmayı frenleyeceği öne sürülmüştür. Kötümser 

bakış açısıyla yapılan bu değerlendirmelerde de ana hareket noktasını yine doğal 

kaynaklar üzerindeki nüfus baskısı oluşturmuştur. Bu değerlendirmelerde, devletlerin 

nüfusun artmasını yavaşlatmak amacıyla yüksek doğum oranlarını önleyici önlemler ve 

aile planlaması programlarını özendirdiği belirtilmekte böylece nüfusun kontrol altına 

alınması yoluyla ekonomik kalkınmanın sağlanabileceği ifade edilmektedir.8  

Arz ve talep dengesi ekseninde şekillendirilen ve demografik kötümserler 

arasında sayılabilecek diğer yaklaşımda ise, yine nüfusun sayısal değişimi göz önüne 

alınarak “demografik düşüş” kavramı kullanılmış ve giderek düşen doğum oranlarının 

ekonomi üzerinde, talebi sürdürecek tüketici sayısındaki azalma yoluyla negatif etkiler 

bırakacağı öngörülmüştür. İngiliz ekonomist John Maynard Keynes’e dayandırılan bu 

görüş, nüfus faktörünün iktisadi açıdan tüketici işlevini ön plana çıkarmak suretiyle 

nüfus ve ekonomik kalkınma ilişkisi bağlamında üretim boyutunun dışında bir yaklaşım 

sunuyor olsa da, ‘kötümser’ ekol arasında sayılmaktadır.9  

                                                 
7 Thomas Malthus, An Essay on the Principle of Population, London, Printed for J.Johnson, 1798, s.9 
8 David E. Bloom, David Canning, Jaypee Sevilla, The Demographic Dividend: A New Perspective on 
the Economic Consequences of Population Change, Santa Monica, Rand Cooperation Publications, 
2003, s.3. 
9 Alasdair Murray, “Growing Old Gracefully: How to Ease Population Ageing in Europe”, EU 2020 
Essay, London, Center for European Reform, 2008, s.20 
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Demografik değişimlerin ekonomik gelişme üzerindeki etkisini ele alan üçüncü 

akım ise “demografik tarafsızlar” diye adlandırılan ve nüfustaki değişimlerin ekonomik 

kalkınma üzerinde olumlu ya da olumsuz belirgin bir etkisi olmadığını savunan fikri 

ekoldür. Demografik tarafsızlık özellikle 1980’ler ve 1990’larda önem kazanmış ve bu 

görüşün savunucuları ekonomik bir gösterge olarak aldıkları kişi başına gelir ile nüfus 

artış oranları arasında ciddi bir ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Demografik 

tarafsızlara göre nüfus miktarındaki artışın ekonomik gelişme üzerinde tek başına bir 

etkisi yoktur, ancak serbest ticaret, eğitim seviyeleri ve diğer mekanizmalar nüfusla 

beraber ekonomik kalkınma seviyesini etkileyebilirler.10 Buna göre nüfus dinamiklerinin 

ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini değerlendirebilmek için demografik faktörlerin 

yanında birçok farklı değişkenin de hesaba katılması gerekmektedir.  

Literatürde demografik tarafsızlar olarak nitelenen düşünce akımının nüfus-

ekonomik gelişme ilişkisine yaklaşımlarında, demografik faktörlerin ekonomik 

gelişmenin bazı yönleri üzerinde nötr diğer bazı alanlarında ise etkili olduğu görüşüne 

de rastlanılmaktadır. Kelley ve Schmidt, 2002 yılında hazırladıkları bir çalışmada 

demografik faktörlerin iktisadi üretim üzerindeki etkisinin nötr olmasına karşın, 

ülkelerin toplam gelir seviyeleri üzerinde pozitif yönde etki yaptığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Çalışmaya göre, 1960-1995 yılları arasında demografik faktörler, dünyada 

kaydedilen gelir artışını belirleyen etmenler içinde % 9’luk bir orana sahiptir.11 

Nüfus artış hızının ekonomik gelişmeyi ne engellediğini ne de teşvik ettiğini 

vurgulayan demografik tarafsızların, teorilerini özellikle iki temel üzerine inşa ettikleri 

görülmektedir. Demografik tarafsızlar için nüfus ve ekonomik kalkınma ilişkisinde 

nüfus miktarının etkisinin nötr olmasının ilk nedeni, ekonomik gelişmeye etki edecek 

“nüfus değişkeninin büyümesi ve yaş yapısındaki değişimlerin demografik dönüşümden 

kaynaklanması” gerektiğidir. Diğer bir ifade ile nüfusun yapısal olarak değişimi nicelik 

olarak değişiminden daha önemli olarak görülmelidir. Nüfus ve ekonomik gelişme 

                                                 
10David E. Bloom, David Canning, “Global Demography: Fact, Force and Future”, WDA-HSG 
Discussion Papers on Demographic Issues, 2006, s.26 (Çevrimiçi): http://mpra.ub.uni-muecnhen.de/2577. 
11Allen C. Kelley, Robert M. Schmidt, “Evolution of Recent Economic-Demographic Modeling: A 
Synthesis”, Journal of Population Economics, Vol.18, Number.2, 2005, pp.1432-1475, p.1455. 
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ilişkisinde demografik tarafsızlar için önem taşıyan ikinci boyut ise insanların ekonomik 

ihtiyaç ve katkılarının yaşamlarının değişik devrelerinde farklılık gösterebileceği 

gerçeğidir.12 Bu görüş çerçevesinde, demografik faktörlerin iktisadi kalkınmaya olan 

etkisini değerlendirirken ele alınan nüfus grubunun yapısal özelliklerini dikkate almak 

miktar açısından yapılacak bir değerlendirmeden daha efektif olarak ifade edilmektedir.  

Bu iki unsur etrafında şekillenen düşünce yapısı, son yıllarda demografik 

değişim-ekonomik gelişme ilişkisini inceleyen çalışmalarda nüfusu miktar olarak ele 

almak yerine nüfusun yapısının daha fazla önem kazandığını göstermektedir. Gerçekten 

de literatürde demografik faktörlerin geçirdiği değişimlerin ekonomik gelişmeye 

etkilerini ele alan çalışmalarda konunun genellikle nüfusun miktarındaki artış ya da 

düşüşler ile ekonomik büyüme oranları boyutunun karşılaştırılmasıyla ele alındığı 

görülmektedir. Klasik dönem iktisatçılarının ve bu çalışmalardan beslenen araştırmaların 

doğal kaynaklar ve insan faktörü üzerinde yoğunlaşarak yaptığı nüfusta yaşanan 

değişimler ve ekonomik gelişme ilişkisi değerlendirmeleri örneğin, ilerleyen yıllarda 

ekonomik kalkınmayı önemli ölçüde etkileyen değişkenler olarak ortaya çıkan 

teknolojik gelişmeleri gözden kaçırmış gözükmektedir.13 Nüfus artışı gibi demografik 

değişimlerin, “insanların başta toprak olmak üzere doğal kaynaklara erişimini ve 

dolayısıyla refah düzeyini önemli ölçüde etkileyen unsurlardan birisi”14 ya da 

“ekonomik gelişme temposu içinde işgücü artışını, sermaye birikimini, teknolojik 

gelişmeyi ve doğal kaynakların kullanılmasını etkileyen önemli bir unsur”15 olduğu 

düşünüldüğünde nüfusun miktarı elbette bir değer ifade etmektedir.  Ancak özellikle son 

yıllarda hazırlanan çalışmalar göstermektedir ki, nüfus-ekonomik kalkınma ilişkisi söz 

konusu olduğunda nüfus miktarından ya da nüfus miktarındaki artış ve azalışlardan çok 

nüfus yapısının ne şekilde değiştiğinin dikkate alınması daha önemlidir.  

                                                 
12David E. Bloom, David Canning, “Global Demographic Change: Dimensions and Economic 
Significance”, s.11, 2005, (Çevrimiçi): http://www.hsph.harvard.edu/pgda/working/working_paper1.pdf  
13Allen C. Kelley, Robert M. Schmidt, “Economic and Demographic Change: A Synthesis of Models, 
Findings, and Perspectives”, Population Matters; Demographic Change, Economic Growth, and 
Poverty in the Developing World, Ed.by. Nancy Birdsall, Allen C. Kelley, Steven W. Sinding, New 
York, Oxford University Press, 2001, s.76. 
14 Fikret Şenses, Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, 3.B., İstanbul, İletişim Yayınları, 2003, s.154. 
15 DPT, a.g.e, s.17.  
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 Nüfus artış hızının tek başına bir değişken olarak ekonomik gelişme üzerindeki 

etkileri sınırlı olacağı bu değerlendirmeler ışığında net şekilde görülmektedir. Bloom ve 

Canning’in 2004 yılında yaptığı araştırmada nüfusun sayısal değeri üzerinde yapılan 

araştırma ve tartışmaların, nüfusun yaş yapısındaki değişimlerin önemi konusuna 

yeterince yer vermediği vurgulanmış ve yüksek doğum oranlarından kaynaklanan nüfus 

artışı ile düşük ölüm oranlarından kaynaklanan nüfus miktarındaki artışların ekonomik 

sonuçlarının birbirinden oldukça farklı olacağı ifade edilmiştir. Bunun nedeni yüksek 

doğum veya düşük ölüm oranlarından kaynaklanan nüfus artışlarının kendilerine özgü 

yaş grupları ve nüfus yapıları ortaya çıkarmasıdır.16 Bloom ve Williamson 1999 yılında 

bu noktanın altını bilhassa çizmişler ve nüfusun yaş grupları arasındaki dağılımının genç 

veya yaşlılar anlamında hangi yönde değiştiğinin ekonomik gelişme üzerinde etkili 

olacağını savunmuşlardır. Nüfus içindeki genç ve yaşlı kesimlerin oranları, cinsiyet 

açısından hangi grubun nüfusta ağırlıkta olduğu ekonomik açıdan değişik sonuçlar 

doğurabileceği gibi, nüfusun yapısında meydana gelecek değişimlerin ardından 

görülecek ekonomik etkilerin en az 40-50 yıllık demografik süreçleri kapsayacak “geçiş 

dönemleri” sonucunda gerçekleşmesinin mümkün olacağı görülmüştür.17  

Nüfusun miktarına nazaran nüfusun yaş grupları arasında dağılımının zaman 

içinde ne yönde değişim gösterdiği, çocukların, çalışma çağındaki nüfus kesimlerinin ya 

da yaşlıların toplam nüfus içindeki oranlarının büyüklüğü gibi nüfusun yapısıyla ilgili 

değişkenlerin, nüfus ve ekonomik gelişmişlik arasındaki ilişkide daha belirleyici bir rol 

oynadığı görülmektedir. Toplumların ekonomik gelişmesini etkileyen bir faktör olarak 

ele alındığında mutlak nüfus miktarının niceliksel olarak tek başına bir değer ifade 

etmediği bariz şekilde ortaya çıkmakta ve mutlak nüfusun rakamsal olarak ifadesinin 

ekonomik açıdan daha az anlam taşıdığı söylenebilir. Bu nedenle, nüfus ile ekonomik 

gelişme ilişkisinde belirleyici olan, diğer bir deyişle ekonomik gelişmeyi hızlandıran 

veya yavaşlatan, nüfusun sayısal büyüklüğü değil, nüfus yapısının nasıl oluştuğudur.18   

                                                 
16 David E. Bloom, David Canning, a.g.e, s.24 
17 David E. Bloom, Jeffrey G.Williamson, “Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging 
Asia”, NBER Working Paper 6268, 1999, s.3, (çevrimiçi):http://www.nber.org/papers/w6268  
18  Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, 8.B., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2000, s.104 
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1.1.2. Demografik Geçiş ve Dönüşüm Süreci 

Nüfus ve ekonomik kalkınma ilişkisi ele alınarak yapılan tartışmalarda bu 

ilişkinin değerlendirilmesinde nüfusun bir değişken olarak miktar itibarıyla artışından 

çok nüfus yapısındaki değişimlerin önemli olduğu görülmektedir. 1990’lı yılların 

sonlarından itibaren yapılan araştırmalarda nüfus ve ekonomik gelişme ilişkisinin 

nüfusun yapısı ve demografik değişim bağlamında ele alınması eğilimi ağırlık 

kazanmıştır. Demografik yapıdaki değişimlerin toplumun iktisadi aktivite de dahil 

olmak üzere tüm boyutlarını etkileyici özellikte olması nüfus yapısındaki değişimlerin, 

ekonomik sonuçlarıyla bir anlam kazanmasını doğurmaktadır. Yaş grupları olarak 

çocukların, çalışma çağında bulunan yetişkinlerin ya da 65 yaş üstü nüfus kesimlerinin 

toplam nüfus içinde ağırlık taşıması ekonomik gelişmeyi farklı şekillerde etkileme 

potansiyeline sahip olduğundan ekonomik gelişme ilişkisi bağlamında önemli olan nokta 

nüfusun yaş yapısının ne yönde değiştiğidir. Örneğin, genç nüfusun toplam nüfus içinde 

payının artması, genç nüfus bağımlılık oranları üzerinden kişi başına gelir seviyesini 

negatif yönde etkilerken, çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfus içindeki payının 

artmasının ekonomik kalkınmayı pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.19 Nitekim, 

demografik yapıdaki değişimlerin, bilhassa nüfusun yaş grupları arasında dağılımı 

yoluyla ekonomik göstergeleri etkilemesi değerlendirildiğinde, iki ana nokta öne 

çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, insanların yaşamlarının değişik dönemlerinde 

ihtiyaçlarının ve sağladıkları ekonomik katkılarının farklılık gösterdiği gerçeğidir. 

Burada önemli olan husus toplam nüfusun ağırlıklı olan kısmının hangi yaş grubunda 

yoğunlaştığıdır. Çünkü nüfusun çocuklardan oluşan bölümü üretime katkı sağlamayan 

yalnızca tüketici grupta yer alırken, çalışma çağındaki nüfus hem üretici hem tüketici, 

hem de bağımlı nüfus kesimleri için de tasarruf edici özellikler taşırlar. Yine 65 yaş üstü 

nüfus grupları ise ağırlık olarak nüfusun tüketici grubunda yer aldıklarından dolayı 

genellikle bağımlı nüfus dediğimiz grubu oluşturmaktadırlar.20 

                                                 
19 Bo Malmberg (vd), a.g.e, s.57 
20 David E. Bloom, David Canning, “Contraception and the Celtic Tiger”, Economic and Social Review, 
Vol.34, No.3, Winter 2003, pp.229-247, s.232 
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 İkinci olarak, nüfusun yapısında görülen değişimlerin “yüksek doğurganlık ve 

ölüm oranlarının etkin olduğu bir demografik süreçten doğum ve ölüm oranlarının 

yavaşladığı bir demografik süreç”21 olarak tanımlanan “Demografik Geçiş” olgusunun 

sonucu olarak ortaya çıkmasıdır. Nüfusun yapısının evrimi ve nüfusun yaş gruplarının 

dağılımı üzerinde belirleyici etkileri olan demografik geçiş süreci, nüfus ve ekonomik 

kalkınma ilişkisinin anlaşılmasında ciddi bir yer tutmaktadır.  

Klasik formuyla demografik geçiş, sanayileşme süreci ile birlikte kontrolsüz 

kalan yüksek doğum oranlarının artması ile başta beslenme, sağlık ve ulaşım olmak 

üzere insanların yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak önce ölüm oranlarının 

sonra da doğum oranlarının düşmesi sonucu ortaya çıkan demografik süreç olarak 

görülmektedir.22 Tüm demografik geçiş süreçleri yüksek doğum ve ölüm oranlarının 

hakim olduğu bir demografik rejimden, doğum ve ölüm oranlarının yavaşladığı, 

dolayısıyla ortalama yaşam beklentisinin arttığı ve nüfus artışının azaldığı ya da 

durakladığı bir demografik ortama dönüşümü ifade eder. Gelişen sağlık imkanları, 

doğum kontrol mekanizmaları ve iyileştirilen yaşam şartları demografik geçişin ortaya 

çıkmasını tetiklemek suretiyle nüfusun yaş yapısını ve miktarını etkiler. Demografik 

geçiş konusunda literatürde yer alan çalışmalar, bu dönüşüm sürecinin toplumlar için 

belirli bir düzlemde aşamalarla yaşandığını göstermektedir. Kimi araştırmalarda bu 

konuda birbirinden farklı yaklaşımlar olsa da demografik geçişin en genel olarak üç ayrı 

safhada gerçekleştiği konusundaki görüş ağır basmaktadır.23: 

 Demografik geçişin ilk aşamasında; toplumda gerçekleşen doğum ve ölüm 

oranlarının çok yüksek seviyelerde seyretmektedir ve bunun sonucunda nüfus 

artışı oldukça düşük oranlarda gerçekleşmektedir. 

 Demografik geçiş sürecinin ikinci aşamada; ekonomik imkanların gelişmesi, 

sanayileşmenin ilerlemesi ve özellikle sağlık hizmetlerindeki iyileştirmelerin 
                                                 
21 Mustafa Gündüz (vd), Nüfus Sorunu; Eğitim ve Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Bağlamında 
Türkiye’de Doğurganlık, Ankara, Anı Yayıncılık, 2005, s.107. 
22 Simon Szreter, “The Idea of Demographic Transition and the Study of Fertility Change: A Critical 
Intellectual History”, Population and Development Review, Vol.19, No.4, December 1993, pp.659-701, 
p.661 
23 Jonathan Grant (vd), Low Fertility and Population Aging; Causes, Consequences and Policy 
Options,  s.9 
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sonucu olarak ölüm oranları düşmekte, buna karşın doğum oranları yüksek 

seyretmektedir. Bu gelişmelerin sonucu olarak nüfus hızlı şekilde artmaktadır. 

Bu aşamada bilhassa genç nüfus miktarında büyük artışlar görülür.  

 Demografik geçişte üçüncü aşamada; ekonomik kalkınma ve eğitim 

seviyesinin iyice arttığı bir toplumsal yapıda doğum ve ölüm oranlarının oldukça 

düşük olduğu ve böylece nüfus artışının yavaşladığı hatta durduğu gözlemlenir. 

Üçüncü aşamada ortalama yaşam beklentisi giderek artmaktadır.24  

Buna göre, demografik geçiş sürecinin ilk aşamasının sonlarından itibaren ölüm 

oranlarının düşmesi ve doğum oranlarının yüksek seyretmesi ile birlikte artan ortalama 

yaşam beklentisi özellikle genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının dolayısıyla “genç 

nüfus bağımlılık oranlarının” artmasına yol açmaktadır. Genç nüfusun bu hızlı artışını 

kapsayan dönem literatürde “bebek patlaması” dönemi olarak da adlandırılmaktadır. 

Demografik geçişin bundan bir sonraki aşamasında ise, eğitim olanaklarının artması, 

doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaşması, gelir artışları ve kadınların işgücüne daha 

fazla katılması gibi nedenlerle doğum oranlarının da düşmesiyle birlikte “genç nüfus 

bağımlılık oranları” giderek düşmekte ve çalışma çağındaki nüfus hızlı bir artış 

göstermektedir. Üretim fonksiyonu açısından ciddi bir potansiyel taşıyan bu nüfus 

grubunun doğru değerlendirilmesi durumunda önemli bir ekonomik ivme oluşturulabilir. 

Demografik geçiş sürecinin son aşamasında azalan doğum ve ölüm oranları sonrası 

uzayan ortalama yaşam beklentisi ve bunun sonucunda ortaya çıkan yaşlanan nüfus 

olgusu “yaşlı-nüfus bağımlılık oranları”nın artmasını da beraberinde getirir. Yaşlı 

nüfusun ihtiyaçlarının finansmanının karşılanması nüfusun çalışan kesimlerinin üzerine 

daha fazla ekonomik yük binmesi anlamına gelmektedir.25 Nüfusun yapısında 

demografik geçiş süreciyle birlikte yaşanan dönüşümün ilk ve son aşamalarında artan 

genç ve yaşlı nüfus kesimleri toplumun geri kalan çalışan ve üreten bölümleri üzerine 

daha büyük finansal yükler getirmektedir. Ancak, “bebek patlaması” dönemlerinin 

ardından ortaya çıkan çalışma çağındaki nüfus fazlasının sağladığı potansiyel işgücü, iyi 

                                                 
24 Sedat Murat, Dünden Bugüne İstanbul’un Nüfus ve Demografik Yapısı, s.38 
25 Ronald Lee, “The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change”, The Journal of 
Economic Perspectives, Vol.17, No.4 (Autumn), 2003, Pittsburgh, pp.167–190, p.182.  
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değerlendirilmesi halinde, ülkelerin iktisadi kalkınmaları yolunda önemli bir fırsat 

sunmaktadır.26 Demografik geçiş süreçlerinde nüfusun yapısını etkileyen doğum ve 

ölüm oranlarında yaşanan düşüşlerin birbirinden farklı dönemlerde ortaya çıkması bu 

ekonomik atılım fırsatının ortaya çıkmasının temel nedenidir.  

Demografik geçiş süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik atılım ve 

gelişme fırsatı literatürde “demografik fırsat penceresi” kavramıyla ifade edilmektedir. 

Bir ülkenin veya toplumun nüfusunun yapısında meydana gelen yapısal değişimlerin 

sonucunda toplum nüfusunun büyük kısmının çalışma çağında yoğunlaşması ve bu 

nüfus kesimlerinin verimliliğinin artmasıyla ortaya çıkan demografik fırsat penceresi27, 

doğru destekleyici ekonomik ve sosyal politikalarla birlikte değerlendirildiğinde 

ülkelerin ekonomik büyümelerini olumlu yönde etkileyebilir.  

Demografik geçiş süreciyle birlikte ortaya çıkan ve özellikle çocuk ölümlerinin 

hızla düşmesiyle somut hale gelen “bebek patlaması” kuşakları çalışma çağındaki 

nüfusun artmasına yol açmaktadır. Bunu takiben doğum oranlarının düşmesiyle beraber, 

genç nüfusun bağımlılık oranları azalır ve nüfusun yaş yapısının bu yönde evrimi 

demografik fırsat penceresinin, toplumlar için ciddi bir ekonomik kalkınma imkanı 

olarak ortaya çıkmasına neden olur. Bilhassa “bebek patlaması” ile oluşan nüfus 

gruplarının çalışma çağına katılacak yaşa gelmesiyle birlikte, ekonomik aktiviteyi 

hızlandıracak işgücü arzı fazlalaşma eğilimi gösterir. İşgücü açısından bu verimli 

dönem, insan kaynağının istihdam edilip üretkenliğe yöneltilmesi halinde hem üretimin 

artmasını hem de gelecek için tasarrufların ve yatırım imkanlarının genişlemesini 

sağlayabilir. Ancak bunun hayata geçirilebilmesi için demografik fırsat penceresi 

sonucunda ortaya çıkan işgücü fazlasının etkin şekilde istihdam edilebilmesi ve 

ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. İktisadi açıdan avantaj olabilecek bu işgücü 

fazlasının, etkin politika ve uygulamalarla istihdama ve üretime yöneltilemediği 

durumlarda işsizlik sorunuyla karşılaşılması kaçınılmazdır.   

                                                 
26 World Bank, “Development and Next Generation”, in 2007 World Development Report, Washington 
DC, World Bank Publication, 2006. s.26 
27 David E. Bloom, David Canning, Jaypee Sevilla, The Demographic Dividend; A New Perspective on 
the Economic Consequences of Population Change, s.30 
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Demografik Fırsat Penceresi’nin iktisadi gelişmeyi belirleyen sonuçlarını ele 

alan çalışmalarda, bu ekonomik sonuçların fırsat Penceresi’ni ortaya çıkaran süreçlere 

bağlı olarak iki aşamalı bir düzlemde gerçekleştiği gösterilmektedir. Bu yaklaşıma göre 

demografik geçişin ilk aşamasında doğum ve ölüm oranlarının düşmesi neticesinde 

genç nüfus miktarının azalması ve çalışan nüfus oranının artmasıyla beraber bağımlı 

nüfus oranlarının düşmektedir. Bağımlı nüfus kesimlerinin nüfus içinde miktarının 

azalması neticesinde oluşan kaynakların ekonomik kalkınmaya yönlendirilmesiyle 

birlikte nüfusun kişi başına gelir seviyesinin artması birinci demografik fırsat 

penceresini oluşturmaktadır. Demografik fırsat olgusunun ikinci aşaması ise yaşlanan 

çalışan nüfus kesimlerinin, ortalama yaşam beklentilerinin artması sonucu uzayan 

emeklilik dönemleri için yaptıkları tasarrufla gündeme gelmektedir. Emeklilik 

tasarrufların zaman içinde birikmesiyle oluşan gelir fazlasının yatırım ve ekonomik 

aktiviteye yönlendirilmesi suretiyle demografik fırsat’ın ikinci boyutu ortaya 

çıkmaktadır.28  

Demografik geçiş ve Demografik fırsat penceresini konu alan çalışmalarda öne 

çıkan bir başka önemli noktanın da demografik fırsatın hangi mekanizmalarla ortaya 

çıktığı konusu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda literatürde kabul gören yaklaşım 

genel olarak demografik fırsat penceresi olgusunun ekonomik kalkınma açısından üç 

temel sonuç ekseninde etkin olduğu yolundaki görüştür: 

 İşgücü Arzı: demografik geçiş süreçleri neticesinde ortaya çıkan “bebek 

patlaması” neslinin çalışma çağına gelmesi ve doğurganlık oranlarının da 

düşmesi sonucu bağımlılık oranları düşer. Ortaya çıkan çalışma çağındaki nüfus 

üretime yönlendirilmek suretiyle ekonomik gelişme için önemli bir avantaj teşkil 

eder. Ayrıca, aile birimlerinin küçülmesiyle ve modernizmle birlikte değişen 

yaşam alışkanlıklarının sonucunda kadınların işgücüne katılımı artar ve bu 

durum ekonomik kalkınmayı olumlu yönde etkileyici bir rol oynar. 

                                                 
28 Ronald Lee, Andrew Mason, “What is the Demographic Dividend?”, Finance and Development, 
September 2006, Volume 43/3, (çevrimiçi):http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2006/09/basics.htm      
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 Tasarruflar: artan ortalama yaşam süreleri başta olmak üzere nüfusun yapısında 

yaşanan değişimler sonucu daha uzun süre yaşama beklentisine giren insanların 

tasarruf eğilimleri artar ve böylece yatırım için kullanılabilecek ekonomik açıdan 

büyük değer taşıyan önemli bir maddi birikim sağlanması mümkün olur. 

 İnsan Kaynakları: demografik geçiş sürecinin sonucu olarak uzayan ortalama 

yaşam beklentisi insanları daha sağlıklı şartlarda yaşamaya yöneltir. Özellikle 

eğitime yapılan yatırımlar başta olmak üzere insanların yaşam kalitelerinde 

meydana gelen köklü değişiklikler, insan kaynaklarının gelişimini sağlamak 

suretiyle ekonomik ilerlemeye de katkı yapmaktadır.29 

Bununla birlikte, demografik fırsat penceresi kavramı etrafında gerçekleştirilen 

tüm araştırmalarda demografik geçiş ve demografik fırsatın ekonomik gelişmeye olan 

katkısının kendiliğinden ortaya çıkmasının mümkün olmadığı, olumlu bir sonucun elde 

edilmesinin ancak doğru ekonomik ve sosyal politikaların demografik fırsat penceresi ile 

birlikte kullanılması halinde mümkün olacağı konusunda görüş birliği bulunmaktadır. 

İktisadi manada demografik fırsat penceresinin muhtemel faydalarından yararlanmak ve 

ekonomik gelişmeyi hızlandırmak için açık piyasa ekonomisi, serbest rekabet ve 

istihdam artırıcı politikaların oluşturulması başta olmak üzere “doğru politika” 

araçlarının kullanılması gerekliliği önerisi dile getirilmektedir.30  

Demografik geçiş süreci ile demografik fırsat olgusunun ekonomik gelişme 

açısından katkısını literatürde somutlaştıran iki ayrı örnek bulunmaktadır: Doğu Asya 

ülkelerinin 1990’lı yıllarda yaşadığı hızlı ekonomik kalkınma ve İrlanda örneği. Doğu 

Asya ülkelerinin 1960’lardan başlayarak 1990’lı yılların ortalarına kadar yaşadığı hızlı 

ekonomik büyüme demografik değişimin ekonomik gelişme üzerindeki etkisini en iyi 

anlatan örneklerden birisidir. Gerçekten de 1950 ile 2000 yılları arasında Doğu Asya 

ülkelerinde çocuk ölümlerinin oranları binde 180’ler seviyesinden binde 34 seviyesine 

düşmüş, buna karşın yine aynı dönemde her kadın başına doğan çocuk sayısı da 6’dan 

2’ye gerilemiş ve bu ölüm ve doğum oranlarının düşmesi arasındaki zaman diliminde 

                                                 
29 David E Bloom, David Canning, Jaypee Sevilla, “Economic Growth and the Demographic Transition”, 
NBER Working Paper No. 8685, 2001, p.23. (çevrimiçi):http://www.nber.org/papers/w8685  
30 David E. Bloom, David Canning, “Contraception and the Celtic Tiger” s.243 
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ortaya çıkan “bebek patlaması” nüfusu, takip eden yıllarda çalışma çağındaki nüfusun 

birkaç kat artmasına yol açmıştır. Bebek patlaması jenerasyonunun çalışma çağına 

ulaşmasıyla birlikte ortaya çıkan işgücü fazlası bu dönemde Doğu Asya ülkelerinin 

yaşadığı ve “ekonomik mucize” olarak nitelenen hızlı ekonomik gelişmenin temel etkeni 

olmuştur.31 Literatürde demografik fırsat penceresi olgusunun ekonomik etkisini 

anlamlandıran en somut örneklerden birisi olarak gösterilen Doğu Asya ülkelerinin 90’lı 

yıllardaki ekonomik kalkınmasının sağlanmasında, demografik değişimlerle ortaya çıkan 

verimli insan kaynağını bu ülkelerde uygulanan isabetli ekonomik ve sosyal politikalarla 

doğru şekilde değerlendirilmesinin büyük rolü olduğu bir gerçektir.  

İrlanda’nın 90’lı yıllarda gösterdiği güçlü ekonomik performans da demografik 

geçiş süreciyle oluşan dönüşümün iktisadi sonuçlarına örnek olarak gösterilmektedir. 

1980’lere kadar İrlanda Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde olan (kadın başına 3.5) 

doğum oranıyla farklı bir demografik görünüme sahipti. Özellikle doğum kontrol 

yöntemlerinin yasalarla yasaklanmış olması bu ülkedeki yüksek doğum oranlarının en 

önemli nedenini oluşturmaktaydı. Bu yasağın 1980’li yılların ortalarından itibaren 

göreceli olarak kaldırılmasıyla İrlanda’nın doğum oranları hızla azalarak sadece 1980 ile 

1990 arasında binde 21’den binde 14’e kadar geriledi.32 Bunun sonucu olarak 

1960’lardan 1990’lara kadar olan dönemde yıllık yüzde 3.5 seviyesinde gerçekleşen 

İrlanda’nın ekonomik büyüme hızı, 1990’lı yıllarda yıllık yüzde 5.8 seviyesine yükseldi. 

Avrupa ülkelerinin çok üstünde gerçekleşen bu büyüme hızının ortaya çıkmasının 

sebepleri arasında, doğum oranlarının düşmesinin yanında iki ayrı demografik faktör 

daha sayılmaktadır. Bunlardan birincisi, 1980’li yıllardan sonra, İrlanda’da kadınların 

giderek artan oranlarda işgücüne katılmasıdır ve bu gelişmede de doğum oranlarının 

azalmasının sonucunda kadınların çocuk yetiştirmek ile çalışmak arasında çalışma lehine 

seçim yapabilmesinin ciddi bir payı vardır. İkinci olarak ise, geçmişinde diğer ülkelere 

göç veren bir ülke olmasına ve bu göçlerle nüfusun özellikle genç ve üretken kesimlerini 

                                                 
31 Bo Malmberg (vd),  a.g.e. s.57 
32 David E. Bloom, David Canning, Jaypee Sevilla, The Demographic Dividend; A New Perspective on 
the Economic Consequences of Population Change, p.34. 
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kaybetmesine karşın, 90’lı yıllarda yaşanan ekonomik kalkınma ve gelişme İrlanda’nın 

göç veren bir ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmesine yol açmıştır.33 

Demografik nedenlerin yanında İrlanda’nın 1990’lı yıllarda yakaladığı görkemli 

ekonomik başarının arkasında iki ayrı ekonomik ve sosyal neden daha bulunduğu 

belirtilmektedir. İrlanda’nın 1950’li yıllara kadar uyguladığı iç pazara yönelik, korumacı 

ve muhafazakar “kapalı ekonomi” modelinden, yabancı yatırımları teşvik eden ve 

ihracata dayalı açık ekonomi modelini uygulamaya geçmesi bu sebeplerden birincisini 

oluşturmaktadır. İrlanda’da ülke insanının eğitim düzeyini ve kalitesini artırmak 

amacıyla 1965’lerden itibaren orta öğretimin vatandaşlar için ücretsiz hale getirilmesi ve 

bunun neticesinde öğrencilerin orta öğretimden yüksek öğretime geçişlerinde büyük 

artışlar sağlanması da34 İrlanda’nın yakın geçmişte gerçekleştirdiği büyük iktisadî 

başarının ikinci önemli sosyal sebebini teşkil etmiştir.  

 Doğu Asya ülkeleri ve İrlanda deneyimlerinin de gösterdiği gibi, demografik 

yapıdaki değişimler, dönemsel olarak ülkeler için önemli sonuçlar doğuracak iktisadi 

fırsatlar sunmak suretiyle ekonomik gelişmeyi etkileyebilir. Çalışma çağı nüfusunda 

yaşanan büyük artışla birlikte karşılaşılan demografik fırsat olgusuyla oluşan ekonomik 

atılım dönemi bunun en somut örneğidir. Ancak demografik süreçlerin değiştirdiği nüfus 

yapısı ekonomiyi yalnızca “bebek patlaması” nesillerinin getirdiği çalışma çağındaki 

nüfus fazlalığıyla etkilemez. Demografik geçiş sürecinin son aşamasında, uzayan yaşam 

beklentilerinin bir sonucu olarak toplumların nüfusunun yaş ortalamalarının yükselmesi 

ve toplam nüfus içinde yaşlı olarak değerlendirilen 60 yaş üstü grupların sayısının 

artmasıyla, nüfus kaçınılmaz şekilde yaşlanmaktadır. Toplum içinde gerek yaşlı nüfus 

kesimlerinin artması gerekse toplumun ortalama yaşının artma eğiliminde olması, 

nüfusun yapısal olarak değişimine işaret eden en önemli örnektir.  

 Yaşlı ve genç ağırlıklı nüfus yapılarına sahip toplumların pek çok yönlerden 

farklılık taşıması doğal olduğu gibi bu toplumların ekonomik yapıları da nüfus 

yapılarının yansımalarını taşıyabilecektir. Nüfusun yaşlanması olgusu, ortaya çıkardığı 

                                                 
33 A.g.e. p.35. 
34 David E. Bloom, David Canning, “Contraception and the Celtic Tiger” s.243 
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sosyal, kültürel ve siyasi sonuçlarının yanı sıra, ülkelerinin ekonomik konumlarını 

belirleyici önemli bir demografik değişken olarak değerlendirilmektedir.  

 

1.1.3. Demografik Açıdan Nüfusun Yaşlanmasının İktisadi Etkisi 

Nüfusta meydana gelen değişimlerin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi 

değerlendirilirken nüfusun miktarında meydana gelen değişimlerden çok, nüfusun yaş 

grupları ve cinsiyetlere göre dağılımı gibi yapısal özelliklerinin ve bu özelliklerden 

kaynaklanan diğer demografik faktörlerin önem kazandığı görülmektedir. Nüfusun 

yapısal özelliklerinin şekillenmesinde etkili olan demografik geçiş süreçlerinin 

kaçınılmaz sonuçlarından birisi olan “nüfusun yaşlanması” gerçeği nüfus-ekonomik 

gelişme ilişkisinin anlaşılmasında önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır.   

Demografik geçiş süreçlerini tamamlayan toplumların karşılaştığı ve toplam 

nüfus içinde 65 yaş üstü nüfus kesimlerinin payının artmasıyla belirginleşen nüfusun 

yaşlanması gerçeği, medyan yaş kavramıyla somutlaştırılır. Kısaca, “bir toplumun veya 

ülkenin nüfusunu oluşturan tüm fertler yaşlarına göre en yeni doğmuş çocuktan en yaşlı 

olana doğru sıralandıklarında tam ortaya isabet eden yaş”35 olarak tanımlanan medyan 

yaşın yükselmesi, o toplumun ya da ülkenin nüfusunun yaşlanma gerçeğiyle karşı 

karşıya olduğunu ifade eder. Bir başka kaynakta “toplumun geri kalanına oranla 65 yaş 

ve üzerindeki insanların sayısında yaşanan ciddi ve sürekli bir artış ve bunun sonucunda 

medyan yaş oranının yükselmesi”36 olarak tanımlanan nüfusun yaşlanması gerçeği, aynı 

zamanda insanoğlunun tarihi boyunca yaşadığı en büyük ve önemli demografik 

dönüşümlerden birisi olarak da görülmektedir. Sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi pek 

çok sonuçlar doğuran bu dönüşüm yaşlı nüfus kesimlerinin toplam nüfus içindeki 

miktarının artışı ya da genç nüfus oranının toplam nüfus içindeki payının azalması 

şeklinde iki ayrı boyutta tezahür edebilir. Ekonomik sonuçları açısından ele alındığında 

                                                 
35Sedat, Murat “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Nüfus Yapısı”, Tüm Yönleriyle 
Türkiye-AB İlişkileri, (ed) Mustafa Aykaç, Zeki Parlak, İstanbul, Elif Kitabevi, 2002, s.77. 
36 David Coleman, “Replacement Migration or Why Everyone is going to have to live in Korea? A Fable 
for Our Times from the United Nations”, London, Philosophical Transactions of the Royal Society, vol. 
357, 2002, pp.583-598, s.583 
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yaşlanma sürecinin nüfusun iktisadi etkinliklere aktif olarak katılan kesimlerinin 

miktarında oluşturduğu azalmayla önemli bir etki ortaya çıkardığı görülmektedir.  

En genel hatlarıyla ifade edildiğinde yaşlanma olgusu, etkileri eş zamanlı olarak 

da gözlemlenebilen iki ana nedenden kaynaklanır: toplam doğum ve ölüm oranlarında 

görülen düşüş ve ortalama yaşam beklentisinde gerçekleşen artış. Birbiriyle de etkileşim 

halinde olan bu iki faktörün gerçekleşmesi sonucunda medyan yaşın giderek artmasıyla 

toplumların 65 yaş üstü nüfus kesimlerinde artış görülür. Yaşanan demografik süreçlerin 

doğal bir sonucu olan yaşlanan nüfus kesimlerindeki artış eğilimi, daha genç olan nüfus 

gruplarının, toplam nüfus miktarı içindeki oranlarının göreceli olarak azalmasıyla 

beraber değerlendirildiğinde, özellikle toplumların ekonomik gelişme seviyesi üzerinde 

ciddi sonuçlar doğurabilir. Toplumların ekonomileri için yaşlanan nüfus sorunsalının 

etkilerinin hangi boyutta gerçekleşeceği toplam doğum ve toplam ölüm oranlarındaki 

değişimlerle, bu değişimlerin hangi zaman aralığında gerçekleştiğine bağlı olarak 

farklılık göstermektedir. Doğum ve ölüm oranlarındaki dönemsel eğilimlere göre, 

yaşlanma faktörünün kimi zaman ekonominin tasarruflar boyutunda kimi zaman da 

yatırımlar yönü üzerinde etkili olabildiği görülmektedir.37  

Kimi araştırmalarda 60 yaş ve üstü kimi araştırmalarda ise 65 yaş üstü nüfus 

grupları olarak ele alınan yaşlıların toplam nüfus içindeki payının büyüklüğü ekonomik 

gelişme seviyesini değişik açılardan etkileyebilir. Örneğin, yaşlanan nüfusun ekonomik 

gelişme üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmada nüfusun yaşlanmasının iktisadi 

gelişmeyi direkt ve endirekt olmak üzere iki farklı açıdan etkileyeceği ifade 

edilmektedir. Buna göre, yaşlanma olgusu reel ekonomiyi direkt olarak iki açıdan 

etkilemektedir: işgücü sağlama ve üretim yönünden zorlayıcı özellikteki direkt etkiler ki, 

bunlar sermaye birikimi üzerinde tasarrufların azalması ve uluslar arası sermayenin 

dağılımı açısından belirleyici olmaktadır. Yaşlanmanın ekonomiye endirekt etkileri ise 

yaşlanmanın ülke bütçeleri üzerindeki rolüyle gerçekleşir. Nüfusun yaşlanması geleceğe 

                                                 
37 Congress of the USA, “Global Population Ageing in the 21st Century and Its Economic Implications”, 
Washington, 2005, s.19, (Çevrimiçi):  http://www.cbo.gov/ftpdocs/69xx/doc6952/12-12-Global.pdf   
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yönelik harcamalar, vergiler ve sosyal güvenlik ödeneklerinde oluşturduğu artışla 

ekonomiyi dolaylı şekilde etkileme potansiyeline sahiptir.38 

Robert Holzmann dünya ölçeğinde gözlemlenen demografik değişimler sonucu 

ortaya çıkan yaşlanma olgusunun ekonomik göstergeleri üç farklı açıdan etkilediğini 

savunmaktadır. Buna göre, ilk etki işgücünün miktarı ve yapısında meydana gelen 

değişimle kendisini göstermektedir. Nüfus içinde yaşlıların payının hızla artması sonucu 

ekonomik aktivitenin motor gücü olan potansiyel işgücünün azalması ekonomik geri 

dönüş oranlarını etkileyecektir. Holzmann’ın örnek olarak aldığı Avrupa’da önümüzdeki 

45 yıllık süreçte yaşlanma olgusu sonucu işgücünün azalmasıyla birlikte, ekonomik geri 

dönüş oranlarının yılda yüzde 0.9 oranında azalması beklenmektedir. Yaşlanmanın 

ekonomik etkilerinden ikincisinin ise üretimdeki verimlilik üzerinde görüleceğini 

vurgulayan Holzmann, yaşlanan işgücünün daha genç yaştaki işgücü gruplarına nazaran 

daha düşük verimle üretim gerçekleştireceğini ve bunu doğrulayacak yeterince ampirik 

verinin mevcut olduğunu ifade etmektedir. 115 farklı ülkeyi kapsayan ekonomik 

araştırmalarda yaşlı nüfus oranının, bu ülkelerde gerçekleşen Gayrı Safi Milli Hasıla 

(GSMH) üzerinde, yıllık yüzde 0.5 oranıyla ifade edilen büyüklükte istatistiksel etkisi 

olduğu tespit edilmiştir.39 Yaşlanmanın ekonomik açıdan üçüncü etkisi ise yaşlanma 

sonucu artan emeklilik sistemlerinin finansmanı üzerinde görülmektedir. Yaşlanma 

olgusuyla birlikte artan emeklilik yükümlülükleri aynı zamanda ortalama yaşam 

beklentisinin artmasına paralel olarak ödemeler ve geri dönüşler arasındaki zaman 

diliminin uzamasının sonucu aktif varlıkların artmasını da beraberinde getirmektedir. 40  

Yaşlanma olgusunun ekonomik gelişme üzerindeki etkilerini ele alan bir başka 

çalışmada ise, yaşlı nüfus gruplarının makro-ekonomik performans üzerindeki rolü genel 

hatlarıyla iki boyutta ele alınmaktadır. Bunlardan birincisinde, bazı OECD ülkelerinden 

derlenen istatistik verilerin ışığında yaşlanma olgusuyla karşılaşan ülkelerin ekonomik 

                                                 
38 Giuseppe Carone (vd), The Economic Impact of Ageing Populations in the EU 25 Member States, 
Brussels, European Commission Economic and Financial Affairs Publications, 2005, s.13. 
39 Robert Holzmann, “Demographic Alternatives for Aging Industrial Countries: Increased Total Fertility 
Rate, Labor Force Participation, or Immigration”, IZA (Institute for Study of Labour) Discussion Papers 
No. 1885, December 2005, s.6. (çevrimiçi): ftp://repec.iza.org/RePEc/Discussionpaper/dp1885.pdf   
40 A.g.e. s.7.  
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büyüme oranları başta olmak üzere makro-ekonomik performanslarında negatif 

etkilenmeler görülmektedir. Yaşlı nüfus kesimlerinin toplam nüfus içindeki payının 

artmasının makro ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin ikinci boyutu ise kamu 

harcamaları ve bütçe açıklarının artmasıyla ortaya çıkmaktadır. Buna göre, toplam 

nüfusta 60 yaş üzerindeki yaşlı nüfusun büyüklüğü ile hükümet harcamaları, kamu 

sektörü istihdamı, kamu borçlanması ve vergi oranları arasında güçlü bir ilişkinin var 

olduğu görülmektedir. Bu güçlü ilişki demografik geçiş süreci sonunda oluşan yaşlanma 

olgusunun ekonomiyi yüksek büyüme odaklı sanayileşme ekonomisinden daha temkinli 

refah devleti modeline doğru yeniden yapılandırma gereğini de ortaya koymaktadır.41 

Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde yaşlanma gerçeği bu etkilerinin yanı sıra, 

sermaye hareketlerini yaşlı nüfus oranı yüksek olan ülkelerden genç nüfus oranı yüksek 

olan ülkelere doğru yönlendirmek suretiyle uluslar arası ekonomik ilişkiler üzerinde de 

belirleyici olabilir. Genç nüfusa sahip ülkelerin üretkenliği ve verimliliğinin daha yüksek 

olması sonucunda buralarda ekonomik geri dönüşlerin yüksek olacağı beklentisi 

sermaye hareketlerinin yönünü medyan yaşı daha düşük olan ülkelere yöneltecektir. 

Yaşlanma sorunsalı tüm dünyada yaşansa da, nüfusun yaş yapısı açısından ülkeler 

arasındaki farklar bu sermaye hareketlerinin ortaya çıkması için yeterli görülmektedir.42      

Yaşlanma olgusu, nüfus ile toplumların ekonomik gelişme seviyesi arasındaki 

ilişki üzerinde etkili bir değişken olarak öne çıkmaktadır. Demografik değişimler sonucu 

ülkelerin nüfuslarının yaşlanması toplumun tüm kurum ve düzenlemelerinin bu yeni yaş 

yapısına uygun şekilde değiştirilmesi ihtiyacına yol açmaktadır. Toplam nüfus içinde 

yaşlıların oranının artmasıyla beraber yaşlanma sorununun ekonomik sonuçlarının en 

yoğun olarak, emeklilik harcamaları, yaşlılarla ilgili bakım hizmetleri, sağlık sigortası 

harcamaları ve sağlık hizmetleri üzerinde görülmesi beklenmektedir.43 Yaşlanma 

olgusuna bağlı demografik etmenlerin ülkelerin iktisaden ilerlemelerini farklı açılardan 

etkilemelerine karşın, literatürde bu etki alanlarının ortak bir düzlemde ele alındığı ve 

                                                 
41 Malmberg, (vd), a.g.e., s.63 
42Axel Börsch-Supan, “Labour Market Effects of Ageing”, Review of Labour Economics and Industrial 
Relations, Vol.17, s.5-44, Agust 2003, s.7 
43John C. Caldwell, Pat Caldwell, Peter McDonald, “Policy Responses to Low Fertility and Its 
Consequences: A Global Survey”, Journal of Population Research, Vol.19, No.1, 2002, pp.1-24, s.16.  
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ana olarak üç başlık altında sınıflandırıldığı görülmektedir: a) Yaşlanmanın işgücü 

üzerindeki etkileri, b) Yaşlanmanın bağımlılık oranları üzerindeki etkisi, c) Yaşlanmanın 

emeklilik, sağlık ve bakım harcamaları üzerindeki etkisi. 

1.1.3.1. Yaşlanmanın İşgücü Üzerindeki Etkileri  

Yaşlanma sorunsalının ortaya çıkardığı ekonomik sonuçlardan en belirgin olanı, 

toplum içinde yaşlı olarak değerlendirilen nüfus kesimlerinin toplam nüfus içindeki 

payının artması sonucu çalışma çağındaki nüfusun azalması ve işgücünün yaş 

ortalamasının kaçınılmaz şekilde artmasıyla birlikte ortaya çıkmaktadır.44 Ülkelerin 

nüfusu içinde çalışma çağındaki bölüm olarak kabul edilen 15-64 yaş grubu nüfus 

kesimlerinin toplam nüfus içindeki payının azalması sonucu emek piyasasında işgücü 

arzı düşme eğilimi gösterir. Bir toplumda üretimi gerçekleştiren ana unsur olan emek 

faktörünün yaşlanmayla birlikte sayıca azalmasından üretim fonksiyonu başta olmak 

üzere ekonomik gelişme seviyesinin tüm boyutları da etkilenir.  

Toplumların çalışma çağındaki nüfusunun sayıca azalmasının yanında, nüfusun 

yaş ortalamasının artması da, yine bu toplumların bir parçası olan işgücünün yaş 

ortalamasının yükselmesini ve emek unsurunun yaşlanmasını beraberinde getirir. 

İnsanların yaşları ilerledikçe çalışma isteği ve kapasitesinden uzaklaştıkları ve emek 

piyasalarının dışında kaldıkları gerçeği de göz önüne alındığında işgücünün yaş 

ortalamasının yükselmesi de ekonomik gelişmeyi etkileyen bir etmendir. İstihdam 

açısından işgücünde yer alan 60 yaş üstü çalışanların tecrübe olarak emek faktörü 

bağlamında katma değer oluşturduğu kabul edilse de, yaşlanma olgusunun coğrafi ve 

mesleki açıdan işgücünün esnekliğini düşürücü bir etken olması bunun temel nedenidir.  

Yaşlanmayla birlikte daha sıklıkla görülmeye başlanan sağlık sorunları, 

psikolojik faktörler, yaşlı çalışanlara yönelik önyargılar ya da belli yaşın üzerindeki 

çalışanların işgücü piyasasında verimli bulunmaması gibi pek çok sebepten dolayı 

insanların bazen 60 yaşına bile gelmeden işgücünden ayrıldıkları görülmektedir.45 

                                                 
44 Aidan, Punch, David Pearce (eds), Europe’s Population and Labour Market Beyond 2000, 
Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2000, s.51. 
45 OECD, Ageing and the Public Service; Human Resource Challenges, Paris, OECD Publishing, 
2007, s.23  
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Yaşlanma sonucunda işgücünden ayrılan insanların sayısının hızla artmasının yanında 

yaş ortalaması yükselen işgücünün verimlilik seviyesinde meydana gelen dalgalanmalar 

da ekonomik gelişme seviyesini olumsuz yönde etkilemektedirler.  

İktisadi faaliyetlerin temel öğesi olan emek unsurunun yaşlanmanın etkilerine 

maruz kalması, yaşlanmanın ortaya çıkardığı diğer ekonomik sorunlar üzerinde de 

belirleyici olabilir. Gerek yaşlanmanın bağımlılık oranlarına olan etkisi, gerek yaşlıların 

bakım ve sağlık giderlerinin yaşlanmanın etkilerine maruz kalması, bu ihtiyaçların mali 

yükünü taşıyacak işgücünden bağımsız düşünülemez. Bu yüzden yaşlanmanın ekonomik 

gelişme üzerindeki en önemli etkisinin işgücü üzerinde olduğu görülmektedir.  

 

1.1.3.2. Yaşlanmanın Bağımlılık Oranları Üzerindeki Etkisi 

Emek piyasaları ve üretim açısından böyle bir sonuç oluşturması öngörülen 

yaşlanma olgusu, ülkelerin sosyal harcamalarının artmasına katkı yapmasıyla da 

ekonomik büyüme üzerinde etkili olur. Nüfusun çalışma çağındaki kesimleri hem üretici 

hem de tüketici konumunda olmasına karşın özellikle yaşlı nüfus kesimleri işgücü 

dışında kalmak suretiyle ağırlıklı olarak tüketici kesimde yer alırlar. Bu nedenle 

yaşlıların emeklilik, sağlık ve bakım gibi ihtiyaçlarından doğacak finansman 

yükümlülükleri nüfusun işgücünde yer alan kesimleri tarafından karşılanır. İşte bu ilişki 

demografik açıdan işgücü dışında kalan tüm nüfus kesimlerinin emek piyasasında yer 

alan çalışan nüfusa olan oranını ifade eden “ekonomik bağımlılık oranı” kavramıyla 

tanımlanmaktadır.46 Bağımlılık Oranı, yaşlıların toplam nüfus içindeki paylarının 

artması sonucu yükselmekte, bu da çalışan kesimlerin yaşlanma sonucu üstlenecekleri 

ekonomik yükün artması anlamına gelmektedir. Demografik terminolojide iktisaden 

bağımlı nüfus kesimleri olarak değerlendirilen 65 yaş ve üstü insanların oranının, yaşlı 

nüfusun bağımlı olduğu ekonomik açıdan aktif olan nüfus kesimlerine (15–64 yaş 

grubu) ters orantılı şekilde arttığı göz önüne alındığında bu ciddi ekonomik etki çok 

daha belirgin bir hale gelmektedir. Yaşlı olarak nitelenen insanların emeklilikle ilgili hak 

ve ödenekleri ile sosyal güvenlik ihtiyaçlarından doğan mali yükümlülüklerin ülkelerin 

                                                 
46 OECD, Ageing and Employment Policies; Ireland, Paris, OECD Publishing, 2006, s.33 
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bütçeleri içerisinde önemli bir yer tutması, bu ülkelerin sosyal ve ekonomik sistemleri 

üzerinde nüfusun yaşlanması gerçeğinin ne denli ciddi önem taşıyan bir parametre 

olduğunun göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 

1.1.3.3. Yaşlanmanın Emeklilik, Sağlık, Bakım Üzerindeki Etkisi 

İnsanların yaşlarının ilerlemesiyle birlikte sağlıklarının daha kırılgan olması, 

kişisel ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve belli bir süre çalışmış olan yaşlı nüfus kesimlerinin 

emeklilik haklarını kazanması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Yaşlı olarak tanımlanan nüfus 

gruplarının bu nedenlerle daha yoğun ihtiyaç duyduğu sağlık ve bakım gibi hizmetlerin 

finanse edilmesi toplumların iktisadi yapıları için başlı başına bir meseledir. Dünya 

ölçeğinde ortalama yaşam beklentisinin uzamasıyla insanlar tasarrufa ve gelecekleri için 

yatırım yapmaya yönelseler de, “yaşlı” nüfusun ihtiyaçları ekonomik açıdan her zaman 

için çeşitlilik göstermekte ve bu yük ağırlıklı olarak kamu bütçelerini ilgilendirmektedir.  

Belirli bir yaşın üzerindeki insanlarda sıklaşan sağlık sorunlarıyla ilgili 

harcamalar ile yaşlıların bakım, beslenme ve barınma gibi sosyal hizmetler alanında 

yoğunlaşan taleplerinin finansmanı toplumların üretken bölümü tarafından karşılanır. 

Toplum nüfusunun ağırlıklı olan kesiminin yaşlılar lehine değişmesi bu nedenle söz 

konusu üretime yönelik toplum kesimlerinin üzerine daha fazla bir yük getirir. Yaşlı 

insanların toplum içindeki göreli oranlarının artması toplumsal tüketim eğilimlerinin 

hizmet ve ürünlere olan genel talebi değiştirmesini beraberinde getirir. Bunun en temel 

nedeni yaşlılarının ihtiyaçlarının ve tüketim alışkanlıklarının genç nüfus kesimlerine 

göre belirgin farklılıklar taşımasıdır. Tüketim talebinde yaşlanma sonucu meydana gelen 

değişiklikler, üretim sistemleri ve önceliklerinin yaşlanmayla şekillenen talep unsurunun 

yeni niteliklerine uyarlanması ihtiyacını ortaya çıkarır.47 Nüfusun yaşlanması tüketim 

talep alışkanlıklarını değiştirmenin yanı sıra, talebin miktarının daralmasına da yol 

açabilmekte, bunun sonucunda ekonomik aktivitenin azalmasıyla işsizliğin artmasına ve 

dolayısıyla çalışan kesimlerin artan oranlarda işgücü dışında kalan nüfus gruplarının 

finansmanını sağlamasına neden olabilmektedir.  

                                                 
47 Axel Börsch-Supan, a.g.e, s.6 
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“Yaşlanan Nüfus” realitesi dünya ölçeğinde yaşanan bir durum olmasına karşın, 

günümüzde ağırlıklı olarak sanayileşmiş Batı ülkelerini etkileyen bir sorun olmaktadır.  

Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre, dünya genelinde 2005 yılında 28 olan medyan 

yaşının 2050 yılında 38’e ulaşması beklenirken nüfusun 60 yaş üstü bölümünün toplam 

nüfus içindeki payının 2005 yılındaki yüzde 10 seviyesinden 2050 yılında yüzde 22 

oranına yükselmesi beklenmektedir.48 Dünya’da yaşlanma sorunun en yoğun şekilde 

yaşandığı bölge olan Avrupa’da ise, 60 yaş üstü yaşlıların oranının 2020 yılına kadar 

toplam nüfusun yüzde 27’si seviyesine ulaşması tahmin edilmekte ve bu oran 1960 ile 

2020 yılları arasında yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranında yüzde 70 seviyesinde büyük 

bir artış yaşanması anlamına gelmektedir.49  

Avrupa kıtası başta olmak üzere küresel ölçekte çok ciddi etkileri gözlemlenen 

yaşlanma sorunsalının ekonomik sonuçları arasından işgücü ile ilgili olanlar dikkat 

çekmektedir. Ekonomilerin üretim ve finansman boyutunu üstlenen temel birim olan 

emek faktörünün bu özelliği, yaşlanma sorunu bağlamında yaşanan ekonomik sonuçlar 

arasında işgücüyle ilgili olanların en çok önem taşıyanlar olmasının nedenidir. Yaşlanma 

gerçeğinin özellikle iktisadi olarak kalkınmış, sanayileşmiş Batı ülkelerinde daha 

belirgin şekilde yaşanması, Avrupa Birliği, OECD başta olmak üzere pek çok kurum ve 

kuruluşların yaşlanmanın işgücü üzerindeki etkisine karşın çözüm önerileri geliştirme 

arayışlarına girmesine neden olduğu görülmektedir.  

Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte işgücünde yaşanacak bir azalma yoluyla tezahür 

edecek bir ekonomik sonuca karşı geliştirilen çözüm önerileri belli başlı kalemler altında 

toplanmaktadır. Demografik değişimler sonucu emek piyasalarında artacak işgücü 

ihtiyacını karşılamak yolunda sunulan değişik alternatifler arasında, toplam doğum 

oranlarının artırılması yoluyla emek arzının artırılması; iktisaden aktif olmayan nüfus 

kesimlerinin işgücüne katılımlarının artırılması; emek piyasasında yer alan çalışanların 

işgücünden ayrılmasının geciktirilmesi ve ekonomik aktiviteyi sürdürecek insan 

                                                 
48 United Nations, Population Challenges and Development Goals, New York, United Nations 
Publication, 2005, s.14.  
49 Mark Kleinman, “Avrupa Refah Devletlerinde Süreklilik ve Değişim”, Sosyal Politika Yazıları, Ed. 
Ayşe Buğra, Çağlar Keyder, 2.B., İstanbul, İletişim Yayınları, 2006, pp.159-195, s.179 
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kaynağının üçüncü ülkelerden göç yoluyla temin edilmesi seçenekleri yer almaktadır. 

Alternatifler arasından emek piyasasında yaşlanmayla birlikte görülen işgücü ihtiyacını 

karşılama yolunda en etkin olanı literatürde yoğun olarak tartışılmaktadır. 

1.1.4. Yaşlanmanın İşgücü Üzerindeki Etkilerine Karşı Çözüm 

Önerileri 

Ekonomik gelişme ile nüfus arasındaki ilişkinin önemli bir değişkeni olarak öne 

çıkan ‘yaşlanma’ olgusunun beraberinde getirdiği ekonomik sonuçların, literatürde üç 

ana başlık altında tartışılmakta ve sınıflandırılmakta olduğu belirtilmişti:  

 Yaşlanan nüfusun bağımlılık oranları üzerindeki etkisi 

 Yaşlı nüfusun artan emeklilik, sağlık ve bakım masrafları üzerindeki etkisi 

 Yaşlanmanın ekonomik aktiviteyi sürdürecek işgücü üzerindeki etkisi.  

Genel hatlarıyla bu üç kategori etrafında değerlendirilen yaşlanan nüfus 

sorunsalının ekonomik etkileri içinde, işgücünü ilgilendirenler, diğer etmenler üzerinde 

belirleyici olması nedeniyle büyük önem taşır. Ekonomik aktiviteyi gerçekleştiren temel 

unsur olan ve iktisadi kalkınmanın diğer değişkenlerini de direkt olarak etkileyen işgücü 

faktörünün yaşlanan nüfus olgusuyla ilişkisi, daha genel anlamdaki nüfus-ekonomik 

gelişme ilişkisinin şekillenmesinde de belirleyici olmaktadır. Emek piyasasına işgücü 

olarak dahil olan nüfus kesimleri yaptıkları üretimle, hem kendilerinin hem de işgücü 

dışında kalan nüfusun ihtiyaçlarının finansmanını sağladıklarından, işgücünü etkileyen 

değişkenler, ekonomik gelişmenin hızını ve yönünü de belirleme potansiyeline sahiptir.  

Yaşlanan nüfusun ekonomik sonuçlarından işgücünün ne şekilde etkilendiği 

üzerine yapılan çalışmalarda, genel olarak yaşlanma gerçeğinin işgücünü miktar olarak 

olumsuz etkileyebileceği vurgulandığı gibi, ayrıca emek piyasalarına katılan nüfusun yaş 

ortalamasının artışı suretiyle belirleyici olacağı da öngörülmektedir. İşgücünün 

yaşlanması sonucu toplumların karşılaşacağı bu negatif iktisadi etkilere karşı ülkelerin 

uygulaması önerilen demografik çözüm alternatifleri ise akademik çalışmalarda genel 

olarak üzerinde uzlaşılan bir takım formüller ile ifade edilmektedir: 

- Toplam Doğum Oranlarının artırılması, 

- Aktif olmayan nüfus kesimlerinin işgücüne katılma oranının artırılması, 
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- İşgücünden ayrılmanın geciktirilmesi, 

- İhtiyaç duyulan işgücünün göç yoluyla temin edilmesi. 

 

1.1.4.1. Toplam Doğum Oranlarının Artırılması 

Yaşlanma ve ekonomik sonuçlarının, özellikle de işgücü üzerindeki olumsuz 

etkilerinin azaltılması yolunda değerlendirilen ilk çözüm önerisi, toplam doğum 

oranlarının artırılması suretiyle emek piyasalarındaki potansiyel işgücü arzının 

yükseltilmesidir. Toplumların toplam doğum oranlarının öngörülen seviyelerin üzerine 

çıkarılması, “toplam nüfus içinde gençlerin oranının artmasını dolayısıyla da yaşlı nüfus 

bağımlılık oranlarının ve her bir işçi başına düşen emekli miktarının azalmasını” 

beraberinde getirecektir.50 Toplam doğum oranlarının nüfusu “ikame edecek” seviyeye 

getirilmesi amacıyla doğurganlığın artırılması ve burada devamlılığın sağlanması uzun 

dönemli nüfus artışını sağlayacak böylece işgücü arzının uzun vadede süreklilik ve 

istikrar kazanmasına yol açacaktır. Nüfusu yenileyici bir önlem olarak görülen 

doğurganlığı artırıcı politikalar arasında çocuk yardımları, anne ve babalara izin hakları, 

çocuk bakım masraflarının devlet tarafından karşılanması, vergi muafiyeti, esnek 

çalışma imkanları ve ev yardımları sayılmaktadır.51 

Doğurganlık oranlarında ortaya çıkan değişimler, yalnızca çocukların sayısında 

değil, bu çocukların dünyaya getireceği kuşaklar üzerinde de etkili olacağından, bu 

değişimler gelecekteki nüfus miktarını ve yapısını da belirleyici olmaktadırlar. Toplam 

doğum oranlarında meydana gelen değişikliklerin sonucu olarak nüfus yapısı ve 

miktarında ortaya çıkan değişimlerin işgücüne etkisi ise, ancak yeni doğan kuşakların 

çalışma çağına ulaşmasıyla mümkün olabilecektir. Bu nedenle doğurganlık oranlarında 

yaşanacak artışların işgücü arzını genellikle 15 ila 20 yıllık süreçleri kapsayan bir dönem 

sonucunda etkileyeceği açıktır. Toplam doğum oranlarının yaşlanma sonucu ortaya 

çıkan işgücü açığını karşılamada bir seçenek olarak karşılaştığı en önemli problem bu 

noktada ortaya çıkmaktadır. Hızlanarak artan yaşlanma sorunsalıyla karşılaşan ülkelerin 
                                                 
50John Bongaarts, “Population Aging and the Rising Cost of Public Pensions”, Population and 
Development Review, Vol.30 No.1, March 2004, s.1-23, New York, p.14. 
51 Malmberg, (vd), a.g.e., p.118 
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yaşadıkları işgücü açığına karşı, etkilerinin ortaya çıkması için önemli bir zamana 

ihtiyaç duyulan toplam doğum oranlarının artırılması çözüm önerisinin kısa vadede etkin 

bir çözüm olmaktan uzak olduğu görülmektedir.  

Doğurganlık oranlarının artırılması yoluyla işgücü arzını olumlu yönde etkileme 

şeklinde özetlenebilecek çözüm önerisinin karşılaştığı en önemli eleştirilerden bir diğeri 

ise doğurganlık ile ilgili kararların toplumsal değil kişisel kararlar olduğu bu nedenle 

kişilerin bu konudaki kararlarının kamu müdahalesinin dışında kalması gerektiğidir. 

Buna karşın yaşlanmanın işgücü üzerindeki etkilerini doğurganlık oranlarının artırılması 

yoluyla bertaraf etme önerilerini kapsayan çalışmalarda iki önemli kamu müdahale aracı 

toplam doğum oranlarının artırılmasında etkin yöntemler olarak yer almaktadır: 

a) Doğurganlık oranlarını artırmak için direkt finansal teşvikler sağlanması, 

b) Kadınların işgücüne katılımının önündeki engellerin kaldırılması.52   

Gerek kamu müdahalesi yoluyla gerekse bireysel tercihler çerçevesinde 

doğurganlık miktarlarının artırılması nüfusa niceliksel bir katkı yapma şansına sahiptir. 

Buna karşın toplam doğum oranlarının artırılması yoluyla emek piyasalarının yaşlanma 

sonucu ortaya çıkan işgücü ihtiyacını karşılama seçeneği ancak uzun vadede bir sonuç 

verecek bir çözüm seçeneği olarak öne çıkmaktadır. 

 

1.1.4.2. Aktif olmayan Nüfusun İşgücüne Katılımının Artırılması 

Yaşlılar da dahil olmak üzere, emek piyasalarında işgücüne katılım oranlarının 

tüm nüfus kesimleri için artırılması seçeneği, yaşlanmanın ekonomik etkilerine karşı 

mücadele yolunda ortaya konan ikinci alternatifi oluşturmaktadır. Her ne kadar işgücüne 

katılma oranları, ülkelere, cinsiyete ve yaş gruplarına göre değişiklik gösterse de, çeşitli 

yaş gruplarında bulunan ancak emek piyasalarında yer almayan insanların, işgücüne 

katılmalarının sağlanması, yaşlanma sorunsalıyla beraber işgücünde yaşanması olası bir 

azalmaya karşı bir çözüm önerisi olarak sunulmaktadır. 

İşgücüne katılım oranlarının artırılması stratejisi, toplumun çeşitli kesimlerini 

kapsayacak şekilde uygulandığında önemli ekonomik sonuçlar doğurabilmektedir. Bu 

                                                 
52 Robert Holzmann, a.g.e, s.18.  
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stratejinin uygulanmasında, aile ve çocuklarının sorumlulukları yüzünden işgücüne 

katılmayan kadınlar, uzun dönem işsizlik yaşayan ve bundan dolayı umudunu kaybetmiş 

olanlar, erken emeklilik sistemleriyle işgücü dışında kalmayı tercih eden yaşlılar, engelli 

oldukları için işgücüne katılmayanlar ve hatta gençler hedef kitleyi oluşturmaktadır.53 

Nüfusun işgücü dışında kalan bu kesimlerinin işgücüne katılımının sağlanması yolunda, 

bu nüfus gruplarını işgücüne katılmaktan alıkoyan farklı nedenlerin tespit edilip 

çözümlenmesi gerekmektedir. Farklı yaş veya cinsiyet gruplarındaki nüfus birimlerinin 

ihtiyaç ve beklentileri gibi, işgücü dışında kalma nedenleri de birbirinden farklı 

olabilmektedir. Örneğin, gençler uzun yıllar süren eğitim süreçleri nedeniyle işgücü 

dışında kalırken, kadınlar çok rastlanan cinsiyet ayrımcılığı ya da aile ve çalışma 

yaşamını bir arada sürdürmekten dolayı sorunlar nedeniyle işgücü dışında kalabilirler. 

Buna karşın, yaşlıların işgücüne katılmasının önünde yaşlılara karşı emek piyasasında 

kimi zaman görülen negatif bakış açısı, ya da yeni üretim teknikleri ve iş ortamlarına 

uyumda zorlanma gibi engeller yer almaktadır.54 Yaşlanmanın işgücüyle ilgili olumsuz 

etkilerinin önlenmesinde işgücüne katılımı düşük olan nüfus kesimlerinin işgücüne 

katılmasının artırılması alternatifinin etkin şekilde hayata geçirilebilmesi bu engellerin 

tam manasıyla doğru teşhis edilmesiyle mümkün olabilmektedir.  

 Çalışma çağındaki nüfusun azalmasına karşı işgücünde yer almayan nüfus 

gruplarının işgücüne katılım oranlarının artırılması seçeneği, aynı zamanda halihazırda 

bir işte çalışmakta olan bireylerin günlük, haftalık ve yıllık çalışma zamanlarının 

yükseltilmesi yoluyla desteklenerek de uygulanabilir.55 Ayrıca, kısmi zamanlı çalışma 

gibi esnek istihdam modelleri de işgücü dışında kalanların işgücüne katılımlarının 

sağlanmasında, dolayısıyla yaşlanma sonucu ortaya çıkacak işgücü açığıyla mücadele 

alanında etkin yöntemler olarak kullanılabilir. İşgücüne katılma oranlarının artırılması 

seçeneğinde hükümetlerin katkısının önemini vurgulayan bir çalışmada kamu otoritesi 

eliyle işgücüne katılımın artırılmasında üç ana noktanın ön plana çıktığı belirtilmektedir: 

                                                 
53 Alasdair Murray, a.g.e., s.33. 
54 Jan Niessen, Yongmi Schibel, Demographic Changes and the Consequences for Europe’s Future; 
Is Immigration an Option?, Brussels, Migration Policy Group, 2002, s.9.  
55  OECD, Ageing and Employment Policies; Germany, Paris, OECD Publishing, 2005, s.41.  
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 Kadınların işgücüne katılımının artırılması: kadınların işgücüne katılmasının 

artırılması eğitimin yanı sıra, kamu yönetiminin, kadınlar için aile ve çalışma 

yaşamını bir arada sürdürecek politikalar geliştirmesini de gerekli kılmaktadır. 

 Yaşlıların işgücüne katılımının artırılması: yaşlıların emeklilik harcamalarıyla 

ilgili ülke bütçelerinin karşılaştığı ağır yükümlülükler, emeklilik reformu ile 

birlikte yaşlıların işgücüne katılımının artırılmasını da gerektirmektedir. 

 Genel işgücüne katılma oranlarının artırılması: işgücüne katılımda sağlanacak bir 

artışın, emek piyasasının genel ekonomik performansını da olumlu etkilemek 

suretiyle karşılaşılan sorunların aşılmasına yardımcı olacağı açıktır.56 

Toplumun çalışma çağında olup da işgücüne katılmayan bölümlerinin işgücüne 

katılımının artırılması önerisi, doğru istihdam politikalarıyla birlikte değerlendirildiğinde 

olumlu sonuçlar üretebilmektedir. Bununla beraber, yaşlanmanın sonucunda emek 

piyasalarında oluşan işgücü ihtiyacının karşılanmasında, işgücüne katılma oranlarının 

artırılması, etkin bir seçenek olmasına karşın, tek başına bir çözüm sunmaktan uzaktır. 

Bunun nedeni demografik değişimler sonucu tüm dünyada doğum oranlarının düşmesi 

ile toplam nüfus artış hızlarının durağanlaşma eğilimine girmesi beklentisidir. İşgücüne 

katılma oranları yüzde 100’ün üzerine çıkarılamayacağından, işgücü dışında kalan 

çalışma çağındaki nüfusun işgücüne katılma oranlarının artırılması ancak diğer 

demografik alternatiflerle birlikte yaşlanan nüfusun meydana getirdiği işgücü açığı 

soruna karşı bir çözüm olarak ortaya konulabilecektir. 

 

1.1.4.3. İşgücünden Ayrılmanın Geciktirilmesi 

Efektif emeklilik yaşının oldukça düşük olduğu ülkeler başta olmak üzere, 

yaşlanma olgusuyla karşılaşan toplumlar için işgücünden ayrılmanın geciktirilmesi 

yoluyla yaşlanma sonucu emek piyasalarını etkileyen işgücü açığı sorunuyla mücadele 

edilmesi de bu alanda tartışılan bir diğer seçeneği oluşturmaktadır. Emek piyasalarında 

yer alan işgücü, istihdam altında geçirdiği yılların sonunda gerekli özlük haklarını 

kazandıktan sonra doğal olarak işgücünden ayrılma eğilimi göstermektedir. Özellikle 
                                                 
56 Holzmann, a.g.e., s.19. 
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gelişmiş ülkelerde, refah devleti modeli çerçevesinde yapılandırılan finansal açıdan 

tatmin edici emeklilik programları, emeklilik ve dolayısıyla işgücünden ayrılma yaş 

ortalamasının hızla aşağı çekilmesini de beraberinde getirmektedir.  

Gelişmiş Batı ülkelerinin birçoğunda çalışanlar için avantajlı emeklilik şartları 

sunan programların neticesinde, reel emeklilik yaşının erkekler için hızla 60 yaşın altına 

doğru inme eğiliminde olduğu, kadınlar için ise 60 yaşın oldukça altında gerçekleşmekte 

olduğu görülmektedir.57 İşgücünde karşılaşılacak olası azalmalara karşı yaşlıların 

işgücünden ayrılmasının geciktirilmesinin sağlanması amacıyla genellikle emek 

piyasalarında uygulanan zorunlu emeklilik yaşının yükseltilmesi (minimum 65 yaş) ile 

emeklilik sistemleri ve ödenekleriyle ilgili kapsamlı reformlar yapılması önerilmektedir. 

Bununla birlikte belli bir yaşın üstündeki çalışanların işgücü içinde kalmaları için 

emeklilik ödeneklerinin bir kısmının kendilerine emekli olmadan, çalışmaya devam 

ederken ödenmesi de çözüm seçenekleri arasındadır.58 Ancak, yaşlı çalışanların çalışma 

istek ve arzularının zaman içinde doğal olarak azalmasına ilave olarak, çok avantajlı ve 

doyurucu emeklilik olanaklarına sahip olmaları işgücünden ayrılma yolunda teşvik edici 

olmakta ve bu seçeneğin uygulanabilirliğini zor bir hale sokmaktadır. Bununla birlikte 

emeklilik tercihlerinin de ağırlıklı bireylerin inisiyatifinde gerçekleşen kişisel seçimler 

olduğu düşünülürse işgücünden ayrılmayı geciktirmeyle emek piyasalarına ekstra işgücü 

katkısı sağlama olanağı beklenen faydayı sağlamaktan uzak gözükmektedir.  

 

1.1.4.4. İhtiyaç Duyulan İşgücünün Göç Yoluyla Temin Edilmesi 

Demografi ve ekonomik gelişme ilişkisinde, nüfusun yaşlanması sonucu ortaya 

çıkan işgücü açığının karşılanması konusunda en tartışmalı seçenek, işgücü 

piyasalarında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının dış göç yoluyla temin edilmesi 

alternatifidir. Sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçlarıyla büyük önem taşıyan ve çok 

                                                 
57 Rainer Munz, “Dimensions and Impacts of Demographic Aging:  The Case of Europe and its Public 
Pension Systems”, Paper in the Conference; The Long-term Budget Challenge: Public Finance and 
Fiscal Sustainability in the G 7,2005(Çevrimiçi): http://www.wilsoncenter.org/news/docs/Muenz.Gr.pdf 
58 OECD, Ageing and Employment Policies; United Kingdom, Paris, OECD Publishing, 2004, s.11. 
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yönlü etkiye sahip bir demografik kavram olan dış göç ya da uluslar arası göç olgusu, 

nüfus-ekonomi ilişkisinde çok boyutlu bir değişken olarak öne çıkmaktadır.  

İşgücünde yaşlanma sonucu oluşacak açıklara karşı tamamlayıcı bir unsur olarak 

değerlendirildiğinde dış göç seçeneğinin emek faktörü açısından hem önemli bir 

potansiyel sunduğu, hem de bazı ciddi sıkıntıları beraberinde getirdiği görülmektedir. 

Dış göç gerçeğinin, emek piyasaları için işgücü arzını olumlu yönde etkilemesi ve 

göçmenlerin, göç alan ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi, beceri ve eğitim düzeyine 

sahip olması durumunda o ülke için önemli ekonomik atılım fırsatları sunması 

beklenmektedir. Buna ilaveten göçmenlerin, göç alan ülkelerde işgücü açığı bulunan ve 

göç alan ülke vatandaşları tarafından tercih edilmeyen sektörlerde çalışmak suretiyle 

emek piyasalarında dengeleyici bir rol oynayabilmesi de mümkündür.59 

Demografik açıdan dış göç, ülkelerin yaşlanma sonucu gereklilik duyacakları 

işgücünün temininin yanı sıra, genel olarak yaşlanma sorunuyla karşılaşan ülkeler için 

de bir çare sunmaktadır. Dünya genelinde bir ülkeden diğerine göç eden insanların 

ağırlıklı olarak 25-35 yaş grubundan gençler olması dış göç alan ülkeler için ciddi 

boyutta genç nüfus ithal edebilme imkanı sağlamaktadır. Özellikle nüfus artış hızı 

durağanlaşmış ve yaşlanma problemiyle karşı karşıya olan gelişmiş ülkelerde dış göç 

yoluyla gelecek genç dinamik ve üretken nüfusun bu sorunlarla mücadele yönünde bir 

avantaj teşkil etmesi beklenmektedir. Dünya genelindeki uluslar arası göç hareketlerinin 

gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yönelmesi, bu iki grup ülke 

arasındaki demografik farklılıklardan doğan avantaj ve dezavantajların göç alan ve veren 

ülkeleri etkilemesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  

Literatürde bazı çalışmalarda yaşlanma sonucu işgücünde ortaya çıkacak açıklara 

karşı etkin bir çözüm olarak değerlendirilen dış göç seçeneği, göçmenlerin göç alan 

ülkeye sağlayacağı ekonomik katma değer bağlamında ele alınmaktadır. Göçmen işçiler 

işgücüne katılmak suretiyle üretime ve dolayısıyla ekonomik gelişmeye katkı sağlarken, 

kayıtlı işgücü içinde etkin şekilde değerlendirilmeleri durumunda ekonomik bağımlılık 

oranlarının düşürülmesine de yardımcı olabilirler. Buna karşın, göçmen işçilerin göç 
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ettikleri ülkenin emek piyasalarında ücretleri düşürmek ve kayıt dışı istihdamda yer 

almak gibi negatif iktisadi etkileri de olabilmektedir. Bilhassa göçmen işçilerin emek 

piyasasında yer almasıyla ülkenin yerli nüfusunun istihdam olanaklarının kısıtlanması 

yalnızca iş piyasaları açısından değil aynı zamanda sosyal doku için de bir risk oluşturur. 

Ayrıca dış göç ile gelen nüfus ekonomik gelişmeye katkı sağlarken, sosyal, kültürel ve 

siyasi açıdan göç alan ülke için bazı dezavantajları beraberinde getirebilmektedir. 

Özellikle göç veren ve göç alan ülke arasındaki ekonomik gelişmişlik seviyesinin farklı 

olması, kültürler arasındaki büyük ayrımlar ve göçü alan ülke vatandaşlarının 

göçmenlere yönelik tutumu, göç ile gelen nüfusun işgücünde yer alarak göç alan ülkenin 

ekonomik kalkınmasına yapacağı katkıyı etkileyen faktörlerdir. Yaşlanma sorunuyla 

yüzleşen gelişmiş ülkelerin, emek piyasasında işgücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

dış göç seçeneğini etkili şekilde değerlendirebilmeleri için öncelikli olarak hayata 

geçirmeleri önerilen bazı düzenlemeler olduğu görülmektedir: 

Ülkenin Ekonomik İkliminin Uyarlanması: uzun süreli büyük ölçekli dış göç 

alan ülkeler, ekonomik sistemlerini göç gerçeğinin gerekliliklerine göre yeniden 

uyarlamalı ve ihtiyaç duyulan esnekliği mal ve emek piyasalarında yerleştirmelidirler. 

Beceri Uyuşmasının Sağlanması: dış göç ile gelecek nüfusun ekonomik katkıları 

ve piyasalar üzerindeki etkisi ülkelerin aldığı göçmenlerin bilgi ve beceri seviyeleri ile 

bu ülkelerin emek piyasalarının gereksinimlerinin uyumuna bağlı olmaktadır.    

Sosyal Hakların Taşınabilirliğinin Geliştirilmesi: Göçmenlerin çoğu göç ettikleri 

ülkede belli bir süre çalıştıktan sonra ülkelerine dönme eğilimindedir. Bu nedenle göç ile 

gelen nüfus kesimlerinin göç ettikleri ülkede edindikleri sosyal haklarını ülkelerine 

transfer edebilmelerinin, bu ülkeye sağlayacakları muhtemel ekonomik ve sosyal katkıyı 

olumlu yönde etkileyeceği ve artıracağı beklenmektedir.60 

Yaşlanma sonucu oluşan işgücü açığını karşılama amacıyla dış göç ile işgücü 

transferi özellikle demografik açıdan hızla yaşlanan gelişmiş ülkeler için önemli bir 

işgücü kaynağı imkanı sunmaktadır. Bu imkanın nüfus-ekonomik gelişme ilişkisinde 

olumlu yönde etkili olacak bir faktör haline gelmesi, bu ülkelerin dış göç seçeneğine ne 
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denli adaptasyon gösterebileceğiyle yakından ilgilidir. Dış göçün işgücü başta olmak 

üzere ekonomik gelişmeye pozitif katkı sağlaması, göçü alan ülkelerin göç ile gelen 

insanları en doğru şekilde ekonomik sistemleri içerisinde değerlendirmek amacıyla 

uygulayacağı göçmenlere yönelik politikalarla şekillenecektir. 

Emek piyasaları açısından yaşlanma sorunsalıyla beraber gündeme gelen işgücü 

ihtiyacının karşılanması yönünde literatürde yer alan çözüm önerilerinin uygulanabilirlik 

açısından çeşitli avantaj ve dezavantajları da beraberinde taşıdığı muhakkaktır. Gelişmiş 

ülkeler başta olmak üzere yaşlanma sorunsalının zaman içinde gelişmekte olan ülkelere 

doğru da yayılma eğiliminde olması, bazı çalışmalarda yukarıda dile getirilen, toplam 

doğum oranlarının artırılması, işgücünden ayrılmanın geciktirilmesi, işgücüne katılım 

oranlarının artırılması ve ihtiyaç duyulacak işgücünün göç yoluyla temin edilmesi gibi 

çözüm önerilerinin bir arada değerlendirilmesini dahi gündeme getirebilmektedir.  

 Bir toplumda toplam doğum oranlarının artırılması yoluyla nüfus miktarında ve 

dolayısıyla potansiyel işgücü miktarında artış sağlanması olasılığı öncelikli olarak 

zaman faktörü tarafından kısıtlanırken, emek piyasalarında aktif nüfus kesimleri olarak 

değerlendirilmeyen yaşlılar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere işgücüne katılımın 

artırılması da nüfusun genel yapısına paralel olarak ele alınabilecek bir çözümdür. Yaşlı 

olarak nitelenen bireylerin işgücünden ayrılmalarının geciktirilmesi yoluyla emek 

piyasasında insan kaynağı artışı sağlanmasının da çeşitli engellerle karşılaştığı 

görülmektedir. İşgücü piyasalarında yaşlanma ile birlikte karşılaşılması muhtemel bir 

insan gücü açığını göç yoluyla diğer ülkelerden temin etme seçeneği ise hem göç ile 

ilgili özellikler hem de göçmenlerin sosyolojik karakterleri göç olgusunu bu konuda çok 

boyutlu tartışılan bir öneri konumuna sokmaktadır.   

  Yaşlanma olgusunun içinde bulunduğumuz çağda ağırlıklı olarak gelişmiş 

ülkeler için daha yoğun yaşanan bir sorun olarak algılanması bu çözüm önerilerinin de 

öncelikle gelişmiş Batı toplumları bağlamında ele alınmasının daha doğru bir yaklaşım 

olacağını göstermektedir. Dünya ölçeğinde demografik geçiş süreçlerinin ileri 

aşamalarına ulaşmış olan ve yaşlanma gerçeğini en belirgin şekilde yaşayan Avrupa 

toplumları bu anlamda önemli bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Özellikle nüfusları 
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hızla durağanlaşan ve yaşlanma etkilerini net şekilde hisseden Avrupa Birliği ülkelerinin 

ekonomik gelişme seviyelerini sürdürebilmeleri noktasında ihtiyaç duyacakları işgücünü 

karşılamakta göç başta olmak üzere bu noktaya kadar değerlendirilen seçeneklerin 

etkinliğini irdelemek adına ciddi bir örneklem oluşturmaktadır.  

1.2. Avrupa Birliği ve Yaşlanma  

 

1.2.1. Avrupa Birliği ve Demografik Gerçekleri 

 İktisadi kalkınma açısından büyük önem taşıyan yaşlanma sorunsalı tüm dünyada 

farklı seviyelerde hissedilmesine karşın, Avrupa kıtası dünyada bu demografik sorunu en 

yakından yaşayan bölge durumundadır. II. Dünya Savaşının ardından ‘Birleşik Avrupa’ 

kurmak amacıyla hayata geçirilen Avrupa Birliği projesi bugün ulaştığı 27 üyeyle 

Avrupa kıtasının çok önemli bir bölümünü kapsamakta ve büyük bir nüfusu 

barındırmaktadır. Avrupa Birliği ekonomik ve siyasi kapasitesi ile küresel sistem içinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenlerle nüfus ve ekonomik kalkınma ilişkisinde 

yaşlanma değişkenin, bilhassa işgücü üzerindeki etkileriyle nasıl belirleyici olduğu 

yolunda Avrupa Birliği ciddi bir çalışma alanı sunmaktadır. Birlik üyesi ülkelerin ve 

bütün olarak Avrupa Birliği’nin demografik açıdan yaşlanma sorunuyla karşı karşıya 

bulunması ve bu sorundan kaynaklanan işgücü ihtiyacı başta olmak üzere ekonomik 

sonuçları yaşamaya başlaması bu seçimi anlamlı kılmaktadır. 

 Avrupa Birliği’nin demografik açıdan karşılaştığı bu sorun, Türkiye’nin de 2005 

yılından itibaren AB ile üyelik müzakereleri yürüten bir ülke olması nedeniyle bir 

yönüyle ülkemizi de ilgilendirmektedir. 1960’lı yıllardan itibaren Avrupa Birliği’ne tam 

üye olma hedefini takip eden Türkiye’nin yıllardır bu Birliğe üyeliğinin önündeki en 

önemli engeller arasında ülkemizin demografik göstergeleri sayılmakta ve tam üyeliğin 

gerçekleşmesi halinde Türkiye’den Avrupa ülkelerine büyük boyutta bir işçi hareketi 

olacağı beklentisi sıklıkla dile getirilmektedir. Her ne kadar Avrupa Birliği organlarında 

Türkiye’nin insan gücünü Birlik için negatif bir unsur olarak algılayanlar olsa da, 

Avrupa Birliği tam üyeliğine aday olan Türkiye’nin insan kaynağı AB için bir tehdit 

değil bir fırsat olarak ele alındığında Birlik ülkelerinin demografik gerçeklerini olumlu 
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yönde etkileyebilir. Avrupa Birliği emek piyasalarının ekonomik gücünü devam 

ettirebilmek için ihtiyaç duyacağı işgücünü karşılamada göç alternatifinin geçerliliği ve 

bu bağlamda Türkiye seçeneği tartışılmaya değer bir alandır. 

 

1.2.1.1. Avrupa Birliği’nin Tarihi Gelişimi  

1900’lü yılların başında pek çok Avrupa devletinin dahil olmasıyla kıta 

ölçeğinde büyük yıkım ve ölümlere sebep olan I. Dünya Savaşı’nın ardından ortaya 

çıkan yeni Avrupa tablosu çok uzun ömürlü olmamış ve 1930’lu yılların sonunda 

Avrupa kıtası ikinci bir yıkıcı Dünya Savaşı’nın ana sahnesi konumuna gelmiştir.  

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede milyonlarca can kaybına mal 

olan II. Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’nın yaşadığı büyük yıkım kıta ülkelerini 

harekete geçirmiş, savaşlardan ve yıkımlardan uzak güçlü ve huzurlu bir Avrupa 

düzenine kavuşma özlemi ‘Birleşik Avrupa’ hedefini ortaya çıkarmıştır. Robert 

Schumann, Jean Monet, Konrad Adenauer ve Alcide de Gasperi gibi dönemin önemli 

Avrupalı politikacıların öncülüğünde filizlenen Avrupa ölçeğindeki işbirliği ve kalıcı bir 

barış tesis edilmesi çabaları ‘Birleşik Avrupa’ fikrinin giderek yerleşmesini sağlamıştır.  

20. yüzyıl ortalarında iyice olgunlaşan Birleşik Avrupa fikri çerçevesinde 

Avrupa Birliği’ne giden yolda ilk adım 1951 yılı Nisan ayında Paris’te Hollanda, 

Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ve Lüksemburg’dan oluşan 6 Avrupalı ülke tarafından 

imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) anlaşmasıyla atılmıştır.61 Avrupa 

Kömür ve Çelik Topluluğu anlaşmasıyla, taraf olan altı ülke ağır sanayilerini uluslar 

üstü bir mekanizma oluşturmak suretiyle ortak bir yönetim altına almayı taahhüt etmişler 

ve böylece ekonomik anlamda uluslar arası işbirliği sağlamışlardır.  

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu projesinin başarıyla yürütülmesi üzerine, 

Topluluk üyesi altı ülke, aralarındaki ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla 

yeni bir yapı oluşturmaya yönelmiştir. Bu bağlamda 1957 yılında imzalanan Roma 

Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 

(Euratom) kurulmuştur. Ortak Pazar olarak da isimlendirilen Avrupa Ekonomik 

                                                 
61 DPT, Avrupa Birliği Kronolojisi; 1946-2002, Ankara, DPT Yayını, 2002, s.12 
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Topluluğu’nun ana fikri üye ülkeler arasında insanların, mal ve hizmetlerin serbest 

dolaşımının tesis edilmesi olarak belirlenmiştir.62 1962 yılında üye ülkelerinin gıda 

üretimleri üzerinde ortak bir kontrol sistemi oluşturmak amacıyla “Ortak Tarım 

Politikası” (CAP) belirleyen Topluluk, 1973 yılında ilk genişlemesini gerçekleştirmiş ve 

Danimarka, Birleşik Krallık ve İrlanda’nın katılımı ile 9 üyeli bir birlik haline gelmiştir. 

Üç ülkenin katılımıyla hacmi daha genişleyen Avrupa Ekonomik Topluluğu, AET 

ölçeğinde uygulanacak politikaları belirlemek ve Topluluk içindeki koordinasyonu 

sağlamak amacıyla 1974 yılında Avrupa Konseyi oluşturulmuştur.63 Konsey, Avrupa 

Topluluğunun gelişme sürecinde “ihtiyaç duyduğu liderliği sağlayan bir mekanizma 

olmasının yanı sıra üye ülkelerin Topluluk sorunlarını tartışıp sonuca bağlayacakları 

kalıcı bir platform oluşturmak”64 amacıyla kurulmuştur.  

Topluluğun önemli organlarından olan ve 1979 yılına kadar üye ülkelerin 

parlamentolarının belirlediği delegasyonlardan oluşan Avrupa Parlamentosu, Haziran 

1979’dan itibaren üyelerini Topluluğa üye ülkelerin vatandaşları tarafından seçilen bir 

yapı haline gelmiştir. Yine 1979’dan sonra Avrupa Parlamentosu’nda parlamenterler 

daha önceki dönemde olduğu gibi ulusal delegasyonlar olarak değil Avrupa ölçekli 

politik gruplar şeklinde yer almışlardır. Bu değişikliklerin ardından, başlangıçta daha 

çok danışma meclisi işlevi gören Avrupa Parlamentosu, 1990’lı yıllarda yapılan 

anlaşmalarla birlikte, o tarihlere kadar yürüttüğü Avrupa Birliği’nin demokratik 

gözlemcisi olmanın yanı sıra aynı zamanda tüm özellikleriyle gerçek anlamda kanun 

yapıcı karakterde bir yasama organı halini almıştır.65  

Avrupa Topluluğu’nun büyümesi 1980’li yıllarla birlikte devam etmiş, 1981 

yılında Yunanistan’ın, 1986 yılında ise İspanya ve Portekiz’in katılımıyla Topluluğun 

üye sayısı 12 ülkeye ulaşmıştır. 17 Şubat 1987 tarihinde imzalanan Avrupa Tek Senedi 

(SEA) ile Avrupa iç pazarında kişilerle mal ve hizmetlerin ülkeler arasında serbest 

                                                 
62 European Union, “The History of the European Union; 1945-1959 A Peaceful Europe- the Beginnings 
of Cooperation”, (çevrimiçi): http://europa.eu/abc/history/1945-1959/index_en.htm 
63 Anjo G. Harryvan (Ed), Documents on European Union, New York, Palgrave Macmillan, 1997, p.181 
64 John Gillingham, European Integration; 1950-2003; Superstate or New Market Economy?, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p.132 
65 Ali M. El-Agraa, The European Union: Economics and Policies, 8.Ed, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2007, p.51 
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dolaşımına hız kazandırılması hedeflenmiştir. 1989 yılında dünyada yaşanan tarihi 

dönüşümler sonucunda Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Sovyet Bloğunun dağılması ile 

birlikte Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinin neticesinde Doğu Almanya 1990 

yılında Avrupa Topluluğu’na katılan ülkeler arasında yer almıştır. 

Hollanda’nın Maastricht kentinde 7 Ocak 1992’de imzalanan Avrupa Birliği 

Anlaşmasıyla ‘Avrupa Topluluğu’, Avrupa Birliği şeklini almış ve Avrupa Birliği 

oluşumu yeni bir tarihi dönemece girmiştir. Bu anlaşmayla Birliğin dış politika, 

güvenlik, adalet ve içişleri alanlarında ortak politika geliştirmesinin önü açılmış ve üye 

ülkelerin piyasalarında kullanılmak üzere Avrupa Ortak Para Biriminin (EURO) de 

temeli atılmıştır.66 Birleşik Avrupa ideali yolunda atılan bir diğer önemli adımla Avrupa 

Birliği’nde 1993 yılında malların, hizmetlerin, insanların ve paranın serbest dolaşımı 

prensipleri etrafında ‘Tek Pazar’ uygulamasına geçilmiştir. Birlik üyesi ülkelere 

ekonomik açıdan ciddi avantajlar getiren Tek Pazar prensibi Avrupa Birliği’nin 

entegrasyonu adına atılmış en büyük adımlardan bir tanesini oluşturmaktadır. 

1995 yılında gerçekleşen genişlemesiyle Avrupa Birliği, İsveç, Finlandiya ve 

Avusturya’nın katılımıyla 15 ülkeden oluşan bir Birlik halini almıştır. Avrupa Birliği’nin 

bütünleşmesi yolundaki bir diğer aşama 1995 yılında Birlik üyesi ülkelerin 

vatandaşlarının Avrupa Birliği sınırları içerisinde pasaportsuz serbestçe seyahat etmesini 

öngören Schengen Anlaşmasıyla hayata geçirilmiştir. Schengen Anlaşması 7 üye ülkede 

uygulanmaya başlanmış daha sonra bu uygulama tüm Birlik ülkelerine genişletilmiştir.  

Avrupa Birliği’nde 1997 yılında imzalanan Amsterdam Anlaşmasıyla AB’nin 

gelecekte karşılaşılacağı şartlara karşı gerekli siyasi ve kurumsal mekanizmaların 

oluşturulmasını hedeflemiş ve Birlik özellikle istihdam ve vatandaşlık hakları konusunda 

daha etkin çözümler gerçekleştirme amacına yönelmiştir. 1997 yılında Avrupa Birliği, 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini içine alacak yeni bir genişleme stratejisi doğrultusunda 

çoğunluğu eski Sovyet Bloğu üyesi olan 12 ülkenin Birliğe tam üyeliği için adaylık 

sürecini başlatmak suretiyle tarihinde yeni bir döneme adım atmıştır.  

                                                 
66 Foreign and Commonwealth Office, United Kingdom, European Union History, (çevrimiçi): 
http://www.fco.gov.uk/en/info/institutions/britain-in-the-european-union/quick-quide-to-the-eu/eu-history 
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Avrupa Birliği tarihinin önemli dönüm noktalarından bir diğeri Avrupa Ortak 

Para Birimi Euro’nun 1999 yılında 11 ülkede hayata geçirilmesi olmuştur. Belçika, 

Almanya, İtalya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, İspanya ve 

Finlandiya’da yürürlüğe konulan Ortak Para Birimi uygulamasına, Yunanistan 2001 

yılında dahil olmuştur. Danimarka, İsveç ve Birleşik Krallık ise Avrupa Birliği Ortak 

Para birimi olarak adlandırılan Euro uygulamasının dışında kalmayı tercih etmişlerdir. 

Parasal Birlik (EMU) kapsamında Euro’nun 12 üye ülkede yerel para birimlerinin yerine 

kullanıma çıkması 1 Ocak 2002’de gerçekleşmiştir. Böylelikle Parasal Birliğe dahil olan 

üye ülkeler kendi ekonomik politikaları yerine Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 

belirleyeceği para ve ekonomi politikalarına tabi olmayı kabul etmişlerdir.67 

1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği tarihinin en büyük genişlemesini 

gerçekleştirmiş ve 8 eski Sovyet Bloğu ülkesi (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Estonya, 

Litvanya, Letonya, Polonya, Slovakya, Slovenya) ile Malta ve Güney Kıbrıs Rum 

Kesimi Birlik üyesi olmuşlardır. Birliğin sınırlarını Rusya’ya kadar genişleten bu yeni 

katılımlarla Avrupa Birliği 25 üyeli bir büyük yapı haline gelmiş, aynı zamanda 

Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin Birliğe tam üyelik için adaylık süreçleri 

başlatılmıştır. Aday ülkelerden Romanya ve Bulgaristan 2007 yılında Avrupa Birliği’ne 

tam üye olarak katılmış ve Birlik toplam 27 üye ülkeye ulaşmıştır. 2005 yılında ise 

Avrupa Birliği diğer aday ülke olan Türkiye ile tam üyelik yolunda müzakerelere 

başlamıştır. Ancak diğer aday ülkelerden farklı olarak Türkiye ile yapılan üyelik 

müzakerelerin ‘ucu açık’ nitelikte olduğunun altı çizilmiş ve Avrupa Birliği Türkiye’ye 

tam üyelik için herhangi bir tarih vermemiştir.  

2004 yılında dönemin 25 üye ülkesi tarafından imzalanan Avrupa Birliği 

Anayasası Anlaşması, AB entegrasyonunu daha da ileri seviyeye taşımayı amaçlayan 

temel bir belge konumundadır. Buna karşın Avrupa Birliği Anayasası’nın Fransa ve 

Hollanda’da yapılan referandumlar sonucu reddedilmesi ile birlikte Birlik Anayasasını 

uygulamaya geçirme çabaları bir süreliğine beklemeye alınmıştır. ‘Birleşik Avrupa’ 

                                                 
67 Alberta Sbragia, Francesco Stolfi, “Key EU Policies” in, The European Union: How Does it Work?, 
Eds. Elizabeth E. Bomberg, John Peterson, Alexander Stubb, New York, Oxford University Press, 2008, 
pp.115-138, p.127. 
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idealini gerçekleştirme yolunda çok önemli bir dönemeç olarak değerlendirilen Avrupa 

Birliği Anayasası projesinin yarım kalmasının Birliğin geleceği açısından ne tür sonuçlar 

doğurabileceği Avrupa Birliği çevrelerinde son yıllarda cevabı aranan en ciddi 

sorulardan bir tanesi haline gelmiş durumdadır.  

1.2.1.2. Avrupa Birliği’nin Genel Demografik Görünümü 

13 Aralık 2007 tarihinde imzalanan Lizbon anlaşmasıyla daha demokratik, etkin 

ve şeffaf bir Avrupa oluşturma yolunda yeni bir adım daha atan Avrupa Birliği 

günümüzde 27 üyesi ve 2008 yılı sonu itibarıyla 497.5 milyon kişi olan68 nüfusuyla 

önemli bir küresel siyasi ve ekonomik aktör olarak dünya sahnesinde konumlanmış 

durumdadır. Buna karşın, Avrupa Birliği’nin demografik göstergeleri ve bunun 

ekonomik gelişme üzerindeki etkilerini işleyen çalışmaların hemen tamamının Birliğin 

demografik geleceği ile ilgili olumsuz öngörü ve tespitler içerdiği görülmektedir. Bu 

araştırmaların bulguları Avrupa Birliği ülkelerinin tek başlarına ya da Birlik olarak 

demografik geçiş süreçlerinin ileri aşamalarına ulaştıklarını ve nüfus artış hızlarının 

durağanlaşma ya da düşme eğilimi taşıdığını göstermektedir. Buna ilaveten Avrupa 

Birliğine üye ülkelerin medyan yaş oranlarının giderek artması ve nüfus içinde yaşlıların 

(65 yaş ve üstü) oranının hızla yükselmesi Avrupa Birliği’nin yakın bir gelecekte ciddi 

ölçekli bir yaşlanma sorunuyla karşı karşıya bulunduğunun göstergesidir. 

Ekonomik, siyasi ve kültürel bir aktör olarak dünya sisteminde yer alan Avrupa 

Birliği nüfusunun yaşlanma sorunuyla karşı karşıya bulunması AB’nin küresel konumu 

üzerinde de önemli etkiler bırakmaktadır. Dünya üzerindeki demografik yeri açısından 

ele alındığında Avrupa Birliği’ni oluşturan 27 ülkenin toplam dünya nüfusu içindeki 

payı, 1960’da yüzde 13 seviyesinde iken bu oran 2007 yılı itibarıyla yüzde 7 seviyesine 

gerilemiş bulunmaktadır. Geleceğe ilişkin yapılan tahminler ortaya koymaktadır ki, 

Avrupa Birliği nüfusunun dünya nüfusu içindeki oranının 2050 yılında daha da 

gerileyerek yüzde 5 seviyesine inmesi muhtemel gözükmektedir.69  

                                                 
68 Eurostat, European Population Statistics Database, 2008, (çevrimiçi): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  
portal/page/portal/statistics/search/database   
69 Eurostat, Europe in Figures-Eurostat Yearbook 2008, Luxembourg, Office for Official Publications 
of the European Communities, 2008, p.1 
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Avrupa Birliği demografik açıdan değerlendirildiğinde öne çıkan ilk gösterge 

Birliğin zaman içinde dünyanın geri kalanına oranla durağanlaşan nüfus artış hızı 

olmaktadır. Avrupa Birliği’nin nüfus artış hızının 1960’lardan günümüze kadar sürekli 

olarak yavaşlama ve nihayet durağan hale gelme yönünde bir hareket izlediği ortaya 

çıkmaktadır. 1960’lı yıllarda bugüne göre daha hızlı bir nüfus artışına sahip olan Birlik 

ülkelerinin toplam nüfusu 403 milyon iken, bu ülkelerde yıllık ortalama 3 milyon yeni 

nüfus katılımı sağlanmıştır. 1980’li yıllarda ise Avrupa Birliği (27) ülkelerinin nüfus 

artış hızı gerileyerek yıllık yaklaşık ortalama 1 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. 

Eurostat verilerine göre, dış göç hariç tutulduğunda Avrupa Birliği ülkelerinin doğal 

nüfus artış miktarı 2006 yılında 470 bin kişi, 2007 yılı için 480 bin kişi olmuştur. Dış 

göç ile birlikte değerlendirildiğinde Avrupa Birliği nüfusuna 2006 yılında 2 milyon 100 

bin, 2007 yılında ise 2 milyon 300 bin insan katılmıştır. Bu da açıkça göstermektedir ki 

Avrupa Birliği’nin son yıllarda kaydettiği nüfus artışında ağırlık göçlerle gelen nüfustan 

kaynaklanmaktadır. Birlik olarak düşünüldüğünde hala çok küçük miktarlarda artış 

gösteren toplam Avrupa nüfusuna karşın, bazı Avrupa ülkelerinin doğal nüfus 

miktarlarının azalmaya başladığı görülmektedir. Doğal yıllık nüfus değişim hızı 

perspektifinden değerlendirildiğinde, Avrupa Birliği ülkelerinin 2005 yılı itibarıyla 

doğal nüfus değişim hızları ortalama yüzde 0.07 civarında gerçekleşmiştir.70 Buna göre 

Avrupa Birliği’nin doğal nüfus artışının çok az olduğu ve dış göç hariç tutulduğunda 

Birlik ülkelerinin nüfus gelişiminin durağan bir görünüm arz etmekte olduğu açıktır.  

Avrupa Birliği toplam doğum oranları 2000 ile 2005 arasındaki periyotta dünya 

ortalaması olan binde 21.1 seviyesinin neredeyse yarısı oranında binde 10.2 olarak 

gerçekleşmiş71 2008 yılında bu oran 10.7 seviyesine çıkmıştır. Avrupa Birliği’nin 

doğurganlık oranları 1960 ile 2000 arasında kadın başına 2.6 çocuk seviyesinden 1.4 

çocuk oranına kadar gerilemiş ancak 2005 yılında kadın başına 1.5 çocuk olarak 

gerçekleşmiştir. Bu oranlarla Avrupa Birliği nüfusuna son 10 yıl içinde yılda ortalama 5 

                                                 
70 Ahmet İçduygu, Türkiye-Avrupa Birliği Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları, İstanbul, 
TÜSİAD Yayını No.427, 2006, s.82 
71 Eurostat, a.g.e. p.39  
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milyon civarında yeni çocuk katılmakta olduğu görülmektedir.72 2007 yılında yapılan 

çalışmada ise Avrupa’da kadın başına düşen çocuk oranının ortalama 1.5 seviyesine 

gerilediği ortaya konmuş ve birçok Birlik ülkesinin bu ortalamanın dahi altında 

kaldığını belirtilmiştir. Buna göre bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler nüfusun kendini 

yenileme seviyesi olan kadın başına 2.1 çocuk oranına (Fransa 1.9 ve İsveç 1.8) 

yaklaşabilirken, bazı ülkelerin ise Birlik ortalaması (1.5) seviyesine (Almanya 1.4, 

Avusturya 1.4) ancak ulaşabildiği görülmektedir. İtalya, Slovakya ve Çek 

Cumhuriyeti gibi ülkeler ise Avrupa Birliği ortalamasının dahi altında kalan kadın 

başına 1.2 çocuk ortalamasıyla,  gerekli olan nüfus yenilenme oranının çok uzağında 

kalmışlardır.73 

 Doğal nüfus artışı günümüzde hayli durağanlaşmış olan Avrupa Birliği’nin 

demografik görünümü, mevcut nüfusunun da yaşlanmasıyla daha karmaşık bir hal 

almaktadır. Yaşlanma sorununu somut olarak ifade eden medyan yaş oranları açısından 

bakıldığında Avrupa Birliği nüfusunun yaşlanma gerçeğiyle karşı karşıya olduğu net bir 

şekilde görülmektedir. Birleşmiş Milletler 2001 yılında yayınladığı Dünya Nüfus 

Projeksiyonlarında, Avrupa Birliği’nin “bebek patlaması” döneminin yaşandığı 1960’lı 

yıllarda 32 olan medyan yaşının 2050 yılında 49’a yükseleceğini öngörmüş74 buna 

karşın Avrupa Birliği medyan yaş ortalaması 2007 yılında 38 olarak gerçekleşmiş 

bulunmaktadır. İktisadi açıdan önemli sonuçlar doğuran yaşlıların toplam nüfus içindeki 

payı ele alındığında, Avrupa’da 1960 yılında toplam nüfusun yüzde 8.8’sini oluşturan 60 

yaş üstü nüfus kesimlerinin oranının, 2005 yılına kadar yaklaşık 2 kat artarak toplam 

nüfusun yüzde 16’sı seviyesine kadar ulaştığı görülmektedir.  

65 yaş üstü nüfus kesimlerinin toplam nüfus içindeki payının Avrupa’da 

sürekli artmasına karşın 15 yaş altı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 1960’da 

yüzde 26’dan 2005 yılında yüzde 16 seviyesine gerilemiş durumdadır. Birbirine ters 

orantılı değişen toplam nüfustaki yaşlı ve gençlerin oranı Avrupa Birliği nüfus 

                                                 
72 A.g.e, p.40 
73 Rainer Munz, Aging and Demographic Change in European Societies: Main Trends and Alternative 
Policy Options, Washington DC, World Bank Social Protection Discussion Papers, 2007, p.4. 
74 United Nations, World Population Prospects; the 2000 Revision, New York, UN Department of 
Economic and Social Affairs Population Division, 2001, p.15  
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piramidinin değişmesine yol açmaktadır. Eurostat projeksiyonları 2050 yılına kadar 

olan süreçte Avrupa Birliği ülkelerindeki çocuk nüfus (0-14 yaş) miktarında 2005 yılı 

rakamlarına kıyasla 15 milyon azalma meydana geleceğini, toplam nüfus içindeki çocuk 

miktarının 2005’de yüzde 16 oranından 2050 yılında yüzde 13.4’e gerileyeceğini 

öngörmektedir.75 

Nüfusun iktisadi açıdan üretken kesimleri olarak değerlendirilen 15-64 yaş arası 

çalışma çağındaki nüfus gruplarının Avrupa Birliği toplam nüfusu içindeki payı 2007 

yılında yaklaşık yüzde 67 olarak gerçekleşmiştir. Avrupa Komisyonu’nun 2007 yılı 

Avrupa İstihdam Raporu’nda, 27 üyeli Avrupa Birliği’nde çalışma çağında 327 milyon 

insan bulunduğu ve bunun 61 milyonunun 15-24 yaş arasındaki genç nüfustan oluştuğu 

belirtilmiştir. Avrupa Birliği içinde çalışma çağı nüfusunun yüzde 18.5’nu oluşturan bu 

15-24 yaş nüfusu gençlerin oranının 2020 yılında yüzde 16 seviyesine gerilemesi tahmin 

edilmektedir.76 Ekonomik açıdan Avrupa Birliği’nin geleceği üzerinde önemli etkilere 

yol açabilecek bir unsur olan çalışma çağındaki nüfusun Birlik sathında 2010’lu 

yıllardan 2050 yılına kadar olan süreçte 48 milyon azalması beklenmekte, bu da toplam 

çalışma çağındaki nüfusun %16’sına tekabül etmektedir.77 Avrupa Birliği için çalışma 

çağındaki nüfus miktarında meydana gelecek bu azalmanın önde gelen temel nedenleri 

arasında ise, 15-24 yaş grubu gençler ile 25-54 yaş arası yetişkin nüfus gruplarının 

miktarında yaşanacak olası gerilemeler yer almaktadır. Bu iki yaş grubu için 2050 yılına 

kadar yaşanacak toplam olası azalmanın 50 milyonu aşması beklenmektedir.78 Avrupa 

Birliği çalışma çağındaki nüfusu arasında en ciddi düşüşlerin 20-29 yaş arası nüfus 

gruplarında meydana geleceği ve bu nüfus kesiminin 2050 yılına kadar olan periyotta 11 

milyon azalacağı Avrupa Komisyonu tarafından öngörülmektedir.  

                                                 
75 Eurostat, Europe in Figures-Eurostat Yearbook 2008, p.80  
76 European Commission, Employment in Europe 2007, Luxembourg, Office for Official Publications of 
the European Communities, 2007, p.31   
77 European Commission, “The Impact of Ageing on Public Expenditure: Projections for the EU25 
Member States on Pensions, Health Care, Long-term Care, Education and Unemployment Transfers”, p.7, 
2006, (çevrimiçi): http://europa.eu.int/comm/economy_finance/epc/epc_publications_en.htm  
78 Giuseppe Carone, Long-Term Labour Force Projections for the 25 EU Member States: A Set Data 
for Assessing the Economic Impact of Ageing, Brussels, European Commission Economic and 
Financial Affairs Publications, 2005, p.40  
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Bu projeksiyonlara göre 2005-2050 yılları arasında Avrupa Birliği toplam nüfusu 

içinde 65 yaş üstü nüfus grubunun oranı yüzde 16’dan yüzde 29.9 oranına yükselecektir. 

Bununla birlikte yine aynı dönemde yaşlı nüfus bağımlılık oranlarının Avrupa Birliği 

için yüzde 50’nin üstüne çıkacağı, böylece nüfus içinde 65 yaş üstü her bir kişi için 

çalışma çağında ancak iki kişi olacağı tahmin edilmektedir.79 Avrupa Birliği’nde sayıları 

hızla artmaya başlayan ve bakım ihtiyaçları ve sosyal hizmetler açısından daha yoğun 

bir talep oluşturan ‘daha yaşlılar’ olarak nitelenen 80 yaş üstü grupların toplam nüfus 

içindeki miktarının 2000 yılındaki 15 milyon seviyesinden 2030 yılında 33.9 milyona, 

2050 yılında ise daha fazla artarak 50 milyon rakamına ulaşması beklenmektedir. 

Bununla birlikte sağlık, beslenme ve gündelik hayat şartlarında meydana gelen 

iyileşmelere paralel olarak insanların ortalama yaşam beklentileri Avrupa Birliği’nde 

artmaya devam etmektedir. Birlik ölçeğinde 2003 yılında kadınlar için 80.8, erkekler 

için ise 74.6 olarak kaydedilen ortalama yaşam beklentisi, 2007 yılında ise kadınlar için 

81.2, erkekler için ise 75.1 yaşa kadar yükselmiş durumdadır. Ancak bu noktada Birlik 

ülkeleri arasında önemli farklar bulunmakta, örneğin, erkekler için Litvanya’da 65 olan 

ortalama yaşam beklentisi İsveç’te 78.5 yıla kadar uzamaktadır.80 

Yaşlanma ile beraber ortaya çıkan en önemli ekonomik sonuçlardan birisi olan 

bağımlılık oranları bakımından Avrupa Birliği ülkeleri yaşlı nüfus oranı ağır basan 

toplumların özelliklerini taşımaktadır. 2008 yılı sonu itibarıyla Avrupa Birliği için Yaşlı 

nüfus bağımlılık oranı % 25 olarak tespit edilmektedir.81 Birlik ülkelerinde çalışma 

çağındaki her 100 kişi için 65 yaş üstü 25 kişi bulunması anlamına gelen bu oranın 

yüzyılın ortalarında yüzde 50 seviyesine geleceği tahmin edilmektedir.  

Tüm bu göstergeler Avrupa Birliği’nin demografik görünümünün yaşlanma 

gerçeği etrafında şekillenmekte olduğunu göstermektedir. II. Dünya Savaşı yıllarının 

ardından yaşanan bebek patlaması jenerasyonlarının artık ileri yaşlara ulaşması ve takip 

                                                 
79 Juha Alho, Maarten Alders, (vd), “New Forecast: Population Decline Postponed in Europe”, Statistical 
Journal of the United Nations ECE 23, Oslo, IOS Press, pp.1-10, p.4  
80 Rainer Munz (vd), What are the Migrants’ Contributions to Employment and Growth? A 
European Approach, Migration Research Group, 2007, p.5, (çevrimiçi): 
http://www.hwwi.org/uploads/tx_wilpubdb/HWWI_Policy_Paper_3-3.pdf  
81 Bo Malmberg (vd), Global Population Ageing and European Union External Policies, 2006, s.136 
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eden yıllarda Avrupa’da doğum oranlarının sürekli azalması Avrupa için yukarıda 

betimlenen demografik tabloyu ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği için emek piyasaları 

başta olmak üzere iktisadi gelişme açısından önemli sonuçları olan yaşlanma olgusunun 

muhtemel sebepleri ve olası etkileri bu nedenle pek çok akademik çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Bu çalışmalarda da Birlik ölçeğindeki yaşlanma sorunsalının temelleri 

öncelikli olarak değerlendirilmektedir.  

1.2.1.3. Avrupa Birliği ve Yaşlanma Gerçeğinin Temelleri 

Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın yaşadığı yaşlanma sorunsalının temelde olumlu 

sonuçlar doğurması beklenen faktörlerden kaynaklandığının altını çizmektedir. Uzayan 

ortalama yaşam süreleri, sağlıkta yaşanan ilerlemeler sonucu ölümcül hastalıkların 

azalması, çocuk sahibi olma kararının kişilerin kendi tercihi olarak belirlenmesi, 

kadınların daha fazla eğitim alması ve işgücüne daha fazla katılmaları gibi sosyal açıdan 

olumlu olarak değerlendirilen etmenler Avrupa Birliği nüfusunun yaşlanmasının 

nedenleri arasında sayılmaktadır.82 Avrupa Birliği’nin karşılaştığı yaşlanma sorunu ele 

alan çalışmalarda, bu sorunun nedenleri aranmakta ve yaşlanmanın en genel anlamda üç 

değişik faktörden kaynaklandığının tespit edildiği görülmektedir. Benzer şekilde Avrupa 

Komisyonu da 2007 yılında yayınladığı raporda, Avrupa Birliği’nin güncel demografik 

görünümünü şekillendiren üç neden tespit etmektedir:  

 Uzayan Ortalama Yaşam Beklentisi: insanların hayat standartlarında kaydedilen 

iyileşmeler neticesinde ortalama yaşam beklentilerinin artması sonucu 80 ya da 

90 yaşını aşan yaşlıların sayısında büyük artışlar yaşanmaktadır. Böylece 

insanların emeklilik hayatlarının daha uzun süreleri kapsayacağı görülmektedir. 

 Azalan Doğun Oranları: Avrupa sathında yıllar içinde sürekli azalan kadın başına 

düşen çocuk miktarı günümüzde ortalama 1.5 oranıyla, doğal nüfusun yenilenme 

oranı olan 2.1 seviyesinin çok altında gerçekleşmektedir. 

                                                 
82 European Commission, “The Demographic Future of Europe- from Challenge to Opportunity”, 
Communication from the Commission, COM 571, 2006, p.13, (çevrimiçi): http://eur-lex.europa.eu  
/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0571:FIN:EN:PDF  
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 Nüfusun Yaş Profili: II. Dünya savaşı sonrası “bebek patlaması” kuşağının ve 

doğum oranlarında takip eden yıllarda yaşanan düşüş eğiliminin sonucu olarak 

genel nüfus içinde yaşlıların ağırlıklı olduğu bir görünümün ortaya çıkması.83 

Bu üç sebepten kaynaklandığı değerlendirilen yaşlanma sorunsalı ve etkileri 

Avrupa Birliği organlarının da üzerinde durduğu önemli bir demografik gerçeklik olarak 

öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu 2006 yılında yaptığı bir çalışmada, 

yaşlanma ekseninde şekillenen Avrupa Birliği’nin demografik geleceği ve bunun 

muhtemel ekonomik sonuçlarıyla ilgili üç aşamada gerçekleşecek bir geçiş dönemi 

öngörmekte ve bunun muhtemel sonuçlarının altını çizmektedir: 

 2004-2011 Demografik faktörler ve istihdamdaki olumlu gelişimler sonucu 

gerçekleşecek büyüme ile ‘Fırsat Penceresi’ dönemi: AB için çalışma çağındaki 

nüfus ve istihdam alanında kaydedilen artışlar neticesinde ekonomik aktivitenin 

hızlanması ve ciddi oranda bir iktisadi büyüme ve atılım fırsatı bulunmaktadır. 

 2012-2017: Çalışma çağındaki nüfustaki azalmaların artan istihdam oranlarıyla 

telafi edildiği dönem: ‘bebek patlaması’ jenerasyonunun emeklilik çağına 

ulaşmasıyla azalan çalışma çağındaki nüfusa karşın yaşlıların ve kadınların 

işgücüne katılımının artırılmasıyla demografik faktörlerin etkisinin azaltıldığı 

dönemdir. İşgücüne katılımlar sonucu çalışan nüfus artış eğilimi gösterse de 

‘Fırsat Penceresi’ dönemi sona ermiş durumdadır. 

 2018’den itibaren yaşlanmanın etkilerinin hakim olduğu dönem: kadınların ve 

yaşlı nüfus kesimlerinin istihdama dahil olması sonucu sağlanacak ekonomik 

canlılık 2017 yılından sonra durağanlaşacaktır. Yaşlanma sorunun etkilerinin 

artmasıyla beraber çalışma çağındaki nüfusla birlikte istihdam edilen nüfusun da 

düşme eğilimine girdiği ve iktisadi gelişmenin yavaşladığı dönemdir.84  

Görülmektedir ki, Avrupa Birliği ülkelerinin son yıllarda giderek artan oranda 

karşılaştığı yaşlanan nüfus gerçeği, gelecekte de Birliğin ekonomik üretkenliğini ve 

etkinliğini düşürme potansiyeliyle ciddi bir sorun olmaya adaydır. Yaşanan bu 

                                                 
83 European Commission, Employment in Europe 2007, p.54  
84 European Commission, “The Impact of Ageing on Public Expenditure: Projections for the EU25 
Member States on Pensions, Health Care, Longterm Care, Education and Unemployment Transfers”, p.44 
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demografik gerçeğin Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik ve sosyal yapılarında 

meydana getireceği gelişmeler arasında nüfusun yaşlanmasının emek piyasalarına en 

temel etkisi işgücü açığı yaşanması olmaktadır. Bunun yanında yaşlanan nüfusun emek 

piyasasından çekilmesine bağlı olarak emeklilik ve sosyal yardım harcamalarının 

artması ekonomik tabloyu daha da negatifleştirmektedir. Ekonomik aktivitenin devamını 

sağlayacak işgücü faktörünün yer aldığı emek piyasalarının görünümü bu bağlamda 

Avrupa Birliği için ayrı bir önem arz etmektedir. 

1.2.1.4. Avrupa Birliği Emek Piyasalarının Görünümü 

Avrupa Birliği’nin karşı karşıya bulunduğu yaşlanma gerçeğiyle birlikte 

şekillenecek iktisadi faaliyetlerinin gelecekteki konumunu büyük ölçüde belirleyecek 

unsur olan AB emek piyasalarında 2007 yılı itibarıyla yaklaşık 228 milyon kişi 

bulunduğu görülmektedir. Yapılan tahminlere göre Avrupa Birliği için mevcut işgücüne 

katılım oranları artırılmadığı ve büyük göç hareketleri yaşanmadığı takdirde, Avrupa 

Birliği emek piyasalarının 2025 yılında 211 milyon kişiye inmesi beklenmektedir.85 

Emek piyasaları açısından önemli bir gösterge olan istihdam oranları Avrupa 

Birliği’nde 2007 yılı itibarıyla, 2006 yılında olduğu gibi bir önceki yıla göre %1.6 

oranında artmış ve Birlik içinde 3.5 milyon kişiye yeni istihdam sağlanmıştır. Avrupa 

Birliği organlarının özel bir önem verdiği istihdam konusunda 2000 yılından 2007 yılı 

sonuna kadar geçen dönemde Birlik ölçeğinde toplam % 6.7 oranında artış sağlanmış ve 

Avrupa Birliği genelinde 14 milyon kişiye yeni istihdam oluşturulmuştur. Avrupa Birliği 

istihdam oranı 2007 yılında bir önceki yılın % 64.5 seviyesinden % 65.4 oranına 

yükselmiş ancak Birlik ölçeğinde 2010 yılı için % 70’lik istihdam hedefi öngören 

Lizbon Stratejisi’nin altında kalmıştır. Lizbon Stratejisinin belirlemiş olduğu bu hedefe 

Avrupa Birliği içerisinde 2007 yılı sonunda yalnızca 5 ülkenin -Danimarka, Hollanda, 

Avusturya, İsveç ve Britanya- ulaşabildiği görülmektedir. 2007 yılı baz alındığında 

AB’de istihdam oranlarının erkekler için % 72.5 kadınlar için % 58.3, yaşlılar için ise % 

44.7 olarak kaydedildiği görülmektedir. Bu oranların kadınlar için % 60, yaşlılar için 

yüzde 50 olarak belirlenen Lizbon Stratejisi istihdam hedeflerinin altında kaldığı ortaya 

                                                 
85 Ahmet İçduygu, a.g.e., s.18 
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çıkmaktadır. Ancak, Avrupa Birliği istihdamında 2007 yılında kaydedilen toplam yüzde 

0.9’luk artışta kadın istihdamında yaşanan % 1’lik artış ile yaşlıların istihdamında 

meydana gelen % 1.2’lik artışların önemli bir paya sahip olduğu açıktır.86 Bununla 

birlikte, 2007 yılında Avrupa Birliği’nde gerçekleşen toplam istihdam artışının % 57’lik 

kısmının yetişkin (25-54 yaş) nüfus kesimlerinde oluştuğunu, buna karşın genç nüfusun 

istihdam artışına katkısının %5.5, ve yaşlı nüfus gruplarının ise % 32 olarak kaydedildiği 

belirtilmektedir. Avrupa Birliği kurumlarının yaşlıların istihdamı konusunda Lizbon 

Stratejisi çerçevesinde belirlediği 55 yaş üstü nüfus kesimlerin istihdam oranlarının, bu 

yaş grubundaki toplam işgücünün %50’sine 2010 yılına kadar ulaştırılması hedefinin 

gerçekleştirilemediği görülmektedir. Bu hedef bağlamında bir miktar ilerleme sağlansa 

da, 2008 yılı itibarıyla 55 yaş üstü kesimlerin istihdam oranı % 42.5 seviyesinde kalmış 

ve işgücünden ayrılma ortalama yaşı 60.9 olarak tespit edilmiştir.87 

Avrupa Birliği emek piyasalarının önemli yapısal özelliklerinden birisi de üçüncü 

ülkelerden gelen yabancı işçilerin toplam işgücüne yaptığı kayda değer katkıdır. 

Göçmen işçilerin AB işgücü piyasalarındaki toplam işgücünün yüzde 6.7’lik bir kısmını 

oluşturduğu ve göçmenlerin işgücüne katılma oranlarının AB vatandaşlarının işgücüne 

katılma oranlarından yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa Birliği toplam yetişkin 

nüfusu içinde göçmenlerin oranının yüzde 6 olarak hesaplandığı düşünüldüğünde 

yabancı işçilerin AB işgücü içindeki yeri daha da açık hale gelmektedir.88  

Avrupa Birliği’nde istihdamı geliştirmek amacıyla yürürlüğe konulan Avrupa 

İstihdam Stratejisinin (EES) uygulamaya geçtiği 1997 yılından 2007 yılına kadar olan 

dönemde AB için istihdam oranı yüzde 60 seviyesinden yüzde 65’lere yükselmiştir. Bu 

dönem içinde Avrupa Birliği açısından yükselen istihdam rakamlarının en önemli 

sonuçlarından birisi son yıllarda Avrupa Birliği’nde kaydedilen istihdam artışlarının 

genel olarak işgücüne katılım oranlarındaki artışlardan kaynaklandığı gerçeğidir. Avrupa 

                                                 
86 European Commission, Employment in Europe 2008, Luxembourg, Office for Official Publications of 
the European Communities, 2008, s.13 
87 Maria L. Mirabile, “The Management of Active Ageing: From the Increasing of Retirement to the New 
Risks of Employment Among the Middle Aged”, European Papers on the New Welfare, No.9, 2008, 
Milan, pp.118-125, p.119.  
88 European Commission, a.g.e., p.62  
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Birliği için işgücüne katılma oranlarının artmasında etken olan temel husus kadınların ve 

yaşlıların işgücüne katılımında yaşanan artışlardır.89  

Gerçekten de Avrupa Komisyonu 2007 yılında yayınladığı istihdam raporunda, 

son yıllarda Avrupa Birliği emek piyasalarının oluşumu ve yapısı üzerinde belirleyici rol 

oynayan üç önemli noktanın altını çizmekte ve kadınların ve yaşlıların işgücüne katılma 

ve istihdam oranlarının artmasının önemine işaret etmektedir: 

 Kadınların artan işgücüne katılma oranları: son yıllarda Avrupa Birliği’nde 

kadınların işgücüne katılma oranlarının erkeklerle kıyaslandığında çok daha hızlı 

olarak arttığı görülmektedir. 2000 ile 2006 yılı sonu arasındaki dönemde 

kadınların işgücünde yer alma oranları yüzde 60’dan yüzde 63’4 e yükselirken 

bu artış erkeklerde yalnızca % 77’4’den % 78’e şeklinde gerçekleşmiştir. 

 55-64 yaş grubundaki nüfusun işgücüne katılım oranlarının artması: emeklilik 

sistemlerinde hayata geçirilen reformlar ve ‘aktif yaşlanma’ programının da 

etkisiyle 55-64 yaş grubundaki insanların Avrupa Birliği emek piyasaları içinde 

işgücüne katılım oranları 2000 yılından 2006 yılı sonuna kadar % 7 oranında 

artış göstermiştir. İstihdam açısından değerlendirildiğinde bu yaş grubunun 

istihdam oranının aynı dönemde % 28 oranında arttığı görülmektedir. 

 Genç nüfus istihdam oranlarındaki azalma: yetişkin ve yaşlı nüfus gruplarının 

istihdamda gösterdiği artışlara karşın 15-24 yaş grubunun istihdamında 2000 

yılından bu yana % 3oranında daralma meydana gelmiştir. Ancak bu azalmanın 

temel nedenlerinden birisi olarak, Avrupa Birliği’nde gençlerin daha fazla 

miktarda yüksek eğitime katılması sayılmaktadır.90    

Emek piyasaları açısından büyük önem taşıyan bir gösterge olan işgücüne katılım 

oranlarına bakıldığında Avrupa Birliği 2007 yılı ortalamasının yüzde 70.5 civarında 

olduğu görülmektedir. Bu oranın 2000 yılında AB ölçeğinde yüzde 68.5 olarak 

gerçekleştiği düşünüldüğünde, işgücüne katılım oranları açısından Avrupa Birliği emek 

piyasalarında son yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydedildiğini söylemek mümkün 

                                                 
89 European Commission, Ten Years of the European Employment Strategy, Luxembourg, Office for 
Official Publications of the European Communities, 2007, p.17  
90 European Commission, Employment in Europe 2007, p.29  
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gözükmektedir. İşgücüne katılım oranları cinsiyete göre değerlendirildiğinde, AB emek 

piyasalarında çalışma çağındaki erkek nüfusun % 77.6’lık kısmının, çalışma çağındaki 

kadın nüfusun ise %63.4’ünün işgücüne katılmakta olduğu ortaya çıkmaktadır.91 Avrupa 

Birliği’nin demografik ve ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıyan işgücüne 

katılma oranlarının bu seviyelerin ötesinde artırılması Birliğin işgücü piyasalarının 

gelecekteki olası emek ihtiyacını karşılamakta katkı sağlayabilecektir. 

Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği içinde önemli bir sorun teşkil eden 

işsizlik oranları açısından bakıldığında 2007 yılı için Birlik ülkeleri arasında % 3.2 

(Hollanda) ile % 11 (Slovakya) arasında değişen oranların kaydedildiği görülmektedir. 

2007 yılında Avrupa Birliği için gerçekleşen işsizlik ortalaması ise yüzde 7.1, 2008 yılı 

içinse yüzde 7’dir. İşsizliğin Birlik ülkelerinde cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde 

2007 ve 2008 yıllarında erkekler için işsizlik oranlarının % 6.6 olarak gerçekleştiği, 

kadınlar için işsizliğin ise 2008 yılı itibarıyla % 7.8 olarak kaydedildiği net bir şekilde 

ortaya çıkmaktadır. Avrupa Birliği toplam işsizlik oranının 2004 yılında % 9, 2006 

yılında ise % 8.2 olarak kaydedildiği göz önüne alındığında, 2007 yılında Birlik 

ülkelerinde işsizliğin azaltılması yolunda önemli bir başarı yakalandığı dikkati 

çekmektedir. Bununla birlikte Avrupa’da büyük önem taşıyan uzun süreli işsizlik 

oranlarının bir önceki yılın % 3,7 seviyesinden 2007 yılında % 3 seviyesine gerilemiş 

olduğu gözlenmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği genelinde işsizlik oranlarıyla eğitim 

seviyeleri arasında net bir ilişki bulunduğu da açık şekilde gözlemlenmektedir.92 Bu 

ilişki, Avrupa Birliği ülkelerinde orta öğrenim altında eğitim almış nüfus kesimlerinde 

2008 yılında % 9.8 olan işsizlik oranının orta öğrenim üstü eğitime sahip olanlar için % 

3.4’e düşmesiyle somut bir hal almaktadır. 

Yaş grupları açısından ele alındığında ise Avrupa Birliği’nde genç işsizliğinin 

oldukça yoğun olduğu görülmektedir. Birlik genelinde 15-24 yaş arası nüfusun işsizlik 

oranı 2008 yılında % 15.4 olarak gerçekleşmiştir.93 Avrupa Birliği emek piyasaları 

                                                 
91 European Commission, Employment in Europe 2008, p.32 
92 European Commission, a.g.e., p.264 
93 Eurostat,  Labour Force Statistics, 2008, (çevrimiçi): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/  
statistics/search_database  
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açısından, gelecekteki işgücünü potansiyel olarak etkilemesiyle de ciddi bir sorun teşkil 

eden genç işsizliğinin boyutları Avrupa Komisyonu tarafından da tanımlanmıştır: 

 Avrupa Birliği’nde gençlerin emek piyasasındaki durumlarına yönelik yapılan 

çalışma ve iyileştirmeler yeterli seviyede değildir. 

 Diğer gelişmiş ülkelere göre Avrupa Birliği’nde genç işsizliğinin yüksek olması 

Avrupa’nın bu önemli kaynaktan yeterince yararlanamadığının göstergesidir. 

 Avrupa Birliği genç işsizlik oranları, Birlik ülkeleri arasında bu alanda yaşanan 

büyük farkların doğru biçimde değerlendirilmesine engel olmaktadır.94 

Genç işsizliği Avrupa Birliği’nin karşı karşıya olduğu yaşlanma sorunsalıyla 

birlikte değerlendirildiğinde ortaya umut kırıcı bir tablo çıkmaktadır. AB ülkelerinin ve 

Birliğin genel demografik göstergeleri içinde genç nüfus kesimlerinin azalmasına 

ilaveten gençlerin işgücüne katılım ve istihdamda diğer nüfus kesimlerinin gerisinde 

kalması Avrupa Birliği emek piyasalarının gelecekteki işgücü ihtiyacını olumsuz yönde 

etkileyebileceği endişesine haklılık payı katmaktadır. Genç işsizliğinin yüksek olmasının 

olası olumsuz sonuçlarını değerlendiren AB kurumları bu konuda değişik çözümler 

geliştirmeye çalışmaktadır. Özellikle gençlerin eğitim dönemlerinin ardından çalışma 

hayatına geçişlerinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanan Ulusal çıraklık programları ve 

gençlerin AB emek piyasalarına adaptasyonunu geliştirmeyi hedefleyen Avrupa Gençlik 

Paktı gibi uygulamalar genç işsizliği konusunun Avrupa Birliği bakımından önemini 

vurgulayan projeler arasında değerlendirilebilir.95 

Avrupa Birliği emek piyasalarında son yıllarda özellikle istihdam ve işgücüne 

katılım alanında yaşanan olumlu gelişmelerin ana nedenleri arasında Lizbon Stratejisinin 

uygulanması gösterilmektedir. Özellikle Lizbon Stratejisinin 2005 yılında tekrar hayata 

geçirilmesinden sonra Avrupa Birliği ölçeğinde ekonomik büyüme oranlarının 2005’teki 

yüzde 1.8 seviyesinden 2007’de yüzde 2.9’a yükseldiği gözlenmiştir.96 Bununla birlikte 

                                                 
94 European Commission, Employment in Europe 2007, p.31 
95Angela Maddaloni (vd), Macroeconomic Implications of Demographic Developments in the Euro 
Area, Frankfurt, European Central Bank, 2006, p.21   
96 European Commission, “Keeping up the Pace of Change; Strategic Report on the Renewed Lisbon 
Strategy for Growth and Jobs: launching the new cycle (2008-2010)”, Communication from the 
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son yıllarda AB emek piyasalarında kaydedilen verimlilik artışları da Avrupa Birliği’nin 

ekonomik büyümesi üzerinde pozitif etki oluşturmuştur. Avrupa Birliği ölçeğinde 2007 

yılında % 1.3 oranında gerçekleşen çalışan başına Gayrı Safi Hasıla artış oranlarının97 

diğer gelişmiş ülkelerin göstergelerinin üzerinde olması işgücünün verimliliğinde 

kaydedilen gelişimin de AB ekonomisinin gelişimi için önemini göstermektedir.  

Genel itibarıyla Avrupa Birliği emek piyasaları, işgücüne katılma ve istihdam 

oranlarında gelişmelerin gözlendiği ve işsizlik oranlarının giderek düşme eğilimi 

gösterdiği bir görünüm arz etmektedir. Özellikle Lizbon Stratejisi çerçevesinde Avrupa 

Birliği ülkeleri için belirlenen ve 2010 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen % 70 

istihdam oranının Birlik ekonomisini olumlu yönde etkileyeceği beklenmektedir. Ancak, 

Avrupa ölçeğinde etkileri hissedilmeye başlayan yaşlanma sorunsalı etrafında ele 

alındığında Avrupa Birliği emek piyasalarının gelecekte işgücü açısından daralması ve 

işgücünün yaş ortalamasının yükselmesi beklenmektedir. Avrupa Komisyonu 2020’li 

yıllara kadar Avrupa Birliğinin çalışma çağındaki nüfusunun 2007 yılındaki 327 milyon 

seviyesinden 288 milyona düşmesini öngörmektedir. Bu daralmada özellikle genç nüfus 

kesimlerinin büyük rol oynayacağı ve çalışma çağındaki genç nüfusun 2020 yılına kadar 

53 milyon azalacağı tahmin edilmektedir. Buna ilaveten 55-64 yaş arası işgücünün 

toplam işgücü içindeki oranının 2020’li yıllara kadar toplam işgücünün yaklaşık 

%25’ine ulaşmasıyla AB emek piyasalarının ortalama yaşı giderek yükselecektir.98  

Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanma bağlamında aldığı bu görünüm AB 

sosyal politika mekanizmalarının öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Avrupa 

Komisyonu’nun Avrupa emek piyasaları üzerine hazırladığı raporlarda her ne kadar bazı 

artış ve iyileştirmeler kaydedilse de yaşlıların ve kadınların işgücüne katılımlarının 

artırılmasının henüz yetersiz olduğu, işsizlik oranlarının halen yüksek seviyelerde 

bulunduğu ve yeni oluşturulan istihdam miktarının ihtiyaç duyulandan az kalması gibi 

                                                                                                                                                
Commission, Brussels, 2007, p.5, (çevrimiçi): http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-
200712-annual-progress-report/200712-annual-report_en.pdf  
97 European Commission, Employment in Europe 2007, p.24 
98 European Commission, a.g.e, p.55 
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hususlar dile getirilmekte ve çözüm önerileri aranmaktadır.99 Bu bağlamda yapılan 

çalışmalarda ana hatlarıyla Avrupa Birliği’nin istihdam ve işgücü verimliliğini artırması, 

emek piyasalarıyla ilgili reformların hayata geçirilmesi ve makro-ekonomik yapının 

istikrara kavuşması gibi genel tespitler yapılmaktadır. Bununla birlikte AB için önemli 

bir demografik gerçeklik olan yaşlanma olgusunun işgücü piyasaları üzerindeki etkisi ve 

olası sonuçları da bu noktada dikkate alınmaya değer alanlar olarak öne çıkmaktadır. 

1.2.2. İktisadi Açıdan Avrupa Birliği ve Yaşlanan Nüfus 

Avrupa Birliği’nin demografik görünümünü ele alan çalışmaların üzerinde ittifak 

ettikleri husus, AB’nin ve Birlik ülkelerinin kaçınılmaz bir şekilde yaşlanma sorunuyla 

karşı karşıya geldikleri gerçeğidir. 1950’li yılları takiben Avrupa’da yaşanan demografik 

değişimin 20. Yüzyılın sonlarında ileri aşamalara varmış olması sonucu, Avrupa Birliği 

gün geçtikçe daha da fazla yaşlanan bir nüfus yapısına sahip hale gelmiştir. 

Demografik faktörlerin iktisadi gelişme üzerindeki etkileri bağlamında yaşlanma 

olgusu, ülkelerin ekonomik kalkınmasını farklı açılardan etkileyebilmektedir. Yaşlanma 

gerçeğini yakın bir şekilde hisseden Avrupa Birliği bu ekonomik etkilere ve sonuçlara 

yaşlanma sorunsalını yaşayan diğer tüm toplumlar gibi maruz kalmaktadır. Avrupa 

Birliği için yaşlanma sorunsalının iktisadi etkileri, genel anlamda yaşlanma sonucu 

ortaya çıkan ekonomik sonuçlardan büyük oranda farklılık göstermemektedir. Buna 

karşın, Avrupa Birliği’nin ve üye ülkelerin sahip oldukları toplumsal ve ekonomik 

gelişmişlik seviyesi, mevcut demografik göstergeleri, sosyal yapıları ile sahip oldukları 

finansal imkanları, yaşlanma sorunu ile birlikte gündeme gelen ekonomik sonuçların 

Avrupa Birliği’ne özgü nitelikleri olmasını beraberinde getirmektedir.  

Avrupa Birliği özelinde nüfusun yaşlanması ile birlikte ortaya çıkan iktisadi 

sonuçlar, akademik çalışmalarda ana hatlarıyla tanımlanmaktadır. Yaşlanmanın genel 

ekonomik sonuçlarında olduğu gibi, Avrupa Birliği’nde de yaşlanmanın en temel 

ekonomik etkilerinden bir tanesi, Yaşlı nüfusun bağımlılık oranlarının yükselmesi 

sonucu, mevcut çalışan nüfusun kendileriyle birlikte sürekli daha fazla sayıda yaşlıya 

                                                 
99 Tuncer Güloğlu, Gökhan Güder, “The Enlargement of European Union and Labour Market: Trends and 
Challenges”, Cornell University Visiting Fellow Working Papers, s.3, 2005, (çevrimiçi):  
 http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=intlvf  
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bakmaları gereksiniminin ortaya çıkmasıdır. Bununla birlikte toplum içinde yaşlı 

insanların sayısının sürekli artması, emeklilik ve sigorta harcamalarının finansmanını bu 

alandaki bir diğer sorun olarak öne çıkarmaktadır. Ancak, bu iki alanda da finansmanı 

sağlayacak insan kaynaklarının yaşlanmayla birlikte sayıca azalması ve işgücü olarak 

değerlendirilen nüfus kesimlerinin giderek yaşlanması, bu finansal yükleri daha da 

artırmaktadır. Yaşlanmanın Avrupa Birliği ekonomileri için doğurduğu bu sonuçlar, 

Birliğin genel iktisadi ve sosyal kalkınmışlık seviyesini de etkileyebilecek önemdedir. 

 

1.2.2.1. Avrupa Birliği’nde Yaşlanan Nüfusun Ekonomik Etkileri 

Uzun dönemdir azalan doğurganlık oranları ve sürekli artış gösteren ortalama 

yaşam beklentisi sonucunda yaşlanma sarmalına giren Avrupa Birliği ülkeleri için, 

yaşlanma gerçeğinin ekonomik sonuçları önem taşımaktadır. En genel hatlarıyla nüfusun 

yaş ortalamasının yükselmesi ve toplum içinde 65 yaş üstü insanların sayısının artması, 

bu yaş grubundakilerin büyük çoğunlukla işgücünün ve dolayısıyla üretimin dışında 

kalmayı tercih etmeleri nedeniyle, ekonomik açıdan aktif olan nüfus kesimlerinin toplam 

nüfus içinde paylarının azalması sonucunu doğurmaktadır. İktisadi aktiviteye katılan 

nüfus miktarının azalmasıyla beraber, üretim sürecinde yer almayan toplum kesimlerinin 

sayıca artması, bu grupların ihtiyaçlarını karşılamak için gereken finansal gerekliliklerin 

büyümesini de beraberinde getirmektedir. Yaşlı nüfusun artmasıyla büyüyen bu finansal 

sorumluklar ülkelerin bütçeleri üzerinde ek yükler oluşturmaktadır.  

Demografik bir olgu olan nüfusun yaşlanması gerçeğinin ekonomik açıdan yol 

açtığı sonuçlar genellikle birbiriyle de ilişkili olan bazı başlıklar altında toplanmaktadır. 

Örneğin Klinger, Avrupa ülkelerinin nüfusun yaşlanmasıyla birlikte toplumların 

birbiriyle ilintili iki sorunla karşılaşacaklarının altını çizmektedir: a) yaşlı nüfusun 

ihtiyaçlarının finansmanının karşılanması; b) işgücü miktarının azalması.100 Bu iki 

önemli sonuca ilaveten, genel nüfus içinde yaşlıların oranının ve miktarının artması, 

yaşlı nüfus bağımlılık oranlarının artmasıyla da ekonomik sistem üzerinde etkili 

                                                 
100 Andreas Klinger, “Labour Market Responses to Population Ageing and Other Socio-Demographic 
Change”, UNECE Issue Paper, 2002, (çevrimiçi): http://www.unece.org/commission/2002/Klinger.pdf  
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olmaktadır. Yaşlanmanın, bu üç başlık etrafında tanımlanan ekonomik sonuçları Avrupa 

Birliği’nin ekonomik alandaki öncelikli sorunları arasında yer almaktadır.  

Avrupa Birliği’nin kaçınılmaz olarak yaşlanan nüfusu ve çalışma çağındaki 

nüfus miktarının sabit hale gelmesi, yaşlı nüfus bağımlılık oranlarını artırırken, 

ekonomik sürekliliği sağlayacak iktisadi açıdan aktif işgücü miktarındaki azalma 

beklentisi tabloyu daha da karamsar hale getirmektedir. Sayı ve oran olarak artış 

gösteren yaşlı nüfus kesimlerinin bakım, emeklilik ve sağlık harcamalarından doğan 

ihtiyaçlar ise bu ekonomik sonuçların üçüncü boyutunu oluşturmaktadır. 

1.2.2.1.1. Avrupa Birliği’nde Yaşlı Nüfus Bağımlılık Oranlarının 

Yükselmesi 

Avrupa Birliği’nde yaşlanma sorununun getireceği en önemli ekonomik sonuçlar 

arasında yaşlı nüfus bağımlılık oranlarının artması öncelikli olarak tanımlanmaktadır. 

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde 65 yaş üstü nüfus kesimlerinin toplam nüfus içindeki 

paylarının sürekli artmasıyla birlikte, toplam nüfus içindeki 65 yaş üstü kimselerin 

çalışma çağındaki nüfus miktarına olan oranını ifade eden yaşlı nüfus bağımlılık oranları 

artış göstermektedir. AB’nin demografik geleceği ile ilgili yapılan araştırmalarda, halen 

% 25 olan yaşlı nüfus bağımlılık oranlarının, ülkeler arasında farklılıklar bulunsa da, AB 

genelinde 21. yüzyılın ortalarında % 50’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu 

projeksiyonlara göre, yaşlı nüfus bağımlılık oranlarının öngörülen oranlarda artmasıyla 

birlikte, 2050’li yıllara gelindiğinde Avrupa Birliği için çalışma çağında bulunan her iki 

kişiye karşılık, 65 yaş üstü bir yaşlı düşeceği öngörüsü dile getirilmektedir.101 

Bununla birlikte işgücünde yer alan nüfus kesimleri ile yaşlı nüfus arasındaki 

oranları gösteren yaşlı nüfus destek oranları ise AB için konunun diğer bir boyutunu 

oluşturmaktadır. 2005 yılında Avrupa Birliği’nde işgücüne katılan her 100 kişi için 65 

yaş üstü 35 kişi bulunurken, bu oranının 2050’li yıllara kadar işgücü içindeki her 100 

kişi için 65 yaş üstü 72 kişiye yükselmesi beklenmektedir. Yaşlı nüfus destek oranları 

gelecekteki emeklilik harcamalarının hacminin belirlenmesi açısından büyük önem 

                                                 
101 Rainer Munz, (vd), The Costs and Benefits of European Immigration, Hamburg, Hamburg Institute 
of International Economics, 2006, p.29  
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taşıdığından, bu oranların yükselmesi AB ülkelerinin gelecekle ilgili finansal 

gereksinimlerinin şekillenmesinde rol oynayabilecektir.102 

21. yüzyılın ilk yarısında iki kat yükselmesi beklenen Avrupa Birliği için yaşlı 

nüfus bağımlılık oranlarına karşılık, ekonomik açıdan aktif olmayan nüfus kesimlerinin 

istihdam edilmiş nüfusa oranını gösteren ekonomik bağımlılık oranlarının, AB için aynı 

dönemde yalnızca % 20 oranında artacağı öngörülmektedir.103 Ekonomik bağımlılık 

oranları iktisadi açıdan aktif olan ve olmayan nüfus kesimleri arasındaki dengeye işaret 

ettiğinden, bu oranlar Avrupa Birliği emek piyasalarının “cömert” bulunan emeklilik ve 

sigorta ödenekleri göz önüne alındığında büyük önem taşımaktadır. Avrupa ülkelerinde 

uygulanan ve sosyal gerekçelerle güçlendirilmiş emeklilik sistemleri ve bağlı ödenekleri, 

yaşlı nüfus oranlarında yaşanan artışın Birlik ekonomisine oldukça büyük yük 

getirmesini kaçınılmaz hale getirmektedir. Bununla birlikte, yaşlanmayla birlikte artan 

sağlık ve emeklilikle ilgili sosyal harcamalardan kaynaklanan bu ekonomik yükün, 

Avrupa Birliği ekonomisinin üreten kesimini oluşturan çalışan nüfus tarafından 

taşınması gerekliliği, bağımlılık oranlarının ekonomik etkisinin bir diğer göstergesidir. 

1.2.2.1.2. Avrupa Birliği’nde Yaşlanan Nüfusun Emeklilik, Sağlık 

ve Bakım Masrafları 

Avrupa Birliği’nde toplam nüfus içinde yaşlıların payının sürekli olarak artması 

ve buna bağlı şekilde yükselen yaşlı nüfus bağımlılık oranları, Birlik ülkelerinde 

emeklilik harcamalarının yükselmesini kaçınılmaz olarak beraberinde getirmektedir. 

Emeklilik harcamalarıyla ilgili Avrupa Birliği’nde yapılan tahminler, nüfusun devam 

eden yaşlanma süreci sonucunda, Birlik sathında emeklilik ve sosyal güvenlik 

harcamalarının ciddi oranda artış göstereceğini belirtmektedir.104  

Ülke bütçelerinin önemli bir bölümünü kapsayan emeklilik harcamaları Avrupa 

ülkelerinin pek çoğunda, toplam sosyal güvenlik harcamalarının % 40’dan fazla 

                                                 
102 Rainer Munz, Aging and Demographic Change in European Societies: Main Trends and 
Alternative Policy Options, p.8  
103 European Commission, Budgetary Challenges Posed by Ageing Populations, Brussels, European 
Commission Economic Policy Committee, 2001, p.3 
104 European Commission, a.g.e., p.7 
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bölümünü oluşturmakta ve bu harcamaların birçok Avrupa Birliği üyesi ülkede daha da 

yükselmesi beklenmektedir. Avrupa Komisyonu’nun 2007 yılında hazırladığı istihdam 

raporunda Birlik sathındaki yaşlanma gerçeğinin kamu harcamaları üzerinde büyük bir 

yük oluşturacağının altı çizilmiş, ve yaşlılığa bağlı harcamaların 2050 yılına kadar Gayrı 

Safi Hasıla içindeki payının ortalama % 4 oranında artacağı öngörülmüş, bunun da 

toplam kamu harcamalarında % 10’luk bir artış anlamına geleceği belirtilmiştir. Avrupa 

Birliği’nde yaşlanmayla birlikte kamu harcamalarında yaşanacak bu artışının yaklaşık 

yarısı emeklilik harcamalarını kapsarken, diğer kısmının da yaşlıların bakım ve sağlık 

harcamalarından oluşacağı görülmektedir.  

Avrupa Birliği’nde yaygın olarak kullanılan ön ödemeli (PAYG) emeklilik 

sistemleri AB ülkelerinde yaşayan ve işgücünden ayrılan yaşlı nüfus kesimlerinin ana 

gelir kaynağını oluşturmaktadır. Ön ödemeli emeklilik sistemlerinde kamu finansmanı 

genellikle çalışanların gelirleri üzerinden yapılan katkılarla sağlandığından, yaşlanma 

sonucu işgücü miktarında meydana gelecek değişimler bu sistemlerin devamlılığı için 

önem arz etmektedir. AB ülkelerinde işgücünden ayrılmaların, çoğunlukla avantajlı olan 

emeklilik sistemleri nedeniyle, 60’lı yaşların altına düşme eğilimi göstermesi, emeklilik 

sistemlerinin finansmanı için gerekli olan çalışan miktarının düşmesini beraberinde 

getirmektedir.105 Bununla birlikte, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde zorunlu emeklilik, 

sağlık ve bakım sigortalarının finansmanının ön ödemeli emeklilik (PAYG) sistemleri 

üzerinden sağlanmaya devam edilmesi durumunda toplumdaki net gelir seviyelerinin 

önemli ölçüde düşmesi beklentisi de dile getirilmektedir.106 

 Nüfusu yaşlanan Avrupa Birliği’nde emeklilik harcamalarının finansmanındaki 

zorluklar arasında, emekli sayısındaki artışla birlikte, emeklilik ödemelerinin finansmanı 

konusunda kamu bütçelerine daha büyük yükler düşmesi de bulunmaktadır. Kişiler için 

avantajlı görülen emeklilik sistemlerine sahip olan Avrupa Birliği ülkelerinde, emeklilik 

haklarından kaynaklanan ödeneklerinin toplam kamu harcamalarının %25’ine ulaştığı 

                                                 
105 Philipp C. Rother (vd), Ageing and Pensions in the Euro Area Survey and Projection Results, 
Washington DC, World Bank Social Protection Papers No.0307, 2003, p.4  
106 Axel Börsch-Supan, “Labour Market Effects of Ageing”, Review of Labour Economics and 
Industrial Relations, Vol.17, Agust 2003, pp.5-44, p.35 
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görülürken, nüfusun yaşlanmasının devam etmesi sonucu, toplam kamu emeklilik 

harcamalarının 2050 yılına kadar toplam Avrupa Birliği Gayrı Safi Hasılası içinde % 6.4 

oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.107 AB kamu bütçeleri içinde önemli bir 

yer tutacağı öngörülen emeklilik harcamalarının, ortalama yaşam sürelerinin ve 

yaşlıların toplam nüfus içindeki paylarının arttığı bu süreçte, sürdürülebilirliğinin 

sağlanması Avrupa Birliği ekonomileri için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle 

ortalama yaşam sürelerini uzamasıyla birlikte, emeklilik ödeneklerinden yararlanma 

süresinin uzaması bu sorunun bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. 

Nüfusun ortalama yaşam beklentisinin yükselmesiyle birlikte emeklilik 

ödenekleri için finansmanı sağlanması gereken dönemin uzamasının yanı sıra, yaşlıların 

uzayan yaşam süreleriyle birlikte sağlık ve bakım ihtiyaçları da fazlalaşmaktadır. 

Avrupa Birliği’nde yaşanan demografik ve toplumsal değişimle birlikte yaşlı nüfusun 

giderek daha da fazla bir bölümünün ailelerinden ayrı yaşaması, bu yaşlıların bakım 

hizmetlerinin devlet tarafından üstlenilmesini gerektirmektedir.  

Avrupa Birliği’nde yaşlıların bakım hizmetlerinin devletin yanı sıra aileler 

tarafından üstlendiği de görülmektedir. Özellikle Güney Avrupa ülkeleri başta olmak 

bazı Avrupa ülkelerinde yaşlıların bakımları halen geleneksel şekilde aileleri tarafından 

üstlenilmektedir. Buna karşın İskandinav ülkeleri başta olmak üzere, Kuzey Avrupa 

ülkelerinde ise kamu eliyle yürütülen yaşlı bakım hizmetleri daha yaygındır. Özel veya 

kamu eliyle yürütülen yaşlıların bakım hizmetleri ve sağlık ihtiyaçlarının finansmanı da, 

ülke bütçeleri açısından büyük bir finansal yükümlülük teşkil etmekte ve önümüzdeki 50 

yıllık süreçte ülke bütçelerine %1 ila % 2.5 arasında ek yük getirmesi beklenmektedir.108 

Yaşlanmayla bağlantılı olarak ortaya çıkan bu ekonomik yükümlülükler, Avrupa 

Birliği ekonomilerinin genel finansal yapılarının sürdürülebilirliğini gelecekte olumsuz 

yönde etkileme riski taşımaktadır. Avrupa Komisyonu 2006 yılında yayınladığı 

raporunda, pek çok Avrupa Birliği ülkesinde sosyal güvenlik harcamalarındaki mevcut 

                                                 
107 Rainer Munz, “Dimensions and Impacts of Demographic Aging:  The Case of Europe and its Public 
Pension Systems”, Paper in the Conference; The Long-term Budget Challenge: Public Finance and 
Fiscal Sustainability in  the G7, 2005, p.5 (Çevrimiçi): http://www.wilsoncenter.org/news/docs/Muenz.Gr.pdf 
108  European Commission, Budgetary Challenges Posed by Ageing Populations, p.10 
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sistemlerle, kamu harcamalarının gelecek yıllardaki finansmanı konusunda ciddi bir risk 

bulunduğunu belirtmiş, bu riskin AB’nin gelecekteki ekonomik büyümesine olumsuz 

etki yapacak kadar önemli olduğunun altını çizmiştir.109  

Demografik göstergelerin gelişimiyle birlikte düşünüldüğünde Avrupa Birliği 

ekonomilerinin yaşlanan nüfusun emeklilik ve bakım başta olmak üzere sosyal güvenlik 

harcamalarını karşılamak için gereksinim duyduğu mali kaynak, Birlik genelinde 

ekonomik kalkınmayı etkileyecek boyutta görülmektedir. Bununla birlikte Avrupa 

Birliği ekonomisinin tüm bu harcamaları karşılamak için ihtiyaç duyacağı insan 

kaynakları da yaşlanma sorunsalından direkt olarak etkilenmektedir.  

1.2.2.1.3. Yaşlanmanın AB İşgücünde Yaşanan Azalma 

Üzerindeki Etkisi 

Avrupa Birliği açısından yaşlanma olgusunun belki en önemli ekonomik sonucu 

çalışma çağındaki nüfus miktarındaki azalmayla ortaya çıkmaktadır. Avrupa Birliği’nin 

ekonomik aktivitesini ve üretimini sürdüren yegane faktör olan insan kaynağı ve bunun 

somut ifadesi olan çalışma çağındaki nüfus miktarının yaşlanmaya bağlı olarak azalması, 

yaşlanma sonucu AB’nin karşılaşacağı diğer sonuçları da etkileyecek kadar önemli bir 

değişken olarak Birliğin ekonomik gelişmişliği üzerinde etkili olmaktadır. 

Yaşlanmanın ekonomik sonuçları üzerinde yapılan birçok çalışmada nüfusun 

yaşlanmasıyla birlikte mikro-ekonomik açıdan ortaya çıkan en önemli sonucun 

işgücünün toplam nüfus içindeki payının azalması olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmalar 

da göstermektedir ki, yakın bir gelecekte bazı Avrupa ülkelerinde yaşlanmayla birlikte 

gerçekleşen işgücündeki mutlak miktar olarak azalma, toplam verimlilik artışları ya da 

sermaye birikiminin artırılması yoluyla telafi edilmemesi halinde ülkelerin ekonomik 

gelirlerinin de azalmasına yol açacak kadar önemli bir faktördür.110  

Avrupa Komisyonu, Eurostat 2008 yılı tahminlerine dayanarak hazırladığı 

öngörülerinde, Avrupa Birliği için çalışma çağındaki nüfusun 2013 yılından itibaren 

azalmaya başlayacağını ve 2008 yılındaki yaklaşık 333 milyon seviyesinden 39 milyon 
                                                 
109 European Commission, “The Demographic Future of Europe-from Challenge to Opportunity”, p.7 
110 Axel Börsch-Supan, “Global Ageing: Issue, Answers, More Questions”, University of Michigan 
Working Paper, 2004, p.2, (çevrimiçi):http://www.mea.uni-mannheim.de/publications/meadp_055-04.pdf   
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kişi azalarak 2050 yılında 294 milyon kişiye gerileyeceğini öngörmektedir. Komisyonun 

öngörüsü göçlerle gelecek nüfus dışarıda bırakılarak ele alındığında, Avrupa Birliği 

çalışma çağı nüfusunun 2050 yılında daha da azalarak 242 milyona düşebileceği ifade 

edilmektedir.111 Benzer şekilde, AB çalışma çağındaki nüfus miktarının 2015 yılından 

itibaren azalmaya başlayacağı ve 2020 yılında 302, 2050 yılında ise 261 milyona 

gerileyeceği öngörülmektedir. 112 Buna göre, çalışma çağı nüfusta en büyük azalma 15-

24 yaş arası nüfus gruplarında görülecek ve işgücünün medyan yaş yükselecektir. 

Buna karşın, Avrupa Birliği’nde yaşlanmanın ekonomik sonuçlarını ele alan 

çalışmaların bazılarında, Avrupa Birliği’nin potansiyel işgücü miktarının, işgücüne 

katılma oranlarının yaşlılar ve kadınlar başta olmak üzere tüm nüfus kesimleri için 

artırılmasıyla birlikte, 2025 yılına kadar artış göstermesi beklenmektedir. Özellikle 

Lizbon İstihdam Hedeflerinin 2015’li yıllarda yakalanması beklentisinin yanı sıra, 

kadınların ve yaşlıların istihdamı alanında AB emek piyasalarında kaydedilen gelişmeler 

bu beklentileri desteklemektedir. Ancak 2010’lu yıllardan itibaren demografik 

gelişmelerle birlikte çalışma çağındaki nüfus ve işgücü arzında yaşanacak azalmalar 

sonucunda, Avrupa Birliği emek piyasalarında işgücü miktarının 2050 yılına kadar 2005 

yılındaki seviyesinden % 12 oranında gerileyeceği tahmin edilmektedir.113 Avrupa 

Birliği emek piyasaları için Lizbon Stratejisi çerçevesinde belirlenen % 70 istihdam 

oranına ulaşılması halinde dahi, 2050 yılında Avrupa Birliği sathında işgücünde yer alan 

insanların toplam sayısının 30 milyon civarında azalması öngörülmektedir.114  

Demografik değişimler ışığında Avrupa Birliği emek piyasalarını ele alan 

raporunda Avrupa Komisyonu, nüfusun yaşlanmasının önümüzdeki 30 yıl içinde Avrupa 

Birliği emek piyasalarının yapısını ciddi şekilde etkileyeceğinin altını çizmiştir.115 Buna 

göre yaşlanma gerçeğinin neticesi olarak AB işgücü kaçınılmaz olarak yaşlanacak ve 

                                                 
111 European Commission, Employment in Europe 2008, p.47  
112 Rainer Munz, Ageing and Demographic Change in European Societies: Main Trends and 
Alternative Policy Options, p.5 
113European Commission, “The Impact of Ageing on Public Expenditure: Projections for the EU25 
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114 European Commission, “The Demographic Future of Europe- from Challenge to Opportunity”, p.6  
115 European Commission, The European Labour Market in the Light of Demographic Change, 
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çalışanlar arasında yaşlı nüfus birimlerinin payları giderek artacaktır. Çalışma çağındaki 

nüfusun ve işgücünün yapısında yaşlanma sonucunda meydana gelen bu değişimler aynı 

zamanda, emek piyasasında yer alan işgücünün verimliliğini etkileyebilmektedir. Emek 

piyasalarının yaşlanmayla birlikte aldığı bu görünüm ve verimlilikle ilgili beklentiler 

ışığında Avrupa Birliği Gayrı Safi Hasılasının büyüme oranlarının da önümüzdeki on 

yıllarda azalma eğilimine girmesi beklenmektedir. Avrupa Komisyonu da, nüfusun 

yaşlanmasıyla birlikte, çalışma çağındaki nüfusun azalması sonucunda Avrupa 

Birliği’nin mevcut ekonomik büyümesinin yavaşlayacağını öngörmektedir. Buna göre, 

Avrupa Birliği’nin demografik göstergeleri ve işgücü durumunda önemli değişiklikler 

yaşamadığı halde, Avrupa Birliği’nin Gayrı Safi Hasılası’nın yıllık artış oranının 2004-

2010 arasındaki % 2.4 seviyesinden 2030-2050 döneminde yıllık % 1.2 düzeyine 

gerileyeceği tahmin edilmektedir.116 Avrupa Birliği nüfusunun yaşlanması ile birlikte 

ortaya çıkan bu tablo ve işgücü miktarında yaşanacak azalma beklentisi, Birlik 

ekonomisinin sürdürülebilir olması yolunda bir engel teşkil etmektedir.  

Yaşlanmayla birlikte potansiyel ve gerçek işgücü miktarlarında görülmesi 

beklenen azalma ve bunun ekonomik açıdan getirebileceği sonuçlar Avrupa Birliği 

ekonomik kurumlarında da yankı bulmaktadır. Bu bağlamda Lizbon İstihdam Stratejisi 

çerçevesinde belirlenen Avrupa Birliği için toplamda % 70 istihdam oranına ulaşılması 

önemli bir adım olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra, kadınlar ve yaşlılar gibi 

geleneksel olarak işgücünde yer almayan kesimlerin işgücüne katılımlarının teşvik 

edilmesi de bu konuda alınan önlemler arasında sayılabilir. Söz konusu önlemlerle 

hedeflenen, Avrupa Birliği’nde yaşlıların nüfus içindeki miktarının sürekli artmasına ve 

çalışma çağındaki nüfusun azalması sonucu yaşlı nüfus bağımlılık oranlarının hızla 

büyümesine karşılık, işgücüne katılma oranlarının artırılmasıyla bu durumun bir sorun 

olmaktan çıkarılması ve böylece nüfusu yaşlanmakta olan Avrupa Birliği ekonomik 

gelişmişliğini ve istikrarını sürdürebilmesidir. Ayrıca, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde 

emeklilik reformları ile çalışanların daha uzun süre işgücünde kalması sağlanmaya 
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çalışılmaktadır. Bazı AB ülkeleri ise çeşitli programlarla diğer Birlik ülkelerinden ya da 

üçüncü ülkelerden insan kaynağı transfer etme yoluna gitmektedir. 

Avrupa ülkelerinin çoğunluğu ve Avrupa Birliği için önemli bir demografik 

sorun olan yaşlanma gerçeğinin ekonomik açıdan en önemli sonucu olan çalışma çağı 

nüfusta ve işgücünde yaşanan azalma gerçeği, alternatif çözüm yöntemleri ile telafi 

edilmek istenmektedir. Demografik açıdan Avrupa Birliği genelinin ve işgücü 

piyasalarının ihtiyacını karşılamak ile bu piyasaların sürekliliğini ve ekonomik büyüme 

seviyesinin devam ettirilebilmesini amaçlayan bu alternatiflerin Avrupa Birliği 

ekonomik gelişme seviyesine katkıları ciddi bir tartışma konusudur.  

 

1.2.2.2. Avrupa Birliği’nde Nüfusun Yaşlanmasının İşgücü 

Üzerindeki Etkilerine Karşı Çözüm Önerileri 

Nüfusu hızlı bir yaşlanma gerçeğiyle yüzleşen Avrupa Birliği ülkelerinin, 

yaşlanma sonucu karşılaşacakları en önemli ekonomik sonuçlardan bir tanesi Avrupa 

Birliği emek piyasalarında görülecektir. Genel hatlarıyla AB emek piyasalarında yer 

alan işgücünün yaş ortalamasının artması ve işgücünün miktarının azalması olmak üzere 

iki boyutta gerçekleşmesi öngörülen yaşlanmanın Avrupa Birliği işgücü piyasaları 

üzerindeki olası sonuçları, çözüm arayışlarını da beraberinde getirmektedir. 

Önerilen çözümlerden birisi olan toplam doğum oranlarının artırılması yoluyla 

Avrupa Birliği emek piyasalarında yer alan işgücü miktarını zaman içinde artırmak ve 

aynı zamanda potansiyel işgücünün yaş ortalamasını düşürmek de hedeflenmektedir. 

Avrupa Birliği organlarında, gelecekte karşılaşılacak olası işgücü ihtiyacının, toplumun 

değişik kesimlerinin işgücüne katılım oranlarını artırmak yoluyla telafi edilmesi önerilen 

yöntemler arasındadır. İşgücüne katılımın artırılması stratejisinin yanı sıra, hali hazırda 

AB emek piyasalarında çalışanların işgücünden ayrılmalarının geciktirilmesi, yaşlanma 

ile gündeme gelen işgücü ihtiyacına karşı önerilen bir diğer çözüm alternatifidir.  

Nüfusun yaşlanması olgusunun Avrupa Birliği emek piyasalarında bir işgücü 

açığı oluşturmasına karşı önerilen çözüm önerileri arasında en yoğun şekilde tartışılanı 

ihtiyaç duyulan işgücünün göç yoluyla temin edilmesidir. Göç gerçeğinin insanlığın çok 
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eski dönemlerine kadar uzanan tarihi, ekonomik ve sosyal sonuçlarının karmaşık yapısı 

bu seçeneğin etrafında oluşan tartışmaların en temel nedenidir. Avrupa Birliği gibi 

uluslar üstü, farklı ülkelerin toplumlarını bir araya getiren kapsamlı bir yapının bir 

parçası olan AB emek piyasalarının işgücü gereksinimleri ele alındığında göç seçeneği 

daha da tartışmalı bir hal almaktadır. Buna karşın, Avrupa Birliği emek piyasalarında 

yaşlanmayla ortaya çıkacak işgücü ihtiyacını karşılamak bağlamında göç seçeneğinin 

değerlendirilmesi AB organlarında ve akademik çevrelerde öncelikle dile getirilen 

öneriler arasındadır. Göç seçeneğinin AB emek piyasalarının işgücü gereksinimlerine ne 

denli katkı sağlayacağının anlaşılabilmesi, tüm seçeneklerin Avrupa Birliği açısından 

kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapılmasıyla mümkündür. 

1.2.2.2.1. AB’de Toplam Doğum Oranlarının Artırılması 

Toplam doğum oranlarının artırılması yoluyla Avrupa Birliği emek piyasalarında 

yaşlanmayla birlikte ortaya çıkacak işgücü açığının karşılanması önerisi, AB ülkelerinin 

genel demografik görünümleriyle birlikte ele alınan bir çözüm seçeneğidir. Yaşlanma 

sorunsalının genel ekonomik etkilerinde olduğu gibi, işgücü üzerindeki olumsuz 

etkilerini toplam doğum oranlarını artırarak bertaraf etme alternatifi de, orta vadeli bir 

zaman dilimi gerektiren bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. 

Avrupa Birliği’nde yaşlanmaya karşı bir çözüm alternatifi olarak ele alınabilecek 

toplam doğum oranlarının artırılması seçeneğini hayata geçirmek için kullanılan politika 

araçları pro-natalist politikalar olarak adlandırılmaktadır. En genel hatlarıyla özellikle 

kadınların hem iş hayatını hem de çocuk sahibi olmayı bir arada sürdürebilecekleri 

önlemleri almayı hedefleyen pro-natalist politikaların en temel amacı Avrupa Birliği 

ülkelerinde toplam doğum oranlarını artırmak olarak tespit edilmiştir. 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği emek piyasalarında nüfusun yaşlanmasıyla 

ortaya çıkan işgücü açığına toplam doğum oranlarını artırmak suretiyle çözüm sağlama 

yolunda üç önemli pro-natalist uygulamanın altını önemle çizmektedir. Bunlar özetle, 

gençlerin aile yaşamına uygun barınma imkanlarına sahip olmasının sağlanması, çocuk 

sahibi olmayı kolaylaştırıcı önlemlerin (çocuk yardımları, bebek bakım hizmetlerinin 
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yaygınlaştırılması, ücretli annelik izni vb) alınması ve genç yetişkinlerin istihdam 

oranlarının artırılması gibi başlıklar altında toplanmaktadır.117 

Demografik olarak değerlendirildiğinde Avrupa Birliği’nde doğum oranlarının 

artırılması için ciddi bir gereklilik bulunduğu net şekilde görülmektedir. Birlik genelinde 

ortalama toplam doğum oranı nüfusun kendisini yenileme seviyesi olarak kabul edilen 

kadın başına 2.1 oranının oldukça altında kadın başına 1.7 çocuk düzeyindedir. Yalnızca 

işgücü açısından değil, nüfusun tamamının hem nicelik olarak hem de yapısal olarak 

değişimini ifade eden bu oranlar, Avrupa Birliği emek piyasalarının insan kaynağı 

açısından karşı karşıya olduğu tabloyu daha net şekilde ortaya koymaktadır.  

Bununla birlikte toplam doğum oranlarının artırılması yoluyla, yaşlanmayla 

ilintili işgücü açığı sorununa çözüm oluşturmada Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki 

doğum oranlarında görülen farklılıklar da büyük önem taşımaktadır. AB toplam doğum 

oranı ortalaması kadın başına 1.7 seviyesinde bulunsa da, bu alanda Birlik üyesi ülkeler 

arasında ciddi farklar gözlemlenmekte (Çek Cumhuriyeti 1.2, Almanya 1.4, Fransa 1.9) 

ve bu oranlar Avrupa Birliği üyesi ülkelerde toplam doğum oranlarını artırmak suretiyle 

işgücü talebine katkı sağlama yolunda bir engel teşkil etmektedir. Birlik üyesi ülkelerde 

toplam doğum oranlarında gözlemlenen bu farkların temel sebepleri arasında ise 

kalkınmışlık seviyesi, sosyal yapı, cinsiyete bakış ve sosyal koruma gibi alanlarda var 

olan birbirinden farklı yaklaşımlar etkin rol oynamaktadır.118    

Emek piyasalarındaki insan kaynağı ihtiyacını toplam doğum oranlarını 

artırmak suretiyle karşılamak önerisinin en önemli açmazı, bu seçeneğin kısa vadeden 

ziyade orta ve uzun vadeli bir düzlemde sonuç verebilecek bir çözüm olmasıdır. Yeni 

doğan çocukların işgücüne katılacak yaşa gelmesi için gerekli zaman diliminin 15-20 

yıl olması ve nüfustaki durağan yapının tersine çevrilmesi için daha uzun bir zaman 

aralığı gerekmesinden dolayı, toplam doğum oranlarının artırılması yoluyla işgücü 

                                                 
117 Bo Malmberg (vd), Global Population Ageing and European Union External Policies, Stockholm, 
Institute for Futures Studies, 2006, p.120  
118 National Intelligence Council of US, “In What Ways Will Demographic Trends Help Shape Economic 
and Foreign Policies of the EU out to the Year 2020?”, National Intelligence Council 2020 Project, 2004, 
p.2, (Çevrimiçi): http://www.dni.gov/nic/PDF_GIF_2020_Support/2004_04_28_papers/demography.pdf  
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ihtiyacına çözüm sağlama önerisi ancak orta vadede çözüm üretecek bir alternatif 

konumundadır. 

Toplam doğum oranlarının artırılmasıyla emek piyasalarına işgücü sağlama 

seçeneğinin önündeki önemli engellerden birisi de, kişilerin çocuk sahibi olmasıyla ilgili 

kararların kişisel kararlar olmasıdır. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde kişilerin çocuk 

sahibi olmasının zamanlamasına kamu eliyle karar verilemez. Bu nedenle bireylerin 

çocuk sahibi olma kararı, bunun zamanlaması, çocuk sayısı gibi doğum oranları üzerinde 

belirleyici kararlara kamu müdahalesi Avrupa Birliği sosyal anlayışı içinde mümkün 

değildir. Bu noktada kadınların işgücünde yer almak ve çocuk sahibi olmak 

sorumluluklarını bir arada yürütmeleri için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.119 

 

Doğum oranlarını artırmak yoluyla işgücü arzını olumlu yönde etkileyerek, 

yaşlanmayla oluşacak işgücü ihtiyacını bertaraf etmek yolunda önemli engellerden bir 

diğeri de, kadınlar öncelikli olmak üzere, bireylerin mevcut yaşam standartlarında ve 

değer sistemlerinde meydana gelişmeler sonucu genç insanların aile kurma ve çocuk 

sahibi olma tercihlerinin değişmesidir. Nüfusun yenilenmesi ve sürdürülebilirliği 

açısından çok önemli olan kadın ve erkek nüfus kesimlerinin ekonomik, sosyal veya 

kişisel gerekçelerle çocuk sahibi olmayı ertelemeleri ya da hiç düşünmemeleri, toplam 

doğum oranlarını artırmak suretiyle emek piyasalarına işgücü sağlama seçeneği 

önündeki en ciddi engeller arasında bulunmaktadır.120 Avrupa Birliği’nde toplam doğum 

oranlarını artırmak suretiyle işgücü miktarını artırmayı amaçlı pro-natalist politikaların 

karşılaştığı önemli bir diğer sorun da, işgücünde yer alan kadın nüfusun çocuk sahibi 

olmayı hayatlarının ileri devrelerine bıraktığı gerçeğidir. Her ne kadar İskandinav 

ülkeleri başta olmak üzere bazı Avrupa Birliği ülkelerinde kadınların istihdam oranları 

ile doğurganlık oranlarının bir arada yüksek değerlere ulaştığı görülse de121, genel olarak 

                                                 
119 Jan Niessen, Yongmi Schibel, “Demographic Changes and the Consequences for Europe’s Future; Is 
Immigration an Option?”, p.10  
120 Luis Moreno, “Süper Kadınlar ve Akdeniz Refahı”, Sosyal Politika Yazıları, Der: Ayşe Buğra, Çağlar 
Keyder, 2.B, İstanbul, İletişim Yayınları, 2006, pp.375-390, p.380  
121 Gosta Esping Andersen, “Altın Çağ Sonrası? Küresel bir Ekonomide Refah Devleti İkilemleri”, Sosyal 
Politika Yazıları, Der:Ayşe Buğra, Çağlar Keyder, 2.B, İstanbul, İletişim Yayınları, 2006, pp.53-101,p.66 
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bakıldığında işgücü içinde yer alan kadın nüfus miktarı arttığında toplam doğum 

oranlarının düşme eğilimi gösterdiği de bir gerçektir.  

Toplam doğum oranlarının artırılmasını savunan pro-natalist uygulamalar 

yoluyla AB emek piyasalarının ihtiyacı olan işgücünü sağlama önerisinin etkilerinin 

görülmesi için çok uzun zamana ihtiyaç duyulmasının yanı sıra bu alandaki geçmiş 

uygulamalarında çok olumlu sonuç vermediği görülmektedir. Örneğin, son 40 yıldır pro-

natalist politikalarla toplam nüfus oranlarını artırmayı amaçlayan Fransa’da bu süreçte 

toplam doğum oranlarının, bu politikaları uygulamayan Britanya’ya göre yalnızca %0.01 

oranında fazla artış gösterdiği gözlemlenmiştir.122 Tüm bu verilerden hareketle Avrupa 

Birliği emek piyasalarının işgücü ihtiyacını toplam doğum oranlarını artırarak 

karşılamak kısa vadede kolay bir çözüm olarak gözükmemektedir.  

1.2.2.2.2. AB’de Aktif Olmayan Nüfus Kesimlerinin İşgücüne 

Katılımlarının Artırılması 

Nüfusun yaşlanmasının Avrupa Birliği emek piyasalarında ortaya çıkarması 

muhtemel işgücü ihtiyacına karşı, nüfusun ekonomik olarak aktif olmayan kesimlerinin 

işgücüne katılımlarının artırılması suretiyle işgücünü artırmak yöntemi AB emek 

piyasalarında sıklıkla tartışılan bir çözüm önerisidir. Özellikle Lizbon Stratejisi ile tespit 

edilen toplamda % 70 oranında istihdama ulaşılması yanı sıra, toplumların işgücüne 

katılma yolunda nispeten dezavantajlı olan kesimlerinin (yaşlılar, gençler ve kadınlar) 

işgücüne katılmasının artırılması da bu strateji çerçevesinde AB emek piyasalarında 

işgücüne katkı sağlamak için değerlendirilen çözüm önerileri arasına girmiştir. 

Avrupa Birliği’nde çalışma çağındaki nüfusun gelecek yıllarda durağanlaşma 

eğilimi göstermesine karşın yaşlı nüfus kesimlerinin sürekli artışta olması AB ekonomik 

kalkınmışlık seviyesini etkileme potansiyeline sahiptir. Yaşlı nüfusun hızla artmasına 

paralel olarak yükselen yaşlı nüfus bağımlılık oranlarına karşın çözüm olarak, AB emek 

piyasalarının mevcut rezerv insan kaynağını daha iyi değerlendirmesi önerilmektedir. Bu 

bağlamda, Avrupa Birliği çalışma çağındaki nüfusun ekonomik aktivitesinin artırılması, 

                                                 
122 Alasdair Murray, “Growing Old Gracefully: How to Ease Population Ageing in Europe”, EU 2020 
Essay, London, Center for European Reform, 2008, p.31  
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bir başka deyişle işgücüne katılmalarının sağlanması ve bu kesimlere istihdam olanağı 

oluşturulması AB emek piyasalarının geleceği için hayati öneme haiz görülmektedir.123 

Genel hatlarıyla bakıldığında işgücüne katılma oranlarının artırılmasıyla işgücü 

temini kısa vadede, Avrupa Birliği işgücü piyasalarının insan kaynağı ihtiyacını 

karşılamada verimli bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. Özellikle 50 yaş üstü 

nüfus gruplarının ve kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olduğu Avrupa 

Birliği ülkelerinde işgücüne katılmanın artırılmasının emek piyasalarına dolayısıyla da 

ekonomik gelişmeye olumlu yansımalarının olacağı düşünülmektedir.124 

Avrupa Birliği işgücü piyasalarında işgücüne katılımın artırılması yoluyla emek 

ihtiyacına çözüm üretme önerileri, Avrupa’nın insan kaynağını henüz tam kapasite ile 

kullanmadığı görüşü etrafında yapılandırılmaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliği emek 

piyasalarının “yedek işgücü” olarak nitelenen işgücüne katılmayan kesimlerinin tam 

anlamıyla emek piyasalarında yer almasının sağlanması ve istihdam oranlarının Lizbon 

Stratejisinde tespit edilen oranlara ulaştırılması durumunda AB emek piyasalarının 

gelecekteki olası işgücü ihtiyacının karşılanabileceği öngörülmektedir.125 Örneğin, 

demografik yaşlanmanın Avrupa Birliği’ndeki ekonomik sonuçlarını ele alan kimi 

çalışmalar AB emek piyasalarının işgücü ihtiyacını karşılama yolunda yaşlıların 

işgücüne katılmasının artırılmasını önermektedir. Bu bağlamda Avrupa Konseyi’nin 

2001 yılında Stockholm’de belirlediği, Avrupa Birliği nüfusunun 55-64 yaş arası 

kesimlerinde istihdam oranının % 50’ye çıkarılması hedefi, bu önerinin hareket noktası 

olarak gösterilmektedir. Ancak Avrupa Konseyi’nin bir yıl sonra Barselona toplantısında 

bu hedefin “efektif emeklilik yaşının 5 yıl artırılması çözüm seçeneği ile birlikte 

değerlendirilmesi gerektiğini belirttiği de görülmektedir.126 

                                                 
123 Andreas Klinger, “Labour Market Responses to Population Ageing and Other Socio-Demographic 
Change”, United Nations Economic Commission for Europe Issue Paper, New York, 2002, (çevrimiçi): 
http://www.unece.org/commission/2002/Klinger.pdf  
124 Ron Lesthaeghe, “Europe’s Demographic Issues: Fertility, Household Formation and Replacement 
Migration”, United Nations Expert Group Meeting on Policy Responses to Population Decline and 
Ageing, New York, UN Population Division , 2000, p.22 
125 Aidan Punch, David Pearce, Europe’s Population and Labour Market Beyond 2000, Strasbourg, 
Council of Europe Publishing, 2000, p.11   
126 European Commission, Employment in Europe 2007, p.5  
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Avrupa Komisyonu yaşlanmayla birlikte emek piyasalarında ortaya çıkan işgücü 

ihtiyacını karşılamakta 55 yaş üstü kadın ve erkeklerin işgücüne katılım oranlarının 

artırılmasının stratejik önemine dikkat çekmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için 

yaşlıların işgücü piyasasından ayrılmasını engelleyici önlemleri almak kadar, 55 yaş üstü 

toplum kesimlerinin istihdam edilebilirliğinin artırılması da gerekmektedir.127 

Yaşlanma bağlamında AB emek piyasaları için harekete geçirilmesi gereken 

potansiyel işgücü yedek kaynaklarının en önemlileri arasında kadınlar da bulunmakta, 

kadınların işgücüne katılımlarının artırılması, emek piyasalarının cinsiyet boyutunu 

ilgilendirmektedir. Avrupa Birliği’nde kadın nüfusun işgücüne katılımlarının artırılması, 

en önemli yedek insan kaynağının AB ekonomisine katkı sağlamaya başlaması anlamına 

gelmektedir. Bu noktada kadınların aile kurma ve çocuk sahibi olma istekleriyle çalışma 

yaşamının gerekliliklerinin uyumlu hale getirilmesi hayati bir önem taşımaktadır. 

Özellikle doğum süreçleri ile ilgili kolaylıklar, ekonomik destekler ve çocuk bakım 

imkanları gibi faktörler kadınların işgücüne katılım oranları üzerinde etkilidir.128 Avrupa 

Birliği’nde yaşlanmanın ekonomik sonuçlarını ele alan çalışmalarda AB emek 

piyasasının yaşlanmayla birlikte işgücü açığı yaşamasının kaçınılmaz olduğunun altı 

çizilmekte ve bu açığı karşılamak için kadınların işgücüne katılımlarının artırılmasının 

gerekliliği vurgulanmaktadır. Buna karşın, kadınların işgücüne katılımının artırılmasının 

AB emek piyasalarının işgücü ihtiyacını ancak kısmen karşılayabilecek bir öneri olduğu 

da dile getirilmektedir. Bu noktada kadınların toplum içindeki rolleri, eğitim düzeyleri 

ile cinsiyeti temel alan emek piyasası algılamaları, kadınların işgücüne katılım 

oranlarının belirlenmesinde önemli bir paya sahiptir.129  

Avrupa Birliği yetkili organlarının Birlik ölçeğindeki yaşlanma sorunsalına karşı 

bir çözüm olarak gündeme getirdiği “aktif yaşlanma” konsepti, temelde Avrupa Birliği 

insan kaynaklarının tam anlamıyla kullanılmasını ve harekete geçirilmesini ifade 

                                                 
127 European Commission, “The demographic future of Europe – from challenge to opportunity”, p.8  
128 Jerome Vignon, “Responses to the New Demographics: Present and Future Strategies for the European 
Union”, The New Demographic Regime Population Challenges and Policy Responses, Eds. Miroslav 
Macura, Alphonse McDonald, Werner Haug, New York, United Nations Publication, 2005, pp.45-56,p.48 
129 Giuseppe Carone, Declan Costello, The Economic Impact of Ageing Populations in the EU 25 
Member States, p.9  
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etmektedir. Bu nedenle yaşlıların, kadınların ve gençlerin işgücüne katılma oranlarının 

başarıyla artırılması için bu nüfus kesimlerini emek piyasasında yer almaya teşvik edici 

önlemlerin de hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kadınların ev ve iş yaşamını bir arada 

yürütmesini sağlayacak önlemler, eğitim ile çalışmayı uyumlu hale getirecek tedbirler ve 

yaşlıların emek piyasasına katılımını artıracak şekilde düzenlenecek emeklilik 

reformları, Avrupa Birliği işgücü piyasalarında oluşacak emek ihtiyacını, işgücüne 

katılma oranlarını artırmak suretiyle karşılama seçeneğinin etkinliğini belirleyecektir.130 

Emek piyasasında nispi olarak dezavantajlı görülen 25 yaş altı ve 50 yaş üstü yaş 

gruplarıyla kadınların işgücüne katılımının artırılması kısa vadede AB emek piyasalarına 

önemli bir insan kaynağı girdisi sağlama potansiyeline sahiptir.  

1.2.2.2.3. Avrupa Birliği Emek Piyasalarında İşgücünden 

Ayrılmanın Geciktirilmesi 

Avrupa Komisyonu 2006 yılında yayınladığı ve demografik değişimlerle AB 

emek piyasalarının ilişkisini değerlendirdiği raporda nüfusun yaşlanmasının insan 

kaynaklarının efektif kullanımının önemini ortaya koyduğunu belirtmiştir. Aynı raporda 

Avrupa Komisyonu yaşlanmanın işgücü üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek 

için emek piyasasında yer alan ve yaşlı olarak nitelenen çalışanların işgücünden 

ayrılmasının geciktirilmesini önermektedir. Buna göre Avrupa Komisyonu, “bebek 

patlaması” neslinin artık belli bir yaşa ulaşması sonucunda, 50 yaş üstü nüfus gruplarının 

günümüzde Avrupa Birliği emek piyasaları için en büyük yedek işgücü kaynağı 

olduğunu tespit etmekte ve AB emek piyasalarında yer alan “yaşlı” insan kaynaklarının 

optimum düzeyde kullanılmasıyla yaşlanmanın işgücü üzerindeki muhtemel etkilerinin 

azaltılabileceği öngörüsünü dile getirmektedir. 131 

55 veya 60 yaş üzerindeki çalışan nüfus kesimlerinin işgücünden ayrılmalarının 

geciktirilmesi yoluyla işgücünde yaşlanma sonucu oluşabilecek olası eksikliklerin 

                                                 
130 J. Burniaux, R.Duval, F.Jaumotte, “Coping with Ageing: A Dynamic Approach to Quantify the Impact 
of Alternative Policy Options on Future Labour Supply in OECD Countries”, Paris, OECD Economics 
Department Working Papers No.371, 2004, p.7 
131 European Commission, “The European Labour Market in the light of Demographic Change”, 2000, 
p.12, (çevrimiçi): http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/ageing/index_en.htm  
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karşılanması, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde üzerinde ciddi olarak durulan bir 

alternatif konumundadır. OECD’nin yaşlanmanın ekonomik etkilerini inceleyen 

çalışmalarında, yaşlıların işgücüne katılmasının önündeki engellerin kaldırılması ve yaşlı 

işgücünün emek piyasasında daha uzun süre kalmasının sağlanması, yaşlanma ile ortaya 

çıkan işgücü ihtiyacını karşılama ve böylece ekonomik kalkınmaya katkı yapma yolunda 

önemli bir çözüm önerisi olarak sunulmaktadır.132 

Avrupa ülkelerinde 60 yaş üstü nüfus gruplarının işgücü içinde daha uzun süre 

kalmasının sağlanması yoluyla işgücüne katkı oluşturulması önerisi “aktif yaşlanma” 

kavramıyla da dile getirilmektedir. Avrupa Birliği’nin yaşlanmaya karşı bir önlem olarak 

tavsiye ettiği “aktif Yaşlanma” konsepti Birlik ölçeğinde daha uzun çalışma, emekliliğin 

geciktirilmesi ve sosyal hayatla üretim aktivitelerini birleştirici önlemler bütünü olarak 

algılanmaktadır. Avrupa Birliği aktif yaşlanma politikalarıyla temel olarak yaşlı 

çalışanların işgücünde daha uzun süre kalmalarını, istihdam edilebilirliklerinin 

artırılmasını ve yaşlılara işgücü piyasasında daha olumlu yaklaşımlar sağlanmasını 

amaçlamaktadır. Aktif yaşlanma programını ele alan çalışmalarda Avrupa’nın modern 

toplumlarında görülen zorunlu emeklilik yaşı uygulamalarının, bu toplumların yaşlı 

insanlarının ekonomik performanslarından yeterince yararlanması yolunda bir engel 

teşkil ettiği dile getirilmektedir. Bu çalışmalarda yaşlılık sonucu emek piyasalarında 

karşılaşılan olumsuzlukların bertaraf edilmesinde bir çözüm önerisi olarak zorunlu 

emeklilik yaşının artırılması teklif edilmektedir.133   

2004 yılında hazırladığı bir raporunda Avrupa Komisyonu “aktif yaşlanma” 

olgusunun, Lizbon Stratejisinin en önemli üç öncelik alanından birisi olduğunun altını 

çizmiştir. Bu raporuyla Komisyon AB üyesi ülkelere, çalışanların işgücünden doğru 

zamanda ayrılmasını sağlayıcı önlemler almasını, herkes için eğitim ve yaşam boyu 

                                                 
132 Mark Keese, Ageing and Employment Policies; Live Longer, Work Longer, Paris, OECD 
Publishing, 2006, p.24 
133 Dragana Avramov, Miroslava Maskova, “Active Ageing in Europe”, Population Studies, No.41, 
Vol.1, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2003, p.27 
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öğrenim imkanlarının hazırlanmasını ve çalışma ortamlarının kalitesinin artırılıp, 

güvenli ve esnekliğe sahip hale getirilmesini önermektedir.134 

Emek piyasasından ayrılmanın geciktirilmesi yoluyla yaşlanmayla ortaya çıkan 

işgücü ihtiyacını karşılama önerisinin dezavantajlarından birisi AB ülkelerinde çalışanlar 

için çok avantajlı emeklilik programlarının varlığıdır. Avrupa ülkelerinin bireysel ve 

sosyal haklar çerçevesinde, refah devleti anlayışı uyarınca yapılandırdığı sosyal güvenlik 

ve emeklilik sistemleri AB emek piyasalarında yer alan çalışanların emeklilik hakkını 

kazandıkları noktada işgücünden ayrılmasını cazip kılmaktadır. 135 Avrupa ülkelerindeki 

“cömert” emeklilik ödeneklerinin ve yüksek işsizlik oranlarının erken emeklilik 

seçeneğine yönelenlerin sayısını artırdığına işaret eden pek çok çalışma mevcuttur. 

Bununla birlikte, yaşlı olarak değerlendirilen çalışanların işgücünden ayrılmasında kamu 

idarelerinin rolü azalırken, özel sektörün rolünün artması yaşlıları işgücünde tutma 

yönünde bir diğer belirleyici noktayı oluşturur. 

Yaşlı insanların işgücünden erken ayrılmasındaki önemli etmenlerden bir diğeri 

de, işgücü piyasalarının sürekli değişen ve gelişen koşullarında belli bir yaş grubunun 

üzerindeki çalışanların eğitim ve bilgi seviyelerinin yenilenmesine duyulan ihtiyaçtır. 

Güncel ekonomik ve teknolojik şartların getirdiği yeni gelişmelerle, uzun yıllar işgücü 

içinde yer almış yaşlı çalışanların becerilerinin uyumlu hale getirilmesi de önemli bir 

gerekliliktir. Yaşlı olarak nitelenen çalışanların emek piyasasında daha uzun süre 

kalmasını amaçlayan politika araçlarının bu insanların bilgi, beceri ve eğitim seviyelerini 

günün iş piyasasının gerektirdiği koşullarla eşleştirecek tedbirleri alması gerekmektedir. 

Bu nedenle, genç çalışanlara göre, yaşlı olarak değerlendirilen emek kesimlerinin işgücü 

piyasasındaki pozisyonlarının güçlendirilmesi için “yaşam boyu eğitim”, “kısmi zamanlı 

çalışma” ve esnek çalışma koşulları gibi aktif yaşlanma önlemleriyle yaşlıların emek 

piyasasından ayrılmasının geciktirilebileceği136 öngörülmektedir. 

                                                 
134 European Commission, a.g.e, p.59  
135 Anatoly Zoubanov, “Population Ageing and Population Decline: Government Views and Policies”, 
2000, p.8, (çevrimiçi): http://www.un.org/esa/population/publications/popdecline/Zoubanov.pdf  
136 OECD, Ageing and Income; Financial Resources and Retirement in 9 OECD Countries, Paris, 
OECD Publication Services, 2001, p.95 
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Yaşlı çalışanların işgücünde kalmasını işgücü ihtiyacına karşı bir çözüm olarak 

değerlendiren çalışmalarda, bu yöntemle ilgili belirlenen bir diğer potansiyel engelin 

daha altı çizilmektedir. Avrupa sosyal güvenlik sistemlerindeki avantajlı koşullar ve 

gelişmiş yaşam şartları dolayısıyla ciddi oranda insanın emek piyasalarını erken yaşta 

terk etmesine ilave olarak, işverenlerin de belli bir yaşın üzerinde yer alan yaş 

gruplarındaki insanlara bakış açısı işgücünden ayrılmanın geciktirilmesi stratejisinin 

karşısındaki diğer engeli oluşturmaktadır. Her ne kadar yaşlı çalışanların tecrübe ve bilgi 

birikimleri işverenler için ciddi bir avantaj oluştursa da, işverenler belli yaşın üzerindeki 

çalışanları istihdam etmekte esneklik, ciddi sosyal yardım ödemeleri ve kısalmış kariyer 

beklentileri gibi nedenlerle çoğu zaman önyargılı davranabilmektedir.137 

İşgücünden ayrılmanın geciktirilmesi yoluyla yaşlanma sonucu oluşan işgücü 

ihtiyacını karşılama stratejisi bu avantaj ve dezavantajları ile değerlendirildiğinde AB 

emek piyasaları için tek başına bir çözüm olmaktan uzak görünürken, bu yolda dile 

getirilen diğer önerilerle bir arada değerlendirilebilir. 

1.2.2.2.4. Avrupa Birliği’ne Göç Yoluyla İşgücü Temini 

Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanmayla birlikte karşılaşması olası işgücü 

açığını göç yoluyla üçüncü ülkelerden insan gücü sağlama yoluyla karşılama alternatifi 

bu alandaki çözüm önerilerinin en çok tartışılanı konumundadır. Avrupa nüfuslarının 

kaçınılmaz şekilde durağanlaşma süreci yaşamasına ilaveten, işgücü piyasalarında 50’li 

yaşların ardından insanların yoğun şekilde emekliliğe yönelim göstermeleriyle birlikte 

Avrupa Birliği emek piyasalarında insan gücüne olan ihtiyaç artma eğilimindedir. 

Avrupa Birliği sathında gerçekleşen doğum oranlarının nüfusun kendini yenileme 

seviyesinin bile altında kalması, yakın bir gelecekte AB nüfusunda doğum oranlarının 

artışı yoluyla bir insan kaynağı artışının mümkün olmadığını göstermektedir. Avrupa 

Birliği yetkili organlarının özellikle Lizbon Stratejisi ile belirledikleri % 70’lik istihdam 

oranının da yakın bir gelecekte yakalanacak olması bu noktada öne çıkan bir diğer 

husustur. Bu oranlar yakalandıktan sonra işgücüne katılım oranlarının daha fazla 

                                                 
137 M. Vodovipec, P. Dolenc, “Live Longer, Work Longer: Making it Happen in the Labour Market”, 
Financial Theory and Practice, Vol.32, No.1, 2008, pp.65-81, p.75  
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artırılması hayli zorluk görünmekte, bu durum da Avrupa Birliği emek piyasaları için 

alternatif insan kaynaklarına yönelimi gerekli kılmaktadır.  

Hem göç veren hem de göç alan ülkeler üzerindeki kapsamlı etkileriyle göç 

seçeneği Avrupa Birliği ülkeleri için özellikle emek piyasaları açısından önemli fırsatları 

ve riskleri de beraberinde getirmektedir. Göç yoluyla AB ülkelerine yönelen insan 

gruplarının Avrupa toplumlarının durağanlaşmış demografik yapılarını yenilemeleri için 

önemli bir potansiyel teşkil edebileceği beklentisi bulunmaktadır. Ayrıca göçmenlerin 

genellikle belli bir yaşın altında olan genç nüfus kesimleri ağırlıklı nüfus grupları olması 

emek piyasaları başta olmak üzere Avrupa toplumlarının karşılaştığı yaşlanma sorununa 

karşı avantaj oluşturacak bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte üçüncü 

ülkelerden göçler yoluyla temin edilecek insan kaynağının, sosyo-kültürel farklılıkları ve 

Avrupa toplumlarında nasıl karşılık bulacağı sorusu, Avrupa Birliği organlarında göç 

olgusu ile birlikte en fazla tartışılan konular arasındadır. 

Avrupa Birliği ülkelerinin, coğrafi olarak AB’yi çevreleyen ülkelere oranla sahip 

olduğu zengin ekonomik ve sosyal refah ortamı, AB üyesi ülkeleri, diğer ülkelerden göç 

etmek isteyenler için cazip hale sokmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne uzun yıllardır 

üye olan ülkelerin, son dönemde Birliğe katılan yeni AB üyesi ülkelerden daha iyi 

ekonomik göstergelere sahip olması,  Avrupa Birliği ülkeleri arasında da yoğun bir göç 

potansiyelinin var olmasına neden olmaktadır. Özellikle 2004 yılından sonra AB’ye 

dahil olan 10 ülkeden diğer Avrupa Birliği ülkelerine doğru yönelen göçmenler, Birlik 

içinde önemli bir işgücü hareketliliği sağlamışlardır. 

Avrupa Birliği ile göç olgusu arasındaki ilişkide bir diğer önemli nokta Avrupa 

ülkelerinin pek çoğunun tarihi olarak göç kavramıyla yakından tanıştığı gerçeğidir. 20. 

yüzyıl başlarına kadar Amerika başta olmak üzere başka kıtalara önemli oranda göç 

veren Avrupa ülkeleri son yıllarda büyük miktarda göç almaya başlamıştır. Özellikle AB 

ülkelerinin yakaladığı ekonomik, sosyal ve siyasi istikrar Birlik üyesi ülkeleri dünyanın 

dört bir yanından yönelen göç için cazip hale getirmiştir. 

 Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine 

yönelen göçmenlerin ağırlıklı olarak nüfusun genç kesimlerinden oluştuğu bilinen bir 
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gerçektir. Bu bağlamda, göç veren ülke için ciddi bir genç nüfus kaybını ifade eden bu 

gerçek, göç alan ülkelerin yeni ve genç bir insan kaynağına sahip olması anlamına 

gelebilir. Özellikle genç ve eğitimli nüfus kesimlerinin göç etmesi göç alan ülke için 

önemli bir kazanç olabilir. Bu durum, Avrupa Birliği merkeze alındığında, yaşlanma 

gerçeği ışığında AB genel demografik göstergeleri ve emek piyasaları açısından 

avantajlı bir durum olarak da değerlendirilebilir. Ancak, bu noktada önemli olan husus, 

göç ile Avrupa Birliği ülkelerine yönelecek bu yeni insan kaynağının, AB emek 

piyasalarının ihtiyaçlarına cevap verecek evsafta sahip olup olmadığıdır.  

Göç olgusu, özellikle göç alan ülkenin insan kaynaklarına olumlu bir katkı 

sunma potansiyeli taşırken aynı zamanda göç ile gelecek bu insan kaynağıyla birlikte 

çözülmesi gerekli bazı sorunların ortaya çıkması da olası görülmektedir. Avrupa Birliği 

ülkelerine özellikle Birlik dışındaki üçüncü ülkelerden göç eden insanların sosyal ve 

kültürel olarak AB ülkelerine uyum sağlamada yaşadıkları zorluklar, Avrupa ülkelerinin 

ve toplumlarının göçe ve göçmenlere yönelik negatif bakış açıları ve göçmenlerin işgücü 

başta olmak üzere Birliğe sağlayacakları ekonomik katkıları etrafındaki tartışmalar AB 

ve göç bağlamındaki sorunların önde gelenleridir. 

Avrupa ölçeğinde yapılan araştırmalar da özellikle Avrupa toplumlarında göçle 

gelen göçmen nüfuslara karşı olumsuz bakış açısından izler taşımaktadır. Göçle ilgili 

yapılan bu araştırmalar, Avrupa toplumlarında göçmenlerin, işsizliğe sebep olmak, 

sosyal devlet imkanlarını istismar etmek ve sosyal-kültürel dokuyu bozmak gibi negatif 

algılamalarla değerlendirildiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır.138 Bununla birlikte 

Avrupa ülkelerinin son yıllarda göçmenlere uyguladıkları kısıtlamalar ve sıkı vize 

rejimleri benzer kaygıların devletler seviyesinde de karşılık bulduğunu göstermektedir. 

Göç yoluyla Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanma sonucunda yaşaması 

olası işgücü açığını karşılama önerisinin karşılaştığı önemli bir açmaz da, söz konusu 

ihtiyacı karşılamak için ihtiyaç duyulacak işgücü miktarının nasıl belirleneceğidir. 

Avrupa Birliği’nde son yıllarda gerçekleşen toplam nüfus artışlarının ana taşıyıcısının 

                                                 
138 Herbert Brucker, “Can International Migration Solve the Problems of European Markets?”, in UNECE 
Economic Survey of Europe No.2, Geneva, United Nations Publication, 2002, pp.109-142, p.110  
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göçmenler olduğu görülmektedir. Üçüncü ülkelerden gelen göçmenlerin Avrupa Birliği 

emek piyasaların önemli bir paya sahip oldukları da bir gerçektir. Ancak, gelecek 

yıllarda Avrupa Birliği’nin işgücü piyasaları için ihtiyaç duyacağı göçmen miktarının 

büyüklüğü ve bu büyüklükte bir göçmen nüfusun Avrupa toplumları içinde kabul 

edilebilirliği AB çevrelerinde değerlendirilen önemli tartışma konularıdır. Bununla 

birlikte AB’ye göçle yönelecek nüfus kesimlerinin de yıllar içinde yaşlanacağı ve 

demografik açıdan Avrupa toplumlarıyla benzerlik göstereceği gerçeği de göç 

seçeneğiyle ilgili dikkat edilmesi gereken diğer bir noktadır.  

Tüm bu değerlendirmeler ışığında ve mevcut Avrupa Birliği demografik yapısı 

göz önüne alındığında, yukarıdaki çözüm alternatiflerinin kısmen ya da çok boyutlu 

olarak taşıdıkları riskler bağlamında AB emek piyasaları için göç seçeneği ciddi bir 

alternatif insan kaynağı sunmaktadır. Özellikle uluslar arası göçle bir ülkeden diğerine 

göç eden nüfus kesimlerinin ağırlıklı olarak gençlerden oluştuğu düşünüldüğünde, göç 

seçeneği Avrupa Birliği başta olmak üzere nüfusun yaşlanması ve durağanlaşması 

sorununu yaşayan ülke ve toplumlar için ciddi bir insan kaynağı sağlayabilecek önemli 

bir çözüm önerisi olarak değerlendirilmektedir. 



2. YAŞLANMAYA KARŞI ÇÖZÜM OLARAK GÖÇ 
 
 
2.1. Uluslararası Göç Hareketleri 

 

Günümüz dünyasında göç olgusu tüm ülkeleri etkileyen, milyonlarca insanın 

bir ülkeden diğerine yönelmesi sonucunu doğuran, toplumların sosyal, kültürel ve 

ekonomik yapısını belirleyen demografik bir gerçektir. En genel hatlarıyla göç 

olgusu kişi ya da kişilerin bir coğrafi bölgeden (ya da ülkeden) diğerine hareketini ve 

yeni bir yaşam ve yerleşim düzeni oluşturmalarını ifade etmektedir. Güvenlik 

endişesi, açlık, fakirlik, işsizlik, doğal afetler ve baskıcı siyasi rejimlerden kaçış gibi 

değişik sebeplerden dolayı her yıl milyonlarca insan bulundukları ülkeden bir 

başkasına göç etmek suretiyle yeni hayatlar oluşturma arayışına girmektedir. İletişim 

kanallarının ve ulaşım araçlarının yaygınlaşması ile demokratik standartlara ve insan 

haklarına karşı duyulan hassasiyetin tüm dünyada her geçen gün daha geniş kabul 

görmesi, göç olgusunun günümüzde ulaştığı boyutun nedenleri arasındadır. 

Tarihin başlangıcından itibaren daima hareketlilik içinde olan insanoğlunun 

sürekli olarak daha iyi olanı arama gayreti yaşanan göçlerin de temel motivasyonunu 

oluşturmuştur. Dünyanın pek çok yöresinde yüz yıllardır görülen göçlerle ülkelerin 

ve toplumların sosyal ve siyasi yapıları sürekli olarak bir değişim yaşamıştır. Tarihin 

ilk çağlarında ağırlıklı olarak can güvenliği, salgınlardan korunma veya savaşlardan 

kaçma gibi nedenlerden kaynaklanan göç hareketleri zamanla daha elverişli yaşam 

ve ekonomik koşullar arayışı gibi sebeplerden dolayı gerçekleşmiştir. İnsanlık 

tarihinde yaşanan tüm göç hareketleri, göçlere maruz kalan bölge ve halklar için 

önemli sonuçları beraberinde getirmiştir. Yeryüzünde tarih boyunca gerçekleşen 

kitlesel göçlerin kimileri yeni kıtaların keşfedilmesine yol açarken, bazı büyük göç 

hareketleri ise günümüz toplumlarının sosyal temellerinin oluşmasını sağlamıştır. 

Yaşanan göç hareketleri neticesinde kimi zaman ekonomik zenginlikler bir coğrafi 

bölgeden diğerine el değiştirmiş, kimi zaman ise toplumların kaderleri yön 

değiştirmiştir. Göç hareketleriyle doğdukları yerlerden yeni coğrafyalara yönelen 

bireyler kendi bilgi ve deneyimlerini göç ettikleri topraklara taşımış ve göç ettikleri 

bölgelerin birikimlerinden istifade ederek yeni medeniyetler kurmuşlardır.  
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Dünya üzerinde tarih boyunca yaşanan ve göç olarak nitelenebilecek nüfus 

hareketlerinin ekseriyetinde ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi açıdan gelişmekte 

olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir yönelim görülür. Özelikle çağımızda 

yaşanan büyük göç hareketlerinin temelini ağırlıklı olarak ekonomik kaygılar 

oluşturduğundan Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere dünyanın önde gelen 

gelişmiş ülke ve bölgeleri, çoğunlukla gelişmekte olan ülke vatandaşlarından oluşan 

göçmenlerin yöneldiği ana istikametler olarak öne çıkmışlardır. Göç hareketlerinin 

günümüzdeki bu gibi özelliklerinden dolayı 20. yüzyılla birlikte uluslararası göç 

kavramının tüm dünya genelinde yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik değişimin en 

önemli sebeplerinden bir tanesi olarak nitelendiği görülmektedir.1 

20. Yüzyıl ile birlikte küresel ölçekte yaşanan birçok gelişme ve yenilik ile 

birlikte göç hareketleri de bu yüzyılın dönüşümlerini yansıtan bir görünüm arz 

etmektedir. 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünyada hızlı bir yükseliş eğilimine 

giren uluslararası göç hareketleri, 21. yüzyıl başında bir miktar yavaşlamış gibi 

görünse hızla devam etmektedir. Göç hareketleri hakkında yapılan akademik 

çalışmaların genelinde küreselleşmenin, insanların bir bölgeden diğerine hareket 

etme kabiliyetini artırdığı, mesafeleri kısalttığı, bu nedenle küreselleşme olgusunun 

göçleri hızlandıran etmenlerin başında geldiği ifade edilmektedir. Benzer bir şekilde 

göç hareketlerinin karakteristik özelliklerini tanımlayan bir araştırmada ise dünyada 

yaşanan göç hareketlerinin yoğunluklu olarak coğrafi açıdan güneyden kuzeye doğru 

gerçekleştiği belirtilirken, ayrıca uluslararası göçün en belirgin yönlendiricisinin 

ekonomik faktörler olduğu, bu nedenle günümüzde ana göç hareketlerinin fakir 

ülkelerden zengin toplumlara doğru yöneldiğinin altı çizilmektedir.2  

Göç hareketleri ve göçmenler üzerine kapsamlı istatistik çalışmalar yapan 

Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre 2005 yılında dünya genelinde doğdukları 

ülke dışında yaşayan insanların sayısı 195 milyon iken bu rakam 2010 yılı başında 

213 milyona ulaşmıştır.3 Yine Birleşmiş Milletlerin araştırmalarında göçmenlerin 

                                                 
1 Faruk Sapancalı, Sosyal Dışlanma, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Yayını, 2003, s.98  
2 Lindsay Lovell, “Trends in International Migration Flows and Stocks; 1975-2005”, Paris, OECD 
Social, Employment and Migration Working Papers No.58, 2007, p.6   
3 United Nations, International Migration Stock, (Çevrimiçi): http://esa.un.org/migration/p2k0data.asp  
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yasal statüleri ele alınmakta ve dünyadaki toplam göçmen nüfusun 30 milyona yakın 

bir bölümünün bir ülkeden diğerine illegal yollarla göç eden yasa dışı göçmenlerden, 

16 milyonluk bir kısmının ise doğdukları ülkenin dışında bir başka ülkeye çeşitli 

nedenlerle sığınmış mültecilerden oluştuğu tahmin edilmektedir. 2010 yılı başında 

dünyadaki toplam 213 milyonluk göçmen nüfus, tüm küresel nüfusunun % 3’lük bir 

bölümünü oluşturmakta ve göçmenler dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi 

olmaktadır. Göç hareketleri içinde yer alan nüfus kesimleri cinsiyet açısından ele 

alındığında ise dünya genelindeki göçmen nüfusun % 49’luk bölümünü kadınların 

oluşturduğu görülürken, erkek göçmenlerin toplam içindeki oranı ise % 51’dir.4 

Küresel göç hareketlerini yakından takip eden enternasyonal kuruluşlardan 

olan Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’un derlediği verilere göre 2010 yılında 

dünyadaki göçmenlerin 70 milyona yakın bir kısmı Avrupa kıtasında yaşarken, 61 

milyon göçmen Kuzey Amerika’da bulunmaktadır. Dünya genelinde 2010 yılı 

başında en fazla göçmen nüfus barındıran ülke 42 milyon göçmene ev sahipliği 

yapan Amerika Birleşik Devletleri olurken, 35 milyon vatandaşı ülkesinin dışında 

yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti ise en fazla göç veren ülkedir.5 Göçmenlerin köken 

ülkelerine göre dağılımı ele alındığında, en fazla göç veren ülkelerin dünyanın 

gelişmekte olan fakir ekonomileri olduğu görülmekte, en çok göçmen çeken 

ülkelerin ise sanayileşmiş Batı ülkeleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 

dünyadaki göçmen nüfusun % 80’inin gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere 

doğru yönelmiş ve göç ettikleri bu ülkelerde yeni bir yaşam kurmaya çalışan insan 

grupları olduğu görülmektedir.6 Yaşanan göç hareketlerinin önemli ortak 

özelliklerinden bir diğeri ise dünya göçmen nüfusunun önemli bir bölümünün 

ağırlıklı olarak genç yaştaki bireylerden oluştuğu gerçeğidir. Bilhassa demografik 

açıdan genç nüfusu yoğun ülkelerin çoğunlukla iktisadi gelişme seviyelerinin ilk 

basamaklarında olması ve bu nüfus miktarına uygun yeterli istihdam olanakları 

geliştirilememesi gibi nedenler genç nüfusun göçmenler arasında ağırlıklı kesimi 

oluşturmasını belirleyen etmenler arasındadır. 
                                                 
4 International Organization for Migration (IOM), Global Migration Estimates, April 2010, 
(Çevrimiçi): http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/lang/en  
5 International Organization for Migration, Regional and Country Migration Figures, (Çevrimiçi):  
 http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/regional-and-country-figures   
6 World Bank, “Development and Next Generation” in 2007 World Development Report, 
Washington DC, World Bank Publication, 2006 , p.189  
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2.1.1. İktisadi Açıdan Uluslararası Göç Kavramı  

2.1.1.1. Uluslararası Göç Olgusunun Nedenleri 

Uluslararası göç konusu etrafında yürütülen tartışmalarda öncelikle göç 

olgusunun kaynaklandığı değişik nedenler tespit edilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

Dünya üzerinde bir ülkeden diğerine hareket halinde olan milyonlarca göçmenin bu 

hareketliliğini ortak bir paydaya indirmek zor görünse dahi, genel bir çerçeve çizmek 

ve göçleri tetikleyen ana unsurları tanımlamak mümkündür. Toplumların hayatını 

değişik açılardan etkileyen uluslararası göç ile ilgili yapılan çalışmaların genelinde, 

günümüzde dünya ölçeğinde yaşanan göç hareketlerinin temel nedeni olarak ülkeler 

arasında ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmışlık seviyesinde gözlenen farklılıklar 

gösterilmektedir. Sosyal yapı içinde bireysel özgürlüklere karşı duyulan ihtiyaç ve 

insanların huzurlu ve rahat bir şekilde yaşamalarını sağlayacak uygun iş ve istihdam 

arayışları gibi hususlar göçü etkileyen diğer nedenler arasında yer almaktadır.7 

İktisadi açıdan değerlendirildiğinde dünyadaki göç hareketlerinin nedenleri 

arasında işsizliğin önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Doğdukları ülkede 

yeterli istihdam olanakları ve tatmin edici bir ekonomik gelirden yoksun kimseler 

için, gelişmiş ekonomik düzeye sahip bir ülkeye göç edip yeni gelir olanakları 

oluşturmak cazip bir seçenek teşkil etmektedir. Bilhassa nüfus artış hızı fazla ve 

ekonomik gelişim hızı düşük olan ülkelerde yoğun olarak görülen işsizlik sorunu bu 

ülkelerde yaşayan bireyleri göçe yönlendirmektedir. Göç edilen gelişmiş ülkede, 

özellikle vasıf seviyesi düşük göçmenlerin işgücü piyasalarında çok zorlandıkları ve 

daha çok yerli nüfusun rağbet etmediği niteliksiz işlerde istihdam edildikleri görülse 

de, işsizlik gerçeği her yıl dünya sathında binlerce insanın üçüncü ülkelere göç 

etmesinin nedenleri arasında öne çıkmaktadır.    

Göçmenlerin eden bir ülkeden diğerine göç etme kararını etkileyen bir başka 

özellik ise göç eden nüfus kesimlerinin sahip oldukları vasıf ve eğitim seviyeleridir. 

Gerek yüksek eğitim sahibi nüfus kesimlerinin sahip oldukları imkanlar dolayısıyla 

göç etmeyi düşündükleri ülkeyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilecekleri gerçeği, 

gerekse eğitimli bireylerin göç eyleminin ardından varılan ülkede düşük eğitimli 

                                                 
7 ILO, “Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy”, International Labour 
Conference 92nd Session, Geneva, 2004, (Çevrimiçi): 
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/documents/meetingdocument/kd00096.pdf  
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nüfus kesimlerine göre göç ettikleri ülkede daha vasıflı istihdam olanakları sahibi 

olabileceği varsayımından hareketle, eğitim faktörü de uluslararası göç hareketlerini 

teşvik edici etmenler arasında değerlendirilmektedir.8 Yaşlanma gerçeğiyle yüzleşen 

gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, durağanlaşan bir demografik yapıya sahip olan 

toplumların bilhassa işgücü stoklarını genç, yüksek vasıflı ve iyi eğitim görmüş 

üçüncü ülkelerden ithal edecekleri göçmenlerle yenileme arzuları, göç hareketlerini 

talep yönünden tetikleyen bir diğer etmeni oluşturmaktadır.  

Dünya üzerindeki göç hareketlerini artırıcı ya da teşvik edici yönde işlev 

gören bir diğer önemli faktör ise kitle iletişim araçları ve ulaşım imkanlarının 

yakaladığı seviyedir. 20. Yüzyıl ortalarından itibaren hızlı şekilde gelişim gösteren 

kitle iletişim araçları dünya üzerindeki toplumların birbirinden her zamankinden 

daha fazla haberdar olması ve yakınlaşması sonucunu doğurmuştur. Medya olarak da 

adlandırılan kitlesel haberleşme araçlarında yaşanan bu hızlı teknolojik gelişmeler 

dünyada mesafeleri kısaltan “küreselleşme” gerçeğini doğururken9, küreselleşme ile 

birlikte gelişmekte olan ülkelerde yaşayan ve gelişmiş ülkelerin sahip olduğu 

olanaklardan yoksun bireyler bu iletişim kanalları vasıtasıyla gelişmiş ülkelerdeki 

standartlardan haberdar olma fırsatını yakalamaktadır. Kitle haberleşme araçlarının 

kaydettiği gelişime ilaveten ulaşım araçlarında yaşanan ilerlemeler insanların bir 

ülkeden diğerine hareketini kolaylaştıran ve hızlandıran etkenler olmuştur. Temelde 

teknolojik alanlar olan kitle haberleşme ve ulaşım sahalarında yaşanan bu ilerlemeler 

dünya üzerinde görülen göç hareketlerini tetikleyici bir rol oynamaktadır.  

İnsanları uluslararası göçe motive eden etmenlerden bir diğeri göçmenlerin 

içinde bulundukları yaş gruplarıdır. Yeryüzü genelinde genç insanların göç etme 

eğilimlerinin yaşlı insanlara göre çok daha yüksek olduğu yadsınamaz bir 

gerçekliktir. Gerçekten de gençlerin göç eylemini kendilerine büyük kazanç 

getirecek bir yatırım gibi algılamaları bu noktada önem taşımaktadır.10 Özellikle 

genç yaştaki nüfus gruplarının belli bir yaşın üstündeki insanlara kıyasla, göç olgusu 

                                                 
8 Hubert Krieger, Bertrand Maitre, “Migration Trends in an Enlarging European Union”, Turkish 
Studies, Vol.7, No.1, March 2006, pp.45-66, p.54  
9 Johnson B. Thompson, “The Globalisation of Communication”, Global Transformations Reader: 
An Introduction to the Globalisation Debate, Eds. David Held, Anthony McGrew, 2.Ed, 
Cambridge, Blackwell Publishing, 2003, p.246 
10 Larry Sjaastad, ”The Costs and Returns of Human Migration”, Journal of Political Economy, No. 
70 (5) 1962, pp.80-93, p.89  
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ile birlikte yaşanabilecek olası riskleri karşılamada daha istekli olması bu durumun 

ana nedenidir.11 Göçmenlerin içinde yer aldıkları yaş gruplarının göç etme kararının 

alınması üzerindeki etkisinin yanı sıra, göç kararı ile ilgili cinsiyet değişkeninin de 

önemli oranda belirleyici olduğu görülmektedir. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerden 

gelişmiş ülkelere doğru yaşanan ekonomik amaçlı göç hareketlerinde erkek 

göçmenlerin sayısının kadın göçmenlere göre bir miktar fazla olduğu 

gözlenmektedir. Aile birleşmeleri yoluyla göç edenler, etnik ve siyasi mülteciler ile 

yüksek eğitimli vasıflı göçmenler değerlendirme dışı bırakıldığında göçmen nüfus 

içinde erkek ağırlığı daha belirgin bir hal almaktadır. 

Uluslararası göç konusu üzerine yapılan değerlendirmelerde göç olgusunu 

tetikleyen nedenleri ana olarak iki grupta toplayan ve bu nedenleri “çekici” ve “itici 

etmenler” olarak tanımlayan bir model de bulunmaktadır. Bu modele göre 

uluslararası göç olgusunda, göçmenleri ülkelerinden başka bir ülkeye göçe yönelten 

sebepler “itici faktörler” olarak adlandırılırken, göç edilen ülkeyi göçmenler için 

cazip hale sokan sebepler “çekici” nedenler olarak betimlenmektedir. Göçmenleri 

doğup büyüdükleri ülkeden başka memleketlere göç etmeye yönelten “itici” nedenler 

arasında işsizlik oranlarının yüksek olması, nüfus yoğunluğu, ekonomik geçim 

kaygısı ile siyasi, etnik ve kültürel baskılar sayılmaktadır.12 İçinde bulunduğumuz 

çağda hızlanan göç hareketlerinde göçü alan ülkeyi göçmenler için cazip duruma 

getiren “çekici” nedenler arasında ise bilhassa sanayileşmiş ülkelerin sahip olduğu 

gelişmiş ekonomik, sosyal, kültürel çevre, ekonomik gelişmeye bağlı ileri hayat 

koşulları, bu ülkelerde duyulan işgücü ihtiyacı ve aile birleşmeleri sayılmaktadır. 

Göç hareketlerini ele alan bazı çalışmalarda “Neo-klasik göç teorisi” olarak 

da adlandırılan ve göç olgusunu çekici ve itici nedenler bağlamında irdeleyen 

modellerin yanı sıra, göçü tetikleyen nedenler “iletişim ağı teorisi” olarak tanımlanan 

bir yaklaşımla da değerlendirilir. İletişim ağı teorisine göre bir bölgeye daha önce 

göç edenler ile yeni göç edecek olanlar arasındaki haberleşme imkanları ve karşılıklı 

sosyo-kültürel bağlar göç hareketleri üzerinde belirleyici yönde etkiye sahiptir.13 

                                                 
11  Hubert Krieger, Bertrand Maitre, a.g.e, p.56  
12 Ali Mansoor, Bryce Quillin (ed), Migration and Remittances; Eastern Europe and the Former 
European Union, Washington, World Bank Publication, 2007, p.9  
13 Yılmaz Akın, Burcu Gökçe, “Avrupa Birliği’nin Yaşlanma Sorununa bir Çözüm olarak Türkiye’nin 
Üyeliği”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 8, No.1, 2009, ss.27-37, s.34  
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Göç kavramını “bir coğrafi bölgeden diğerine yönetsel sınırları aşmak 

suretiyle ve doğdukları yerden farklı bir yörede geçici ya da kalıcı olarak yerleşme 

eylemi”14 olarak tanımlayan bir çalışmada göç hareketlerini, göçe konu olan 

göçmenlerin amaçlarına göre sınıflamanın mümkün olabileceği ifade edilmektedir. 

Buna göre, dünya genelindeki göç hareketleri en temel olarak, ekonomik açıdan 

kendi ülkelerinde yeterli geçim olanağı sağlayamadıkları için başka bir ülkede 

yaşamak üzere göç edenler; göç ettikleri ülkede maddi bir birikim sağlayarak kendi 

ülkelerine dönüp bu birikimle yeni bir hayat kurmak isteyenler ve ülkelerinde etnik, 

siyasi, kültürel ya da dini baskı gördükleri için başka bir ülkeye göç edip yerleşenler 

olarak sınıflanabilir. Aynı şekilde göçmenlerin göç ettikleri ülkede edindikleri yasal 

konumlarına göre yapılacak bir sınıflandırmada da, gittikleri ülkede kalıcı olan yasal 

göçmenler, geçici statüde yer alan yasal göçmenler ve yasa dışı göçmenler olarak üç 

kademeli bir ayrım yapıldığı görülmektedir.15 Bu sınıflamada göçmenler göç ettikleri 

ülkede sahip oldukları hukuki konumları açısından değerlendirilmektedir.  

Belirleyici unsurlar açısından uluslararası göç hareketlerini inceleyen 

çalışmalar arasında konuyu arz ve talep ekseninde değerlendiren yaklaşımlar görmek 

de mümkündür. Bu değerlendirmelere göre göçmenlerin göç ile ilgili kararlarını 

oluşturmalarında rol oynayan faktörler göç edenler ve göç alan toplum açısından arz 

ve talep dengesinde ele alınabilir. Diğer bir ifadeyle, göç eden bireylerin daha iyi 

gelir elde etme gibi ekonomik kaygıları göç olgusunu etkileyen arz yönündeki 

faktörleri oluştururken, göçmenlerin göç ettikleri ülkede uygulanan göçmenlik 

politikaları ve yasal çerçeve göç hareketini talep faktörü açısından etkileyebilir.16 Bu 

noktada göç hareketine yönelen birey, göç etmeyi düşündüğü ülke emek piyasaları 

için arz yönünde bir değer oluşturur. Bu yaklaşımın ana unsurunu göçmenlerin emek 

fonksiyonu olarak değerlendirilmesi teşkil ederken, burada göç eyleminden çok göç 

eden insanların işgücü açısından öne çıkarılmakta olduğu görülmektedir.  

                                                 
14 Thomas K. Bauer, John P. Haisken-DeNew, Christoph Schmidt, “International Labour Migration, 
Economic Growth and Labour Markets: The Current State of Affairs”, The New Demographic 
Regime: Population Challenges and Policy Responses, Eds. Miroslav Macura, Alphonse 
McDonald, Werner Haug, New York, United Nations Publication, 2005, pp.111-117, p.113.   
15 A.g.e. p.114.  
16 Anna Maria Mayda, International Migration: A Panel Data Analysis of the Determinants of 
Bilateral Flows”, Centre for Research and Analysis of Migration Discussion Papers, 2007, p.5, 
(Çevrimiçi): http://eprints.ucl.ac.uk/14276/1/14276.pdf  
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Dünya ölçeğinde göç sorunsalı ile ilgili çalışma ve değerlendirmeler yapan 

kurumların önde gelenlerinden bir tanesi de Uluslararası Çalışma Örgütüdür (UÇÖ). 

Örgütün göç konusuyla ile ilgili olarak yaptığı çalışmalarda yakın bir gelecekte tüm 

dünyada yaşanacak göç hareketlerinde artış meydana geleceği öngörüsü dile 

getirilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü geleceğe yönelik göç hareketleriyle 

ilgili beklentilerini küresel ölçekte yaşanan dengesizlikler ve bölgeler arası 

farklılıklar ekseninde değerlendirmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün gelecek 

yıllarda dünya ülkelerinde göç hareketlerinde artış beklentisini dayandırdığı bir takım 

somut nedenler bulunduğu görülmektedir:  

 İşsizlik: Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, nüfus artış hızlarına ilave 

olarak muhtelif sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı ülkelerinde 

çalışabilecekleri yeterli istihdam olanaklarından yoksun olan insanların 

miktarının sürekli olarak artması ve işsizlik sorununun ülkeler için karmaşık 

bir hal alması gelecekteki göç hareketlerini etkileyecek önemli bir nedendir. 

 Ekonomik Farklılıklar: UÇÖ, 21. yüzyılda küreselleşme ile birlikte dünyada 

ülkeler ve toplumlar arasında daha bariz hale gelen ekonomik gelişmişlik 

seviyelerinde görülen farklılıkların ülkelerin zenginliklerini etkileyeceğini, 

kişi başına düşen gelir miktarlarındaki büyük ayrımları derinleştireceğini, 

bunun da göç olgusunu artıracağını belirtmektedir. 

 Nüfus Yoğunluğu: demografik geçiş süreçlerinin sonucu olarak gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin nüfus artış miktarları arasında görülen farklılıklar, 

gelişmekte olan ülkelerin nüfusu büyük bir hızla artarken gelişmiş ülkelerin 

nüfuslarının durağan ya da azalan bir görünüm arz etmesi de yaşanan 

uluslararası göç hareketlerini etkileyen önemli bir unsurdur. 

 Demografik Farklılık: nüfus yoğunluğu faktörüne ilaveten, sanayileşmesini 

tamamlamış gelişmiş ülkelerin nüfus yapılarının nispeten yaşlıların ağırlıklı 

olduğu bir tablo sergilemesine karşın, gelişmekte olan ülkelerin göreceli 

olarak daha genç yoğunluklu ve dinamik bir demografik yapıya sahip olması 

uluslararası göç hareketlerini yakın bir gelecekte artırıcı yönde etkide 

bulunacak bir diğer neden olarak değerlendirilmektedir.17 

                                                 
17 ILO, “Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy”, p.14  
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Dünya Bankası tarafından yapılan uluslararası göç olgusuna ilişkin 

değerlendirmede ise göç etme eylemi ile ilgili kararların aileden kaynaklanan 

faktörler ve toplumsal etmenler olarak sınıflandırılabilecek iki ana grup nedenden 

etkilendiği ifade edilmektedir. Dünya Bankası’nın göç kararı ile ilgili bu yaklaşımına 

göre gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların göç etme kararının bireysel 

olmaktan çok aile çevresinde şekillenen ve göç eden bireyin ailenin geri kalanına 

finansman desteği sağlaması amacına yönelik olarak alınan bir karar olduğu 

değerlendirilmektedir. Göç hareketlerini etkileyen toplumsal faktörler ise, bir 

toplumda gerçekleşen göç hareketlerinin yol gösterici ve ön açıcı etkisi çerçevesinde 

ele alınmakta ve yaşanan göç olayının toplum içinde yaşayan diğer bireylerin de göç 

eylemine yönelmelerini hızlandırıcı bir sonuç oluşturacağı dile getirilmektedir.18 

2.1.1.2.Tamamlayıcı Göç Konsepti 

Demografik şartlar sonucu işgücü başta olmak üzere insan unsuruyla ilgili 

yaşanacak ekonomik ve sosyal sonuçları bertaraf edebilmek amacıyla göç seçeneğini 

çözüm önerisi olarak vurgulayan literatürde bu tarz göç hareketleri ayrıca 

sınıflandırılmakta ve “tamamlayıcı göç” olarak tanımlanmaktadır. Tamamlayıcı göç 

kavramıyla, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere nüfusun yaşlanması gibi güncel 

demografik sorunlarla baş etmek durumunda kalan toplumlar için, hem durağanlaşan 

nüfus yapısına hem de yaşlanma gerçeği ile birlikte işgücü piyasalarında yaşanması 

muhtemel bir işgücü açığına çözüm oluşturulabileceği ifade edilmektedir. 

En yalın ifadesiyle “nüfusta, özellikle de çalışma çağında bulunan nüfus 

miktarında, yaşanacak olası azalmaları bertaraf etmek amacıyla başvurulan 

uluslararası göç çeşidi”19 olarak tanımlanan tamamlayıcı göç olgusu, yaşlanmayla 

birlikte emek piyasalarında yaşanacak olası daralmaları karşılamak için dikkate değer 

bir işgücü kaynağı sunmaktadır. Tamamlayıcı göç ile emek piyasasındaki insan 

kaynakları ile ilgili daralma yaşayan ülkelerin, demografik yapıları gereği işgücü 

fazlası bulunan ülkelerden insan kaynağı ithal etmesi anlaşılmaktadır. Bu özelliği ile 

tamamlayıcı göç alternatifinin bazı çalışmalarda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 

hızla yaygınlaşan nüfusun yaşlanması olgusu ve bunun işgücü piyasaları üzerindeki 
                                                 
18 World Bank, a.g.e, p.191 
19 Katarzyna Saczuk, “Development and Critique of the Concept of Replacement Migration”, Central 
European Forum for Migration Research Working Paper, Warsaw, 2003, p.4, (Çevrimiçi): 
http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2003-04.pdf  
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etkilerine karşı geliştirilen bir çözüm önerisi olarak sunulduğu görülmektedir. Önde 

gelen bir takım Batı ülkelerinde halihazırda uygulanmakta olan işgücü transfer 

politikalarıyla çeşitli ülkelerden nitelikli işgücü transfer etmek suretiyle özellikle 

yüksek vasıflı sektörler için işgücü kaynağı oluşturulmaya çalışılması tamamlayıcı 

göç uygulamalarının güncel örnekleri arasında sayılmaktadır.  

Tamamlayıcı göç kavramı üzerine müstakil bir çalışma yayınlayan Birleşmiş 

Milletler ise tamamlayıcı göçü, “genel ve çalışma çağındaki nüfus miktarında 

yaşanan azalmaları ve nüfusun yaşlanmasını bertaraf edici bir uluslararası göç 

modeli olarak tanımlamaktadır.20 Birleşmiş Milletlerin öngörülerine göre günümüzde 

doğurganlık oranları nüfusun kendisini yenileme seviyesinin altında kalan tüm 

ülkeler yakın bir gelecekte kaçınılmaz olarak nüfuslarında azalma yaşayacak ve 

yaşlanma sorunuyla karşı karşıya kalacaklardır. Birleşmiş Milletler tamamlayıcı 

göçün, demografik şartlarda görülecek bu negatif etkilere, nüfus miktarındaki 

düşüşlere, çalışma çağındaki nüfusta meydana gelen azalmalara ve nüfusun 

yaşlanması sorununa karşı önemli bir çözüm seçeneği olduğunu ifade etmektedir.21  

Tamamlayıcı göç kavramı ile literatürde vurgulanan işgücü piyasalarında 

emek açığı yaşaması muhtemel olan ülkelerin işgücü ihtiyacının, üçüncü ülkelerden 

temin edilecek ağırlıklı olarak vasıflı göçmen işçilerle, bir program dahilinde 

sistematik olarak tamamlanmasıdır. Göçmen işçilerle işgücü eksiliğinin giderilmesini 

amaçlayan tamamlayıcı göç uygulamalarında esas belirleyici olan husus, göç veren 

ülkeden önce göçü alacak ülkenin iktisadi gereksinimleri, emek piyasasının insan 

kaynağı ihtiyaçları ve göç edecek bireylerin vasıf ve nitelikleridir.  

Demografik açıdan değerlendirildiğinde, tamamlayıcı göç teorisi ile yaşlanma 

başta olmak üzere çeşitli demografik sorunlarla karşı karşıya kalmış toplumların 

özellikle genel anlamda yaşadıkları yaşlanma sorunsalını bertaraf etme amacının öne 

çıktığı görülmekte ve tamamlayıcı göçün yaşlanma sorununa karşı ne derece çözüm 

sağlayabileceği tartışılmaktadır. Tamamlayıcı göç tartışmalarının ikinci ayağında ise 

tamamlayıcı göç hareketleri ile Avrupa Birliği işgücü piyasalarına sağlanacak emek 

faktörü katkıları kapsamlı şekilde sorgulanmaktadır.   

                                                 
20 United Nations, Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Populations?, 
New York, United Nations Publication, 2001, p.97 
21 A.g.e, p.96  
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Kimi çalışmalarda ülkelerin nüfus miktarlarında yaşanan azalma ve genel 

nüfus yapısındaki yaşlanmaya karşı ihtiyaç duyulan göç oranı olarak da tanımlanan 

tamamlayıcı göç kavramının toplumların yaşlanmasına yapacağı katkıya kuşkuyla 

yaklaşanları görmek de mümkündür. Tamamlayıcı göç ile gelecek insan kaynağının 

da bir sınırı olacağını öngören bu yaklaşımlara göre, bir ülkedeki emek piyasasında 

işgücüne katılacak toplam miktarın içinde göçmenlerin karşılayabileceği sınırlı ve 

sabit bir yüzde olacaktır ve bu yüzdeyi belirleyen o ülkenin sosyal koşullarıdır. 

Ancak ülkelerin tamamlayıcı göç ile edinebilecekleri taze işgücü kaynağının bu 

sosyal kaygılar çerçevesinde sınırlı kalacağı ifade edilmektedir.22 

Tamamlayıcı göç konusunu ekonomik açıdan ele alan bir başka çalışmada ise, 

uluslararası göç hareketleriyle iktisadi üretim unsurlarının çok daha etkin bir şekilde 

konumlandırılmasının mümkün olabileceğinin altı çizilmektedir. Buna göre bir 

ülkeden diğerine yönelecek insan kaynağıyla birlikte teknoloji ve bilgi transferinin 

gerçekleşeceği öngörülmekte ve bu yolla göçü alan ülkelerin iktisadi kalkınmalarının 

olumlu yönde etkileneceği üzerinde durulmaktadır.23 Buna karşın özellikle 

uluslararası göç ile yaşanacak insan hareketliliğinde göçü veren ülkenin insan 

kaynaklarını yitirmesi ya da daha yaygın adıyla ‘beyin göçü’nün yaşanmasının göç 

veren ülke üzerindeki olası olumsuz etkilerini de göz önüne almak gerekir. 

Yaşlanma sorunuyla karşılaşan ülkelerin tamamlayıcı göç ile ilişkisini ele 

alan çalışmaların önemli bir bölümünde, tamamlayıcı göç konseptinin, yaşlanma ve 

nüfusu azalma eğilimine giren ülkelerin yaşadıkları bu demografik tabloyu tersine 

çevirmeleri için yeterli olmayacağı, ancak tamamlayıcı göç ile gelen yeni, genç ve 

dinamik göçmen nüfus kesimlerinin bu ülkelerin emek piyasaları için takviye edici 

işlev görecek bir işgücü kaynağı sağlayacağı ifade edilmektedir.  

Ekonomik sonuçları açısından değerlendirildiğinde tamamlayıcı göç özellikle 

işgücü piyasalarına sağlayacağı yeni insan kaynağı katkısıyla iktisadi üretim üzerinde 

olumlu bir etki oluşturmasının yanı sıra göçmenlerin gittikleri ülkelerde istihdam 

edilmelerinin sağlanması halinde, oluşacak bu yeni insan kaynağı önemli bir üretim 

unsuru olarak ekonomik sistem içinde değerlendirilebilir. 

                                                 
22 Geoffrey McNicoll, “Reflections on Replacement Migration”, People and Place, Vol. 8, No.4, 
2000, pp.1-13, p.2  
23 Martin Kahanec, Klaus F. Zimmerman, Migration in an Enlarged EU: A Challenging Solution?, 
Brussels, European Commission Economic and Financial Affairs Publication, 2009, p.23   
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2.1.2. Uluslararası Göçün Ekonomik Sonuçları  

Sosyal, kültürel ve siyasi açıdan toplumlar ve bireyler için önemli sonuçları 

beraberinde getiren uluslararası göç olgusunun ülkeler için en ciddi netice oluşturan 

boyutu iktisadi alanda olanlarıdır. Bir ülkeden diğerine yaşanan göç hareketini ortaya 

çıkaran nedenlerin en önemlileri ekonomik temelli olanlar olduğu gibi, göç hareketi 

sonucunda ortaya çıkan sonuçların en önemlileri ekonomik sonuçlardır. 

Göç hareketlerinin demografik ve ekonomik sonuçları üzerine yapılan 

çalışmaların pek çoğunda, göç ile ortaya çıkan iktisadi etkilerin genellikle göç alan 

ve göç veren ülkeler bağlamında ikili yapıda değerlendirildiği görülmektedir. Klasik 

iktisadi literatürde, göç hareketlerinin toplumların ekonomik kalkınmasına ve 

büyümesine olumlu katkı yapacağı yönünde bir kabul bulunsa da bu konuda tam bir 

görüş birliği sağlanmış değildir. Literatürde genel olarak kabul gören prensibe göre 

göç eyleminin göç alan ve işgücü açığı yaşayan ülkeler için olumlu katkılar yapması 

öngörülürken işgücü fazlası olan göç veren ülkelerin de göç hareketlerinden başta 

işsizliği önleme yönünde olmak üzere fayda sağladığı düşünülmektedir. Bu bakış 

açısına göre, göç hareketleri göç alan ve veren ülkeler için birbirinden farklı bir 

takım ekonomik fayda ve sonuçları beraberinde getirmektedir. Göç ile birlikte 

iktisadi açıdan ortaya çıkan faydaların genellikle göç veren ülke için işsizliğin 

azaltılması, insan kaynaklarının değerlendirilmesi ve göçmenlerin ülkelerine 

sağladıkları mali katkıları ekseninde tanımlandığı görülürken, göç alan ülkenin ise 

göç hareketleriyle birlikte, göç ile gelen yeni bir işgücü kaynağına sahip olması, 

emek piyasasında ücretlerin düzenlenmesi ve sermayenin daha efektif şekilde 

kullanılması gibi faydalar sağlayacağı ifade edilmektedir.24  

Genel hatlarıyla bakıldığında göç olgusunun ana iktisadi sonucunun göç alan 

ülkenin milli gelir seviyesine artış olarak, göç veren ülkenin toplam geliri için azalma 

olarak tezahür etmesi beklenebilir. Ancak, göçmenlerin doğdukları ülkede işsiz 

konumunda iken, göç ettikleri ülkede istidam edilme olanağı yakaladıkları ve elde 

ettikleri gelirin önemli bir miktarını ülkelerindeki yakınlarına yönlendirdikleri 

düşünüldüğünde göç hareketlerinin hem göç alan hem de göç veren ülkeye kayda 

değer bir ekonomik gelir sağlayacağı söylenebilir. Literatürde göç hareketlerinin göç 

                                                 
24 European Union, Employment in Europe 2008, p.50  
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alan ülkelerin milli gelir seviyelerinde dikkate değer miktarda artışlar meydana 

getirdiğini belirten istatistik analizler bulunsa da, göçün ardından en önemli 

ekonomik kazancı göçmenlerin sağladığı ve göçmenlerin ülkelerine yönelttiği mali 

kaynağın göç veren ülke için ciddi miktarda olduğu ifade edilmektedir.25 

Uluslararası göçlerin ekonomik sonuçları değerlendirilirken, öne çıkan 

hususlardan bir diğeri, göç ile birlikte edinilecek esas iktisadi kazancın göçmenlerin 

insan kaynağı olarak ortaya koyacağı üretkenlik değeri ile ortaya çıkacağı gerçeğidir. 

Göçmenlerin göç ettikleri ülkenin ekonomik gelişimine üretkenlik boyutu ile 

sağlayacakları iktisadi katkıların belirgin hal alması, bu göçmen işçilerin ev sahibi 

ülkedeki mevcut işgücünün ortalama üretkenlik seviyesinden daha fazla üretkenlik 

göstermeleri durumunda gerçekleşebilecektir.26 Diğer bir ifade ile, göçmenlerin 

ekonomik üretkenliklerinin ev sahibi ülke ortalamalarından yüksek olması halinde 

uluslararası göçün göç alan ülke için iktisadi bir katkı sağlamasından söz edilebilir. 

Bir coğrafi bölgeden diğerine göç eden nüfus kesimlerinin göçe konu olan 

ülkeler için sağlayacağı iktisadi katkıların göçmenlerin vasıf seviyeleri ile ilgili 

olması kadar, göçe konu olan ülkelerin iktisadi sistemlerinin de göç eden bireylerden 

yararlanacak yapıda olması gerekmektedir. Özellikle yüksek vasıflı göçmenlerin göç 

ettikleri ülkelere transfer edecekleri bilgi ve donanımlarının bir anlam kazanabilmesi 

için göç alan ülkenin ekonomik ve sosyal atmosferinin bu donanımdan yararlanacak 

düzeyde olması gerekmektedir. Göç veren orijin ülkenin de göç ile insan kaynağını 

transfer ederken bir sistematik çerçevesinde kalması bu ülkelerin göç hareketlerinin 

iktisadi ve sosyal sonuçlarından daha fazla faydalanmasını sonucunu doğurur. 

Göçmenlerin göç ettikleri ülkedeki zaman eksenli statüleri de göç eyleminin 

iktisadi sonuçlarını etkiliyebilecek bir unsurdur. Süreç açısından ele alındığında 

geçici ve kalıcı olarak tanımlanan göç hareketlerinin ekonomik sonuçları ev sahibi ve 

orijin ülkeler için birbirinden farklı şekilde tezahür etmekte ve kalıcı göçmenler ev 

sahibi ülke için, geçici bir süre için göç edenler ise orijin ülke için önemli ekonomik 

kazançlar getirmektedir. Bu noktada kalıcı olarak göç edenlerin ev sahibi konumdaki 

ülkeye vergiler, sigorta ve emeklilik ödemeleri gibi finansal girdilerinin yanı sıra 

                                                 
25 Herbert Brucker, “Can International Migration Solve the Problems of European Labour Markets?”, 
Economic Survey of Europe No.2, New York, United Nations Publication, 2002, pp.109-42, p.142 
26 A.g.e, p.110  
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gerçekleştirdikleri üretimle de önemli bir ekonomik fayda sağladıkları görülmektedir. 

Geçici statüdeki göçmenler ise göç ettikleri ülkede geçirdikleri sürenin ardından 

ülkelerine döndüklerinde birlikte getirecekleri mali birikimin yanı sıra, göç ettikleri 

ülkede edindikleri deneyim ile de ülkelerine büyük ekonomik fayda sağlayabilirler. 

Göç kavramının günümüzde ülkelerin ekonomik kalkınması üzerindeki 

etkisini genel bir perspektiften ele alan bir yaklaşıma göre, göçle karşılaşan ülkelerin 

ekonomik sistemi, göçmenlerin vasıf, beceri ve eğitim seviyeleri de dahil olmak 

üzere çok çeşitli faktörler, göçlerin bu toplumlar üzerindeki iktisadi sonuçlarını 

belirlemektedir. Bu modele göre göçlerin göçe konu olan ülkenin iktisadi gelişimini 

bu ülkenin iktisadi sistemine göre üç ana noktada şekillendirmesi beklenmektedir: 

1- Uluslararası göçlerin açık ekonomi modeline sahip ülkelerde sermaye ve 

işgücü hareketliliğini en üst düzeye çıkarması ve böylece ülke ekonomisinde 

uzun vadeli ve istikrarlı bir iktisadi büyüme sağlanması öngörülmektedir.  

2- Göç hareketinin ülkelerin ekonomik büyümesi üzerindeki ikinci etkisi ise 

göçmenlerin göç ettikleri ülkeye yeni iş alanları, yenilikçi fikirler ve nitelikli 

meslekler getirmesi yoluyla, göç ettikleri ülke piyasalarındaki girişimciliği 

tetiklemesi ve ekonomik dinamizmin artması beklenilmektedir. 

3- Göçmenlerin ağırlıklı olarak genç, değişime açık ve esnek olmaları, 

göçmenlerin göç ettikleri ülke ekonomisinde rekabetin ve esnekliğin 

sağlanması yolunda ciddi katkı sağlamaları sonucunu doğurmaktadır.27 

Uluslararası göç hareketlerinin genel anlamda doğurduğu ekonomik sonuçları 

değerlendiren çalışmaların pek çoğunda da ele alındığı gibi göç olgusu ülkelerin 

ekonomik gelişimlerine farklı açılardan önemli katkılar sağlamaktadır. Temelinde 

insan unsurunu barındıran bir sosyolojik gerçeklik olması nedeniyle, uluslararası göç 

hareketlerinin en önemli iktisadi sonuçlarından bir tanesi de, insan unsurunun ana 

damarını oluşturduğu emek piyasaları üzerinde gözlemlenmektedir. Uluslararası göç 

hareketleriyle birlikte ülkeler arasında dinamik bir şekilde yer değiştiren bireyler 

hem göç veren hem de göç alan ülkelerin işgücü piyasaları üzerinde önemli etkilere 

yol açmakta ve ciddi iktisadi sonuçlar doğurmaktadır.  

                                                 
27 Bill Cochrane, Jacques Poot, “Measuring the Economic Impact of Immigration: A Scoping Paper”, 
Population Studies Centre, University of Waikato, New Zealand, 2005, p.23, (Çevrimiçi): 
ftp://mngt.waikato.ac.nz/RePEc/wai/pscdps/dp-48.pdf  
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2.1.2.1. Uluslararası Göçün İşgücü Piyasalarına Etkisi 

Uluslararası göçlerin beşeri ve iktisadi sonuçları arasında en önemlisi olan 

göçmenlerin emek piyasaları açısından taşıdığı değer ölçütü, göç olgusu ile işgücü 

piyasaları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde çok belirleyici olan bir unsurdur. 

Göç davranışı ile birlikte doğdukları ülkeden yeni bir coğrafi bölgeye intikal eden 

bireyler hem kendi ülkeleri, hem göç ile yerleştikleri ülkeye ekonomik açıdan farklı 

farklı boyutlarda katkıda bulunabilir. Göçmenlerin iktisadi açıdan göç ettikleri 

ülkeye sağlayacakları katkılar arasında en önemli olanı, emek piyasasına göç ile 

birlikte yaşanacak insan kaynağı girdisidir. Bu bağlamda, yaşlanma gerçeği ile yüz 

yüze olan sanayileşmiş ülkeler için işgücü piyasalarında ihtiyaç duyulacak insan 

kaynağını göç yolu ile üçüncü ülkelerden transfer etmek mümkün hale gelmektedir.  

Emek piyasaları açısından göçlerin etkileri değerlendirilirken ülkelerin 

ekonomik sistemlerinin en belirleyici faktörlerden birisi olduğu görülmektedir. 

Örneğin, iktisadi açıdan göç hareketlerinin açık ekonomik sistemlerde işgücü arzını 

artıracağı, bunun da göçü alan işgücü piyasasında emek yoğun sektörlerin gelişmesi 

sonucunu doğuracağı öngörülmektedir. Rekabetçi emek piyasaları açısından ele 

alındığında göç hareketleriyle gelen rezerv işgücü mevcut işgücünü tamamlayıcı 

nitelikte olduğunda, işgücü piyasasında ücretlerin artması neticesini doğurmaktadır. 

Ancak göçmen işçiler göç alan ülke emek piyasalarında işgücünde yer alan yerli 

vatandaşları tamamlayıcı nitelikte değil, onları emek piyasasında ikame edici evsafta 

olduklarında, göç hareketiyle gelen nüfus, ev sahibi ülkenin işgücü piyasalarında 

ücret düşüşlerine yol açacaktır.28 Buna karşın göç hareketlerinin emek piyasaları 

üzerindeki olası etkilerini ele alan başka bir araştırmada, göçlerin emek piyasaları 

üzerinde en önemli etkisi addedilen göçün yerli çalışanların ücretlerinde oluşturacağı 

düşüş beklentisinin yeterli somut delilden yoksun olduğu ifade edilmekte ve göçmen 

işçilerin böyle bir etkisinin ancak minimum düzeyde olacağı belirtilmektedir.29 

Göç eylemlerinin ülke ve toplumların ekonomik yapıları, özellikle de işgücü 

piyasaları açısından belirleyici rollerini değerlendiren görüşlerin arasında bu ilişkiyi 

bütüncül bir temele oturtamayan örnekler bulmak da mümkündür. Örneğin Borgas 

                                                 
28 Guardia Diez, K. Pichelmann, Labour Migration Patterns in Europe: Recent Trends, Future 
Challenges, Brussels, European Commission Economic and Financial Affairs Publication, 2006, p.20 
29 Bill Cochrane, Jacques Poot, a.g.e., p.9 
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genel hatlarıyla göç olgusunun, hem göçmenler hem de göç alan ve veren ülkelerin 

emek piyasaları başta olmak üzere pek çok iktisadi sonuçları olabileceğini ifade etse 

de, bu noktada literatürde yeterli ampirik verinin bulunmadığını belirtmektedir. 

Borgas’a göre, göçmenlerin göç ettikleri ülkenin işgücü piyasasında istihdam, işsizlik 

ve ücretler açısından ne ölçüde belirleyici olduğu belirsizdir. Aynı şekilde göç alan 

ülke emek piyasalarının göçlere ve sonucunda ortaya çıkan işgücü fazlasının ev 

sahibi ülke vatandaşlarını nasıl etkileyeceği konusu tam olarak anlaşılmış değildir.30 

İşgücü piyasalarını göç ile edinilecek insan kaynağı ile desteklemek isteyen 

ülkelerin bu noktada karşılaştıkları en ciddi açmaz, göçmenlerin göç ettikleri işgücü 

piyasasında işsizliğin artmasına ya da emek piyasasında ücretlerin düşmesine yol 

açacağı endişesidir. Gerçekten göçmenlerin yeni göç ettikleri ülkede geçimlerini 

sağlamak amacıyla, yerli vatandaşların yer almaktan kaçındığı sektörlerde yerlilere 

nazaran daha düşük ücretle çalışmayı kabul ettikleri göz önüne alındığında, göçmen 

işçilerin göç ettikleri ülkede ücretleri düşürücü yönde etki yapmaları beklenebilir. 

Nitekim Borgas bir ülke emek piyasasına göçmen işçilerin katılmasının o emek 

piyasasında ücretlerin düşmesini kaçınılmaz hale getireceğini ifade etmektedir.31  

Göçmenlerin göç ettikleri ülkenin işgücü piyasasında işsizliğe yol açacakları 

endişesi özellikle sanayileşmiş ülkelerin vatandaşları arasında sıklıkla ifade edilse de, 

göç ile elde edilen nüfus bilhassa demografik açıdan durağan bir görünüm arz eden 

gelişmiş ülkeler için önemli bir rezerv işgücü kaynağı potansiyeli taşımaktadır. 

İktisadi açıdan göçmenler, göç ettikleri ülkeye emek arzı sağlamak yoluyla katkı 

sunarken, aynı zamanda kendi insani ihtiyaçlarını karşılamak için ticari aktivitede 

bulunacaklarından, üretim mekanizması için önemli bir talep oluştururlar. 

Uluslararası göçlerin işgücü piyasaları açısından ekonomik sonuçlarını ele 

alan bir başka çalışmada göçmen işçilerin göç veren ve göç alan ülke emek piyasaları 

üzerindeki etkileri, göçmenlerin beceri ve vasıf seviyeleri üzerinden değerlendirilmiş 

ve ağırlıklı olarak vasıflı göçmenlerin yoğunlukta olduğu göç eyleminin göçü alan 

ülke için, vasıfsız işçilerin çoğunlukta olduğu bir göçün ise göç veren ülke için 

                                                 
30 Georges Borgas, The Economics of Immigration”, Journal of Economic Literature, San Diego, 
Vol. 32, 1994, pp.1667-1717, p.1693 
31 Georges Borgas, “The Labour Demand Curve is Downward Sloping: Reexamining the Impact of 
Immigration on the Labour Market”, The Quarterly Journal of Economics, Vol.118, Issue 4, 2003, 
pp.1335-1374, p.1336  
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olumlu sonuçlar doğuracağı öngörülmüştür. Eğitimli ve vasıflı göçmenlerin 

yoğunlukta olduğu göç hareketlerinde ev sahibi ülke göç edenlerle ek nitelikli insan 

kaynağına kavuşurken, göç veren orijin ülkede ise beyin göçü ile verimli insan 

unsurunda kayıp meydana gelir. Buna karşın göç hareketlerinde göç veren orijin ülke 

için en ciddi iktisadi katkı sağlayan göç türü vasıfsız insan göçü yoluyla orijin 

ülkenin nitelik seviyesi düşük ve işsizlik oranlarını artırma potansiyeli yüksek işgücü 

fazlasını üçüncü ülkelere gönderme seçeneğidir.32  

Birleşmiş Milletlerin yeryüzündeki göç hareketlerini inceleyen çalışmalarında 

da göç olgusunun göçten etkilenen ülkelerin ekonomik gelişim seviyeleri üzerindeki 

belirleyici yönleri değerlendirilmektedir. Uluslararası göçleri her şeyden önce 

küreselleşme gerçeğinin bir parçası olarak ele alan Birleşmiş Milletlere göre, göç 

hareketleri göç veren ve göç alan ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel dokularını 

etkilemektedir. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler, göç hareketlerinin iktisadi 

açıdan göç alan ülke için bir yandan kaynak ve beceri transferleri yoluyla ciddi bir 

ekonomik girdi oluşturacağını ifade ederken, aynı zamanda göç hareketlerinin göç 

veren ülkeler için nitelikli insan kaynağını kaybetme tehlikesini barındırdığını da 

belirtmektedir. Buna karşın, göç alan ülkeler göçlerle yeni işgücü kaynağı edinseler 

ve donanımlı bireyler vasıtasıyla bilgi transferi gerçekleştirseler de, bu ülkelerde göç 

hareketleri sonucunda yaşanan sosyal tepkiler göçle birlikte kimi zaman negatif 

sonuçların da ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler 

göçlerin tüm dünyada bir sistematiğe kavuşturulmasını ve göç hareketlerine taraf 

olan ülkelerin göçmenlerle ilgili sosyal ve yasal açıdan gerekli düzenlemeleri 

sağlayacak politikalar geliştirmelerini ilgililere tavsiye etmektedir.33 

Uluslararası göç olgusunun emek piyasaları üzerindeki etkilerini inceleyen 

çalışmalarda bu etkilerin bazı ortak paydalar etrafında değerlendirildiği görülebilir: 

 Göçmen işçiler yerli çalışanların yer almaktan kaçındığı sektörler başta olmak 

üzere emek piyasasındaki işgücü açığına karşı çare sağlayabilir. 

 Göç olgusu yenilik, girişimcilik ve çoğulculuk gibi faktörleri geliştirir. 

                                                 
32 Johannes Koetll, “The Relative Merits of Skilled and Unskilled Migration, Temporary and 
Permanent Labour Migration and Portability of Social Security Benefits”, Washington DC, World 
Bank Social Protection Discussion Papers, No.612, 2006, p.3  
33 United Nations, a.g.e., p.99  
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 Göçmen işçiler işgücü piyasasında, fırsat oluşturma yolunda yerli işçilere 

göre daha fazla risk almak suretiyle verimliliği ve etkinliği artırıcı rol oynar. 

 Göç hareketlerinin göçü alan ülkenin işgücü piyasalarında işsizliği tetikleyici 

bir rol oynamaları somut bir gerçeklik teşkil etmekten uzaktır. 

En genel hatlarıyla ele alındığında göç hareketlerinin emek piyasaları 

üzerindeki temel etkilerinin ülkelerin emek piyasalarında yaşanabilecek olası işgücü 

açıklarını karşılamak yolunda olacağı kabul edilmektedir. Göç ile sağlanacak yeni 

insan gücü kaynağı, ev sahibi ülke emek piyasaları için yeni iktisadi sektörlerin 

oluşumunu sağlamak suretiyle uzun dönem için ciddi bir kazanç sağlayabilir. 

Bununla birlikte göçlerle birlikte elde edilen yeni insan kaynağının pozitif bir 

ekonomik girdi oluşturabilmesi için öncelikle bu iktisadi kaynağı doğru şekilde 

değerlendirecek ekonomi politikaları ve göçmen işçiler için emek piyasasında yeterli 

miktarda istihdam olanakları oluşturulması gerekmektedir.  

2.1.2.1.1. Göç Veren Ülke İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkisi 

Demografik gerçeklerin en önemlilerinden birisi olan uluslararası göç 

hareketlerinin sosyal, siyasi, demografik ve ekonomik etkileri değerlendirilirken, bu 

değerlendirmenin göç alan ve göç veren ülkeler açısından farklı sonuçlar doğurduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Her göç hareketi en temel olarak göçmenlerin doğdukları 

ülkeler için insan kaynağındaki bir azalma yaşanması anlamına gelmektedir. 

Birbirinden farklı pek çok sebep ile ülkelerinden ayrılan göçmenlerin göç ile ilgili 

kararlarını şekillendiren çevresel şartlar farklı olsa da, göçü veren ülke için göç 

hareketlerinin etkilerinin genel bir sınıflandırmaya tabi tutulabileceği görülmektedir. 

Göç veren orijin ülke açısından göçün önemli iktisadi sonuçlarından bir tanesi 

özellikle genç nüfusu yoğun, işsizliğin fazla olduğu ülkelerde işsizlik başta olmak 

üzere sosyolojik sorunların çözümüne katkı sağlamasıdır. Demografik değişim 

süreçlerinin ilk aşamalarını yaşayan ve iktisadi açıdan gelişmekte olan ülkelerde 

demografik yapıdan kaynaklanan genç nüfus fazlasını tatmin edecek yeterli düzeyde 

istihdam olanakları bulunamamaktadır. Bu noktada göç hareketleri bilhassa genç 

nüfus fazlasını işgücüne ve istihdama yöneltemeyen ülkeler için bu işgücü fazlasını 

ihraç etmek yoluyla değerlendirme fırsatı sunabilir. Böylelikle hem göç veren 

gelişmekte olan ülkenin ekonomisi göçmenlerin sağlayacakları finansal geri dönüşler 
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vasıtasıyla önemli bir gelire kavuşabilir, hem de işsizlik başta olmak üzere iktisadi ve 

demografik faktörlerin birleşimiyle oluşan sorunları bir ölçüde bertaraf edebilir. Yine 

iktisadi açıdan gelişmekte olan, sanayileşmesinin tamamlayamamış ve genç nüfus 

kesimleri toplam nüfus içinde büyük bir paya sahip olan ülkeler için göç yoluyla 

işgücü fazlasının gelişmiş ülkelere ihraç edilmesi, bu ülkelerin gelişmiş ülkelere 

gönderdikleri göçmenler üzerinden sağlayacağı geri dönüşlerle birlikte bilgi ve 

beceri transferi yoluyla önemli bir katkı sağlaması mümkün olabilecektir. Bilhassa 

yüksek eğitimli nitelikli nüfus kesimlerini beyin göçü yoluyla başka ülkelere 

gönderen toplumlar, bu nitelikli bireylerin ülkeye geri dönmesiyle birlikte, onların 

göç ettikleri ülkede kazandıkları deneyim ve tecrübelerden istifade edebilirler. 

İktisadi açıdan göç veren ülkeler için göç hareketlerinin önemli sonuçlarından 

bir diğeri bu ülkeler için en verimli insan kaynaklarının kaybı anlamına gelen “beyin 

göçü”dür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşen 

göçlerle, gelişmekte olan ülkelerin iyi eğitim almış, nitelikli nüfus grupları daha iyi 

yaşam koşulları sağlamak amacıyla gelişmiş ülkelere göç ederler. Beyin göçü ile göç 

veren ülkelerin iktisadi gelişimine katkı sağlayabilecek, üretken ve donanımlı nüfusu 

bir başka ülkeye transfer olmaktadır. Yüksek vasıflı bireylerin ülkeler arasında 

transferlerini kolaylaştıran etmenlerin çoğalması beyin göçünü tüm dünyada yaygın 

hale getirirken göç veren ülkelerin beceri seviyesi gelişmiş insan kaynağını 

kaybetmesi gerçeği daha barizleşmektedir. Beyin göçü özellikle gelişmekte olan ve 

yüksek vasıflı bireylerini gelişmiş ülkelere göç suretiyle kaybeden ülkeler için 

önemli bir sorun konumundadır. Buna karşın gelişmiş ülkelere göç eden vasıflı 

göçmen işçilerin kendi ülkelerine dönmeleri durumunda, göç ettikleri gelişmiş 

ülkede edindikleri bilgi, tecrübe ve yeni kazanımların göç veren ülkenin ekonomik 

yapısına pozitif katkı sağlayacağı varsayılmaktadır.34 Ayrıca iyi eğitimli yetkin nüfus 

kesimlerinin beyin göçü ile kaybedilmesi göç veren ülke için olumsuz bir etmen olsa 

da, insanların göç etmeye duydukları ilgi onları eğitime yönlendirmek suretiyle 

ülkenin insan kaynağının niteliksel açıdan gelişmesine katkı sağlayabilir.35 

                                                 
34 Willy Leibfritz, Paul O’brien, Jean-Christophe Dumont, “Effects of Immigration on Labour 
Markets and Government Budgets”, CESIFO Working Paper No.874, 2003, p.25, (Çevrimiçi): 
http://www.mediapart.fr/files/cesifo_wp874.pdf    
35 Thomas K. Bauer, John P. Haisken-DeNew, Christoph Schmidt, a.g.e., p.127  
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Uluslararası göç hareketlerinde göç veren ülkenin en önemli faydalarından bir 

tanesi göç eden vatandaşlarının ekonomik geri dönüşlerinin ülke bütçesine girdi 

olarak gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Özellikle göç veren ülkedeki düşük vasıflı 

bireylerin başka ülkelere göç etmesiyle göç veren ülkenin işgücü piyasalarında 

işsizliğin azalması ile birlikte bir rahatlama sağlanırken, göçmen işçilerin gittikleri 

ülkelerde kazandıkları kaynakları ülkelerine transfer etmeleri bu ülkeler için ciddi bir 

finansal kaynak teşkil etmektedir. Bununla birlikte, orijin ülkeden bir başka ülkeye 

göç eden yüksek vasıflı göçmenlerin göç eyleminden sonra kendi ülkelerine 

sağlayacakları diğer önemli iktisadi katkılar göç ettikleri ülkede edindikleri bilgi, 

beceri ve sınırlı da olsa teknolojik getirilerle gerçekleşmektedir.36 

2.1.2.1.2. Göç Alan Ülke İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkisi 

Göç olgusunun ekonomik sonuçlarını ele alırken göz önünde bulundurulması 

gereken önemli hususlardan bir tanesi göçmenlerin göç ettikleri ülkenin emek 

piyasalarında oluşturacakları iktisadi katkı faktörüdür. Göçmen işçilerin göç ettikleri 

ülke emek piyasalarına sağlayacağı katkıyı belirleyecek önemli unsur, göçmenlerin 

becerilerinin göç ettikleri ülke emek piyasasının ihtiyaçları için ne kadar tamamlayıcı 

nitelikte olduğudur.37 Bir başka ifadeyle, göçün iktisadi açıdan emek piyasaları 

üzerinde göstereceği etki, göç eden bireylerin kişisel niteliklerinin, ev sahibi ülkenin 

işgücü piyasasında aranan nitelikleri ne derece karşılayabileceği gerçeğine bağlıdır. 

Gerçekten göç hareketlerinin göç alan ülke emek piyasalarına olan etkisini 

belirleyecek olan esas faktör göçmenler ile yerli işgücü arasındaki beceri ve donanım 

seviyesindeki dağılımdır. Göç eden göçmen işçilerin beceri ve vasıfları yerli işgücü 

kaynağının vasıf seviyelerini tamamlayıcı bir yapıda olması halinde göç eyleminin 

ev sahibi ülke emek piyasasındaki ücret seviyeleri üzerinde herhangi bir değişime yol 

açmaması beklenir. Ancak, göçmenlerin deneyim ve vasıf seviyesi yerli işgücünden 

daha yüksek veya düşük olması durumunda işgücü piyasasında ücretler bu durumdan 

etkilenecek ve ücret düzeni vasıflı çalışanlar lehine şekillenecektir.38  

Göçmen işçilerin göç ettikleri ülkenin emek piyasaları açısından meydana 

getirdikleri sonuçları tartışan çalışmalarda göçmenlerin ağırlıklı olarak vasıflı 
                                                 
36 Johannes Koettl, a.g.e, p.5  
37 Herbert Brucker, a.g.e, p.127 
38 Georges Borgas (vd), “How Much Do Immigration and Trade Affect Labour Outcomes?”, 
Brookings Papers on Economic Activity, Vol.1997, No.1, pp.1-90, p.7  
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profesyoneller ya da vasıfsız işçiler olmasının ev sahibi ülke işgücü piyasası için 

birbirinden farklı sonuçlar doğuracağı belirtilmektedir. Göç alan emek piyasasında 

yer alan çalışanların göç hareketiyle ortaya çıkan tablodan ne yönde etkileneceği ise 

yine göçmenlerin niteliklerine göre belirlenmektedir. Bir ülke işgücü piyasasına 

katılan vasıfsız göçmen işçilerin bu piyasadaki yerli vasıfsız işçilerin ücret seviyeleri 

üzerinde negatif etkileri olmasını kaçınılmaz gören bu yaklaşıma göre, vasıflı yerli 

çalışanların ücret seviyelerinin göçmen işçilerden olumlu yönde etkilenmesi 

beklenilmektedir. Buna karşın vasıf seviyesi yüksek, meslek sahibi göçmenlerin ev 

sahibi işgücü piyasasında sayılarının artması ise, yerli yüksek vasıflı işçilerin ücret 

seviyeleri üzerinde olumsuz yönde etkilere yol açsa da, bu durum ülkenin genel 

iktisadi tablosu açısından yararlı ekonomik geri dönüşleri ortaya çıkartabilir.39  

Konuya ilişkin bir diğer çalışmada ise, bir coğrafi bölgeden diğerine göç eden 

ve işgücü piyasalarında emeğini arz eden göçmen işçilerin aldıkları ücretlerin, göç 

ettikleri ülke vatandaşlarına göre genellikle daha düşük olduğu kabul edilmektedir.40 

Ev sahibi ülkenin emek piyasalarının yapısal özellikleri ve göçmenlerin yeni 

katıldıkları ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik şartlarına uyum sağlama süreci, 

göçmen işçilerin emek piyasasında öncelikle vasıfsız pozisyonlarda istihdam 

edilmelerini beraberinde getirmektedir. Göçmen işçilerin nitelikleri ve eğitim 

seviyeleri, göç alan ev sahibi ülke emek piyasaları açısından büyük önem arz 

etmektedir. Vasıflı olarak tanımlanan ve bilgi yoğun sektörlerde istihdam edilecek 

“kalifiye işgücü” niteliği taşıyan göçmen işçilerin göç ettikleri emek piyasasında 

karşılaşacakları şartlar vasıfsız göçmenlere önerilecek şartlardan farklı olacaktır. 

İşgücü piyasalarına göç hareketleri ile destek sağlama amacını taşıyan ülkeler 

açısından göçmenlerin işgücü piyasaları üzerindeki etkilerini ele alan çalışmalarda bu 

etkilerin göç alan ülkenin emek piyasalarının yapısı ekseninde de değerlendirildiği 

görülmektedir. Bu yaklaşıma göre, göçü alan ev sahibi ülkenin emek piyasalarının 

yapısal özellikleri, işgücü piyasasını oluşturan kurumların göçmenlere karşı yaklaşım 

ve tutumları göçle gelen nüfusun, bu ülke için sağlayacağı iktisadi katkıyı belirleyici 

bir rol oynarlar. Bu bağlamda, Pazar şartlarının ücretleri belirlediği rekabetçi yapıya 

                                                 
39 Barry R. Chiswick, Timothy J. Hatton, “International Migration and the Integration of Labour 
Markets”, Institute for the Study of Labour (IZA) Discussion Papers No.559, 2002, p.27, (Çevrimiçi): 
ftp://ftp.iza.org/RePEc/Discussionpaper/dp559.pdf  
40 Leibfritz (vd), a.g.e, p.13  
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sahip emek piyasaları söz konusu olduğunda göçün iktisadi etkisi ücretlerin azalması 

ve istihdamın artması şeklinde tezahür etmektedir. Esneklik ve rekabetten yoksun bir 

işgücü piyasasında ise göçmenlerin piyasa üzerindeki katkısı daha çok işsizliğin 

artması şeklinde ortaya çıkmakta ve ücretlerde belirgin değişim gözlenmemektedir.41 

Göç alan ev sahibi ülkeler için göçmen işçilerin işgücü piyasaları üzerindeki 

bariz etkilerinden bir diğeri istihdam oranları ile ortaya çıkmaktadır. Günümüzde pek 

çok Batı ülkesinde, yerli nüfusun çalışma isteği göstermediği pek çok sektörde 

göçmen işçiler düşük ücretlerle istihdam edilmektedir. Gelişmiş ülke vatandaşları 

arasında emek piyasasında ücret seviyesini düşürücü etkiye sahip olacağı endişesiyle 

tepki uyandıran bu gelişme, esasen işgücü piyasalarının niteliksiz işgücü ihtiyacını 

karşılayıcı bir faktördür.  Buna rağmen göçlerin ekonomik sonuçlarını ele alan 

çalışmaların çoğunda, göç hareketlerinin göç alan ülkelerin emek piyasalarında 

yüksek işsizlik oranlarına yol açtığı kanısı ifade edilmektedir. Emek piyasası 

açısından, göç olgusu ile yüksek işsizlik oranları arasında ispatlanmış doğrudan bir 

ilişkinin varlığından söz etmek mümkün değilse de, bugün çoğu gelişmiş ülkede 

göçmenler, yaşanan işsizlik sorununun müsebbibi olarak görülmektedir.42  

Göçmen işçilerin göç ettikleri ülke emek piyasasına olan etkisi göçmenlerin 

ve yerli vatandaşlarının beceri, donanım ve eğitim seviyelerinin farklılıklarına bağlı 

olarak şekillenmektedir.43 En yalın haliyle düşük vasıflı göçmenlerin yoğun olduğu 

emek piyasasında, yerli işçilerin, vasıfsız işlerde elde edeceği ücretin azalması 

sonucu ortaya çıkacağı gibi, nitelikli göçmenlerin yoğun olduğu bir ülkenin emek 

piyasasının işgücü kalitesinin yükselmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bir başka 

deyişle, göçmenlerin vasıfları, donanımları ve eğitim düzeyleri, göçmen işçilerin göç 

ettikleri ülke işgücü piyasalarında istihdam olanaklarını da doğrudan etkilemektedir. 

Ülkelerinde iyi eğitim almış, vasıflı bireylerin göç ettikleri ülkelerde, daha düşük 

eğitime sahip vasıfsız göçmenlere nazaran işgücüne daha yüksek oranda katıldıkları 

ve daha fazla istihdam olanağı buldukları görülmektedir. 

 

                                                 
41 A.g.e., p.25 
42 Herbert Brucker, a.g.e, p.129  
43 Jonathan Coppel, Jean Christophe Dumont, Ignazio Visco, “Trends in Immigration and Economic 
Consequences”, Paris, OECD Economic Department Working Papers, 2001, p.14 
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2.2. Avrupa Birliği ve Göç Olgusu 

  

 En önemli demografik olgular arasında yer alan göç hareketlerinin toplumlar 

üzerindeki farklı etkileri içinde ekonomik boyutlu olanların iktisat ilmi açısından 

önemli bir değer taşıdığı net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Göç hareketlerinin, bu 

göç hareketlerine konu olan ülke ve bireyler açısından birbirinden farklı sonuçlar 

doğurduğu bu çalışmanın bir önceki bölümünde açık şekilde görülmektedir. 

 İktisadi açıdan göç hareketlerinin etkilerini daha yakından anlayabilmek için 

böyle bir değerlendirmenin sağlıklı şekilde gerçekleştirilebileceği bir örnek olarak, 

göç deneyimini tarihsel süreçten itibaren yakından yaşamakta olan Avrupa kıtası özel 

bir önem taşımaktadır. Bilhassa son yıllarda genişleyerek büyük bir ülke görünümü 

almaya başlayan Avrupa Birliği, günümüzde göç tartışmalarının en hareketli şekilde 

devam ettiği dünya coğrafyaları arasında en önde gelmektedir. 

 Uluslararası göç hareketlerinin en önemli iktisadi sonuçlarından birisi olan 

göç hareketlerinin özellikle göçü alan ülke emek piyasaları üzerindeki somut etkileri, 

Avrupa Birliği düzleminde büyük öneme sahip konulardandır. Tüm gelişmiş ülkeler 

gibi demografik açıdan bir durağanlık içinde bulunan Avrupa Birliği ve üye ülkeleri 

için göç hareketleri, hem bu demografik durağanlığın çözümünde, hem demografik 

durağanlığın iktisadi boyutlarına çözüm arayışında yoğun olarak tartışılmaktadır. 

 Günümüzde Avrupa Birliği’ni oluşturan toplumlar için yaşlanma başta olmak 

üzere demografik faktörler, iktisadi boyutları da içeren bir durağanlık beklentisi 

oluşturmaktadır. Bu beklentilere karşı geliştirilen çözüm önerileri arasında önemli bir 

yer tutan göç hareketleri hakkında ise Avrupa kıtasının tarihten günümüze dek 

süregelen önemli deneyim ve birikimleri bulunmaktadır. Bu nedenle Avrupa kıtası ve 

daha özelde Avrupa Birliği, göç hareketlerinin iktisadi etkilerinin, özellikle de işgücü 

piyasaları üzerindeki etkilerin anlaşılmasında ciddi bir potansiyele sahiptir. 

 Tüm bu değerlendirmeleri ortaya koyabilmek için Avrupa Birliği ve göç 

hareketleri özel bir başlık altında yakından değerlendirilmesi gereken hususlardır. 

Tarihi süreçlerden günümüze Avrupa Birliği’nin göçlerle ilişkisi ve günümüzde 

Avrupa Birliği ülkelerini etkileyen göç hareketleri ile bu göçlerin AB ülkelerindeki 

yansımaları araştırmanın boyutlarına katkı sağlayacak değerdedir.     
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 2.2.1. Tarihi Perspektiften Avrupa ve Göç Olgusu 

Avrupa ülkelerinin tarihinde önemli bir yer tutan göç olgusu, tarihin çeşitli 

dönemlerinde Avrupa toplumlarını birbirinden farklı boyutlarda etkilemiş olan bir 

demografik gerçekliktir. Tarihin erken dönemlerinde Avrupa dışından kitlesel olarak 

kıtaya yönelen kavimlerin göçlerine maruz kalan Avrupa toplumları, Ortaçağın 

ardından Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda gerçekleştirilen yeni keşifler ve 

ilerlemelerle birlikte Avrupa dışındaki coğrafyalara göç vermeye başlamışlardır. 

Bilhassa 15. Yüzyılın sonrasında gerçekleştirilen coğrafi keşiflerle yeni kıtalar 

keşfedilmiş ve bu bölgelere Avrupa kıtasından kitlesel ölçekte çok büyük göç 

hareketleri gerçekleşmiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda başlayan bu göçler neticesinde 

Amerika kıtası başta olmak üzere Avrupa dışındaki kıta ve bölgelerde Avrupa 

kökenli insan toplulukları eliyle yeni ülke ve devletler kurulmuştur. Bununla birlikte 

Avrupa kıtasında görülen dini ve siyasi anlaşmazlıklar, salgın hastalıklar ve savaşlar 

takip eden yüzyıllarda da Avrupa’dan dünya’nın başka bölgelerine yönelen göç 

hareketlerini tetiklemiş ve binlerce insan Avrupa’dan diğer kıtalara göç etmiştir. 

 19. yüzyılla birlikte Sanayi Devrimi’nin yaşanması Avrupa ülkelerinde köklü 

dönüşümlere yol açarken, kıta ülkelerinin dünyanın başka bölgelerine verdiği göçler 

devam etmiştir. Buna ilaveten Sanayi Devrimi sonrası iyice güçlenen büyük Avrupa 

devletleri kıtalar arası imparatorluklar kurmuşlar ve bu yolla dünyanın çok farklı 

bölgelerine Avrupa kıtasından insan hareketleri yaşanmıştır. Sömürgecilik olarak da 

nitelenen Avrupa toplumlarının “yeni dünya”larda gerçekleştirdiği yoğun faaliyetler 

neticesinde bazı Avrupa ülkelerine doğru yönelen ve gelişen sanayi ile tarımsal 

faaliyetlerde kullanılmak üzere, insan hareketlerinin gerçekleştiği görülmüştür. 

Özellikle Afrika kıtasından ilerlemiş Batı ülkelerine götürülen insan grupları Sanayi 

Devrimi ile birlikte ortaya çıkan pek çok ağır sektörde istihdam edilmiş ve Avrupa 

sanayileşme hareketi bu göçmen gruplarından ciddi şekilde istifade etmiştir.   

 Sanayi Devrimi ve sömürgecilik hareketlerinin getirdiği büyük zenginlik ve 

20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan iki büyük Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa 

kıtası ulaştığı gelişmişlik seviyesi ile ağırlıklı olarak göç veren bir kıta olmaktan 

çıkıp, dünyanın her köşesinden göçmenlerin yöneldiği bir bölge haline gelmiştir. Bu 

yönüyle geçtiğimiz yüzyıllarda ağırlıklı olarak başka coğrafyalara göç veren bir kıta 
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konumunda olan Avrupa için, kıtaya yönelen göç hareketlerinin nispeten yeni 

karşılaşılan bir durum olduğu söylenebilir. 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar Amerika 

başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine göçlerle milyonlarca insanı gönderen 

Avrupa kıtası özellikle, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından dünyanın 

farklı yörelerinden göçmen kitlelerine ev sahipliği yapmaya başlamıştır. II. Dünya 

Savaşı’nın ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal kayıpları telafi etmek amacını güden 

Avrupa ülkelerinin birçoğu kıtaya yönelen göç hareketlerini, iktisadi kalkınmalarını 

hızlandırmak için bir araç olarak değerlendirmişlerdir. Nitekim literatürde II. Dünya 

Savaşı’nı takip eden bu süreçte, Avrupa Birliği’nin gerçekleştirdiği büyük iktisadi 

atılımın ana unsurlarından bir tanesinin Birlik ülkelerine yönelen bu göçmen işçiler 

grubu olduğu yönünde yorumlar görmek mümkündür.44  

1950’li yıllardan itibaren Avrupa’ya yönelen göç hareketleri, en çok göç alan 

ülkeler bağlamında incelendiğinde, bazı ülkelerin diğerlerine nazaran öne çıktığı 

görülür. 20. yüzyıl ortalarından itibaren Avrupa’ya gelen göçmenler başlangıçta 

genel olarak Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkeleri yoğun şekilde tercih 

etmişlerdir. İlerleyen yıllarla birlikte Avrupa Birliği mekanizmasının hızlı şekilde 

gelişip kökleşmesi ve diğer Avrupa ülkelerinin de iktisadi, sosyal ve kültürel açıdan 

Birlik içinde ön plana çıkmasıyla beraber Avrupa kıtasına yönelen göçmenlerin tüm 

kıta sathındaki ülkelere doğru yayılma eğilimine girmiş olduğu görülmektedir.  

Avrupa Birliği’ne yönelen göç hareketlerinin özellikle 1980 ve 90’lı yıllarla 

birlikte artma eğilimine girmesinin “demir perde” rejimlerinin çökmesi gibi Avrupa 

kıtasında bu dönemde sarsıcı etkiler oluşturan sosyal, siyasal ve politik gelişmelerle 

yakından ilgisi vardır. 20. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa kıtasının kazandığı yeni 

görünüm neticesinde Almanya, İngiltere ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere 

Avrupa Birliği ülkeleri yoğun göç ve iltica dalgalarına maruz kalmıştır.45 Bilhassa, 

Avrupa toplumlarında insan hakları, demokrasi, kişisel özgürlükler alanlarındaki 

hassasiyetle birlikte, Avrupa ükelerinin iktisadi zenginlik düzeyleri ile sosyo-kültürel 

alandaki gelişmişlik seviyeleri AB ülkelerini özellikle üçüncü ülkelerden bu kıtaya 

yönelen göçmenler için cazip bir varış noktası haline getirmiştir.  

                                                 
44 Ahmet İçduygu, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları, s.48  
45 Jonathan Coppel, Jean Christophe Dumont, Ignazio Visco, “Trends in Immigration and Economic 
Consequences”, p.6  
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2.2.2. Günümüzde Avrupa Birliği ve Göç Hareketleri 

20. yüzyılın ortalarına kadar geleneksel açıdan göç veren bir coğrafi bölge 

olan Avrupa günümüzde bunun tam tersi bir görünüme kavuşurken, 2005 yılı 

itibarıyla AB üyesi ülkelerin 24’ünün pozitif göçmen dengesine sahip olduğu 

bilinmektedir. Diğer bir ifadeyle 21. yüzyılın başında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 

neredeyse tamamı her yıl başka ülkelere gönderdikleri göçmen sayısından çok daha 

fazla göç almaktadır. 2000’li yılların başına kadar Avrupa Birliği ülkelerine yıllık 

gelen göçmen miktarının 1 milyon sınırının altında kaldığı görülürken, AB’ye 

yönelen göç hareketleri 2000’li yıllarla birlikte bir dönüşüm yaşamış ve 2000-2005 

yılları arasında AB’nin aldığı yıllık göç miktarı ortalama 1.5 milyona yaklaşmıştır.46  

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında en büyük yabancı nüfus, 10 milyon 

civarında göçmenle Almanya’da yaşamakta, bunu sırasıyla Fransa (6.5 milyon), 

Britanya (5.6 milyon) ve İspanya (5 milyon) takip etmektedir. Avrupa Birliği 

ülkelerindeki yabancı nüfus içinde göçmenlerin ülkelerine göre değişmekle birlikte, 

ortalama % 7 ila 12 arasındaki oranlarla dağılım gösterdiği görülmektedir. Ekonomik 

aktivite açısından 27 üyeli Avrupa Birliği’nde yaşayan 20 milyon civarında yasal 

yabancı göçmenin AB emek piyasalarında yer aldığı ifade edilmektedir.47 

2007 yılı itibarıyla 27 üyeli Avrupa Birliği’ndeki göçmenlerin durumunu 

inceleyen bir araştırmada, AB ülkelerinde yaşayan 45 milyon yasal göçmenin 27 

milyonluk kısmının Asya, Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika ülkeleri gibi Avrupa 

Birliği dışındaki üçüncü ülkelerden gelenlerden oluştuğu ifade edilmektedir.48 

Avrupa ülkelerinde yaşayan 45 milyon uluslararası göçmen toplam Avrupa Birliği 

nüfusunun yaklaşık % 9’luk kısmına tekabül etmektedir. Genel bir ifadeyle Avrupa 

ülkelerinde yaşayan göçmenlerin yaklaşık % 55’lik kısmı AB dışındaki ülkelerden 

gelirken, bu oranın % 45’lik bir bölümü ise Avrupa ülkeleri arasında göç edenlerden 

oluşmaktadır.49 Bu oranlar Avrupa Birliği’ndeki göçmenlerin yaklaşık yarıya yakın 

bir kısmının “Avrupa içi” göçmenler olduğunu net şekilde ortaya koymaktadır.   

                                                 
46 Rainer Munz, Aging and Demographic Change in European Societies: Main Trends and Alternative 
Policy Options, p.3  
47 Rainer Munz, Migration, Labour Markets and Integration of Migrants: An Overview for Europe, p.9  
48 Rainer Munz (vd), “What are the Migrants’ Contributions to Employment and Growth? A European 
Approach”, p.4 
49 Rainer Munz (vd), “The Costs and Benefits of European Immigration”, p.8  
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Avrupa Birliği’ne son yıllarda yönelen göç hareketleri incelendiğinde, 1990’lı 

yılların ilk yarısında AB’ye gerçekleşen göçlerin yaklaşık yarısının Almanya’ya 

doğru gerçekleştiği görülürken 2000’li yıllarından itibaren dağılım diğer ülkeleri de 

kapsayacak şekilde değişmiştir. Bu bağlamda, 2003 yılı itibarıyla yapılan bir 

değerlendirmede Avrupa Birliği’ne yönelen toplam göçmenlerin yaklaşık % 30’unun 

İspanya’ya, % 14’ünün Almanya’ya, % 15 civarında bir kısmının İtalya ve Birleşik 

Krallığa göç ettiği tespit edilmektedir.50 Göçmenlerin orijinleri itibarıyla yapılan bir 

değerlendirmede ise Avrupa Birliği içindeki göçmenlerin yarıya yakın bir kısmının 

diğer AB ülkelerinden gelen göçmenler olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği 

ülkeleri göçmen nüfusları ve göç rejimleri açısından ele alındığında, Avrupa Birliği 

ülkelerinde göç hareketlerinin üç grupta sınıflandığı ifade edilmektedir: 

1- Tarihinde Avrupa kıtası dışında sömürgelere ve kolonilere sahip olmuş, 

Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi, eski kolonileri 

başta olmak üzere tarihi, kültürel, etnik ya da dil temelli ilişkilere sahip 

oldukları ülkelerden göçmen alan ülkeler birinci grubu oluşturur. 

2- Genellikle kendilerine yönelen göçmenlerin ağırlıklı olarak coğrafi açıdan 

yakın olan bölgelerden gelenler olduğu Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 

Almanya, Avusturya, İtalya ve Yunanistan sayılmaktadır. 

3- İsveç, Finlandiya ve Danimarka gibi İskandinav ülkelerinde ise göç olgusunu 

belirleyen ana faktör insani, siyasal ve politik kaygılar olduğundan bu ülkeler 

yoğunluklu olarak sığınmacı ve mültecilerden göç almaktadır.51 

21. yüzyılın başıyla birlikte Avrupa Birliği ve göç hareketleri ilişkisinde 

önem kazanan boyut bu göçlerin günümüz AB ülkeleri nüfusları üzerindeki etkisidir. 

Avrupa Birliği ve göç hareketlerini ele alan çalışmaların büyük bir bölümü, son 

yıllarda Avrupa ülkelerinde gerçekleşen nüfus artışlarının ana belirleyicisinin göçler 

olduğunu göstermektedir. Örneğin 2000 yılının sonunda Avrupa Birliği’nde 

gerçekleşen yıllık binde 2 oranındaki net göç oranı, aynı yıl Birlik sathında yaşanan 

toplam nüfus artışının % 65’lik bir bölümüne tekabül etmektedir.52 Gerçekten de, göç 

                                                 
50 Guardia Diez, K Pichelmann, a.g.e., p.10  
51 Louka Katseli, Robert Lucas, Theodora Xenogiani, “Policies for Migration and Development: 
European Perspective”, Paris, OECD Policy Brief No.30, 2006, p.7  
52 Jan Niessen, Yongmi Schibel, “Demographic Changes and the Consequences for Europe’s Future; 
Is Migration an Option?”, p.4 
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olgusu ile Avrupa Birliği ülkelerinin sosyal ve iktisadi gelişimlerinin ilişkisi ele 

alındığında, bilhassa bazı Birlik ülkelerinin son yıllarda ana demografik taşıyıcısının 

göç hareketleri olduğu yolunda kuvvetli veriler bulunmaktadır. Örneğin, 2008 yılı 

sonu itibarıyla Avrupa Birliği demografik göstergelerine bakıldığında, AB ülkeleri 

içinde Çek Cumhuriyeti, İtalya, Yunanistan, Slovenya ve Slovakya gibi ülkelerin 

nüfus artışının tamamının göç kaynaklı olduğu görülürken, Almanya ve Macaristan 

gibi ülkelerde göç olgusu nüfusta azalma yaşanmasına engel olamamakta yalnızca 

nüfusta görülen azalmaları yavaşlatıcı bir rol oynamaktadır.53  

 Avrupa Birliği’ne yönelen uluslararası göç hareketleri genel anlamda Kuzey 

Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya yönelen göçlerden farklı bir görünüme 

sahip olsa da, Avrupa kıtası dünya üzerinde Kuzey Amerika’nın ardından 

uluslararası göçlerin en yoğun olarak yöneldiği ikinci ana kıta konumundadır. Sadece 

II. Dünya Savaşı’ndan 2000 yılına kadar 15 milyondan fazla uluslararası göçmen 

alan54 Avrupa Birliği ülkelerinde göçmenlerin sayısının günümüzde göz ardı 

edilemeyecek oranda yüksek seviyelere ulaşmış olduğu görülmektedir.  

Günümüz Avrupa Birliği toplumları dünyanın hemen her bölgesinden farklı 

etnik ve dini kökenlerden göçmenlere ev sahipliği yapaktadır. AB ülkelerinde 

yaşayan göçmenlerin orijinleri her ne kadar birbirinden farklılık gösterse de, bu 

göçmen gruplarının bir takım ortak karakteristik özellikleri taşıdığı görülür:  

 Uluslararası göçlerle Avrupa Birliği’ne gelen göçmenlerin büyük bir 

çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve bu göçmenlerin yaş ortalamasının yerli 

nüfusa göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

 AB’deki göçmen nüfusun içinde erkeklerin oranı yerli Avrupa Birliği nüfusu 

içindeki erkek nüfus oranına göre daha yüksektir. 

 Avrupa Birliği’ndeki göçmenlerin genellikle kendi becerileri ve vasıf 

seviyelerinin altındaki işlerde istihdam edildikleri görülmektedir. 

 Avrupa Birliği’ndeki göçmenlerin vasıf ve donanım seviyeleri genel olarak 

AB vatandaşlarına göre daha düşük seviyededir. 

                                                 
53Rainer Munz, Migration, Labour Markets and Integration of Migrants: An Overview for Europe, p.5  
54 Herbert Brucker, “Can International Migration Solve the Problems of European Labour Markets?”, 
in Economic Survey of Europe No.2, New York, United Nations Publication, 2002, pp.109-142, p.116  
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 Avrupa Birliği’nde yaşayan göçmenlerin işsizlik oranları AB vatandaşlarının 

işsizlik oranlarına kıyasla oldukça yüksektir.55 

Son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinde göç hareketleri ile AB’ye gelen 

göçmenlere yönelik, göçmen bireylerin ülkelere uyumunu sağlayacak entegrasyon 

programlarının hayata geçirilmekte olduğu görülmektedir. Ancak, Avrupa Birliği 

ülkelerinde göç ve göçmenlere yönelik genel tutum, ağırlıklı olarak göç hareketlerini 

kontrol altına alma amaçlı ve sınırlayıcı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bununla 

birlikte Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin göç hareketlerinden doğan sorunlara karşı 

çözüm bulma çabaları önemli iki sorunla karşı karşıya bulunmaktadır: bu sorunlar, 

AB başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde göçmenlere yönelik geçmişten bugüne 

süregelen dışlayıcı ve ötekileştirici yaklaşımlar ile Avrupa Birliği’nin maruz kaldığı 

göç olgusunun Birlik ülkelerinin ortaya koyduğu çözümlerinin ötesinde karmaşık, 

hacimli ve çok boyutlu bir yapıya sahip olmasıdır.56  

Avrupa Birliği’nde göç sorununun karmaşık yapıya sahip olmasının güzel 

örneklerinden birisi, AB ülkelerinde uzun vadeli kalan göçmenlerin bu ülkelere kabul 

edilme nedenlerinin ekonomik gerekçelerden daha çok sığınmacılar ve mültecilerde 

görüldüğü gibi insani nedenler olmasıdır. 1980’li yıllardan sonra Avrupa’ya yönelen 

göçlerin hızla artış göstermesinde önemli bir rol oynayan mülteci ve sığınmacıların 

Avrupa Birliği’ne çoğunlukla yasadışı kanallardan kaçak olarak geldikleri 

görülmektedir. Avrupa Birliği’nin aldığı göçler içinde sığınmacıların oranı 20. 

yüzyılın sonlarında artmaya devam ederken, aynı dönemde Amerika Birleşik 

Devletleri’ne yönelen sığınmacı ve mültecilerin sayısında azalmalar meydana gelmiş 

ve tüm dünya ülkeleri arasında sığınmacı göçmenler ve mültecilerin en yoğun olarak 

yöneldikleri ülkeler Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmaya başlamıştır.57 

Günümüz Avrupa toplumlarında ve Avrupa ülkelerinin yasal organlarında 

yoğun şekilde tartışılan Avrupa Birliği ve göç olgusu, AB’nin demografik gerçekleri 

de göz önüne alındığında, Avrupa Birliği vatandaşlarının gündemlerini oldukça 

yoğun şekilde meşgul etmeye aday bir potansiyel sergilemektedir. 

                                                 
55 A.g.e, p.123  
56 Jeffrey Dayton Johnson vd., Gaining from Migration; Towards a New Mobility System, Paris, 
OECD Publishing, 2007, p.19  
57 Timothy Hatton, Jeffrey Williamson, “Refugees, Asylum Seekers and Policy in Europe”, NBER 
Working Paper, 2004, p5, (Çevrimiçi):  ftp://ftp.iza.org/dps/dp1230.pdf 
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2.2.3. İktisadi Açıdan Avrupa Birliği ve Göçler 

 2000’li yıllardan itibaren hızla daha birleşik bir görünüm arz etmeye başlayan 

Avrupa Birliği’nin ilgilendiği en önemli sosyal konular arasında yer alan ve Avrupa 

toplumlarının etkilerini zaman içinde sürekli olarak daha fazla hissettikleri göç 

olgusunun, Avrupa Birliği ekonomik sistemi üzerinde de önemli etkileri olması 

kaçınılmazdır. Bilhassa demografik durgunluk göstergeleri sergileyen Avrupa Birliği 

nüfusu ile AB’ye yönelen göç dalgaları bir arada değerlendirildiğinde, bu göçlerin 

Avrupa ekonomileri için fırsat ve riskleri bir arada taşıdığı görülmektedir.  

İktisadi açıdan göç hareketlerinin Avrupa Birliği ülkeleri üzerinde nasıl bir 

etkiye sahip olduğunun anlaşılmasında kaba göç rakamlarından ziyade, göçmenlerle 

ilgili net istatistik verilerin daha fazla önem taşımakta olduğu görülmektedir. Göç 

hareketlerinin AB ekonomileri için sağlayacağı katkı düzeyi, göçmenlerin ağırlıklı 

olarak hangi yaş gruplarında yoğunlaştığı, nitelikleri ve eğitim düzeyleri, cinsiyet ve 

yaş gruplarına göre farklılıklar gösterecektir. Bununla birlikte, Avrupa Birliği 

ülkelerinin ekonomik yapılarının göçmenlerin sağlayacağı bir iktisadi katkıdan hangi 

düzeyde istifade edecekleri, ağırlıklı olarak Birlik ülkelerinin işgücü piyasalarının 

yapısı, ücret politikaları, kaynakları kullanabilme kapasitesi ve göçmenlere yönelik 

sosyal politikalar gibi faktörlere göre şekillenecektir.58 

AB ve göç hareketlerini ele alan çalışmaların ağırlıklı bir kısmında ifade 

edildiği gibi göç etmek için Avrupa Birliği’ni seçen göçmenlerin çoğunlukla genç ve 

dinamik nüfus kesimleri olması, göç hareketlerinin Avrupa Birliği’nin karşı karşıya 

bulunduğu yaşlanma sorununa karşı bir potansiyel çözüm seçeneği olarak ortaya 

konulmasına neden olmaktadır. Yaşlanan ve durağanlaşan toplum yapısının meydana 

getireceği iktisadi sonuçların bertaraf edilmesi bağlamında göç hareketlerinin AB 

ekonomileri için oluşturacağı devinim ve hareketlilik büyük önem arz etmektedir. 

Keza, Avrupa Komisyonu da gittikçe yaşlanan Avrupa Birliği toplumlarının ve buna 

bağlı olarak AB ekonomisinde ve özellikle, işgücü piyasalarında artacak işgücü 

ihtiyacının gelecekte Avrupa Birliği’ne göçleri artıracağını öngörmektedir.  

Göç olgusunun yoğun şekilde yaşandığı bir diğer ülke olan Amerika Birleşik 

Devletleri’yle kıyaslandığında Avrupa Birliği ülkelerinde göç hareketlerinin, genel 

                                                 
58 Larry A. Sjaastad, “The Costs and Returns of Human Migration”, p.93  
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hatlarıyla AB ekonomisi üzerinde ücretler ve istihdam oranları açısından belirli bir 

etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir. Üçüncü ülkelerden gelen göçmenlerin 

Avrupa Birliği emek piyasaları için ciddi bir rekabet unsuru konumundan uzak 

olması ve göçmen işçilerini çoğunlukla AB işgücü için tamamlayıcı bir işlev görmesi 

gibi hususlar bu durumun esas nedenlerini oluşturmaktadır. 59 Ancak, Avrupa Birliği 

ülkelerinde göç hareketlerinin istihdam ve ücret seviyeleri üzerindeki etkisinin genel 

olarak negatif şekilde algılanmasına rağmen, bireysel olarak AB üyesi ülkeler 

bazında birbirinden farklı etkiler görmek de mümkündür. 

İktisadi sonuçları açısından Avrupa Birliği ve göç hareketleri ilişkisi ele 

alındığında öne çıkan önemli hususlardan bir diğeri ise AB’ye gelen göçmenlerin 

genel olarak vasıf ve beceri seviyelerinin Birlik ülkelerinin vatandaşlarına göre daha 

düşük olduğudur. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan göçmen nüfus üzerinde yapılan 

araştırmalarda Birlik ülkelerindeki göçmenlerin % 75’lik bir kısmının vasıfsız 

göçmenler, % 25’lik bir bölümünün ise yüksek vasıflı göçmenler olduğu tespit 

edilmiştir.  Bununla birlikte, bireylerin eğitimleri ve profesyonel birikimlerini göç ile 

birlikte göç edilen ülkeye taşımak her zaman mümkün olmadığından dolayı Avrupa 

ülkelerine gelen eğitimli ve donanımlı göçmenler “beyin gücü israfı” olarak 

tanımlanan durumla da karşılaşabilmektedir. “Beyin gücü israfı” ile göçmenler göç 

ettikleri ülkede yetişmiş oldukları ya da eğitildikleri alanlarda istihdam edilmedikleri 

için göç alan ülke ekonomisine normalden daha az katkı sağlamaktadırlar.60 Bilhassa 

Orta doğu ülkelerinden Avrupa Birliği’ne göç eden yüksek eğitim, kariyer ve meslek 

sahibi olan göçmenlerin göç ettikleri AB ülkelerinde vasıfsız işlerde istihdam 

edilmeleri yaşanan bu ekonomik kayba en güzel örneklerdendir. 

Avrupa Komisyonu göç olgusunun Avrupa toplumları için yaşlanamaya karşı 

çözüm sağlamaktan, işgücü piyasaları için katkı sunmaya kadar birçok önemli 

iktisadi fayda sağlayacağının altını çizerken, benzer şekilde beraberinde bazı 

sakıncaları da getireceğini de ifade etmektedir. Avrupa Komisyonuna göre Avrupa 

toplumlarını göç hareketleri ile birlikte en fazla zorlayacak husus, AB ülkelerinin 

kendilerine yönelen göçleri düzenleyecek göç ve entegrasyon politikaları hazırlamak 

                                                 
59 Rainer Munz (vd), “The Costs and Benefits of European Immigration”, p.48 
60 Guardia Diez, K. Pichelmann, “Labour Migration Patterns in Europe: Recent Trends, Future 
Challenges”, p.29 
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yolunda karşılaşacakları sıkıntılar olacaktır. Bu noktada Avrupa Birliği’ne üye olan 

ülkelerin sahip olduğu birbirinden farklı göçmen rejimleri ile bu ülkelere yönelen 

göçmenlerin çok farklı ekonomik, kültürel, etnik, sosyal ve dini kökenden gelen 

insan gruplarından oluşması AB ülkelerini göçlerle ilgili zorlayan hususlardandır.61 

En temel fonksiyonuyla insan kaynağı olarak bir değer ifade eden göçmen nüfus 

grupları, Avrupa Birliği tarafından doğru politikalarla değerlendirilmediği zaman, 

Avrupa ekonomileri için ekonomik bir kayıp anlamı taşımaktadır. Avrupa Birliği 

yetkili organlarının bu bağlamda uygulamaya geçireceği, farklı orijin ve kültürlerden 

gelen göçmenleri bir uyum içinde Birlik ülkelerine entegre etmeyi amaçlayan yasal 

ve idari düzenlemeler, Avrupa Birliği ekonomilerinin göç hareketlerinden edineceği 

iktisadi katkıyı olumlu yönde etkilemesi sonucunu doğuracaktır.   

Göçmenlerin Avrupa Birliği ülkelerine iktisadi etkilerini ele alan Avrupa 

Komisyonu, 2000’li yıllardan itibaren AB’ye gelen göçmenlerin Birlik ekonomisi 

için önemli katkılar sağladıklarını buna karşın yerli çalışanların ücretleri ve istihdam 

üzerinde belirgin bir negatif etkiye yol açmadıklarını tespit etmektedir. Bununla 

birlikte, Komisyon son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerine gelen göçmenlerin, 

özellikle vasıfsız sektörler başta olmak üzere AB emek piyasalarının ihtiyaçlarını 

ciddi oranda karşıladığını belirtmektedir. 2000’li yıllarla birlikte AB’ye yönelen 

göçmenlerin bu noktada Birlik ülkelerine katkı sağlamasının önemli nedenlerinden 

birisi, bu göçmen gruplarının ağırlıklı olarak Birlik üyesi ülkelerin işgücü potansiyeli 

için tamamlayıcı nitelikte kişilerden oluşmasıdır. Avrupa Komisyonu’nun bu noktada 

özellikle vurguladığı bir diğer önemli husus ise 2000’li yılların başından itibaren 

AB’ye gelmiş olan göçmenlerin yaklaşık % 50 oranında bir bölümünün vasıfsız 

işgücü olarak tanımlanan kişilerden oluştuğudur.62  

Avrupa Birliği ekonomileri üzerinde olumlu etkilere yol açması beklenen göç 

olgusunun genel olarak Avrupa toplumlarının demografik sorunlarına çözüm olması 

AB yetkili organları tarafından da tartışılan bir konumdadır. Bununla birlikte ana 

hatlarıyla Avrupa Birliği ekonomileri açısından bir değer ifade etmesi beklenen göç 

hareketlerinin AB üyesi ülkelerin iktisadi sistemleri üzerindeki temel katkısının ise 

bu ülkelerin işgücü piyasalarında görülmesi beklenmektedir. 

                                                 
61 European Commission, Employment in Europe 2008, p.14 
62 A.g.e., p.15 
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2.2.4. Avrupa Birliği Emek Piyasaları ve Göç Hareketleri 

Avrupa Birliği ile göç hareketleri arasındaki ilişkinin iktisadi açıdan 

değerlendirilmesinde en fazla önem taşıyan noktalardan birisi göç hareketlerinin AB 

emek piyasalarını olumlu veya olumsuz, hangi yönde etkilediğidir. Göçmenlerin 

Avrupa Birliği emek piyasalarındaki konumlarını incelendiği zaman, birbirinden 

farklı ülkelerden gelmiş olsalar dahi, göçmenlerin bu piyasalardaki pozisyonları 

açısından bir takım ortak paydalar taşıdıkları görülmektedir. Buna göre, AB emek 

piyasalarında yer alan göçmenlerin genel karakteristikleri arasında, göçmelerin 

genellikle iş güvencesinden yoksun olmaları, ağırlıklı olarak göç alan ülke 

vatandaşlarının tercih etmedikleri ağır, güvensiz ve emek yoğun sektörlerde iş 

bulabilmeleri, göçmenler arasına işsizliğin yoğun olması ve göçmen işçilerin yerli 

işçilere göre daha düşük ücretlerle iş bulabilmeleri gibi hususlar sayılmaktadır.63 

Avrupa Birliği işgücü piyasalarında göçmenlerin konumunu inceleyen bir 

çalışmada 2000’li yılların başından itibaren AB ülkeleri içinde en fazla yabancı 

işgücü barındıran ülkelerin Avusturya, Almanya, Fransa, İsveç ve İngiltere olduğunu 

belirtilmektedir. Bu ülkeler arasında Fransa ve İngiltere daha ağırlıklı olarak eski 

kolonilerinden göç yoluyla insan kaynağı transferi gerçekleştirirken Almanya ve 

Avusturya ise Türkiye, Polonya ve Yugoslavya başta olmak üzere Doğu Avrupa 

ülkelerinden önemli sayıda göçmen işçiyi bünyesinde barındırmaktadır. Göçmen işçi 

nüfusu açısından büyük bir birikime sahip olan Almanya’nın bu noktadaki bir diğer 

özelliği, bu ülkeye gelen göçmenlerin önemli bir kısmının eski Sovyet Bloğu 

ülkelerinden etnik kökeni Alman olan yabancılardan oluşmasıdır.64 Göçmenlerin 

köken ülkeleri ile göç ettikleri ülkeler arasındaki sosyal ve kültürel yakınlık 

derecesinin bu göçmen nüfusun göç ettikleri ülke emek piyasasındaki ekonomik 

performansları üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nde 

özellikle Balkan ülkelerinden gelen göçmenlerin, benzer sosyo-kültürel ve ekonomik 

özelliklere sahip olan Orta Avrupa ülkelerindeki işgücü piyasalarında diğer etnik 

kökenlerden göçmen işçilere kıyasla daha başarılı bir performans ortaya koymaları 

bu durumun açık örneklerinden bir tanesi olarak görülmektedir. 
                                                 
63 ILO, “Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy”, p.43 
64 Joshua D. Angrist, Adriana D. Kugler, “Protective or Counter-productive?; Labour Market 
Institutions and the Effect on EU Natives”, The Economic Journal, No.113, June 2003, Oxford, 
pp.302-331, p.310  
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Avrupa Birliği emek piyasalarında üçüncü ülkelerden gelen göçmenler 

ağırlıklı olarak inşaat, hizmet sektörü ve üretim alanında AB vatandaşlarının yer 

almaktan kaçındığı sektörlerde istihdam edilmektedir. Bu noktada Avrupa Birliği 

ülkelerinde AB vatandaşlarının yer almaktan kaçındığı ve göçmenlerin yoğun olarak 

yer aldığı sektörler en kaba hatlarıyla üç ana başlıkta toplanabilmektedir. Birinci 

grupta, pek çok AB üyesi ülkede sanayi sektöründeki kirli, zorlu ve emek-yoğun iş 

kollarında Avrupa Birliği vatandaşlarının sakındığı işlerde göçmenler istihdam 

edilmektedir. İkinci grupta ise hizmet sektöründeki düşük ücretli işlerde (pizza 

dağıtıcısı, çocuk bakıcısı, temizlikçi vb.) göçmenlerin oldukça yoğun şekilde 

istihdam edildiği görülmektedir. Göçmenlerin yoğun şekilde yer aldığı ve AB 

vatandaşları tarafından sakınılan işler arasında üçüncü grup çalışma alanını ise, 

düşük ücretli kayıt dışı sektörlerdeki işyerleri oluşturmaktadır.65 

Avrupa Komisyonu’nun hazırlamış olduğu bir raporda Avrupa Birliği üyesi 

ülkelerdeki göçmenlerin genellikle yerli çalışanları tamamlayıcı vasıflara sahip 

olduğu ve bu durumun da ev sahibi Birlik üyesi ülkelerin iktisadi gelişimine olumlu 

bir katkıda bulunduğunu belirtmektedir. Avrupa Komisyonu’na göre, yerli ve 

göçmen çalışanlar arasındaki istihdam seviyeleri birbirini tamamlayıcı şekilde 

işlemekte ve oranlar birbirine yakın düzeyde gerçekleşmektedir. Ancak bu noktada 

genç erkek göçmenlerin istihdam oranları, AB vatandaşı erkek nüfusun istihdam 

oranlarıyla paralellik gösterirken, kadınlar ve yaşlılar ele alındığında göçmenler ve 

yerli nüfus arasında istihdam anlamında belirgin farklılıklar görülmektedir. Ayrıca, 

Avrupa Birliği üyeleri arasında göçmenler ile yerli çalışanların genel istihdam 

oranları arasında belirgin bir fark görmek de mümkündür. Buna göre, Yunanistan, 

İtalya, Portekiz ve İspanya gibi Akdeniz kıyısındaki ülkelerde göçmenlerin istihdam 

oranları yerli çalışanlara oranla daha yüksek olarak gözlemlenirken, Belçika, 

Danimarka, Hollanda ve İsveç gibi bazı Birlik üyesi Kuzey Avrupa ülkelerinde ise 

göçmenlerin istihdam oranları Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarının istihdam 

oranlarından ciddi oranda düşük gerçeklemektedir.66 Avrupa Birliği ülkeleri arasında 

göçmenlerin istihdam seviyelerinde gözlemlenen bu farklılıkların sebepleri arasında 

bu ülkelerin işgücü piyasalarının yapısındaki farklılıklar yer almaktadır. 

                                                 
65 Rainer Munz (vd), “The Costs and Benefits of European Immigration”, p.35  
66 European Commission, Employment in Europe 2008, p.54  
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2000-2005 yılları arasında Avrupa Birliği emek piyasalarını ele alan bir 

araştırmada, bu dönem içinde AB vatandaşlarının istihdam oranlarının toplam % 1.4 

oranında artmak suretiyle % 65’e yükseldiği ifade edilirken, aynı dönemde Avrupa 

Birliği emek piyasalarında istihdam edilen göçmen işçilerin miktarının -büyük bir 

kısmı yüksek vasıflı göçmen işçiler olmak üzere- büyük bir atılım gerçekleştirerek  

% 40 oranında artış gösterdiğinin altı çizilmektedir. 67 Tüm vasıf seviyelerinden 

göçmen işçilerin AB emek piyasalarındaki konumu ele alındığında ise, AB 

genelindeki göçmen işçilerin istihdam oranlarının, Avrupa Birliği vatandaşlarının 

istihdam seviyesinden % 4.5 oranında daha düşük olduğu ifade edilmektedir. 

Avrupa Birliği’ndeki göçmenlerin emek piyasaları için önem arz eden 

özelliklerinden bir tanesi de, AB göçmen nüfusunun vasıf seviyesinin Birlik üyesi 

ülke vatandaşlarından belirgin şekilde farklılık göstermesidir. Buna ilaveten, Avrupa 

Birliği emek piyasalarının vasıflı göçmenleri çekmekte ve istihdam etmekte dengeli 

bir görünüme sahip oldukları söylenemez. Birlik ülkeleri arasında İrlanda, Estonya 

ve Danimarka gibi bazı ülkeler üçüncü ülkelerden yüksek vasıflı göçmenleri çekmek 

konusunda oldukça başarılı bir yapıya sahipken, İspanya, Fransa ve Portekiz gibi 

ülkeler ise ağırlıklı olarak düşük vasıflı göçmenlerin yöneldiği ülkeler arasındadır.68 

Bu değerlendirmeler ışığında, göçmen çalışanların Avrupa Birliği işgücü 

piyasasındaki durumları göz önünde alındığında göze çarpan en önemli hususların 

birçok Avrupa Birliği üyesi ülkede göçmen işçilerin istihdam oranlarının yerli 

çalışanlara göre düşük, göçmenlerin yaşadığı işsizlik oranlarının ise AB ülkelerinin 

vatandaşlarına göre yaklaşık olarak 3 kat fazla olduğu gerçeğidir. Bu durumun direkt 

sonucunun ise göçmen işçilerin düşük ücretli işlerde yoğunlaşması olarak tezahür 

etmesi ve bu nedenle vasıfsız yerli çalışanların göç ile birlikte ücret açısından negatif 

olarak etkilenmesi beklenmektedir. Buna karşın birçok Avrupa Birliği ülkesinin 

halen emek piyasalarında sağlık sektörü başta olmak üzere bazı alanlarda görülen 

vasıflı ve vasıfsız işçi ihtiyacını karşılamakta göçmen işçilerden yararlanma yolunu 

seçtiği görülmektedir.69 Avrupa Birliği emek piyasalarında göçmenlerin yoğunluklu 

                                                 
67 Rainer Munz, Migration, Labour Markets and Integration of Migrants: An Overview for Europe, p.8 
68 Rainer Munz, a.g.e., p.10 
69 European Commission, “The Impact of Ageing on Public Expenditure: Projections for the EU25 
Member States on Pensions, Health Care, Long-Term Care, Education and Unemployment Transfers 
(2004-2050)”.  
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olarak vasıf seviyelerinin AB vatandaşlarına göre daha düşük olmasının, Avrupa 

Birliği üyesi ülke vatandaşları arasındaki yüksek vasıflı bireylerin AB emek 

piyasalarındaki konumlarını, ücretler başta olmak üzere, pek çok farklı alanda 

güçlendireceği beklentisi bu noktada ayrı bir paradoksu içermektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerine göç edenlerin AB işgücü piyasalarına olan etkileri 

değerlendirildiğinde öne çıkan bir diğer önemli boyutun ise işsizlikle ilgili olduğu 

görülmektedir. AB ülkelerine legal veya illegal yoldan giriş yapan göçmenlerin 

Avrupa Birliği emek piyasalarında istihdam olanağı bulma konusunda AB 

vatandaşlarına göre ciddi dezavantajlar yaşadığı yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle 

Belçika, Hollanda, İsveç ve Danimarka gibi göçmenlerin yoğun olarak tercih ettiği 

ülkelerde göçmenler ile yerli vatandaşlar arasındaki işsizlik oranları kimi zaman üç 

katına varan farklar göstermektedir.70 Avrupa Birliği işgücü piyasalarında göçmen 

işçilerin konumlarıyla ilgili incelemelerin hemen tamamında AB ülkelerine Birlik 

dışındaki ülkelerden göç etmiş üçüncü ülke vatandaşlarının, başta Kuzey Avrupa 

ülkeleri olmak üzere, AB emek piyasalarında işsizlik sorunuyla Avrupa Birliği 

vatandaşlarına göre daha fazla oranda karşılaştıkları görülmektedir. 

 Göçmenlerin AB emek piyasalarında Birlik üyesi ülke vatandaşlarına kıyasla 

daha yoğun şekilde işsizlikle karşılaşmasının önde gelen nedenlerinden bir tanesi, 

üçüncü ülkelerden gelen göçmenlerin çoğunlukla işçi sirkülasyonunun yoğun olduğu, 

sosyal güvenceden yoksun, niteliksiz ve düşük ücretli işlerde çalışmaları olarak tespit 

edilmektedir. Bununla birlikte Avrupa toplumlarında yaygın olarak karşılaşılan 

göçmenlere yönelik ayrımcılığın da göçmen işçilerin AB emek piyasalarında 

karşılaştıkları işsizlik olgusunda önemli bir payı bulunmaktadır.71 Bilhassa Kuzey 

ülkelerinde 21. yüzyıl başında hızlanan göçmenlere karşı görülen önyargılar ve 

güvensizlik ortamı göçmen işçilerin işsizlik sorununda önemli pay sahibidir. 

2000’li yılların ilk yarısında Avrupa Birliği’nde göçmenler arasındaki işsizlik 

oranının Birlik genelinde ortalama % 18 olarak hesaplandığı görülürken, bu oran tek 

tek ülkeler arasında farklılık gösterebilmekte ve Belçika’da % 26’ya, Finlandiya’da 

ise % 20’ye kadar çıkabilmektedir. Avrupa Birliği’ndeki göçmenlerin etnik kökenleri 

                                                 
70 European Commission, Employment in Europe 2008, p.69 
71 Demetrios Papademetriou, Kevin O’Neill, Maia Jachimovicz, “Observations on Regularization and 
the Labour Market Performance of Unauhorized and Regularized Immigrants”, European Commission, 
2004, (Çevrimiçi): http://www.portalavoro.regione.lazio.it/cedoc/DOCUMENTI/regularisation5.pdf  
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ve geldikleri köken ülkeler açısından yapılan değerlendirmelerde ise AB emek 

piyasalarında işsizlikle en yoğun olarak karşılaşan göçmenlerin genellikle Ortadoğu 

ve Afrika ülkelerinden gelenler olduğu tespit edilmektedir.72   

Göçmen işçilerin Avrupa Birliği emek piyasalarında karşılaştığı yüksek 

işsizlik ve benzer sorunların ana nedenlerinden bir diğeri de göçmenlerin kültürel ve 

sosyal çevrelerinin AB üyesi ülkelere göre sergilediği farklılıktır. Ortadoğu ülkeleri 

başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden sosyal, dini ve kültürel olarak büyük farklar 

taşıyan bölgelerden Avrupa Birliği ülkelerine gelen göçmenlerin kültürel temelleri, 

bu insanların AB emek piyasalarındaki konumlarını da etkilemektedir. Örneğin 

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve bazı Asya ülkelerinden Avrupa Birliği’ne göç etmiş 

kadın göçmenlerin işgücüne katılım oranlarının oldukça düşük olmasının ana nedeni 

olarak bu insanların sosyal ve kültürel farklılıkları gösterilmektedir. 

Avrupa Birliği genelinde, üçüncü ülkelerden gelen göçmenlerin Avrupa 

Birliği emek piyasalarında yüksek işsizlik ve istihdam eksikliği gibi sorunlarla 

karşılaşmasının önde gelen nedenlerinden bir diğerinin, AB’ye Birlik dışından gelen 

göçmenlerin büyük bölümünün sığınmacılar, mülteciler ve aile birleşmeleri yoluyla 

göç edenler olmasından kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Mülteci olarak ya da aile 

birleşmesi gerçekleştirerek Avrupa Birliği ülkelerine göç eden bu göçmen grupları 

genellikle yerlilerin rağbet etmediği niteliksiz, az gelirli ve düşük vasıflı işlerde 

çalışmaktadırlar. 73 Bununla birlikte göç ettikleri ülkede bu yolla geçimlerini temin 

etmeye çalışan göçmenler, vasıf seviyelerine uygun olan bir alanda istihdam 

edilmediklerinden uzun vadede vasıf kayıpları yaşabilmektedir. 

Göçmenlerin AB işgücü piyasalarındaki konumları üzerinde belirleyici olan 

en önemli faktörlerden birisi de Avrupa toplumlarında bilhassa üçüncü ülkelerden 

gelen göçmenlere karşı beslenen önyargılardır. Ağırlıklı olarak toplumlar arasındaki 

doğu bilgi akışının sağlanamamasından doğan bu önyargılar, göçmen işçilerin 

Avrupa toplumları için işsizlik başta olmak üzere birçok sorunun kaynağı olarak 

görülmeleri nedeniyle derinleşmekte ve göçmenleri olumsuz yönde etkilemektedir. 

21. yüzyılla birlikte Avrupa Birliği toplumlarının içinde girdiği demografik 

                                                 
72 Rainer Munz, a.g.e, p.11 
73 Rainer Munz (vd), “What are the Migrants’ Contributions to Employment and Growth? A European 
Approach, p.10 
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durgunluk sonucunda, yabancıların AB ülkelerindeki toplam nüfus içindeki oranının 

sürekli olarak artması Avrupalı insanlar arasında yabancılara karşı güvensizliğin 

artmasını da beraberinde getirmiştir. Avrupalı ve göçmen nüfus grupları arasında son 

yıllarda yaşanan ve bazı ülkelerde sokak çatışmalarına kadar uzanan bu süreç, 

göçmenlerin Avrupa Birliği toplumları içindeki konumunu daha da zorlaştırmaktadır. 

Etnik ve dini hoşgörüsüzlük gibi unsurların da bu gelişmelere paralel olarak artması 

Avrupa Birliği’ndeki göçmenlerin özellikle AB emek piyasalarında karşılaştıkları 

işsizlik başta olmak üzere diğer sıkıntıları oluşturan nedenler arasındadır. 

Avrupa Komisyonu da 2008 yılında yayınladığı istihdam raporunda göçmen 

işçilerin Avrupa Birliği emek piyasalarında karşılaştıkları sorunlar da başta olmak 

üzere, işgücü olarak konumlarını etkileyen hususların altını çizmektedir:  

 Avrupa Komisyonu’na göre AB’ye yönelen göçmen işçilerin emek 

piyasasındaki performansını belirleyen en önemli etmen Avrupa Birliği üyesi 

ülkelerin göç sistemleri, işgücü piyasaları düzenlemeleri ve entegrasyon 

politikalarının yapısı ve esneklik seviyesidir. 

 Komisyon, göçmenlerin doğdukları ülkelerin Avrupa Birliği’ne kültürel 

açıdan uzaklığı ya da yakınlığının bu göçmenlerin AB emek piyasalarındaki 

konumlarını farklı açılardan etkileyeceğini belirtmektedir. 

 AB üyesi ülkelerin sosyal güvenlik sistemleri ve emek piyasasını oluşturan 

kurumlarının yapısının, göçmenlerin AB emek piyasasında sergileyeceği 

iktisadi performans üzerinde belirleyici olması beklenmektedir. 

 Göçmenlerin göç ettikleri ülkenin dilini bilmelerinin ve ülke emek piyasasını 

tamamlayıcı vasıflara sahip olmalarının bu göçmenlerin göç ettikleri ülke 

emek piyasalarında başarılı olmaları sonucunu doğuracağı düşünülmektedir. 

 Avrupa Komisyonu, Birlik ülkelerinde göçmenlere karşı ayrımcılık yapılması 

halinde bu göçmenlerin AB emek piyasalarındaki katkılarının bu durumdan 

olumsuz yönde etkileneceğini ifade etmektedir.74 

Avrupa Birliği ülkelerine birbirinden farklı ülkelerden gelen göçmenlerin AB 

ekonomilerine ana katkılarının emek piyasaları üzerinde gerçekleşeceği katkının 

seviyesinin Avrupa toplumlarının yaklaşımlarına göre şekilleneceği görülmektedir.  

                                                 
74 European Commission, p.93  
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2.2.5. Avrupa Birliği ve Göçlerle İlgili Yasal Düzenlemeler 

 Avrupa Birliği için sosyal, iktisadi, politik ve kültürel boyutlarıyla büyük 

etkilere sahip olan göç hareketleri Birliğin yetkili organlarında sıklıkla tartışma 

konusu olmaktadır. Avrupa toplumları açısından göç olgusu oldukça yakından 

tanınan bir kavramsa da, bu konuda Avrupa Birliği yetkili organlarında göçmenlerle 

ilgili olarak yapılan çalışmalar nispeten son yıllarda hız kazanmaya başlamıştır. 1999 

yılı Mayıs ayında yürürlüğe giren Amsterdam anlaşması ve aynı yılın sonunda 

Finlandiya’nın Tampere şehrinde düzenlenen Avrupa konseyi toplantısı Avrupa 

Birliği’nde göçle ilgili olarak yapılan çalışmalarda bir dönüm noktası oluşturmuştur.  

Göç hareketleriyle ilgili Avrupa Birliği’nin en önemli adımlarından bir tanesi 

olan Amsterdam Anlaşması ile göç ve göçmenler Avrupa sosyal politikasının önemli 

konuları arasına girmiş, Avrupa Komisyonu Tampere zirvesi ile de mülteciler ve 

göçmenler ile ilgili ortak politikalar oluşturulması hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda 

AB liderlerinin göç hareketleriyle ilgili ilk ciddi girişimi olan 1999 Avrupa Konseyi 

Tampere toplantısıyla Avrupa Birliği göç politikalarının esasları belirlenmiştir: 

 AB göç politikaları üçüncü ülke vatandaşlarına adil olmayı ve onların da AB  

vatandaşlarıyla benzer hak ve sorumluluklara sahip olmasını amaçlamaktadır. 

 AB göç politikası ile göçmenlerin AB ülkelerine kabul ve yerleştirilmelerinde 

tutarlı ve kapsamlı bir göç politikası oluşturmayı hedeflenmektedir. 

 Avrupa Birliği’ne gelen göçmenlerin ülkeleriyle direkt iletişim kurularak bu 

ülkeler için kalkınma projeleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.75 

Tampere Avrupa Konseyi toplantısıyla ayrıca, göç ve sığınma hareketlerine 

daha efektif yaklaşılması amacıyla AB ortak göç politikası oluşturulması kararı 

alınmıştır. Bu toplantıda Avrupa Birliği ortak göç politikasının ana hedefleri 

arasında; Birlik içi sınır kontrollerinin kaldırılması, ortak vize uygulaması, ulusal göç 

politikalarının birbirine uyumlu hale getirilmesi, AB içi göçmenlerin haklarının tespit 

edilmesi ve daha sıkı dış sınır kontrolleri uygulanması gibi uygulamalar sayılmıştır.76    

Tampere Avrupa Konseyi zirvesi ile Avrupa Birliği’ndeki göç hareketlerine 

yönelik başlayan bu süreç, 2003 yılında Selanik’te toplanan Avrupa Konseyi’nin 

                                                 
75Eurostat, Europe in Figures- Eurostat Yearbook 2008, p.59   
76 Thomas K. BAUER, John P. HAISKEN-DeNEW, Christoph SCHMIDT, “International Labour 
Migration, Economic Growth and Labour Markets: The Current State of Affairs”, p.130  
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girişimleri ile devam etmiştir. Birlik sathında karşılaşılan demografik ve ekonomik 

sorunları aşmak için göçmenlerin AB toplumlarına başarılı bir şekilde adapte 

edilmesinin önemi üzerinde duran Selanik Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’ndeki 

göçmenler için entegrasyon uygulamalarının ortaya konulduğu bir zirve olurken, 

aynı zamanda bu toplantıda Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ihtiyaç 

ve kapasiteleri uyarınca üçüncü ülke vatandaşlarının AB’ye göç edebilmeleri ile ilgili 

yasal altyapının oluşturulması tavsiyesinde bulunmuştur.   

Selanik toplantısını tamamlayıcı şekilde 2004 yılındaki Brüksel Avrupa 

Konseyi’nde, Avrupa Birliğindeki göç hareketleri ve göçmenler hakkında Hague 

Programı kabul edilmiş ve bu programla göçmenlerin AB ülkelerinde topluma 

uyumlarının sağlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi gereği vurgulanmıştır. 

Hague programıyla AB, esas olarak göç hareketleriyle ilgili, “göçlerin sebepleri, 

göçmen kabul ve giriş uygulamaları ile entegrasyon ve geriş dönüş projeleri de dahil 

olmak üzere, Avrupa Birliği’ne yönelik göç eylemlerinin her aşamasını titizlikle 

takip eden bütüncül bir yaklaşım geliştirmeyi” 77 amaçlamıştır.   

2004 yılında kabul edilen Hague programının bir başka önemi bu toplantıyla 

birlikte Avrupa Birliği’nde göçlerin iktisadi açıdan öneminin öne çıkarılmasıdır. 

Hague programı göçlerin AB ekonomisinin büyümesi için taşıdığı önemi vurgulayıp, 

işgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu emek faktörünü göçmen işçilerle karşılamaya 

yardımcı olacak göçmen kabul mekanizmalarını tartışmaya açmaktadır. Hague 

programının AB toplumları açısından bir diğer önemli boyutu, bu programla birlikte 

göç, mültecilik, vatandaşlık, adaptasyon, adalet ve temel haklar gibi pek çok alanı 

kapsayan düzenlemeler oluşturulmuştur. Yine bu programla, işgücü piyasaları ve 

istihdam faktörünün göçmenlerin Avrupa toplumlarına entegrasyonunu sağlamada en 

önemli unsur olduğunun altı çizilmekte ve istihdam alanında göçmenlerin AB emek 

piyasasında karşılaştığı engellerin ortadan kaldırılması öncelikle istenmektedir. 

Avrupa Birliği’nde göç hareketleriyle ilgili çalışmalar Hague Programının 

ardından devam etmiş ve Avrupa Komisyonu’nun göç ve göçmenlerin entegrasyonu 

üzerine hazırladığı ilk rapor 2004 yılında yayınlanmıştır. Komisyon’un bu raporuyla, 

göçmenlerin AB toplumlarına uyumunun sağlanmasının önündeki en önemli engelin 

                                                 
77 Jeffrey Dayton Johnson, a.g.e, p.41 
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istihdam sorununun çözümlenmesi olduğu belirtilmiştir. Buna karşın, günümüzde 

AB emek piyasalarının en belirgin genel karakterleri arasında göçmenlerin AB 

vatandaşlarına göre daha düşük istihdam, daha yüksek işsizlik oranlarına sahip 

olmasıdır. Tüm bu nedenlerle Avrupa İstihdam Stratejisi başta olmak üzere, Avrupa 

Birliği’nin değişik kademelerinde, AB’deki göç hareketleri ile ilgili düzenlemelerin 

mutlaka göçmenlerin AB emek piyasalarında istihdam edilebilmesi sorununa 

kapsamlı çözüm getirebilecek düzeyde olmasının istendiği görülmektedir. 

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet başkanlarının 2005 yılının sonunda 

İngiltere’de Hampton Court’ta gerçekleştirdikleri zirve’de göç hareketleri Avrupa 

Birliği üyesi ülkeler için en önemli çalışma alanlarından birisi olarak tespit 

edilmiştir. Buna ilaveten Avrupa Konseyi 2007’de “küreselleşme çağının fırsatlarını 

değerlendirmek ve zorluklarını göğüslemek için” istihdam boyutu da dahil olan 

kapsamlı bir Avrupa göç ve göçmen politikası oluşturulmasının gerekliliğini net bir 

şekilde ifade etmiştir.78 Son yıllarda AB’nin yetkili organlarının göç hareketleriyle 

ilgili bu yaklaşımları, Avrupa ülkelerinin geçmiş yıllarda göçlere karşı benimsediği 

negatif ve dışlayıcı tutumun değişmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Avrupa Birliği ve göçlerle ilgili son düzenlemelerden birisi de Avrupa Birliği 

Anayasası Anlaşmasında yer almış ve “Birliğin göç hareketlerini etkin şekilde 

yönetmek amacıyla ortak bir göç politikası geliştirmesi gerektiği” ifade edilmiştir.79 

Tüm bu esaslar çerçevesinde Avrupa Birliği göç politikası, AB’nin iktisadi ve 

demografik açıdan mevcut konumunu göz önüne alarak, Avrupa Birliği’ne üçüncü 

ülkelerden yönelen göç hareketlerini, Birlik üyesi ülkeleri ortak bir platformda 

buluşturacak şekilde daha etkin olarak yönetmeyi hedeflemektedir.  

Avrupa Birliği mercilerinde 1990’lı yıllardan itibaren göç hareketleriyle ilgili 

bir duyarlılık gelişmekteyse de, literatürde AB’nin göçlerle ilgili çabalarının 

yetersizliğini eleştiren çalışmalara rastlamak mümkündür. Bu çalışmalarda Avrupa 

Birliği’nin göç ve göçmenlerle ilgili ortak politika belirleme arayışlarının tatmin 

edici sonuçlar ortaya çıkarmadığı ve yapılan yeniliklerin daha çok göçleri sınırlayıcı 

düzenlemelerden ibaret kaldığı eleştirileri yapılmaktadır. Avrupalıların göçmenlere 

                                                 
78 European Commission, p.44  
79Rainer Munz (vd), “What are the Migrants’ Contributions to Employment and Growth? A European 
Approach, Migration Research Group, 2007, p.5 
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ilişkin çoğunlukla olumsuz bakışının da katkısı ile, AB ülkelerinin göç hareketleriyle 

ilgili uygulamaları çoğunlukla sınır kontrollerinin geliştirilmesi ve yasadışı göçle 

mücadele çalışmalarıyla sınırlı kalmış gözükmektedir. Avrupa Birliği’nin göçlerle 

ilgili çalışmalarını eleştirenlerin ortak paydasının da, AB’nin göç ve göçmenlerle 

ilgili çabasının, kapsayıcı bir yaklaşım olmak yerine genellikle kontrol merkezli 

olarak tanımlaması ve uygulanması olduğu görülmektedir.80 

Avrupa Birliği’nin göçlerle ilgili yaklaşımları ve düzenlemelerine yöneltilen 

eleştirilerden bir diğeri, AB’nin yeni üyelerinin vatandaşlarının Birlik genelinde 

çalışmalarının henüz mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır. Buna ilaveten 

Avrupa Birliği’nde oturum hakkı olan yasal göçmenlerin de AB emek piyasalarında 

yeterince değerlendirilememesi ve karşılaştıkları zorlukların Avrupa Birliği’nin 

gelecekte özellikle vasıflı göçmenleri kazanabilmesinin önünde büyük bir engel 

oluşturduğu ifade edilmektedir. Birliğin geçmiş yıllarda göçlerle ilgili uyguladığı 

düzenlemelerinin, göçmenlerin Avrupa toplumlarına arzu edilen seviyede adapte 

olmasını ve AB emek piyasasında yer almasını yeterince teşvik etmediği yolundaki 

tespitler de Avrupa Birliği göç politikasına yöneltilen eleştiriler arasındadır.81  

Avrupa Birliği’nde göç üzerine tartışılan bu düzenlemelere karşın mevcut AB 

göç ve göçmen politikasının uygulamasında çelişkilere rastlanmaktadır. Örneğin, 

Avrupa Birliği hukukuna göre, Birlik içinde üye ülkelerin vatandaşlarının göç hakkı 

bulunmasına karşın, uygulamada aksaklıklar yaşanmakta, Avrupa Birliği’nin göç 

ihtiyacı vurgulanmasına karşın, AB ülkelerinin göçmen kabul etmekte gönülsüz 

davrandıkları görülmektedir. Göç hareketleriyle ilgili Avrupa Birliği’nde karşılaşılan 

en önemli sorunlardan bir diğeri, yapılan tüm çağrılara karşın henüz AB ülkelerinin 

ortak göç politikalarını oluşturamamış olmasıdır.82 Halbuki Avrupa Birliği’nin karşı 

karşıya bulunduğu yaşlanma başta olmak üzere demografik sorunlar ve bunların 

muhtemel sonuçları bağlamında göç politikalarının Avrupa Birliği üyesi ülkeler 

açısından daha kapsamlı ve ortak bir yöntemle ele alınması gerekmektedir.  

                                                 
80Bo Malmberg (vd), Global Population Ageing and European Union External Policies, 
Stockholm, Institute for Future Studies, 2006, p.198  
81Jeffrey Dayton Johnson, vd.,“Gaining from Migration; Towards a New Mobility System”, p.40 
82 Rinus Penninx, “Integration of Migrants: Economic, Social, Cultural and Political Dimensions”, 
The New Demographic Regime: Population Challenges and Policy Responses, Eds. Miroslav 
Macura, Alphonse McDonald, Werner Haug, New York, United Nations Publication, 2005, pp.137-
151, p.138  
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2.3. Avrupa Birliği Emek Piyasalarının İşgücü İhtiyacının 

Karşılanmasında Göç Seçeneği  

 

 Avrupa Birliği’nin demografik gerçeklikleri arasında ekonomik sonuçları 

itibarıyla en belirgin şekilde önem taşıyanı olan yaşlanma sorunsalı ve yaşlanmanın 

AB emek piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini bertataf etme yolundaki çözüm 

önerileri arasında göç ile işgücü temin edilmesi ayrı bir yer tutmaktadır. Gerek 

Avrupa Birliği mekanizmalarında, gerek akademik çevrelerde nüfusun yaşlanmasının 

ve buna bağlı olarak hem genel nüfusta hem de işgücü piyasalarında görülmesi olası 

azalmaları önlemek amacıyla göç hareketlerinden yararlanılması önerisi, son 

dönemlerde sıklıkla tarışılan bir konu durumundadır. Tüm bu tartışmaların odak 

noktasında göç hareketleriyle edinilecek nüfus gruplarının, genel anlamda yaşlanma 

ve nüfusun durağanlaşması, özel bağlamda ise işgücü piyasalarındaki muhtemel 

azalmaları bertaraf etmekte kullanılıp kullanılamayacağı sorusu yer almaktadır.  

 Göçmen nüfus gruplarının Avrupa Birliği’nde nüfusun yaşlanması ya da buna 

bağlı olarak işgücü piyasalarında oluşacak emek açığına karşı çözüm seçeneği olarak 

tartışılmasında iki ana görüşün öne çıktığı görülmektedir.  AB emek piyasaları 

açısından göç seçeneğinin geçerliliğini tartışan çalışmaların bazılarında göç ile 

gelecek nüfus gruplarının, durağan demografik görünümleriyle işgücü ihtiyacı 

yaşayan veya yaşaması muhtemel olan gelişmiş AB ülkelerinde değerlendirilmesinin 

olumlu sonuçlar vereceği öngörülmektedir. Buna karşın, Avrupa Birliği ve göç 

konusunu ele alan çalışmaların büyük bir kısmında AB emek piyasalarının işgücü 

ihtiyacını karşılama yolunda göç ile işgücü temin edilmesi seçeneğinin geçerli bir 

çözüm olamayacağı yönünde tespitler yapılmaktadır.  

 Özellikle konuyu orta ve uzun vadeli olarak ele alan çalışmalarda gözlenen bu 

yaklaşımlarda konu iki boyutlu olarak ele alınmakta ve göç olgusunun hem Avrupa 

Birliği’ndeki yaşlanma sorununa hem emek piyasaları için ciddi bir çare sunma 

potansiyeline sahip olup olmadığı tartışılmaktadır. Avrupa Birliği’nin yaşlanan 

nüfusunun emek piyasalarındaki yansımalarının oldukça ciddi sonuçlar taşıdığını 

öngören bu çalışmaların genelinde, göç seçeneğinin yalnız başına bir çözüm 

sağlamaktan uzak olduğu değerlendirilmektedir.  
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2.3.1. AB Emek Piyasalarının İhtiyaçları İçin Göç Seçeneği 

 Avrupa Birliği’nin demografik görünümü üzerine yapılan tüm araştırma ve 

çalışmaların tartışmasız olarak ulaştığı ortak sonuç, özellikle son yıllarda Avrupa 

Birliği’nde gerçekleşen nüfus artışlarının tek ve ana taşıyıcısının göç hareketleri 

olduğu gerçeğidir. AB kaynaklarının konuyla ilgili değerlendirmelerinde Avrupa 

Birliği’nin yıllık 1.5 milyonun üzerinde göçmen aldığını ve bunun tüm AB ölçeğinde 

yıllık nüfus artışlarının % 75’ine yakınını teşkil ettiği belirtilmektedir.  

Demografik açıdan son yıllarda Avrupa Birliği’nde lokomotif görevi gören 

göç hareketlerinin AB emek piyasaları ve toplumları açısından iki boyutu söz 

konusudur: Avrupa Birliği içi işgücü göçleri ve AB dışı üçüncü ülkelerden gelen 

göçmenler. 2008 yılı itibarıyla Avrupa Birliği toplam göçmen nüfusu içinde Avrupa 

içi göçmenlerin % 45’lik bir kısmı oluşturduğu görülürken, üçüncü ülkelerden gelen 

göçmenler, AB göçmen nüfusunun % 55’lik bir kısmını oluşturmaktadır. Nitelik 

açısından yapılan değerlendirmelerde, Avrupa içi göçmen gruplarının eğitim ve vasıf 

seviyelerinin, üçüncü ülkelerden göç eden nüfus kesimlerine göre daha yüksek 

olduğu da bu noktada önemli bir ayrıntı olarak öne çıkmaktadır. Eğitim ve vasıf 

seviyesine bağlı olarak AB içi göçmenlerin Avrupa Birliği emek piyasalarında, AB 

dışındaki ülkelerden göç etmiş göçmenlere oranla daha fazla istihdam ve daha düşük 

işsizlik oranlarına sahip olduğu da AB içi göçmenler ile üçüncü ülkelerden Avrupa 

Birliği ülkelerine yönelen göçmenler arasındaki bir diğer önemli farklılıktır. 

Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanma sorunsalından kaynaklanan 

işgücü ihtiyacını göçmen işçilerle karşılama seçeneği ele alındığında üzerinde 

öncelikle ele alınması gereken bir diğer husus, Avrupa Birliği’nde yer alan veya 

AB’ye göç etme potansiyeli taşıyan göçmen nüfusun demografik özellikleridir. Bu 

noktada yapılan araştırma ve çalışmaların genelinde Avrupa Birliği’nde gerçekleşen 

göç hareketlerine konu olan göçmenler arasında yaş ortalaması en genç olanların 

Avustralya, Asya ve Kuzey Amerika ülkelerinden AB ülkelerine göç edenler olduğu 

görülmektedir. AB üyesi ülke vatandaşlarından oluşan Avrupalı göçmen gruplarının 

AB göçmen nüfusu içindeki en yaşlı grubu oluşturması, Avrupa Birliği göçmen 

nüfusunun da, Avrupa Birliği’nin genel demografik parametrelerine paralel şekilde, 

yaşlanmakta olan bir nüfus grubu olduğunu göstermesi açısından oldukça 
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manidardır. Cinsiyet yoğunluğu açısından Avrupa Birliği göçmen nüfusunu 

inceleyen çalışmalarda ise, Birlik içi Avrupalı göçmenler arasında kadınların oldukça 

yoğunluklu şekilde yer aldığını görülürken, Avrupa Birliği’ne Asya, Kuzey Afrika ve 

Ortadoğu ülkelerinden gelen göçmenler arasında ise erkek nüfus gruplarının daha 

yoğun şekilde yer aldığı tespit edilmektedir.83 Avrupa Birliği göçmen nüfusu 

arasında görülen bu temel farklılıkların nedenleri arasında, göçmenlerin kültürel, 

sosyal, ekonomik ve eğitim seviyelerinde görülen farklılıklar sayılabilir.   

 Dünyada gerçekleşen göç hareketlerinin ekseriyetinde olduğu gibi Avrupa 

Birliği’nde yaşanan göçlerin de öncelikli olarak ekonomik temelli olması, göçmenler 

açısından AB emek piyasalarının göçmenlere yaklaşımının da değerlendirilmesini 

gerekli kılmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği emek piyasalarında, yaşlanma ile 

birlikte hissedilmeye başlayan emek ihtiyacı düşünüldüğünde AB emek piyasalarının 

henüz göçmen işçilerden yeterli düzeyde yararlanamadığı görülmektedir. Örneğin, 

Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi geleneksel göç ülkelerine 

yönelen göçmenler, bu ülkelerde genellikle oturum hakkı ve vatandaşlık kazanmak 

suretiyle sosyal hayata ve dolayısıyla emek piyasalarına rahat bir şekilde adapte 

olabilirken, Avrupa ülkelerinin pek çoğunun, üçüncü ülkelerden gelen göçmenlere 

yönelik mesafeli tutumu nedeniyle, bu göçmenler genellikle mülteci veya kaçak 

durumuna düşmektedir. Avrupa ülkelerine gelen göçmenlerin ağırlıklı olarak kaçak 

göçmen ya da mülteci konumunda olmaları, bu göçmenlerin toplumsal hayata ve 

işgücü piyasalarına uyum sağlamalarını ve katkı sunmalarını zorlaştırmaktadır. Bu 

durum, Avrupa Birliği’nin birçok ekonomik sektördeki vasıflı ve vasıfısz işgücü 

ihtiyacı ile birlikte düşünüldüğünde, AB ülkelerinin, iktisadi açıdan değer ifade eden 

önemli bir insan kaynağından yeterince yararlanamadığı görülmektedir.84 

Avrupa Birliği emek piyasalarında yaşlanma ile birlikte ortaya çıkması olası 

işgücü açığının karşılanmasında göçlerle sağlanacak işgücü kaynağının kullanılması 

fikri etrafındaki tartışmalarda, bu seçeneğin olumlu yönde geçerliliği konusunda 

önemli bir fikir birliği sağlanamadığı görülmektedir.  
                                                 
83 Rainer Munz, Heinz Fassmann, Migrants in Europe and their Economic Position: Evidence 
from the European Labour Force Survey and from other Sources, Hamburg, Migration Reseach 
Group, 2004, p.9  
84 Tania Reytan Marincheshka, “Challenges and Implications of European Replacement Migration 
Policy”, Irmgard Coninx Stiftung Migration Working Paper, 2007, (Çevrimiçi): http://www.irmgard-
coninx-stiftung.de/fileadmin/user_upload/pdf/Population_Politics/PopPolitics/Reytan Marincheshka.pdf   
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2.3.1.1. AB için Göç Seçeneğini Destekleyen Yaklaşım 

Emek piyasalarında yaşlanma ile birlikte oluşacak işgücü açığını karşılamak 

için Avrupa Birliği tarafından değerlendirilen çözüm önerileri arasında en tartışmalı 

olanı göç yoluyla üçüncü ülkelerden insan kaynağı temin edilmesidir. Göç ile 

gelecek nüfus katkısının Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomisine olan etkisi özellikle 

işgücü ihtiyacının karşılanması açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. 

Avrupa Komisyonu’nun demografik dönüşümle ilgili olarak 2005 yılında 

hazırladığı raporunda, Avrupa Birliği nüfusunun 2025 yılına kadar küçük miktarlarda 

da olsa artış göstereceğini ancak bu tarihten sonra AB nüfusunda azalmaların 

yaşanabileceği tespiti yapılmaktadır. Yaşanacak bu azalmanın, Avrupa Birliği’ndeki 

çalışma çağı nüfusu üzerindeki etkisinin 2030 yılına kadar yaklaşık 20 milyon kişilik 

bir düşüş olarak yansıyacağını öngören Komisyon raporunda, AB dışından gelecek 

göçlerin yaşlanan nüfus problemine karşı kısmi bir çözüm sağlayabileceği ifade 

edilmektedir. Buna karşın Avrupa Komisyonu göçlerle gelecek olan, özellikle 

çalışma çağındaki nüfusun, AB emek piyasaları için de önemli bir katkı 

oluşturabileceğini, ancak gerekli ekonomik ve sosyal reformlarla desteklenmeden, 

göç olgusunun Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanma sonucunda karşılaşacağı 

işgücü ihtiyacını karşılamakta ve Birlik nüfusunun dinamik bir yapıya kavuşmasını 

sağlamakta yeterli olamayacağını da belirtmektedir. Komisyon, üçüncü ülkelerden 

Avrupa Birliği ülkelerine yönelecek göç hareketlerinin AB emek piyasalarına katkı 

sağlayabilmesinin ön koşulunun, göçmenlere yönelik entegrasyon ve adaptasyon 

politikalarının hayata geçirilmesi olduğunun altını çizmektedir.85 

Birleşmiş Milletler ise, 2001 yılında yayınladığı ve tamamlayıcı göç 

sorunsalını ele alan çalışmasında, göç hareketleri olmaksızın, çalışma çağındaki 

nüfus kesimlerinin toplam nüfustan daha hızlı şekilde durağanlaştığını tespit ederken 

tamamlayıcı göç olgusunun AB başta olmak üzere, gelişmiş ülkeler için çalışma 

çağındaki nüfus ihtiyacını karşılama yolunda en somut çözüm seçeneği olduğunu 

belirtmektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin çalışmasında Avrupa Birliği emek 

piyasalarında gereksinim duyulacak dış göç miktarının, toplam nüfustaki 

                                                 
85 European Commission, “Confronting Demographic Change: A New Solidarity between the 
Generations”, Communication from the Commission, Green Paper, Final 94, 2005, p.6, (Çevrimiçi):  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0094:FIN:EN:PDF   
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durağanlaşmaya karşı ihtiyaç duyulacak göç seviyesine göre daha makul oranlarda 

olacağının altı çizilmektedir. Hali hazırda işgücünde yer alanların, emeklilik suretiyle 

emek piyasasından ayrılmasınn geciktirilmesi ve işgücüne katılım oranlarının 

artırılmasını da işgücü piyasaları açısından fayda sağlayabilecek seçenekler olarak 

değerlendiren Birleşmiş Milletler çalışmasında, kısa ve orta vadede göç seçeneğinin 

diğer alternatiflerden çok daha efektif bir çözüm önerisi olduğunu belirtmektedir. 

Bununla birlikte Birleşmiş Milletler, göç ve göçmenlerin Avrupa Birliği için 

getireceği tüm bu iktisadi faydaların yanı sıra, bir takım sosyal sıkıntılara yol açma 

potansiyeli taşıdığını, bu nedenle Avrupa Birliği yetkili organlarının, göçmenleri 

Avrupa toplumlarına en etkin ve hızlı şekilde adapte edecek sosyal politikaları 

oluşturmaları gerektiğinin altını çizmektedir.86 

Uluslararası Çalışma Örgütünün Avrupa’daki yaşlanma ve göç sorunlarını ele 

aldığı çalışmasında ise, Avrupa Birliği’nin demografik durağanlaşma sonucu azalma 

eğilimine giren nüfus miktarını en azından mevcut seviyelerde muhafaza edebilmesi 

açısından göçmenlere ihtiyaç duyulacağı ifade edilmektedir. Aynı şekilde Avrupa 

Birliği emek piyasalarında nüfusun yaşlanması sonucu ortaya çıkacak işgücü 

ihtiyacının karşılanması açısından Birlik ülkelerine üçüncü ülkerden büyük 

miktarlarda göçmen alınması gerekeceği de UÇÖ’nün çalışmasında belirtilmektedir. 

Ancak, üçüncü ülkelerden AB ülkelerinin gereksinim duyacakları göç miktarının, 

Avrupa Birliği’nin ‘hazmetme’ kapasitesinin çok üstünde olacağı gerçeği AB emek 

piyasalarının dikkate alması gereken bir etmen durumundadır. Böyle bir durumda 

ihtiyaç duyulacak göçmen ihtiyacının AB açısından kabul edilemeyecek seviyeye 

ulaşmasına karşın, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Birliği ülkeleri emek 

piyasalarının emeklilik yaşlarını geciktirmek suretiyle işgücünde kalma sürelerini 

uzatmak ve özellikle kadınların ve yaşlıların işgücüne katılımlarını artırmak gibi 

seçenekleri değerlendirebileceğini ifade etmektedir. 87 Ancak AB emek piyasaları ile 

ilgili karamsar bir görüşe sahip olan Uluslararası Çalışma Örgütü, diğer demografik  

seçeneklerin kullanılması durumunda dahi, Avrupa Birliği işgücü piyasalarının 

dinamizmini devam ettirebilmesi için kaçınılmaz olarak –daha kabul edilebilir 

miktarlarda- göçlere gereksinim duyacağının altını çizmektedir. 

                                                 
86 United Nations, Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Populations?, p.99 
87 ILO, “Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy”, p.43 
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AB ülkelerinin demografik panaroması bağlamında uluslararası göçle 

sağlanabilecek riskler ve katkıların tartışıldığı bir başka çalışmada, Avrupa Birliği 

nüfusunun 2050’li yıllara kadar çok değişmeden sabit kalacağı, buna karşın göçlerle 

Birlik dışındaki ülkelerden işgücü temin edilememesi durumunda, AB çalışma 

çağındaki nüfus miktarının 2025 yılına kadar, 2005 yılındaki seviyesine nazaran % 

5’i oranında azalacağını öngörülmektedir. Avrupa Birliği emek piyasaları için 

öngörülen bu olumsuz tabloyu bertaraf edebilmek ve insan kaynağı sağlamak için 

göç hareketlerinin çözüm sağlayabileceği öngörülmektedir. Uluslararası göç ile 

işgücü temin edilmesi seçeneğinin böyle bir durumda Avrupa Birliği için çözüm 

olabilmesi ise Avrupa Birliği mekanizmalarının gerekli beceri ve vasıf seviyesinde 

göçmenleri çekebilmesi, bu göçmenlerin AB işgücü piyasalarında kayıtlı ekonomi 

içinde istihdam edilebilmesi ya da kendi işlerini kurabilmelerine olanak verilmesi 

gibi şartların Avrupa Birliği tarafından yerine getirilmesine bağlıdır.88 

Benzer şekilde, iyi planlanmış göç hareketlerinin gelecekte daha dinamik ve 

gençleşen bir Avrupa toplumu ortaya çıkarma potansiyeli olduğunu belirten bir başka 

araştırmada, AB emek piyasalarının, yaşlanma sarmalından etkilenmeden işgücünü 

mevcut düzeyde tutabilmek adına, yıllık ortalama 1.5 milyon göçmen işçiye ihtiyaç 

duyduğunu hesaplanmaktadır. Göçmen işçilerin göç eyleminde bireysel olmayacağı 

ve ailerinin de göç eyleminde onlara katılacağı düşünüldüğünde, 1.5 milyon göçmen 

işçiyi temin etmek için AB ülkelerine yönelecek yıllık göç miktarının çok daha fazla 

olacağını öngören bu çalışmaya göre, uluslararası göç olgusu, Avrupa Birliği işgücü 

piyasaları için gereksinim duyulan insan kaynağını sağlama yolunda oldukça faydalı 

bir çözüm alternatifi olarak öne çıkmaktadır.89  

Avrupa Birliği’nin genel anlamda yaşlanan nüfus sorunu ile yaşlanmanın AB 

emek piyasaları açısından sonuçlarını birbirinden ayrı şekilde el alan bir yaklaşıma 

göre, Avrupa’ya yönelik göç olgusunun boyutları dikkate alındığında, göç 

hareketlerinin emek piyasalarına kaynak sağlamak için faydalı olacağı ve doğal 

yollardan nüfus artışında durağanlaşma görüldüğünde, göçmenlerin işgücü 

                                                 
88 Robert Holzmann, Rainer Munz, Challenges and Opportunities of International Migration for 
the EU, Its Member States, Neighbouring Countries and Regions: A Policy Note, Washington 
DC,World Bank Social Protection Discussion Papers No. 0411, 2004, p.30  
89 Rainer Munz (vd), “What are the Migrants’ Contributions to Employment and Growth?: A 
European Approach, p.5 
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miktarında azalmayı engellemek adına kullanılabileceği belirtilmektedir. Bu noktada, 

yüksek vasıflı işgücüne tüm gelişmiş ülkelerde giderek daha fazla ihtiyaç duyulması 

ise Avrupa Birliği’ni en fazla zorlayacak etmen olarak görülmektedir. Buna karşın, 

bir Avrupa gerçekliği olan nüfusun yaşlanması sorununu göçlerle çözmenin ise, bu 

durumda ihtiyaç duyulacak göçmen miktarının tüm gerçekçi hesaplamaların üstünde 

olması nedeniyle, mümkün olmadığı ifade edilmektedir.90 

Göçmen işçileri yaşlanma sarmalındaki AB emek piyasalarında taze insan 

kaynağı sağlamada en önemli seçenek olarak değerlendiren bir başka çalışmada, 

Avrupa Birliği emek piyasaları açısından en faydalı göç hareketlerinin 2004 yılında 

Birlik üyesi olan Doğu Avrupa ülkelerinden diğer AB ülkelerine yönelecek göçler 

olacağı belirtilmektedir. Bu tespitin en temel dayanağı ise, Avrupa Birliği’nin en yeni 

üyelerinin, diğer Birlik üyesi ülkelerle arasındaki kişi başına gelir, istihdam ve 

işsizlik oranları arasındaki farklar ve AB geneline göre sahip oldukları işgücü 

potansiyelidir. Ancak, bu noktada Avrupa Birliği açısından negatif olabilecek husus, 

2004 yılında AB’ye katılan Doğu Avrupa ülkelerinin de yaşlanma ve demografik 

durağanlık sarmalında bir dönüşüm yaşadığı gerçeğidir. Avrupa Birliği emek 

piyasalarında Doğu Avrupalı yeni üye ülkelerin katkısının olabilmesi ise ancak AB 

kurumlarının işgücü piyasalarını ve sosyal politika araçlarını yeterince kapsamlı bir 

reformdan geçirmesiyle mümkün olabilecektir.91 

Uluslararası göç hareketlerinin Avrupa Birliği emek piyasalarının ihtiyaçları 

için ciddi bir çözüm seçeneği olabileceğini savunan yaklaşımların birleştiği en temel 

konu, AB emek piyasalarının ihtiyaç duyduğu yüksek vasıflı işgücü temin edebilmesi 

için Avrupa Birliği yetkili organlarının, nitelikli yabancı göçmenleri çekebilecek pro-

aktif ve esnek göç politikaları ve entegrasyon mekanizmaları geliştirmesi 

gerekliliğidir. Bununla birlikte Avrupa’nın çevresinde kalan ülkelerin Avrupa Birliği 

ile büyük farklılıklar gösteren demografik ve ekonomik yapısı ile dinamik işgücü 

potansiyellerinin de bu gelişmeyi tetikleyici önemli bir faktör olacağı açıktır.92 Bu 

nedenle Avrupa Birliği emek piyasalarında göç seçeneğinin geçerli bir çözüm olması 

AB organlarının bu konuda alacakları önlemlerle birlikte mümkün olabilecektir. 

                                                 
90 Rainer Munz, (vd),“The Costs and Benefits of European Immigration”, p.16 
91 Herbert Brucker, Tito Boeri, “Eastern Enlargement and EU Labour Markets: Challenges and 
Opportunities”, World Economics, Vol.2, No.1, 2001, pp.49-67, p.10  
92 Bo Malmberg (vd), Global Population Ageing and European Union External Union Policies, p.218 
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2.3.1.2. Göçlerin Çözüm Olmayacağını Savunan Yaklaşım 

Göçmen işçilerin Avrupa Birliği emek piyasalarındaki durağanlaşma ve 

azalma sorunlarına karşı bir çözüm oluşturabileceğini savunan yukarıdaki görüşlerin 

aksine, göç yoluyla temin edilecek nüfus gruplarıyla emek piyasasında, daha genel 

anlamda da nüfus azalmasına çare oluşturma çabasının mümkün olmayacağını 

belirten oldukça ciddi bir literatür mevcuttur. Göç ile AB emek piyasalarına işgücü 

temin edilmesi konusunu genel hatlarıyla göç seçeneği uygulanabilir olmadığı için 

geçersiz bulan ve göç seçeneğinden ziyade diğer demografik çözüm alternatiflerinin 

geçerliliğini öne çıkaran iki yaklaşımın bu tartışmalarda öne çıktığı görülmektedir.    

Uluslararası göç seçeneğini Avrupa Birliği emek piyasaları için uygulanması 

imkansız olarak gören ve bu yüzden bir çözüm önerisi olarak geçersiz bulan 

yaklaşımların en temel itiraz noktası, AB emek piyasalarında göç ile işgücü 

ihtiyacının karşılanması durumunda, gereksinim duyulacak göçmen miktarının 

Avrupa toplumlarının kabul edemeyeceği oranda yüksek olmasıdır. Bilhassa, 

göçmenlerin beraberlerinde eş, çocuk ve yakınlarını da göç eylemine sıklıkla dahil 

ettikleri düşünüldüğünde, işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla Avrupa Birliğine 

gelecek göçmen sayısı oldukça büyük miktarlarda olacaktır. Bununla birlikte göçmen 

grupların yaş ortalamalarının beklenildiği düzeyde genç olmaması ve göçmenlerin 

doğurganlık oranlarının, göç eylemini takiben göç edilen gelişmiş ülke standartlarına 

gerileyeceği yolundaki öngörüler göçmen işçilerle AB emek piyasalarına işgücü 

temin edilmesini oldukça tartışmalı bir seçenek durumuna sokmaktadır. Farklı inanç 

ve kültürlerden büyük göçmen gruplarının göç ettikleri toplumlarında kabul 

görmesinin zorluğu ve olası sosyal gerginlikler tamamlayıcı göç seçeneğinin anlamlı 

bir çözüm alternatifi olabilmesinin önündeki diğer engellerdir.93 

Tamamlayıcı göç olgusu ile demografik açıdan ihtiyaç duyulan nüfus ve 

işgücü parametrelerini karşılamak seçeneğini değerlendiren bir başka çalışmada yine 

benzer bir yaklaşımın benimsendiği ve yaşlanan toplumlar için emek piyasalarında 

ihtiyaç duyulayacak işgücünü temin etmek açısından göçün tercih edilmesi 

durumunda, gereksinim duyulacak göçmen miktarının oldukça büyük olduğunun altı 

                                                 
93 Dragana Avramov, Robert Cliquet, Integrated Policies on Gender Relations, Ageing and Migration 
in Europe: Lessons from the Network for Integrated European Population Studies, Antwerp, CBGS 
Publicaties, 2005, p.5  
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çizilmektedir. Ancak bu çalışmada Avrupa Birliği’nin iktisadi açıdan devinimini 

sürdürebilmesi için 2050’ye kadar ihtiyaç duyacağı göçmen nüfus miktarının yıllık 

10 milyonun üzerinde olacağı gibi oldukça kötümser tahminler de ortaya 

konulmaktadır. Avrupa Birliği’ne yönelecek böylesi bir göçmen nüfus kitlesinin göç 

alacak Birlik ülkelerinde yerli nüfus-göçmen nüfus dengesini yerli nüfus aleyhine 

bozması kaçınılmazdır. Avrupa Birliği için gereksinim duyulan göçmen miktarının 

bu derece yüksek olmasının nedeni olarak ise, gelen göçmen nüfus gruplarının da bir 

süre sonra yaşlanma sarmalına girmesi ve göçmenlerin doğurganlık oranlarının Birlik 

ülkeleri seviyesine gerilemesi gösterilmektedir.94 

Birlemiş Milletlerin demografik senaryolarından hareketle Avrupa Birliği 

emek piyasaları açısından göç seçeneğinin geçerliliğini sorgulayan bir başka 

araştırmada, Avrupa Birliği toplumlarının demografik yaşlanma ve işgücü 

piyasalarına yansımalarını bertaraf edebilecek büyüklükte bir göçmen nüfusu 

“içselleştirebilmesinin” çok mümkün olmadığının altını çizilmektedir. Bununla 

birlikte, göç olgusunun Avrupa toplumlarında oluşturacağı sosyal gerginlikler, 

ekonomik yük ve uyum sorunları, göç hareketlerinin Avrupa Birliği açısından bir 

çözüm seçeneği olmadığıın net bir göstergesi olarak ifade edilmektedir. Ayrıca, 

Avrupa Birliği organlarının ve AB ülkelerinin bireysel olarak göçle ilgili olumsuz 

yaklaşımları da bu noktada göç seçeneğini Avrupa Birliği emek piyasaları açısından 

anlamlı bir seçenek olmaktan çıkarmaktadır. 95  

Uluslararası göçlerin, teorik olarak Avrupa Birliği’nin işgücü miktar ve 

yapısını olumlu yönde etkileyebileceğini, ancak uygulamada Birlik sathında göç 

hareketlerinin oldukça sıkı şekilde kontrol altında tutulduğunu belirten diğer bir 

yaklaşıma göre,  göçmenlerin uyum sorunları ve yerli nüfusun işsizlik oranlarının 

artması gibi faktörler göç ile AB emek piyasaları için işgücü temin etme seçeneğinin 

hayata geçirilmesinin zor olduğu görülmektedir.96 Uluslararası göç olgusu ile Avrupa 

Birliği’ne gelecek göçmenlerin, AB ülkelerinin demografik durağanlık sorununa 

karşı bir çözüm sağlaması mümkün değilken, göçmen nüfustan ancak yaşlanma 

sonucu oluşacak bazı finansal sıkıntıları aşmada istifade edilebileceğini öngören 

                                                 
94 Geoffrey McNicoll, “Reflections on Replacement Migration”, p.3     
95 Dragana Avramov, Miroslava Maskova, “Active Ageing in Europe”, p.24 
96 Aidan Punch, David Pearce, Europe’s Population and Labour Market Beyond 2000, p.18  
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bir çalışmada ise,  Avrupa ve komşu bölgelerindeki ülkeler arasındaki nüfusun 

eğitim, beceri ve kültür seviyelerinde mevcut olan büyük farklılıklar, bu göçmen 

nüfusun AB emek piyasalarında yaşlanma sonucu ortaya çıkacak işgücü ihtiyacını 

karşılamada kullanılmasının önündeki en önemli engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

farklılıkların, uluslararası göç seçeneğini AB emek piyasaları için, işgücü 

gereksinimlerini aşma yolunda geçerli bir seçenek olmaktan çıkaracak kadar önemli 

olduğunu ifade eden bu çalışmada, göçmen işçilerin Avrupa Birliği emek piyasaları 

için ancak geçici çözüm olabileceğinin altı çizilmektedir.97 

2008 yılında yapılan bir başka çalışmada ise Avrupa Birliği’nde yaşayan 

göçmenler emek piyasaları üzerindeki etkileri bağlamında değerlendirilmekte ve 

genel hatlarıyla göçmenlerin AB emek piyasası için kayda değer bir etkisi olmadığı, 

yalnızca yerli işgücünü tamamlayıcı nitelikte olan göçmenlerin Avrupa ekonomisine 

bir katkısının olabileceği ifade edilmektedir. Bu olumsuz yaklaşımı ilaveten, Avrupa 

Birliği’ne yönelen göçmenlerin, AB işgücü piyasalarında, yerli nüfusa göre daha 

düşük istihdam oranları ve ücretlere sahip oldukları göz önüne alındığında, 

göçmenlerin Avrupa sosyal yardım sistemi için katkı sağlamaktan ziyade bu 

sistemler üzerinde bir yük teşkil edeceği bir gerçek olarak vurgulanmaktadır.98 

Avrupa’nın yaşlanma sorununun işgücü piyasalarına etkileri bağlamında, göç 

seçeneğinin doğru çözüm önerisi olmadığını net olarak ifade eden bir araştırmada bu 

durumun iki temel nedeni tespit edilmektedir: Birincisi, işgücü piyasaları için göç 

olgusunun insan kaynağı sağlamada bir çözüm olması ancak, göç alacak ülke emek 

piyasalarının göçmen işçileri adapte edecek esneklikte olabilmesiyle mümkündür. 

Böylesi bir esneklik özellikle Avrupa toplumları için ciddi sorunlar ve bedeller 

taşıdığından göç seçeneği işgücü sağlama yolunda riskli bir seçenektir. Bu noktadaki 

ikinci çekince ise, emek piyasalarına bir katkı sağlamak hedeflendiğinde, gereksinim 

duyulacak işgücü miktarının göç alan ülkeler için taşınamayacak kadar büyük 

olmasıdır. Bu nedenlerle AB ülkeleri kendi insan kaynaklarına daha fazla yatırım 

yapmalı ve emek piyasalarında gerekli yapısal reformları gerçekleştirmelidir.99 

                                                 
97 Herbert Brucker, “Can international migration solve Problems of European Labour Markets?”, p.44 
98 Sari Pekkala Kerr, William R. Kerr,“Economic Impacts of Immigration: A Survey”, Harvard 
Business School Working Papers, No. 09-013, August 2008, p.16, (Çevrimiçi): 
http://www.hbs.edu/research/ pdf/09-013.pdf  
99 Axel Borsch Supan, “Labour Market Effects of Ageing”, p.42 
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Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanma sonucu yaşayacakları işgücü 

açığını telafi etme yolunda göç seçeneğine negatif bakan ikinci yaklaşım ise, göç 

eyleminin Avrupa açısından kabul edilebilirliğine odaklanmak yerine, diğer çözüm 

önerilerini öncelemektedir. Uluslararası göç hareketleri ile AB emek piyasalarının 

gereksinimlerini karşılamak için yaşlılar ile kadınların işgücüne katılımının 

artırılması, işgücünden ayrılmanın geciktirilmesi ve üretimde verimlilik artışları 

sağlanması gibi çözüm önerilerine öncelik veren yaklaşıma göre, Avrupa Birliği 

emek piyasaları açısından bu sayılan çözüm önerileri, göçler ile işgücü temin 

edilmesinden çok daha geçerli alternatifler konumundadır.    

Avrupa Birliği ölçeğinde yaşlıları gerek ekonomik gerek sosyal açılardan 

daha fazla katkı sağlar konumda tutmayı hedefleyen “Aktif yaşlanma” uygulaması 

bu konudaki çözüm önerilerinin genel kapsamını oluşturmaktadır. Demografik 

yaşlanma gerçeği ekseninde Avrupa Birliği emek piyasalarında oluşacak işgücü 

açığının telafi edilmesinde Avrupa Birliği açısından “aktif yaşlanma” konseptinin 

emek piyasaları için göç seçeneğinden daha olumlu sonuçlar doğuracağını öngören 

bu yaklaşımlara göre, AB emek piyasalarının demografik ihtiyaçlarını karşılamak 

için 60 yaş üstü nüfus kesimlerinin işgücüne katlımını artırmak ve emeklilik yaşını 

yükseltmek gibi önlemler göç seçeneğinden daha faydalı sonuçlar doğuracaktır. 

Yaşlanma sorunsalının ülkelerin ekonomik ve sosyal sistemleri üzerinde 

emeklilik harcamaları, sağlık ve bakım giderleri ve emek piyasalarında işgücü açığı 

gibi temel sorunlar ortaya çıkaracağını öngören OECD çalışmasında da bu sorunların 

giderilmesi yolunda en önemli çözümün, yaşlıların işgücüne katılımlarının artırılması 

gibi aktif yaşlanma uygulamaları olacağı belirtilmektedir. Bu yaklaşıma göre 

yaşlanma sonucunda Avrupa Birliği emek piyasalarında yaşanacak işgücü açığını 

karşılamada, en önemli etmen yaşlı nüfus kesimlerinin işgücüne katılımının 

artırılmasının önemi vurgulanırken, göç ve doğum oranlarının artırılması gibi 

seçenekler ise ancak yaşlı nüfusun işgücüne katılımının artırılması opsiyonunu 

destekleyici yanal bir rol oynayabilirler.100 OECD’nin yaşlanma ve istihdam 

politikaları üzerine hazırladığı bir başka raporunda ise yaşlanma olgusunun 

ekonomiler üzerindeki etkisinin ne boyutta olacağını işgücüne katılım oranlarının 

                                                 
100 OECD, Ageing and Employment Policies; Finland, Paris, OECD Publishing, 2004, p.35  
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belirleyeceğinin altı çizilmektedir. Verimlilik ve üretim artışları kısa vadede 

işgücündeki azalmaya karşı bir çözüm oluştursa da, rapora göre, demografik etkiler 

emek ihtiyacını tamamıyla karşılamaya yetmeyecektir. Bu nedenle özellikle AB 

ülkeleri için yaşlıların işgücüne katılımlarının artırılması ve halihazırda istihdam 

edilmekte olan yaşlıların da işgücünden ayrılmasının geciktirilmesi gibi uygulamalar 

Avrupa Birliği emek piyasalarını gelecekte taşıyacak önemli enstrümanlardır.101 

OECD raporlarının aksine, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa’nın demografik 

geleceğini ele aldığı raporunda, yaşlanma sonucu işgücü piyasalarında ortaya çıkacak 

sıkıntıları aşmak için işgücüne katılım ve istihdam oranlarını artırmak seçeneğinin 

ancak geçici bir çözüm olabileceği belirtilmektedir. Avrupa Komisyonu raporuna 

göre, AB ekonomisinin, mevcut demografik göstergeler ışığında 2030-2050 yılları 

arasında daralma ve durağanlaşma göstermesi beklenmektedir. Aktif yaşlanma 

uygulamalarıyla 60 yaş üstü grupları daha fazla işgücüne katma arayışlarının Avrupa 

ekonomileri için faydalı olacağını belirten Avrupa Komisyonu, göçlerin AB emek 

piyasalarına insan kaynağı sağlamak için kullanılabileceğini, ancak bunun da Avrupa 

Birliği’nin demografik açığını kapatmak için yeterli olmayacağını açıkça ifade 

etmektedir. Bu nedenle AB ekonomisinin gelecekteki büyümesinin ancak sağlanacak 

verimlilik artışları ile olacağı öngörüsü Komisyon’un raporunda yer almaktadır.102 

Avrupa Komisyonu raporunda verimlilik artışını savunan yaklaşıma karşın, 

Avrupa genelinde, son yıllarda kaydedilen ilerlemelere karşın, işgücüne katılımı 

yeterli düzeyde sağlanamayan büyük bir kitle bulunduğu görülmektedir. Avrupa 

Birliği’nde 30-65 yaş arası nüfus grubunda istihdam oranı kabaca % 40 seviyesinde 

gerçekleşmekte, bu da AB yaşlı nüfusunun büyük bir bölümünün işgücüne yeterli 

oranda katılmadığını göstermektedir. Avrupa Komisyonu’nun AB için 2030’lu 

yıllarda 20 milyon civarında hesapladığı işgücü açığı dikkate alındığında, AB 

ekonomileri için bu açığı karşılamada en verimli seçeneğin, emeklilikleri 

geciktirmek suretiyle yaşlı insanların işgücünde kalmasını sağlamak ve yaşlı nüfus 

gruplarının işgücüne katılımını artırmak olduğu ifade edilmektedir.103 

                                                 
101 OECD, Ageing and Employment Policies; Austria, Paris, OECD Publishing, 2004, p.51 
102 European Commission, “The Demographic Future of Europe-from Challenge to Opportunity”, p.6  
103 Andrea Winkelmann-Gleed, “Demographic Change and Implications for Workforce Ageing in 
Europe: Raising Awareness and Improving Practice”, Working Lives Research Institute Working 
Paper, 2009, (Çevrimiçi): http://revistas.ucm.es/rla/11318635/articulos/CRLA0909220029A.PDF  
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Avrupa Birliği emek piyasaları için göç seçeneğinin geçerli bir yol olmadığını 

vurgulayan bu iki yaklaşıma ilaveten, bazı çalışmalarda Avrupa Birliği’nin yaşlanma 

sarmalının etkilerinden kurtulmasının mümkün olmadığı da ifade edilmektedir. Buna 

göre, AB için toplam doğurganlık oranlarının artırılmasıyla demografik durağanlığa 

çözüm sağlanmasının çok uzun süreç gerektiren bir yol olduğu, buna karşın, 2020’li 

yıllara kadar işgücüne katılım oranlarının artırılmasının Avrupa Birliği emek 

piyasalarının emek ihtiyacını karşılamada yeterli olabileceğini belirtilmektedir. 

Nüfusun aktif olmayan kısımlarının emek piyasalarına dahil edilmesinin sınırlarına 

geldiğinde AB göç ile işgücü temin etmek zorunda kalacaktır. Tüm bu seçeneklerin 

bir arada kullanılmasının dahi Avrupa Birliği ve AB emek piyasalarının demografik 

ihtiyaçları karşılanmasında yeterli olmayacağının altını çizen bu karamsar yaklaşıma 

göre, 2025 yılından sonra Avrupa Birliği ve AB emek piyasaları yaşlanmanın 

sonuçlarını kaçınılmaz olarak yaşayacaktır.104 

2.3.1.3. Avrupa Birliği’nde Demografik Seçeneklerin Birlikte 

Kullanılması Yaklaşımı 

Yaşlanmayla birlikte Avrupa Birliği emek piyasalarında yaşanacak işgücü 

açığıyla mücadele etmek amacıyla, göç seçeneği ile diğer iktisadi politika araçlarının 

bir arada kullanılması gerektiği hususunun sıklıkla vurgulandığı görülmektedir. Bu 

yaklaşımlara göre, Avrupa Birliği ülkeleri bilhassa 2020’li yıllardan sonra işgücü 

piyasalarında karşılaşacakları emek ihtiyacını karşılamak için göç ile işgücü temin 

etmek kadar, halihazırda AB emek piyasalarında yeterince istifade edilmeyen nüfus 

kesimlerini işgücüne katmayı ve teknik ilerlemeler ışığında verimlilik artışlarına 

yönelmeyi gündeme almalıdır. Bunun en önemli nedeni yaşlanma dolayısıyla 

oluşacak bir işgücü azlığını yalnızca göç ile gelecek nüfusla karşılamasının, Avrupa 

toplumlarının mevcut yapısıyla mümkün olmaması olarak gösterilmektedir.105 

Gerçekten de, Avrupa Birliği toplumlarının yapısı ve yabancı göçmenlere 

Avrupalıların genel olarak negatif bakışı göz önüne alındığında, demografik 

durağanlıkla mücadele etmek amacıyla, farklı kültürel ve etnik gruplardan uzun 

                                                 
104 Ron Lesthaeghe, “Europe’s Demographic Issues: Fertility, Household Formation and Replacement 
Migration”, p.23   
105 Constantinos Fotakis, “Demographic Ageing, Employment Growtn and Pensions Sustainability in 
the EU; the Option of Migration”, Paper Prepared fort he UN Population Division, 2000, (Çevrimiçi): 
http://www.un.org/esa/population/publications/popdecline/fotakis.pdf    
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dönemli büyük büyük miktarda göç alınması Avrupa ülkelerinin büyük bir 

çoğunluğunda sorun olarak görülmektedir. Göçmen işçilerin AB toplumlarında sorun 

olarak algılanmasının temel nedenleri arasında, göçmenlerin yerli nüfusun işsizliğine 

yol açacağı, ekonomik sistem üzerinde yük oluşturacakları ve sosyo-kültürel 

uyumsuzluklar yaşanacağı gibi etmenler ifade edilmektedir. 

Göçlerin Avrupa Birliği açısından ekonomik etkileri göz önüne alındığında, 

Avrupa ülkelerinde ekonomik sürdürebilirliğin sağlanması ve özellikle yerli nüfus 

tarafından rağbet görmeyen sektörlerde ihtiyaç duyulan işgücünün tedarik edilmesi 

için gelir düzeyi düşük ülkelerden göç ile insan kaynağı temin edilmesi kimi zaman 

bir çözüm önerisi olarak vurgulanmaktadır. Ancak gerek üçüncü ülkelerden gelen 

göçmenlere karşı Avrupa Birliği genelinde görülen negatif tutumlar, gerek AB emek 

piyasaları için yapılan göçmen işçi projeksiyonlarının oldukça büyük rakamlarda 

olması da, göç seçeneğinin AB ülkeleri için sorunlu bir hal almasına yol açmaktadır. 

Ayrıca, büyük ölçekli göçlerde yalnızca AB emek piyasalarının ihtiyacı olan yüksek 

vasıflı göçmenler değil, mülteciler, vasıfsız göçmenler, çalışmayan göçmen eşleri ve 

kaçak göçmenler de Avrupa toplumlarına dahil olacak ve bunun da AB ekonomisi 

için ciddi ekonomik külfetler üreteceği endişesi ifade edilmektedir.106 

Halihazırda Avrupa’nın oldukça ciddi boyutta bir işgücüne sahip olduğunu ve 

emek piyasalarının ihtiyaçlarının karşılanması için esas yapılması gerekenin bu 

potansiyeli harekete geçirmek gerektiğini ifade eden görüşlere göre Avrupa Birliği 

ekonomilerinin yaşlanma sonucunda durağanlığa yakalanmaması için, AB ölçeğinde 

tüm demografik seçeneklerin bir arada kullanılması gerekmektedir. Avrupa Birliği 

ekseninde yaşanan demografik yaşlanma gerçeğinin AB işgücü piyasaları üzerindeki 

olası negatif etkilerinin bertaraf edilmesinde tek bir politika seçeneğinin yeterli 

olmayacağını öngören bu yaklaşımlar, toplam doğum oranlarının artırılması, yaşlılar, 

kadınlar ve gençler başta olmak üzere işgücüne yeterli düzeyde katılmayan bütün 

toplum kesimlerinin işgücünde yer almasının sağlanması ve üçüncü ülkelerden göç 

yoluyla AB emek piyasalarına nitelikli işgücü takviyesi yapılması gibi seçeneklerin 

bir arada kullanılmasını önermektedir.107 

                                                 
106 David Coleman, Robert Rowthorn, “The Economic Effects of Immigration into the United 
Kingdom”, Population and Development Review, Vol. 30, No. 4, December 2004, pp.579-624, p.597 
107 Grant (vd), a.g.e, p.140 



 139

Avrupa Birliği’nin yaşlanma ile birlikte karşılaşacağı sorunların geleceğe 

yönelik sonuçları açısından bakıldığında AB emek piyasalarında işgücüne katılımı 

düşük olan kesimlerin (özellikle kadınlar ve yaşlılar) emek piyasasına katılımları ile 

istihdamın artırılmasının işgücü açığına karşı orta vadeli bir çözüm sağlanabileceği 

ifade edilmektedir. Bu görüşe göre, işgücüne katılım oranlarını artırmak seçeneğinin, 

emek ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığı durumlarda ise verimlilik artışları 

AB’nin iktisadi kalkınması yolunda bir katkı sağlayabilir.  Buna karşın, özellikle 

yakın çevresindeki genç ve dinamik nüfusa sahip ülkelerin fazlalığıyla, Avrupa 

Birliği ekonomileri için bu ülkelerden göç yoluyla dinamik nüfus ve işgücü temin 

etme seçeneği de vurgulanan çözüm önerileri arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği 

açısından oldukça iyimser olan bu yaklaşımlara göre, işgücüne katılımın artırılması, 

verimlilik artışları sağlanması gibi tüm seçeneklerin bir arada kullanılması ve 

oldukça seçici bir göçmen alımı politikasıyla, yüksek vasıflı göçmenlerin Avrupa 

Birliği emek piyasalarına katılımı halinde, AB işgücü piyasasında duyulacak insan 

kaynağı ihtiyacına bir çözüm oluşturulabilir.108 

  Gerçekten de Avrupa Birliği’nde son yıllarda görülen işgücüne katılım 

miktarlarındaki artış ve çalışanların verimliliğini artırmaya yönelik ilerlemeler, AB 

ekonomilerinin yaşlanma sonucu karşılaşacakları iktisadi kayıpları telafi etme 

yolunda olumlu göstergeler olarak öne çıkmaktadır. 2000’li yılların başlarında yıllık 

ortalama 1.5 milyon civarında göçmen alan Avrupa Birliği ülkelerinin bu göçmenleri 

işgücü piyasalarında aktif olarak kullanması da sorunun çözümünde katkı sağlama 

potansiyeline sahiptir. Elbette göçmenlerin işgücü kaynağı olarak sahip oldukları bu 

önemli potansiyelden yararlanmak için Avrupa Birliği ülkelerinin göçmenleri kayıtlı 

bir şekilde istihdam edebilmelerini ve göçmenlerin beceri ve vasıf seviyeleri ile AB 

emek piyasalarının ihtiyaçlarının uyumlandırılması gerekmektedir. 109 Bununla 

birlikte Avrupa Birliği’nde göçmenlerin, yerli nüfusa oranla çok daha yüksek işsizlik 

yaşadığı göz önüne alındığında, AB emek piyasalarının işgücü ihtiyacının 

karşılanmasında öncelikli çarenin yaşlı nüfus başta olmak üzere, işgücüne katılımın 

ve istihdam oranlarının artırılması olduğu daha net şekilde görülmektedir.   

                                                 
108 Mark Boden (vd), Facing the Future: Time for the EU to Meet Global Challenges, 
Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2010, p.23  
109 Giuseppe Carone, Declan Costello (vd), “The Economic Impact of Ageing Populations in the EU 
25 Member States”, p.41  
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Yaşlanma sorunu nedeniyle Avrupa Birliği işgücü piyasasında oluşacak 

eksilmeleri bertaraf etme yolunda tüm demografik seçeneklerden birlikte istifade 

etmeyi öneren yaklaşımların, bu seçenekleri etkinliklerin bağlamında kıyaslamalar 

yaptığı da görülmektedir. Örneğin, yaşlanma ve demografik durağanlık sonucu 

Avrupa Birliği’nde yaşlı nüfus başta olmak üzere bağımlılık oranlarının artacağını 

öngören bir çalışmada, Avrupa Birliği hükümetlerinin AB emek piyasalarındaki 

işgücü azalmalarının önüne geçebilmek için, istihdam oranlarını Lizbon Stratejisi ile 

belirlenen % 70’lik seviyeye çekmeleri halinde önemli bir mesafe alabileceği tespiti 

yapılmaktadır. Bir başka ifade ile Avrupa toplumlarında çok düşük olan 60 yaş üstü 

nüfusun işgücünde yer almasının sağlanması ve kadınların işgücüne katılım 

oranlarının maksimum hale getirilmesi Avrupa Birliği ekonomilerinin yaşlanma 

sonucunda karşılaşacağı sorunları önemli ölçüde bertaraf etmeye yardımcı olacaktır. 

AB emek piyasalarında işgücüne katkı sağlamak için istihdam oranlarını artırma 

seçeneğinden sonraki en geçerli çözüm olarak ise, demografik durağanlık sonucu 

oluşacak ekonomik kayıpları Avrupa Birliği’nin teknolojik gelişmelerle birlikte 

sağlayacağı verimlilik artışları yoluyla önlemesi olduğu ifade edilmektedir.110 

Benzer şekilde Avrupa Birliği alanındaki demografik gelişmeler ışığında, 

ekonomik sonuçları ele alan bir başka çalışmada, AB emek piyasalarında işgücü arzı 

üzerindeki olası negatif etkileri bertaraf etmek amacıyla kadınlar başta olmak üzere 

çalışma çağı nüfusun işgücüne katılımını maksimum düzeye çıkarmak ve istihdam 

edilebilirliği yükseltmek birincil öncelik olmalıdır. Buna göre, Avrupa Birliği 

ülkelerinin büyük bir bölümünde haftalık çalışma saatlerini artırmak ve emeklilik 

yaşlarını ileri çekmekle, AB’nin işgücü eksikliğini gidermede önemli bir potansiyel 

yakalanabilir.111 Aynı çalışmaya göre, göç hareketleriyle AB emek piyasaları için 

işgücü temin edilmesi ise, Avrupa Birliği için ihtiyaç duyulacak göç miktarının çok 

büyük boyutlarda olması nedeniyle ‘gerçekçi bir seçenek’ teşkil etmemektedir. Buna 

karşın, AB emek piyasalarında işgücü ihtiyacının karşılanması için göç alternatifi, 

işgücüne katılım oranlarının artırılması, verimlilik artışları vb, diğer demografik 

seçenekleri tamamlayıcı bir rol oynayabilir.  

                                                 
110 Alasdair Murray, “Growing Old Gracefully: How to Ease Population Ageing in Europe”, p.23  
111 Angela Maddaloni, “Macroeconomic Implications of Demographic Developments in Euro Area”, 
p.25 
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Avrupa Birliği ülkelerinde gerek yaşlanma, gerekse işgücü ihtiyacına karşı 

önerilen tüm çözüm önerilerini değerlendiren bir başka araştırma ise Avrupa Birliği 

ve demografik seçeneklerin geçerliliğini sağlıklı şekilde ortaya koymaktadır. Bu 

araştırmada öncelikle, Avrupa Birliği emek piyasaları ve göç hareketleriyle ilgili 

akademik çalışmaların tamamına yakın bir kısmında AB işgücü piyasasının 

gereksinim duyacağı “tamamlayıcı göç” nüfusunun Avrupa toplumlarının kabul 

edebileceği miktarların çok üstünde olacağı tespiti yapıldığının altı çizilmektedir. 

Demografik yaşlanma ve yaşlanmanın işgücü üzerindeki olası negatif etkilerini ayrı 

ayrı değerlendiren araştırmada, Avrupa toplumlarının nüfuslarının yaşlanması 

problemine karşın göç olgusu başta olmak üzere hiçbir demografik seçeneğin çözüm 

olamayacağını net bir şekilde ifade edilmektedir. İşgücü piyasaları açısından 

bakıldığında ise, AB emek piyasalarındaki yaşlanma ve nüfusun durağanlaşması 

sorunu oldukça derinleşmiş olduğundan, göç yoluyla işgücü temin etmek ya da 

istihdam oranlarını artırmak gibi seçenekler, tek başına Avrupa Birliği emek 

piyasaları için ancak kısa vadeli çözüm sağlayabilecektir. Bu nedenle Avrupa Birliği 

emek piyasalarında yaşlanma sonucu ortaya çıkacak negatif tabloyu önlemek için 

yapılması gereken, doğurganlık oranlarının artırılması, seçici şekilde uygulanacak 

göç ile işçi temin edilmesi ve işgücüne katılım oranlarının artırılması gibi politika 

araçlarının bir arada kullanılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Nüfusun genel 

anlamda yaşlanmasının Avrupa ölçeğinde tersine döndürülmesi ise kısa ve orta 

vadede oldukça zor görünürken, uzun vadeli çözüm üretebilmek için ise, Birlik 

ülkelerinde toplam doğurganlık oranlarının artırılması gerekmektedir.112 

 Avrupa Birliği’nin yıllardır yaşadığı demografik durağanlığın net bir sonucu 

olan emek piyasalarında işgücü açığı yaşanması sorunu, yalnızca uluslararası 

göçlerle üçüncü ülkelerden insan kaynağı temin ederek çözülebilecek boyutu aşmış 

gözükmektedir. Bu temel sorun etrafında yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunun 

da gösterdiği üzere, Avrupa Birliği emek piyasalarında işgücü bağlamında bir 

canlanma yaşanması hedefini gerçekleştirmek için tüm demografik alternatiflerin bir 

arada kullanıldığı bir strateji uygulanmasına ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. 

                                                 
112 Jakub Bijak, Dorota Kupiszewska, Marek Kupizszewski, “Replacement Migration Revisited: 
Migratory Flows, Population and Labour Force in Europe, 2002-2050”, Warsaw, Central European 
Forum for Migration Research, 2005, p.23 
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2.3.2. İstatistiksel Veriler Işığında Avrupa Birliği Emek 

Piyasaları Açısından Demografik Seçenekler  

 Avrupa Birliği ülkelerini 21. Yüzyılda bekleyen en önemli sorunların başında 

gelen demografik durağanlık olgusu ve bunun emek piyasaları üzerinde etkilerine 

çözüm arayışları Avrupa Birliği’nin öncelikli sosyal politika konularındandır. 

Avrupa Komisyonunun 2009 yılı Yaşlanma Raporu’nda altını çizdiği en önemli 

husus Avrupa Birliği nüfusunun kompozisyonu ve yaş yapısının, demografik 

faktörlerin etkisiyle 21. Yüzyılın ortalarında büyük oranda değişeceği gerçeğidir. 

Raporda yer verilen öngörülere göre AB nüfusunun medyan yaşı 2060 yılında 47.9’a 

ulaşacak, nüfusun büyük bölümünü yaşlılar oluşturacak ve Avrupa Birliği toplam 

nüfusunda 2035 yılından sonra azalmalar görülmeye başlayacaktır.113 Benzer şekilde 

Avrupa Birliği toplam doğum oranlarının 2050’li yıllara kadar 1.85 oranında 

kalacağını öngörüsü ışığında, 2005 yılında toplam 728 milyon olan Avrupa kıtası 

nüfusunun da 2050 yılında 653 milyona gerileyeceğini tahmin edilmektedir. 114 

Bu öngörüleri destekleyen şekilde Avrupa Birliği ülkelerinde son yıllarda iki 

önemli demografik eğilimin varlığı dikkat çekmektedir: bir süredir yaşanmakta olan 

düşük doğurganlık oranları (kadın başına 1.3 çocuk) devam etmiş ve AB için toplam 

doğurganlık oranları 2010 yılı itibarıyla kadın başına 1.6 çocuk olmuştur. Öte yandan 

Avrupa Birliği’nde 2009 yılı sonunda nüfusun medyan yaşı 40.6’ya yükselmiş ve 

medyan yaşın 2060 yılında 47.9 düzeyine ulaşması öngörüsü ciddiyet kazanmıştır. 

Ayrıca Ocak 2011’de Avrupa Birliği’nin toplam nüfusunun 502.5 milyon olduğu, 

2010 yılı içinde Avrupa Birliği’nde toplam 5 milyondan fazla yeni bebeğin doğduğu 

ve 4.8 milyon ölümün gerçekleştiği görülmektedir.115 AB ölçeğinde çalışma çağı 

nüfusunun 2014 yılından itibaren daralmaya başlaması beklenirken, her yıl Avrupa 

Birliği nüfusuna 5 milyon yeni bebek katılmakta ve üçüncü ülkelerden yaklaşık 2 

milyon insan AB’ne göç etmektedir. 2008 yılı sonu itibarıyla Avrupa Birliği’nde 

ortalama yaşam beklentisi kadınlar için 82.5, erkekler için ise 76.4’dir. 

                                                 
113 European Commission, The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Methodologies 
for the EU-27 Member States (2007-2060), Luxembourg, Office for Official Publications of the 
European Communities, 2008, p.17   
114 Paul Demeny, Geoffrey McNicoll, “The Political Demography of the World System”, Popoulation 
Council Research Division, 2006, p.5, (Çevrimiçi): http://www.popcouncil.org/pdfs/wp/213.pdf  
115 European Commission, Demography Report 2010: Older, More Numerous and Diverse 
Europeans, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2011, p.28  
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2011 yılı başı itibarıyla böyle bir demografik görünüm arz eden Avrupa 

Birliği ülkelerinde nüfusun az da olsa artma eğilimi 2010 yılında da devam etmiş ve 

AB nüfusu bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.4 milyon kişilik bir artış (% 0.3) 

göstermiştir. Ancak, Avrupa Birliği’nin son yıllarda gerçekleştirdiği nüfus artışları 

içinde büyük bir bölümü dış göçler yoluyla üçüncü ülkelerden gelen göçmen nüfus 

kesimleri oluşturmaktadır. Doğal yoldan gerçekleşen nüfus artışlarının AB ölçeğinde 

görülmeye devam edecek olmasına karşın ilerleyen yıllarda AB nüfus artışlarının ana 

taşıyıcısının üçüncü ülkelerden edinilecek göç hareketleri olması muhtemeldir. Buna 

karşın, Avrupa Birliği nüfusunun çalışma çağında bulunan bölümü halihazırda AB 

emek piyasaları için yeterli görünse de, yakın gelecekte Birlik ülkelerinin demografik 

durağanlık neticesinde işgücü ihtiyacı duyacakları beklenilmektedir.  

Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanma ile birlikte işgücü azalması 

yaşayacağı beklentisinin temelinde ise, halihazırda AB emek piyasasında yer alan 

işgücünün ağırlıklı olarak “bebek patlaması” kuşağından oluşmasıdır. Avrupa’da 

II.Dünya Savaşı’nın hemen ardından yaşanan “bebek patlaması” süreci Avrupa 

ülkelerinin 20. Yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı demografik hareketliliğin temel 

nedeni ve taşıyıcısı olmuştur. “Bebek patlaması” sürecinde Avrupa kıtasının nüfusu 

550 milyon seviyesinden 730 milyona yükselmiş, ancak “bebek patlaması” neslinin 

21. Yüzyılın başlarında hızlı bir şekilde yaşlılık dönemine girmesi ile, Avrupa için 

demografik durağanlık ve nüfusun yaşlanması sonucu ortaya çıkmıştır. “bebek 

patlaması” neslinin gelecek yıllarda emeklilik çağına ulaşması ile önümüzdeki 

dönemde Avrupa Birliği emek gücünün niceliksel olarak azalma yaşaması da 

muhtemeldir. Bu demografik sürecin devam etmesi ve demografik durağanlığın 

gerekli önlemler ile dengelenmemesi halinde Avrupa Birliği toplam nüfusunun da 

birkaç nesil içinde büyük oranda azalması ve AB toplam nüfusu içinde yaşlıların 

miktarının büyük oranda artması öngörülmektedir.116 

Yaşlanma sarmalındaki Avrupa Birliği nüfusu ve emek piyasalarındaki emek 

gücünün yenilenip sürdürülebilir kılınması için alınacak demografik önlemlerin 

mevcut istatistik veriler ışığında değerlendirilmesi, Avrupa Birliği açısından doğru 

çözümlere ulaşılmasında büyük önem taşımaktadır. 

                                                 
116 Paul Demeny, “Population Policy: A Concise Summary”, Population Council Policy Research 
Division Working Paper, 2003, p.16, (Çevrimiçi): http://www.popcouncil.org/pdfs/wp/173.pdf 
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2.3.2.1. Toplam Doğum Oranlarının Artırılması 

Pro-Natalist politikalar olarak da adlandırılan ve toplam doğum oranlarını 

artırma yoluyla Avrupa Birliği’nin demografik sorunlarına çözüm oluşturmayı 

hedefleyen uygulamalar, AB emek piyasalarının yaşlanma sonucunda karşılaştığı 

işgücü açığını telafi etme yolunda düşünülen ilk çözüm seçeneneğidir.  

 Gerçekten de uzun yıllardır azalma ve durağanlaşma eğilimi gösteren Avrupa 

Birliği toplam doğum oranlarında son birkaç yıldır mütevazi artışlar gözlemlenmesi 

bu noktada önem arz etmektedir. 2010 yılı başı itibarıyla Avrupa Birliği için 

ortalama toplam doğum oranı 1.60 seviyesinde gerçekleşmiştir. AB ülkeleri içinde en 

yüksek toplam doğum oranı gerçekleşen ülke İrlanda (2.07) olurken, Fransa (2.0), 

Britanya (1.96) ve İsveç (1.94) AB ortalamasının üzerinde doğum oranlarına sahip 

ülkeler olarak öne çıkmıştır (Bkz. Tablo 1). Buna karşın Letonya (1.31), Macaristan 

ve Portekiz (1.32) ile Almanya (1.36) ise toplam doğum oranları ile nüfusun 

durağanlaşması sorununu en ciddi şekilde hissetmekte olan ülkelerdir.117  

Doğum artışlarını teşvik etme yoluyla AB nüfusuna katkı sağlama arayışları 

açısından önemli bir veri ise son iki yıldır Avrupa Birliği’nde görülen nüfus artış 

hızının, 2008 yılı öncesinde gözlemlenen artış oranlarına göre %0.4 oranında azalma 

göstermesidir. Bebek patlaması kuşağının da emeklilik dönemine geldiği ve doğum 

oranlarında belirgin artışların yaşanmadığı düşünüldüğünde, AB ülkelerinde ölüm 

oranlarının yakın gelecekte doğum oranlarından fazlalaşması beklenilebilir.118 

Nitekim 2011 başında 502.5 milyon nüfusa sahip olan Avrupa Birliği’nde 2010 

yılında 5 milyonun üzerinde bebek doğarken ve 4.8 milyon ölümün gerçekleştiği 

düşünüldüğünde AB ülkeleri açısından doğal yoldan nüfus artış oranlarının 

daralmakta olduğu net şekilde gözlemlenebilecektir.  

1 Ocak 2010’da toplam 501.1 milyon nüfusa sahip olan AB’nin toplam 

nüfusu 1 Ocak 2011 tarihinde toplamda 1. 4 milyon kişi artarak 502.5 milyon 

olmuştur. (Bkz. Tablo 2) Bu nüfus artışının 1000’de 2.7’lik bir orana tekabül eden 

                                                 
117 Eurostat, Latest Figures on the Demographic Challenges in the EU, Eurostat Newsrelease 
No.50/2011, (Çevrimiçi): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042011-BP/EN/3-
01042011-BP-EN.PDF  
118 Monica Marcu, “Population Grows in Twenty EU Member States”, Eurostat Statistics in Focus No. 
38/2011, p.2, (Çevrimiçi): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-
038/EN/KS-SF-11-038-EN.PDF  
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0.5 milyonu (binde 1) doğal yollardan gerçekleşirken, 0.9 milyonluk bir bölümü 

(binde 1.7) net göçlerle elde edilen göçmen nüfus miktarından kaynaklanmaktadır.  

AB 27 ülkeleri arasında 2010 yılında en fazla nüfus artışı İrlanda, Kıbrıs, Fransa, 

Lüksemburg ve Britanya’da gerçekleşmiştir. Buna göre en yüksek doğal nüfus artışı 

oranları İrlanda (binde 10.3), Kıbrıs (binde 5.7), Fransa (binde 4.4), Lüksemburg 

(binde 4.2) ve Britanya (binde 3.9) olmuştur. Buna karşın AB 27 ülkeleri arasında 

Letonya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya ve Romanya başta olmak üzere 8 ülkede 

doğum oranlarının ise negatif olarak gerçekleştiği görülmektedir.119 

2010 yılında 27 AB üyesi ülkeden 20’sinde nüfus artışları görülürken, 7 üye 

ülkede ise nüfus azalmıştır. Oransal olarak değerlendirildiğinde Lüksemburg (binde 

19.3), İsveç (binde 8), Malta (binde 7.8), Belçika (binde 7.2) ve Britanya (binde 6.6) 

oranında nüfuslarını artırırken, Litvanya nüfusu (binde 25.7), Letonya nüfusu (binde 

8.4) ve Bulgaristan nüfusu (binde 7.8) oranında azalma yaşamış durumdadır.120 

Bu veriler ışığında uzun yıllardır toplam doğum oranları bakımından nüfusun 

kendisini yenileme düzeyinin de altında kalmış olan Avrupa Birliği ülkeleri 

açısından durumun 2004 ve 2007 yıllarında gerçekleşen AB genişmelerinden sonra 

daha da olumsuz bir görünüm kazandığı söylenebilir. Avrupa Birliği’ne yeni katılan 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin de çoğunlukla diğer Birlik ülkeleriyle benzer - 

hatta bazı örneklerde daha negatif - toplam doğum oranlarına sahip olmaları 

(Bkz.Tablo1) Avrupa Birliği açısından toplam doğum oranlarını artırmak suretiyle 

AB emek piyasalarının işgücü açıklarına çözüm sağlama düşüncesinin geçerliliğini 

tartışmalı hale getiren bir diğer etmen konumundadır.  

Toplam doğum oranlarının artırılması suretiyle Avrupa Birliği işgücü 

piyasalarında yaşlanma sonucu ortaya çıkacak emek ihtiyacını telafi etme düşüncesi 

AB üyesi ülkelerin mevcut bu demografik göstergeleri göz önüne alındığında kısa ve 

orta vadede sonuç üretebilecek bir alternatif olmaktan uzak gözükmektedir. Bunun 

en önemli nedeni ise, halihazırda nüfusun kendisini yenileme seviyesi altında 

gerçekleşen Avrupa Birliği toplam doğum oranlarının 2010 yılında gözlemlenen 

küçük artışlarla ancak kadın başına 1.6 çocuk seviyesine gelebilmesidir. Avrupa 

                                                 
119 Eurostat, “EU 27 Population 502.5 Million at 1 January 2011, Eurostat Newsrelease No.110/2011, 
(Çevrimiçi): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-28072011-AP/EN/3-28072011-
AP-EN.PDF  
120 Eurostat, a.g.e, p.2  
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Birliği ortalamasını ifade eden bu rakam, AB 27 ülkeleri içinde yalnızca 4.5 milyon 

nüfusa sahip olan İrlanda’nın 2.07 oranı ile nüfusun kendini yenileme seviyesine 

yakın doğum oranlarına sahip olduğu gerçeğiyle birlikte düşünüldüğünde, Avrupa 

Birliği için toplam doğum oranlarını artırmak suretiyle Avrupa Birliği emek 

piyasalarının demografik durağanlık ve yaşlanma gerçeği sonucu neticesinde 

yaşayacağı işgücü eksikliğine çözüm sağlaması yakın bir gelecekte olası bir gelişme 

olarak gözükmemektedir. Ayrıca, Eurostat’ın verilerinde net bir şekilde görüldüğü 

üzere, toplam doğurganlık oranları bağlamında Avrupa Birliği ülkeleri arasında 

homojen bir yapıdan söz etmek de mümkün değildir. AB ölçeğinde toplam 

doğurganlık seviyesi beklenen ölçülere yakın düzeyde seyreden ülkeler (İrlanda, 

Fransa vb.) olduğu gibi, toplam doğum oranları açısından oldukça sorunlu ülkeler 

(Almanya, Letonya, Macaristan) olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle Avrupa Birliği 

ölçeğinde toplam doğum oranlarını artırmak amacıyla uygulanacak pro-natalist 

politikalar Birlik genelinde toplam doğum oranları üzerinde istenilen bütüncül ve 

harmonize sonuçları doğurmaktan uzak olacaktır.   

Demografik durağanlığa karşı toplam doğum oranlarının artırılması yoluyla 

bir çözüm oluşturulmasını değerlendiren Lesthaeghe de, Avrupa ülkelerinde toplam 

doğum oranlarının artırılması seçeneğinin önünde sıkıntılar olduğunu belirtmektedir. 

Buna göre, kadınlarının eğitim seviyesinin ve iktisadi bağımsızlıklarının artması ile 

eşlerin ikisinin de çalışmasını gerektiren ekonomik koşullar modern zamanlara özgü 

ve insanların çocuk sahibi olmasını zorlaştıran koşullar olarak toplam doğum 

oranlarının artırılmasını engelleyici rol oynamaktadır. Ayrıca modern toplumlarda 

bireyselliğin ve kişisel hayatların önemsenmesi gibi tercihlerin yaygınlaşması da 

Avrupa Birliği toplumları için toplam doğum oranlarını artırma seçeneğinin hayata 

geçirilmesini zorlaştırıcı bir başka etmen olarak öne çıkmaktadır.121 

Hakikaten Avrupa toplumların sosyo-kültürel gerçekliklerinin ve toplum 

yapılarının pro-natalist uygulamalar yoluyla Avrupa Birliği’nde toplam doğum 

oranlarını artırma seçeneğinin önündeki engellerden birisi olduğu yadsınamaz bir 

gerçektir. Özellikle Avrupa toplumlarında kadınların çocuk sahibi olmak yerine 

                                                 
121 Ron Lesthaeghe, “Postponement and Recuperation: Recent Fertility Trends and Forecasts in six 
Western European Countries”, paper presented at IUSSP Seminar on International Perspectives on 
Low Fertility: Trends, Theories and Policies, Tokyo, 21-23 March 2001, (Çevrimiçi): 
http://www.vub.ac.be/SOCO/ron/Posp%20Recup%20Fert%20Tokyo%20seminar.pdf   
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çalışma hayatını öncelemeleri (Bkz. Tablo 3), boşanmaların ve tek ebeynli aile 

yapılarının artış göstermesi ile doğum oranlarını kamu eliyle artırma çabalarının 

“bireysellik” ilkesiyle çelişmesi gibi hususlar bu engellerden bazılarıdır. Avrupa 

toplumlarında bireylerin sahip oldukları “kentli” yaşam biçimlerinin ve ekonomik 

gerekliliklerin de çocuk sahibi olma düşüncesini olumsuz etkileyen unsurlar olduğu 

unutulmamalıdır. Toplam doğum oranlarının artırılması seçeneğine yönelik bu 

olumsuz etkenlere ilaveten, geçmişte pro-natalist politikalar uygulayan ülkeler ile 

uygulamayan ülkeler arasında toplam doğum oranlarının artırılması bağlamında 

büyük farklar gözlemlenmediği yönündeki tespitler de122, bu seçeneğin Avrupa 

Birliği emek piyasalarının yaşlanma kaynaklı ihtiyaçları açısından toplam doğum 

oranlarını artırma seçeneğinin yalnız kullanıldığında, sorunun çözümüne kayda değer 

bir katkı sağlayamayacağının açık bir göstergesidir.  

Toplam doğum oranlarını artırmak suretiyle Avrupa Birliği emek piyasasının 

açmazlarına çözüm bulma stratejisinin önemli sorunlarından biri de, bu seçeneğin 

kullanılması halinde yeni bir çalışma çağı kuşağı oluşturulabilmesi için en az 20 

yıllık bir zamana ihtiyaç bulunmasıdır. Uygulanacak pro-natalist politikaların sonuç 

vermesi ve AB’de toplam doğum oranlarının artırılması için, bu politikaların uzun 

yıllar sürdürülmesi ve nüfus artış eğilimlerinin, nüfusun kendisini yenileme seviyesi 

olan kadın başına 2.1 çocuk düzeyine gelmesi gerekmektedir. Bugün doğan 

çocukların hemen değil, en az 20 yıllık bir emek periyodunun ardından çalışabilir 

nüfus grubu haline gelecek olması pro-natalist politikaların önündeki en büyük 

engellerden birisidir. Ayrıca, toplam doğum artışlarını teşvik eden pro-natalist 

uygulamaların işgücü açısından etkilerini kısa ve orta vadeden ziyade, birkaç 

jenerasyon sonra gösterebilecek olması, bu demografik seçeneğin kısa vadede AB 

emek piyasaları açısından önemli bir çözüm alternatifi olmadığını göstermektedir. 

 İstatistik verilerin ortaya koyduğu şekilde toplam doğum oranlarını artırmak 

suretiyle Avrupa Birliği emek piyasalarının devinimini ve dinamizmini sürdürmek 

kısa ve orta vadede etkin bir çözüm seçeneği değildir. Toplam doğum oranlarını 

artırma yöntemi ile nüfus yapısını canlandırma seçeneği, AB ülkeleri için ancak uzun 

vadede sınırlı oranlarda bir demografik yenilenme getirebilecektir.  

                                                 
122 Alasdair Murray, “Growing Old Gracefully: How to Ease Population Ageing in Europe”, p.32 
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2.3.2.2. İşgücüne Katılım Oranlarının Artırılması 

Günümüzde yaşlanma sarmalıyla karşılaşan Avrupa Birliği ülkelerinin büyük 

bir çoğunluğunda yaşlanma sonucu ortaya çıkacak sosyal güvenlik problemlerinin 

giderilmesinde ve muhtemel işgücü açıklarının kapatılmasında öne çıkan çözüm 

seçeneklerinden birisinin yaşlı çalışanların işgücünde kalmasının sağlanması ve 

emek piyasasında işgücüne yeterince dahil olamayan yaşlılar, gençler ve kadınlar 

gibi nüfusun dezavantajlı görülen kesimlerinin işgücüne dahil olmasının ve istihdam 

edilmelerinin teşvik edilmesi olduğu görülmektedir.123 

İşgücüne katılım oranlarının Avrupa Birliği emek piyasalarında 2009 yılı 

sonunda gerçekleşme oranları toplamda çalışma çağı nüfusunun % 71 seviyesine 

ulaşırken, en yüksek işgücüne katılım oranları Danimarka’da (% 81), en düşük 

işgücüne katılma oranları ise Malta’da (% 59) kaydedilmiştir. Cinsiyete göre 

değerlendirildiğinde AB genelinde 2009 sonunda kadınlar için işgücüne katılma 

oranları % 64, erkekler için ise % 78 seviyesindedir. Yunanistan, İtalya ve Malta gibi 

ülkelerde kadın ve erkek nüfus arasındaki işgücüne katılma oranlarındaki 

farklılıkların % 20’ye kadar çıktığı görülmektedir.124 AB emek piyasaları açısından 

işgücüne katılım ve istihdam oranları artırılması hedeflenen nüfus gruplarından olan 

çalışma çağındaki kadınların işgücüne katılma oranları 2000 yılından 2009’a kadar 

olan10 yıllık dönemde % 60 seviyesinden % 64.3 düzeyine kadar yükseldiği 

görülmektedir. (Bkz. Tablo 4)  Buna karşın AB emek piyasaları açısından genç nüfus 

kesimlerinin işgücüne katılma oranları dikkate alındığında 2000-2009 döneminde 

genç nüfusun işgücüne katılma oranlarının % 49.5’dan % 47 düzeyine gerilediği 

ortaya çıkmaktadır. İşgücüne katılma oranlarının artırılması hedeflenen yaş grupları 

arasında 2000-2009 döneminde Avrupa Birliği emek piyasasında en kayda değer 

ilerleme 55-64 yaş arası yaşlı nüfus grubunda yaşanmıştır. Yaşlı nüfus kesimleri için 

2000 yılında % 50.7 olan işgücüne katılma oranları 2009 sonunda % 58.6 düzeyine 

yükselmiş ve önemli oranda bir ilerleme kaydetmiştir (Bkz. Tablo 4). 

2010 yılının başında küresel ekonomik krizin de etkisiyle AB 27 genelinde 

istihdam oranları bir önceki yıla göre % 1.3 oranında azalmış, bunun sonucunda 
                                                 
123 Philip Taylor, “The Prospects for Ageing Workforces; Towards Active Ageing?”, Ageing Labour 
Forces; Promises and Prospects, Ed: Philip Taylor, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2008,  
124 European Commission, Employment in Europe 2010, Luxembourg, Publications Office of the 
European Union, 2010, p.66 
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Avrupa Birliği’nde istihdam oranları % 65.9’dan % 64.6 seviyesine gerilemiş, en 

fazla istihdam kaybı üretim ve inşaat sektörlerinde meydana gelmiştir. Avrupa Birliği 

çalışma çağı nüfusu (20-64) açısından bakıldığında ise toplam istihdam oranı 

2002’deki % 66.8 oranından 2008’de % 70.4’e kadar yükselmiş ancak, 2009 

yılındaki ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılında % 69.1’e, 2010’da  %68.6’ya kadar 

gerilemiştir. Benzer şekilde AB çalışma çağındaki kadın nüfusun istihdam oranları 

2000 yılındaki % 57.3 seviyesinden istikrarlı şekilde 2008 yılında % 63’e kadar 

yükselmiş ve ekonomik krizin ardından 2010 yılında % 62’ye gerilemiştir. Avrupa 

Birliği’nde 2000 yılında % 36.9 olan yaşlı nüfus kesimlerinin istihdam oranları 

kademeli bir artış göstererek 2010 yılında % 45.6 seviyesine ulaşmıştır.125 2010 yılı 

baz alındığında Avrupa Birliği ülkeleri arasında çalışma çağındaki nüfusun istihdam 

oranları en yüksek İsveç’te gerçekleşmektedir (%78.7). Hollanda (%76.8), 

Danimarka (% 76.1), Kıbrıs (%75.4), Almanya ise (% 74.9) istihdam oranına 

sahiptir. Avrupa Birliği içinde en düşük istihdam oranlarının ise Malta (% 59.9) ve 

Macaristan’da (%60.4) olarak gerçekleştiği görülmektedir.126 Bu oranların da net 

şekilde gösterdiği üzere AB emek piyasalarında istihdam seviyeleri açısından üye 

ülkeler arasında büyük farklılıklar gözlemlenmektedir. 

Avrupa Birliği emek piyasalarında üye ülkelerin işgücüne katılım ve istihdam 

oranlarının birbirine nazaran sergilediği farklılıkların temel nedeni kadınların 

işgücüne katılma ve istihdam oranlarında görülen farklılıklardır. Avrupa Birliği’nde 

kadınların işgücü ve istihdamda yoğun olarak yer aldığı ülkelerin genel işgücüne 

katılım ve istihdam oranları, kadınların işgücüne ve istihdama yeterince katılmadığı 

AB ülkelerine göre daha yüksek oranlarda gerçekleşmektedir.127 

Avrupa Birliği ülkelerinde istihdam oranları 2010 yılı başında, Lizbon 

hedefleriyle belirlenen toplam istihdamı % 70 düzeyine çıkarma hedefinin 5.4 puan 

altında kalmıştır (Bkz Tablo 5). Benzer şekilde yine Lizbon Stratejisi çerçevesinde 

                                                 
125 European Commission, Europe in Figures 2010, Luxembourg, Publication Office of the European 
Union, 2010, p.171 
126 Eurostat, “Employment Rate for those Aged 20 to 64 in the EU 27 Decreased to % 68.6 in 2010”, 
Eurostat Newsrelease no.96/2011, (Çevrimiçi):http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-                             
29062011-AP/EN/3-29062011-AP-EN.PDF  
127 European Commission, “The European Labour Market in the Light of Demographic Change”, 
2000, p.8, European Commission Employment and Social Affairs Department Report (Çevrimiçi): 
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/ageing/labour_market/english.pdf  
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AB ülkelerinde kadınların istihdam oranlarını % 60 seviyesine getirme hedefi 

belirlenmiş ve 2010 başında bu hedeften %1.4 oranında bir sapma gerçekleşmiştir 

(Bkz Tablo 6). AB emek piyasalarında erkek nüfusun istihdam oranları 2000’li 

yılların ortalarında % 73’lere kadar yükselse de, 2009 yılındaki ekonomik kriz 

neticesinde 2010 yılı itibarıyla % 70.1 düzeyine gerilemiştir (Bkz Tablo 7). Avrupa 

Birliği emek piyasalarında Lizbon istihdam hedeflerine yaklaşma yolunda en büyük 

ilerleme 2009 yılında yaşlı nüfusun istihdam oranlarında gözlemlenmiş ve AB 

genelinde yaşlı nüfus istihdam oranları bir önceki yıla göre % 9.1 artmak suretiyle % 

46’ya ulaşmıştır. Bu oran, Lizbon stratejisi ile belirlenen % 50’lik oranın yaklaşık 4 

puan altında gerçekleşmişse de, Birlik ülkelerinin ekonomik krize rağmen yaşlı 

nüfusun istihdam oranlarını artırma yolundaki çabaların güzel bir örneğidir.128 

2009 yılında Avrupa Birliği genelinde işsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 4.7 

milyon artarak 21.4 milyona ulaşırken, Birlik sathında işsizlik artışının en fazla 

oranda görüldüğü ülkeler İspanya, Britanya ve Fransa olmuştur.129 2011 yılı başında 

işsizlik miktarı da artış eğilimini sürdürerek Birlik sathında 23 milyon kişiyi aşmıştır 

(Bkz. Tablo 8). 2011 yılı ortalarında Avrupa Birliği’ndeki işsizlik oranı ortalama % 

9.4 olurken, işsizlik oranlarında AB ülkeleri arasında oldukça büyük farklılıklar 

gözlemlenmektedir. Örneğin Avusturya (% 4), ve Hollanda’da (% 4.1) seviyesindeki 

işsizlik oranları Letonya ve Litvanya’da % 16, İspanya’da ise % 20’ yi aşmıştır. (Bkz 

Tablo 9). Avrupa Birliği’nde işsizlik oranları cinsiyete göre değerlendirildiğinde 

Haziran 2011’de kadın nüfusun işsizlik oranı bir önceki yılki % 9.6 seviyesinden % 

9.5’e, erkek nüfusun işsizlik oranı ise % 9.7’den % 9.2’e gerilemiştir.130 

İşgücüne katılma ve istihdam oranları ile işsizlik seviyesi böyle bir görünüm 

arz eden Avrupa Birliği emek piyasalarının demografik durağanlık sonucu işgücü 

artacak ihtiyacını kullanma yolunda AB içinde önemli bir potansiyel bulunduğu bu 

verilerden anlaşılmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) de Avrupa Birliği 

işgücü piyasasını değerlendiren bir çalışmasında, AB genelinde çalışma çağındaki 

nüfusun yaklaşık 3’te 2’sinin aktif durumda olduğunu belirtmekte ve AB işgücü 

                                                 
128 European Commission, Employment in Europe 2010, p.66  
129 European Commission, European Economic Statistics 2010, Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities, 2011, p.24 
130 Eurostat, “EU 27 Unemployment Rate at 9.4%”, Eurostat Newsrelease No.114/2011, (Çevrimiçi): 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/114&type=HTML  
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piyasalarında işgücü ihtiyacını karşılama yolunda henüz kullanılmamış önemli bir 

potansiyel bulunduğunu tespit etmektedir. Özellikle Avrupa Birliği’nin karşı karşıya 

olduğu yaşlanma sarmalı ve ekonomik sonuçları göz önüne alındığında AB sosyal 

sistemlerinin böyle bir süreçte devamlılığını sağlayabilmek için daha fazla insanın 

istihdam edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. UÇÖ’ye göre, Avrupa Birliği ülkelerinin 

işgücüne katılmayı ve istihdam oranlarını artırma yoluyla, yaşlanma sonucu emek 

piyasasında ortaya çıkacak iktisadi sorunları bertaraf etmesinin koşulu, AB emek 

piyasalarında insanların çalışmamasını teşvik eden politikalardan vazgeçip, insanları 

istihdama ve işgücüne katılmaya özendirici uygulamalara yönelmesidir.131 

Benzer şekilde işgücü piyasaları açısından Avrupa Birliği’nde önemli bir 

kullanılmayan potansiyel bulunduğunu ifade eden Avrupa Komisyonu raporuna göre, 

AB içinde Lizbon Stratejisi ile belirlen istihdam ve işgücüne katılma hedeflerine bazı 

ülkelerde ulaşılmışsa da Birlik ölçeğinde bu hedefler henüz yakalanamamıştır. 

Örneğin yaşlıların istihdam oranını % 50’ye yükseltmek olarak belirlenen kriter 

çerçevesinde yalnızca 12 AB ülkesi bu hedefe ulaşmış durumdadır. Kadınların 

istihdam oranları ile işgücünden erken ayrılanlar da düşünüldüğünde Avrupa Birliği 

emek piyasalarında kullanılabilecek önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Bu nedenle 

rapora göre, işgücüne katılım ve istihdamın artırılması seçeneği, yaşlanma sonucunda 

oluşacak işgücü açıklarını karşılamada efektif bir strateji görünümündedir.132 

Yaşlanmanın işgücü piyasalarına etkilerini inceleyen OECD raporunda, 

mevcut politikalarda değişim görülmediği takdirde, yaşlanmanın gelişmiş ülkelerin 

işgücü arzında azalmaya yol açacağı belirtilmekte ve işgücünde yaşanacak bu 

boyutta azalmayı bertaraf etmek için çalışanların verimlilik oranlarının artırılması ve 

işgücüne katılım oranlarının yükseltilmesi gibi çözüm seçenekleri önerilmektedir. 133 

Gerçekten de, AB başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun istihdam 

oranları dikkate alındığında, özellikle yaşlı nüfusun işgücüne katılım oranlarının 

artırılması, gelişmiş ülke emek piyasaları için önemli bir fayda sağlayacaktır. 

                                                 
131 International Labour Organization, Global Employment Trends Briefs, Geneva, International 
Labour Organization Publication, 2007, p.9   
132 European Commission, European Commission, “Demography Report 2008: Meeting Social Needs 
in an Ageing Society”, European Commission Staff Working Document, 2008, p.138, (Çevrimiçi): 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=419   
133 Oliveira J. Martins (vd), The Impact of Ageing on Demand Factor Markets and Growth, Paris, 
OECD Publishing, 2005, p.18  
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Buna karşın, Yaşlıların işgücüne katılma oranları, yaşadıkları ülkenin eğitim 

seviyesi ve ekonomik kalkınmışlık düzeyine göre değişim gösterirken, Yaşlı nüfus 

kesimlerinin Avrupa Birliği emek piyasalarında işgücünde daha uzun kalması ve 

istihdam oranlarının artırılması yönünde Birlik sathında son yıllarda görülen büyük 

çabalara rağmen, AB emek piyasasında, yaşlıların işgücüne katılım oranlarının düşük 

gerçekleştiği söylenebilir. Yapılan çalışmalara karşın yaşlı nüfusun işgücüne katılma 

oranlarının istenen düzeyde artırılamamasının en önemli sebebi olarak ise özellikle 

Avrupa Birliği ülkelerindeki avantajlı emeklilik sistemleri gösterilmektedir.134 

Oysa ki, yaşlanmanın işgücü piyasaları başta olmak üzere etkilerini bertaraf 

etmek amacıyla yaşlı çalışanların işgücüne katılım oranlarının bir miktar teşvik ile 

ciddi miktarda artırılabilmesi mümkün gözükmektedir.135 Emek kaynağına böyle bir 

katkıyı sağlayabilmenin önkoşulu ise AB sathında yetkili organların yaşlıların 

işgücüne katılımlarını artırıcı önlem ve politika uygulamalarını hızlı şekilde hayata 

geçirmeleridir. Örneğin, Avrupa Birliği organlarında gelişmiş ülkelerin karşılaştığı 

yaşlanma sorununa karşı bir çözüm alternatifi olarak öne çıkan Aktif yaşlanma 

konsepti, istihdam dahil olmak üzere yaşlı nüfus kesimlerinin toplum içinde sosyal 

ve ekonomik olarak aktif bireyler olarak kalmaları amacıyla ekonomik aktiviteye 

katkı sunmalarını hedefleyen bir politika uygulamasıdır.136 

Yaşlılar gibi kadınların Avrupa Birliği emek piyasalarında istihdam 

oranlarının artırılması AB emek piyasaları açısından büyük önem taşımaktadır. 

Kadınların eğitim düzeylerinin artması ve işgücünde yer alma eğilimlerinin yüksek 

olmasından dolayı, AB emek piyasalarında kadınların işgücüne katılım oranları son 

40 yıldır düzenli artış göstermektedir. Kadınların işgücüne katılma oranlarında bu 

ilerlemeye rağmen, erkeklerin işgücüne katılma oranları halen kadınların işgücüne 

katılma oranlarından fazladır ve bu yüzden kadınlar halen AB emek piyasaları için 

değerlendirilebilir önemli bir rezerv işgücü potansiyeli barındırmaktadır.137  

                                                 
134 Peter Auer, Mariangels Fortuny, “Ageing of the Labour Force in OECD Countries: Economic and 
Social Consequences”, International Labour Organisation Employment Paper, 2002, p.10, 
(Çevrimiçi): http://www.globalaging.org/agingwatch/events/agencies/oecd.pdf     
135 Visco Ignazio, “The Fiscal Implications of Ageing Populations in OECD Countries”, Oxford 
Centre on Population Ageing, 2001, (Çevrimiçi): http://www.oecd.org/dataoecd/20/46/2431794.pdf    
136 OECD, Ageing, Housing and Urban Development, Paris, OECD Publishing, 2003, p.128 
137 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC), 
“Demographic Change and Work in Europe”, Eurofound Report 2010, p.7, (Çevrimiçi): 
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveyreports/EU0902019D/EU0902019D.pdf   
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Kadınların işgücüne katılımlarının artırılması yolunda, kadınların toplum 

içindeki sosyo-ekonomik konumları ve toplumların kültürel yapısı, doğum 

oranlarının artırılması yoluyla demografik durağanlığa çözüm sağlanması 

seçeneğinin yolundaki büyük bir engeldir. Özellikle gelişmiş Batı ülkelerindeki 

kadınların, eğitim, kariyer ve bireysellik yönündeki eğilimleri ile çocuk doğurma 

eğilimleri arasında ciddi çelişkiler sıklıkla gözlemlenmektedir.138 Bu nedenle işgücü 

ihtiyacını karşılama yolunda toplam doğum oranlarını artırma seçeneği ile, kadınların 

işgücüne katılımlarının artırılması seçenekleri birbiriyle çelişmektedir. Bununla 

birlikte, işgücüne katılım oranlarının artırılması hedeflenen nüfus gruplarının emek 

piyasalarına katılma kararlarının oluşması aşamasında, kadınların ev yaşamına ait 

sorumluluklarıyla işyerinin gereklilikleri arasında, yaşlıların işgücünde kalmak ile 

emeklilik seçeneği arasında ve gençlerin eğitime devam etmek ile işgücüne katılma 

seçeneği arasında bir karar vermek durumunda kaldıkları ifade edilmektedir.139 

Avrupa Birliği çevrelerinde işgücüne katılımda ve istihdamda dezavantajlı 

kesimler olarak görülen kadın, yaşlı ve gençlerin işgücüne katılımlarının teşvik 

edilmesi AB emek piyasalarının demografik gelişmelerle yaşadığı işgücü ihtiyacını 

karşılamada doğru bir seçenek olarak görülmektedir.140 Nitekim AB emek 

piyasalarının ihtiyaçlarını karşılama yolunda Avrupa Birliği’nde son yıllarda işgücü 

piyasalarına yönelik olarak tespit edilen en önemli hedef, emek piyasalarında tam 

istihdamın sağlanmasıdır.141Ancak, işgücüne katılım oranlarını yada istihdamı AB 

içinde nüfus kesimlerinin % 100’ünün ötesine taşımak mümkün olmadığından dolayı 

toplum içindeki istihdam açısından dezavantajlı kesimlerin işgücü ve istihdama 

katılmalarının artırılması AB emek piyasası için tek başına yeterli olmayabilir.  Bu 

nedenle Avrupa Birliği emek piyasaları açısından işgücüne katılma ve istihdamı 

artırma seçenekleri yalnız başına değil ancak uluslararası göç seçeneği ile birlikte 

değerlendirildiğinde anlam kazanabilecek gözükmektedir. 

                                                 
138 John Bongaarts, “Fertility Transition in the Developed World”, Population and Development 
Review, Vol. 28, No.3, September 2002, pp.419-443, p.436   
139 Giuseppe Bertola, Francine D. Blau, Lawrence M. Kahn, “Labour Market Institutions and 
Demographic Employment Patterns”, Journal of Population Economics, Vol.20, No.4, October 
2007, pp.833-867, p.840   
140 Gülsevil Alpagut, “Avrupa Birliği’nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler”, 
TİSK Akademi Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2008, ss.6-37, s.8  
141 Barış Seçer, “Uluslararası Boyutuyla Genç İşsizliği ve Gençlere Yönelik İstihdam Politikaları”, 
TİSK Akademi Dergisi, Cilt I, Sayı 2, 2006, ss.79-94, s.91 
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2.3.2.3. Göç Seçeneğinin Değerlendirilmesi  

Avrupa Birliği’nin son dönemlerde sağladığı nüfus artışlarının ana taşıyıcısı 

olan göç hareketleri olmaksızın AB nüfusunun mevcut halinden daha durağan bir hal 

alacağı tartışmasız bir gerçek olarak ifade edilmektedir. İşgücü piyasalarının insan 

kaynağı açıklarının karşılanması bağlamında ele alındığında ise göç hareketlerinin 

AB emek piyasalarına tartışmasız olarak bir dinamizm getireceği belirtilirken, aynı 

zamanda Avrupa Birliği içinde göç hareketlerine karşı görülen endişeli ve mesafeli 

genel yaklaşım ile göçle ilgili iktisadi açıdan korkular da devam etmektedir.   

Genel perspektiften ele alındığında, 2010 yılı itibarıyla Avrupa Birliği 

ülkelerinde toplam 31.7 milyon yabancının yaşamakta olduğu ve bunların 11.9 

milyonunun bir başka AB üyesi ülke vatandaşlarından, 19.8 milyonunun ise AB 

üyesi olmayan üçüncü ülke vatandaşlarından oluştuğu görülmektedir. 27 üyeli AB 

ülkelerinde yaşayan toplam yabancı nüfusun AB toplam nüfusuna oranı ise % 6.4 

düzeyine kadar ulaşmış durumdadır. Ölçüt olarak vatandaşlık yerine kişilerin doğum 

yerleri kullanıldığında ise, AB ülkelerinde 47.3 milyon yabancı ülkelerde doğmuş 

olan nüfus yaşadığı ve bunun toplam Avrupa Birliği nüfusunun % 9.4’üne isabet 

ettiği görülmektedir. 47.3 milyonluk bu AB dışında doğmuş olan nüfusun 31.4 

milyonu AB ülkelerinin dışındaki üçüncü ülkelerde doğmuş yabancılar iken, 16 

milyonluk bir bölüm ise bir başka AB ülkesinde doğmuş yabancı nüfustur.142 

2011 yılında ise AB nüfusuna yeni katılan yabancı nüfus miktarı 670 bin kişi 

olurken toplam rakam 32.5 milyona ulaşmış durumdadır. AB içindeki bu yabancı 

nüfusun % 75’lik bir bölümünün AB’nin Almanya, Fransa, Britanya, İspanya ve 

İtalya gibi belli başlı 5 büyük AB ülkesinde toplanmış oldukları görülmektedir. (Bkz 

Tablo 10). Avrupa Birliği ülkeleri arasında 2010 yılı itibarıyla en fazla yabancı ülke 

vatandaşı barındıran ülke 7.1 milyon kişiyle (toplam nüfusun % 8.8) Almanya’dır. 

İspanya 5.6 milyon, Britanya 4.1 milyon, İtalya 3.9 milyon ve Fransa 3.7 milyon 

yabancı ülke vatandaşına ev sahipliği yapmaktadır.143  Avrupa Birliği’ndeki yabancı 

                                                 
142 Katya Vasileva, “6.5% of the EU Population are Foreigners and 9.4% are Born Abroad”, Eurostat 
Statistics in Focus, No. 34/2011, p.2, (Çevrimiçi): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ 
ITY_OFFPUB/KS-SF-11-034/EN/KS-SF-11-034-EN.PDF 
143 Eurostat, “Foreign Citizens Made Up 6.5% of the EU 27 Population in 2010”, Eurostat 
Newsrelease No.,11/115, (Çevrimiçi): http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction. do?reference= 
STAT/11/105&type=HTML  
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nüfus içinde en kalabalık gruplar Türkiye, Polonya, Romanya ve Fas vatandaşlarıdır. 

Avrupa Birliği ülkelerindeki yabancı ülke vatandaşlarının % 40’lık bir bölümü diğer 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarından oluşmaktadır. Buna karşın, toplam 

nüfus içindeki oranları açısından ele alındığında, AB içinde kendi nüfusuna oranla en 

fazla yabancı nüfus bulunduran ülke Lüksemburg’dur (%43). Lüksemburg’u bu 

kategoride Letonya (%17.4), Estonya ve Kıbrıs (%15.9), İspanya (% 12.3) ve 

Avusturya (% 10.5) gibi ülkeler izlemektedir. 

Son yıllarda Avrupa Birliği’nde nüfus artışlarının ana taşıyıcısının göç ı 

olduğunun bir diğer göstergesi, Avrupa Birliği yıllık toplam nüfus artışının % 71’ini 

göçlerin teşkil etmesidir. Ocak 2010 itibarıyla AB nüfusunun önceki yıla göre 1.4 

milyon artarak 501 milyon kişiye ulaştığı hesaplanırken AB 27 nüfusunda 2009 

yılında meydana gelen artışın 500 bininin doğal y, 900 bininin ise göçlerden elde 

edilen nüfus artışı olduğu görülmektedir. Bu nedenle net göçlerin Avrupa Birliğinde 

gerçekleşen nüfus artışlarının ana taşıyıcısı olduğu belirtilmektedir.144 Bununla 

birlikte göç hareketlerinin Avrupa Birliği ülkeleri için bir diğer faydası da, göçlerin 

yaşlanma eğilimindeki AB nüfusunu gençleştirici etkisi olmasıdır.  

Yaşlanma perspektifinden bakıldığında, AB nüfusu içinde yaşayan yabancı 

ülke vatandaşları ve yabancı ülkede doğmuş nüfus kesimlerinin genel hatlarıyla AB 

yerli nüfusuna nazaran daha genç bir yaş yapısına sahip olduğu görülmektedir. 

Özellikle çalışma çağı nüfus kesimleri ve kadın-erkek nüfus bölümleri için de bu 

bilgi doğrudur. Nitekim Avrupa Birliği’nde yaşayan yabancı nüfusun ortanca yaşı 

2010 yılı itibarıyla 34.4 iken, yerli nüfusun medyan yaşı ise 41.2 olarak 

gerçekleşmiştir. Ancak medyan yaşı bağlamında Birlik üyesi ülkeler arasında 

homojen bir yapıdan söz etmek olanaksızdır ve yerli nüfusun medyan yaşı İrlanda’da 

33.9’dan Almanya’da 44.5’e kadar değişkenlik göstermektedir. Benzer şekilde 

Avrupa Birliği ülkelerindeki yabancı nüfusun medyan yaşı da bu yabancıların 

yerleştikleri AB ülkesinin yapısına göre değişim gösterebilmekte, örneğin, İrlanda’da 

30.8 olan yabancı nüfus medyan yaş ortalamasının, Letonya’da 53.1 seviyesine 

yükseldiği görülmektedir (bkz. Tablo 11).145 

                                                 
144 European Commission, Demography Report 2010: Older, More Numerous and Diverse 
Europeans, p.58 
145 Katya Vasileva, “6.5% of the EU Population are Foreigners and 9.4% are Born Abroad”, p.6  
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Göçmenlerin Avrupa Birliği nüfusuna “taze ve genç” insan kaynağı 

sağladığının net bir göstergesi olan bu veriler, göç hareketlerinin aynı zamanda AB 

emek piyasalarının yaşlanma sarmalında yaşadığı durağanlığa da olumlu bir çözüm 

katkısı oluşturabileceğini de ifade etmektedir. Gerçekten de 2010 yılında Avrupa 

Birliği ülkeleri arasında yaşanan nüfus artışlarının % 60 dan fazla bir kısmı göçler 

yoluyla gerçekleşmiş (bkz. Tablo 12) olması göçmen nüfusun Avrupa Birliği ülkeleri 

açısından gerekliliğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.  Nüfusuna göre 2010 

yılında binde 15 oranıyla146 AB içinde en fazla göçmen alan ülke olan Lüksemburg 

bu göçmenlerden emek piyasalarında istifade etmektedir. Benzer şekilde 2010 

yılında toplam nüfus oranlarına göre yüksek miktarlarda göç alan Malta, İsveç, İtalya 

ve Belçika gibi Avrupa Birliği ülkelerinde göçmen nüfus kesimleri işgücünün 

dinamizmi açısından önemli bir yer tutmaktadır. 

Göç hareketlerinin Avrupa Birliği nüfusuna muhtemel katkısının 2061 yılına 

kadar toplam 56 milyon yeni nüfus olacağını hesaplayan bir raporda da, göçmenlerin 

Avrupa Birliği’nin gelecekteki nüfus yapısının şekillenmesinde büyük bir rol 

oynayacağı beklentisinin altı çizilmektedir.147 Aynı raporda, bu göç hareketleri 

olmaksızın Avrupa Birliği nüfusunun 2012’den itibaren azalmaya başlayacağı, 

göçlerin ise bu gelişmeyi geciktirici etki yapabileceği de ifade edilmektedir. Avrupa 

Birliği’nin demografik göstergeleri bağlamında göçlerin önemine dikkat çeken 

Avrupa Komisyonu’nu ise, yaşlanma sarmalındaki Avrupa Birliği açısından göç 

hareketlerinin AB iktisadi performansına yapacağı katkının, Birlik ekonomisi 

açısından büyük önem arz ettiğini belirtmektedir. Hazırladığı raporunda mevcut 

demografik parametreler ışığında 2060 yılına kadar Avrupa Birliği’nin çalışma çağı 

nüfusunda 50 milyon civarında azalma yaşanacağını öngören Komisyon’a göre, AB 

emek piyasalarını bu azalmaya karşı hazırlıklı tutabilmenin yolu, Avrupa Birliği 

ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu vasıf ve eğitim seviyelerinden göçmenlerin Birlik 

emek piyasalarına doğru şekilde entegre edilmesinin sağlanmasıdır.148 Komisyona 

göre, AB mekanizmaları göçmenlerin Avrupa Birliği ülkelerine bu iktisadi faydayı 
                                                 
146 Eurostat, “EU 27 Population 502.5 Million at 1 January 2011, p.2  
147 European Commission, “Demography Report 2008: Meeting Social Needs in an Ageing Society”, 
p.138 
148 European Commission, “A Common Immigration Policy for Europe: Principles, Actions and 
Tools”, Communication from the Commission, COM 359 Final, 2008, (Çevrimiçi):                 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0359:FIN:EN:PDF   
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sağlamasını hayata geçirebilmek için göçmenlerin orjin ülkeleri ile işbirliği yapmalı, 

yasa dışı göçle sistemli şekilde mücadele etmeli ve göçmen işçilerin AB emek 

piyasalarına uyumlarını sağlayıcı tedbirleri almalıdır. 

Demografik durağanlığa karşın önlem olarak Avrupa Birliği’ne yeni üye olan 

Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinden AB geneline bir emek takviyesi olacağı beklentisi 

de bu ülkelerin nüfuslarının da durağanlık ve azalma trendinde olması yüzünden 

uzun vadede AB emek piyasaları için çözüm olmaktan uzak kalmıştır. Avrupa Birliği 

emek piyasalarının halihazırda işgücü anlamında sıkıntı yaşamaya başladığını ve bu 

sıkıntıyı karşılamak için Doğu Avrupa ülkelerinden gelen insan kaynağından istifade 

etmesinin mümkün olduğunu belirten bir araştırmada, yakın bir gelecekte AB’nin 

yeni ülkelerinden gelen işgücü katkısının Avrupa Birliği emek piyasalarının 

demografik durağanlık sonucu yaşadığı sorunları çözmekte yeterli olmayacağı 

belirtilmektedir. Benzer şekilde, Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerindeki 

yaşlanma sarmalının etkisiyle yeni Birlik üyeleri de dahil olmak üzere yakın bir 

gelecekte AB emek piyasalarında yüksek vasıflı ve orta kademe işgücü ihtiyacının 

artacağı ve bu ihtiyacı karşılamak için ciddi miktarda göçe gereksinim duyulacağı 

ifade edilmektedir. Ancak Avrupa Birliği emek piyasaları için vasıflı göçmen işçi 

temin etmenin başat koşullarından bir tanesi, bu göçmenleri seçici bir göç 

politikasıyla belirlemek olmalıdır. AB mekanizmaları beceriyi esas alan sağlıklı bir 

kota sistemi ile çerçevesi net olarak belirlenen “seçici göç” uygulamasını yeterince 

oluşturamadıklarından dolayı, Avrupa Birliği emek piyasalarına üçüncü ülkelerden 

gelen göçmenler, ağırlıklı olarak düşük vasıflı nüfus kesimlerinden oluşmaktadır.149 

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2008 yılı demografi raporunda, 

Avrupa Birliği’ne yönelen göçlerin genel olarak AB nüfusuna doğum oranlarından 

çok daha belirgin bir katkı sağladığının altı çizilirken, Birlik ülkelerine yönelen 

göçlerin 2000’li yıllarla birlikte yıllık bir milyon göçmenin üzerinde gerçekleştiği 

ifade edilmektedir. 2005 yılında Avrupa Birliği’ne üçüncü ülkelerden göç eden 

göçmen miktarını 1.6 milyon olarak tahmin eden Avrupa Komisyonu raporuna göre, 

AB’ye yönelen göç hareketlerinin önemli karakteristik özelliklerinden bir tanesi bu 

                                                 
149 Ivan Martin,“Labour Markets Performance and Migration Flows in Arab Mediterranean Countries: 
A Regional Perspective”, in European Economy Occasional Papers Vol.I, Brussels, European 
Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, 2010, p.88   
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göçlerin Birlik sathında homojen şekilde dağılmayıp, İngiltere, İspanya ve Fransa 

başta olmak üzere Avrupa Birliği içindeki en büyük ve eski AB üyesi ülkelerde 

yoğunlaşma eğilimi göstermesidir.150 

 

 

 

Figür 1. Avrupa Birliği’nin aldığı yıllık toplam göç miktarları (bin) (2000-2008)  
Kaynak: eurostat, eu in figures 2010) 
 

Figür 1’in net şekilde gösterdiği üzere 2001 yılından sonra Avrupa Birliği’ne 

yönelen göç miktarları yıllık ortalama 1.5 milyon seviyesine ulaşmış, hatta bazı yıllar 

içinde yıllık 2 milyon göçmenin AB ülkelerine geldiği görülmüştür. Nitekim AB 

ülkelerine Birlik dışından göç eğilimlerinin benzer şekilde devam etmesi durumunda 

Avrupa Birliği nüfusu içinde yer alan ancak herhangi bir AB üyesi ülke vatandaşı 

olmayıp, üçüncü ülkelerden Avrupa Birliğine gelmiş olan göçmenlerin 21. yüzyılın 

ortalarına kadar toplam AB nüfusu içindeki oranının % 20 seviyesine kadar 

ulaşabileceği öngörüsü ifade edilmektedir.151 Bu önemli tespit aynı zamanda 

demografik değişiklikler sonucunda Avrupa Birliği toplumlarının giderek daha yaşlı 

ve durağan bir nüfus yapısına sahip olmasının en önemli sonucunun, AB emek 

piyasalarında gelişmekte olan ülkelerden gelen göçmen işçilerin sayısının sürekli 

artması olacağı öngörüsüyle örtüşmektedir. Bununla birlikte, yaşlı nüfusun 

artmasıyla birlikte Avrupa Birliği’nde çalışma çağı nüfusunda gereksinim duyulacak 

işgücünün temin edilmesinde en etkin çözümün de gelişmekte olan ülkelerden göç 

yoluyla emek transfer edilmesi olduğu belirtilmektedir.152 

Avrupa Birliği işgücü miktarının 2020’li yıllara kadar artışına devam 

edeceğini ve bu noktadan sonra azalmaların görülmeye başlayacağını öngören bir 

çalışmada 2025 yılındaki AB işgücü seviyesinin 2000 yılındaki seviyenin (-1.63%) 

altında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Aynı çalışmada Avrupa Birliği emek 

                                                 
150 European Commission, “Demography Report 2008: Meeting Social Needs in an Ageing Society”, p.43 
151 David Coleman, “Demographic Diversity and the Ethnic Consequences of Immigration-Key Issues 
the the Commission’s Report Left Out”, Vienna Yearbook of Population Reserach 2007, Oxford, 
Oxford Centre for Population Research, 2007, pp.5-12, p.9  
152 Paola Subacci, “Temporary Immigration: A Viable Policy for Developed Countries”, The Royal 
Institute of International Affairs (Chatham House), 2005, London, p.3, (Çevrimiçi): 
http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/107940   

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AB  715 600 1.851 2.035 1.875 1.659 1.639 2.101 1.494 
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piyasalarında görülecek böyle bir azalmanın önüne geçmek yolundaki en gerçekçi 

senaryonun yabancı ülkelerden göçmen nüfus temin etmek olduğu belirtilirken, bu 

seçeneğin uygulanması durumunda AB ülkelerinin yıllık toplam 1 milyon civarında 

göçmen temin etmeleri halinde Avrupa Birliği işgücü piyasalarının insan kaynağı 

ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ifade edilmektedir.153 

Mevcut istatistiki veriler ve konuya ilişkin araştırmalar göstermektedir ki 

Avrupa Birliği ülkeleri açısından yaşlanma gerçeği ile ortaya çıkan emek piyasasında 

işgücü miktarının azalması gerçeğine karşı etkin bir çözüm sağlama açısından göç 

hareketleri ile AB ülkelerine nüfus temin edilmesi önemli bir çözüm seçeneği 

oluşturmaktadır. Özellikle, Avrupa Birliği’nin güney komşularının demografik 

açıdan Birlik ülkelerinden farklı bir görünüme sahip olması, AB emek piyasaları için 

gereksinim duyulacak işgücünü temin etme yolunda alternatif bir potansiyel 

sunmaktadır. Gerçekten de 2000’li yılların başında Avrupa Birliği nüfusu yıllık 1,5 

milyon kişi civarında artış gösterirken, AB’nin güney komşularının toplam yılık 

nüfus artışının ise 10 milyon kişi civarında gerçekleştiği görülmektedir.154 

Ancak, AB ülkelerine gelecek insan kaynağının yaşlanmaya karşı çözüm 

sağlaması mümkün olsa da, bu nüfusun emek piyasalarının ihtiyaçlarına uygunlukları 

hususunda duyulan endişeleri de göz ardı etmemek gerekmektedir.155 Nitekim, 

göçmenlerin ve yerli nüfusun AB emek piyasalarındaki performansının birbirinden 

farklı olması ve Avrupa Birliği’nde yerli işçilerin göçmen işçilere kıyasla daha 

yüksek işgücüne katılım, istihdam ve gelir oranlarına sahip iken, işsizlikte göçmen 

işçilerin yerli nüfusa göre daha yüksek oranlarla karşı karşıya kalması bu endişeyi 

destekler mahiyettedir. Gerçekten de Avrupa Birliği’nde göçmen nüfus arasındaki 

işsizlik oranlarının yüksek seyretmesi ve göçmenler arasında işsizliğin yerlilere göre 

çok yüksek oranlarda gerçekleşmesi göçmen işçilerin AB emek piyasasındaki 

konumunu sorgulanır hale getirmektedir.  AB emek piyasalarında göçmen işçilerin 

yerli nüfusa nazaran işsizlik sorununu yoğun şekilde yaşamasının sebepleri ise 

göçmenlerin çoğunlukla vasıfsız olması, kayıt dışı ve işçi sirkülasyonu yoğun işlerde 
                                                 
153 Serge Feld, “Labour Force Trends and Immigration in Europe”, Universite De Liege, 2005, 
(Çevrimiçi): http://www.gresp.hec.ulg.ac.be/LaborForceTrends.pdf   
154 Paul Demeny, “Population Policy Dilemmas in Europe at the Dawn of the Twenty-First Century”, 
Population and Development Review, Vol.29, No.1, March 2003, pp.1-28, p.12  
155 Lezsek Kasek, Thomas Laursen, Emilia Skrok, Sustainability of Pension Systems in the New EU 
Member States and Croatia, Washington DC, World Bank Publication, 2008, p.27 
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çalışmaları gibi hususlar şeklinde tanımlanmaktadır.156Ancak burada göçmenlerin 

Avrupa Birliği emek piyasalarında konumlarını göçmenlerin göç ettikleri ülkede 

geçirdikleri sürelerle ilgili olduğu gerçeği de unutulmamalıdır.157  

Göç ile AB emek piyasaları için işgücü temin edilmesi seçeneğine karşı 

duyulan kaygılara rağmen, Avrupa Birliği’ne yönelen göç hareketlerinin önümüzdeki 

yıllardada devam etmesi beklenmektedir. Ana hatlarıyla AB ülkeleri ve komşu 

coğrafyalardaki demografik ve ekonomik koşulların farklılığından neşet eden158 göç 

hareketleri halihazırda Avrupa Birliği nüfus yapısının sürdürülebilirliğinin 

sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir. Avrupa Birliği toplumlarının doğal 

nüfus artışlarının neredeyse durma noktasına geldiği günümüzde göç hareketleri 

olmaksızın kısa vadede, AB nüfusunun kendisini yenileme seviyesinde devam 

ettirilmesi mümkün gözkmemektedir. Avrupa Birliği’nin demografik dönüşüm 

sürecini tamamlamış olması, kısa ve orta vadede toplam doğum oranlarını artırmak 

suretiyle AB nüfusunu durağanlıktan çıkarma seçeneğini de anlamsız kılmaktadır. 

Benzer şekilde Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanma sarmalında yaşadığı 

emek ihtiyacını toplam doğum oranları artırmak gibi demografik önlemlerle 

karşılama düşüncesi de, bu seçeneğin olumlu sonuçlar vermesi için AB ülkelerinin 

tahammül edemeyeceği uzunlukta en az 20 yıl gibi bir zaman dilimine ihtiyaç 

duyması nedeniyle gerçekçi bir sonuç vermekten uzaktır.  

 Bu noktaya kadar incelenen veriler de göstermektedir ki, Avrupa Birliği 

ülkeleri mevcut koşullarda göç hareketlerinden istifade etmek suretiyle işgücü 

ihtiyaçlarını karşılama seçeneğini aktif şekilde kullanmakta ve yılda ortalama 1.5 

milyon yeni nüfusu göç yoluyla temin etmektedir. Ancak burada önemli olan AB 

emek piyasalarının yaşlanma gerçeğinin etkilerini henüz tam manasıyla yaşamamış 

olması ve yaşlanma sonucu Avrupa Birliği işgücü miktarında görülmesi beklenen 

büyük miktarlardaki azalmaların henüz başlamamış olmasıdır. 2015 yılından sonra 

                                                 
156 Demetrios G. Papademetriou (vd), Migration and Immigrants Two Years after the Financial 
Collapse: Where Do We Stand?, Washington DC, Migration Policy Institute Publication, 2010, p.10  
157 Franco Peracchi, Domenico Depalo, “Labour Market Outcomes on Natives and Immigrants: 
Evidence from the ECHP”, Washington DC, World Bank Social Protection Discussion Papers, 
No.615, 2006, p.45 
158 Timothy Hatton, Jeffrey Williamson, “Demographic and Economic Pressure on Emigration Out of 
Africa”, Institute for the Study of Labour (IZA) Discussion Paper, 2001, (Çevrimiçi):   
http://anon-ftp.iza.org/dp250.pdf  
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AB emek piyasalarından yaşanacak işgücü açıklarının daha belirgin şekilde 

gözlemlenebileceği düşünüldüğünde Avrupa Birliği emek piyasalarının ihtiyaç 

duyacağı göç miktarının daha büyük olacağı ihtimal dahilindedir. AB çevrelerinde 

bazı dönemlerde göç hareketlerine yönelik gözlemlenen negatif bakış açılarına da 

temel olan, yaşlanma sonucu Avrupa Birliği’nin ihtiyaç duyacağı göç miktarının 

Birlik ülkelerinin kaldırabileceğinden çok daha fazla olacağı öngörüsü bu noktada 

devreye girmektedir. Gerçekten de Avrupa Birliği demografik yapısının yerli nüfus 

aleyhine değişmesini sağlayacak miktarda göç alınmasının AB toplumlarının kabul 

edebileceği bir gelişme olmadığı açıktır. Ancak göçmenlere yönelik olumsuz 

bakışların ve göçleri sınırlayıcı uygulamaların AB ülkelerine yönelik göç talebindeki 

yoğunluğu azaltmadığı ve gelişmiş ülkelerin göç hareketlerine karşı katı tutumu yasa 

dışı kaçak göç miktarının artmasına yol açtığı da gerçektir.159 Bu nedenle Avrupa 

Birliği organlarının göçmen işçi potansiyelinden yararlanmak için yapması gereken, 

Birlik ekonomisinin göçmen işçilerden maksimum faydayı elde etmesine olanak 

tanıyacak ve Avrupa Birliği ülkelerine bu göçmenlerin tam manasıyla uyumunu 

sağlayacak kapsamlı bir göç politikası oluşturmak ve uygulamaktır.  

 Göç hareketleri yoluyla Avrupa Birliği emek piyasalarının işgücü açıklarına 

çare sağlanması seçeneği tüm bu yönleriyle Avrupa Birliği açısından mevcut en 

anlamlı seçenek olarak öne çıkmaktadır. Ancak, Avrupa Birliği demografik yapısının 

genel durumu göz önüne alındığında, AB emek piyasalarının sorunlarını çözmek 

adına, Birlik sathında kadınlar, gençler ve yaşlılar başta olmak üzere bazı nüfus 

gruplarının işgücüne katılım ve istihdam oranlarını artırma seçeneği de göç 

alternatifini destekleyici şekilde kullanılmalıdır. Uluslararası göç seçeneği ile AB 

emek piyasalarına işgücü takviyesi sağlama çözümünün başarısını belirleyecek en 

önemli etken, göç edecek nüfusun eğitim, vasıf ve kültür seviyelerinin Avrupa Birliği 

emek piyasalarına uyum sağlayabilecek ve entegre edilebilecek düzeyde olmasıdır. 

Bu nedenle göç seçeneğinin başarısını etkileyecek en direkt unsurlardan bir diğeri de 

göçe kaynak olacak ülkenin sosyal ve kültürel yapısıdır.   
 

                                                 
159 Timothy J.Hatton, Jeffrey G. Williamson, “What Fundementals Drive World Migration?”, World 
Institute for Development Economics Research Working Paper, 2003, p.20, (Çevrimiçi): 
http://archive.unu.edu/hq/library/Collection/PDF_files/WIDER/WIDERdp2003.23.pdf?url=hq/library/
Collection/PDF_files/WIDER/WIDERdp2003.23.   



3. YAŞLANMAYA KARŞI İŞGÜCÜ KAYNAĞI: TÜRKİYE 

 

3.1. Türkiye’nin Kaynak İşgücü Ülkesi Konumu  

  

Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanmayla birlikte yaşaması beklenen 

işgücü açığının göç yoluyla üçüncü ülkelerden temin edilecek insan kaynağıyla 

kapatılması, bu soruna karşı önerilen çözüm önerilerinin arasında ilk sırada yer 

almaktadır. Göç yoluyla AB emek piyasaları için insan kaynağı sağlama yolunda 

daha çok, Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler arasında işgücünün serbest dolaşımı 

yoluyla emek ihtiyacının karşılanması yolu tercih edilmektedir. Ancak AB üyesi 

ülkelerin hemen tamamının nüfuslarının yaşlanma olgusuyla karşı karşıya bulunması, 

ihtiyaç duyulan işgücünün üçüncü ülkelerden karşılanmasını gerekli kılmaktadır. 

 Avrupa ülkelerinin pek çoğunun tarihinde üçüncü ülkelere göç verme 

geleneği mevcut olsa da, göç almaları nispeten yeni bir olgudur. Özellikle 15. ve 16. 

yüzyıllarda kıta Avrupasından yeni keşfedilen kıta ve topraklara yaşanan yoğun göç 

hareketleri 20. yüzyıl başına kadar hız kaybetmemiştir. Amerika başta olmak üzere 

dünyanın pek çok noktasına Avrupa’dan yönelen bu göçlere ilaveten I. ve II. Dünya 

Savaşları sonrasında Avrupa ülkelerinin yaşadığı büyük yıkımlar ve insan kayıpları, 

Avrupa ekonomilerinin yabancı işgücüne ihtiyaç duymasına yol açmıştır. Ortaya 

çıkan bu emek ihtiyacını karşılamak için Avrupa ülkeleri çeşitli dönemlerde üçüncü 

ülkelerden işgücü transfer etme yoluna gitmişlerdir. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin 

özellikle Sanayi Devrimi’nin ardından ulaştıkları sosyal, ekonomik ve teknolojik 

gelişmişlik seviyesi, gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar için bir cazibe oluşturmuş 

ve bu durum Avrupa’ya göç hareketlerini teşvik eden bir başka neden olmuştur. 

 Nüfusunda yaşadığı insan kaynağı açığını karşılamak için göç seçeneğini 

değerlendirmede Avrupa Birliği’nin geçmişinde işgücü transfer ettiği ülkeler 

arasında Türkiye de yer almaktadır. 20. yüzyıl ortalarında savaştan çıkmış Avrupa 

ekonomileri için ihtiyaç duyulan insan kaynağını göndermiş olan ülkemiz Avrupa 

Birliği’nin yaşlanma gerçeğiyle birlikte ihtiyaç duyacağı işgücünü temin etmede 

geçmişten gelen bu özel deneyimiyle AB emek piyasaları için kaynak bir ülke olma 

noktasında özel bir önem teşkil etmektedir.  
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Türkiye’nin Osmanlı döneminden itibaren Avrupa ile olan yoğun siyasi, 

ekonomik ve kültürel ilişkileri bu bağlamda Türkiye’den Avrupa’ya insan kaynağı 

transferini anlamlı hale sokmaktadır. 600 yıldan fazla süren Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde topraklarının önemli bir bölümü Avrupa’da yer alan Türkiye’nin Avrupa 

kıtası ile etkileşimi Osmanlı döneminden sonra da devam etmiştir. Türkiye 

Cumhuriyetinin kuruluş ve şekillenme döneminde, ülkemizin siyasi ve sosyal 

müesseseleri Avrupa toplumları örnek alınarak yapılandırılmış ve Avrupa özelinde 

Batılılaşma hedefi Cumhuriyet dönemiyle de devam etmiştir. 

Toplumumuzun Avrupa insanıyla yüzyıllardır sürdürdüğü etkileşim ve 

iletişim süreci, Türk insanının Avrupa gerçeğini yakından tanımasını sağlarken aynı 

zamanda Avrupa’da da insanımızın bilinirliğini artırmıştır. Coğrafi olarak Avrupa ve 

Asya kıtaları ve kültürleri arasında önemli bir kesişim güzergahı olan Türkiye 

stratejil konumu ile 20. Yüzyıl boyunca Avrupa’nın içinde yer aldığı Batı ittifakının 

bir parçası olmuş ve uluslararası politikalarını bu yönde şekillendirmiştir. 

Cumhuriyetin ilanından sonra Avrupa ile daha yoğun şekilde işbirliği 

sürdürme politikaları çerçevesinde II. Dünya Savaşının ardından oluşan yeni Avrupa 

rejiminde de Türkiye Batı Avrupa ülkeleriyle olan yakınlaşmasını sürdürmüştür. 

Avrupa ülkeleriyle stratejik ve ekonomik işbirliğini artırma çabaları çerçevesinde, 

1957 yılında 6 üyeyle oluşturulmuş olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna Türkiye 

1959 yılında üyelik başvurusunda bulunmuştur. 

1959 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden ülkemizin Avrupa 

Birliği üyeliği serüveni, Türkiye’nin Avrupa Birliği emek piyasaları için anlamlı bir 

kaynak ülke olmasının diğer nedenidir. Ülkemizin yüzyıllardır süren Avrupa’ya 

entegre olma çabalarının ürünü olarak 1959 yılında yaptığı Avrupa Birliği üyeliği 

başvurusu sonucunda gelinen nokta 2005 yılı itibarıyla başlayan üyelik müzakereleri 

olmuştur. 2011 yılı itibarıyla devam eden müzakere sürecinin yanı sıra Türkiye’nin 

Avrupa Birliği’ne üyeliği konusu hem AB ülkelerinde hem de ülkemiz kamuoyunda 

yoğun şekilde tartışılan bir konu durumundadır. Bilhassa Avrupa Birliği ülkelerinin 

Türkiye’nin üyeliği için takındıkları çekimser tavır ve Türkiye’nin üyeliği için net bir 

tarih belirlenmemiş olması bu alandaki diğer sıkıntılardır. Ancak nüfus yapısı olarak 

Avrupa Birliği’nden farklı parametreler taşıyan ülkemizin AB emek piyasaları için 

ek kaynak oluşturabilecek demografik altyapıya sahip olduğu düşünülmektedir.  
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Ülkemizin Avrupa Birliği emek piyasalarına işgücü sağlayacak bir ülke 

olarak değerlendirilmesi yolundaki en önemli dayanaklardan birisi, Avrupa’ya işgücü 

ihracı konusundaki Türkiye’nin geçmiş tecrübesidir. Türkiye daha 1960’lı yıllarda 

gerçekleştirdiği karşılıklı anlaşmalarla işgücü fazlasını, bu yıllarda savaş yorgunu 

ekonomilerini yeniden yapılandırmak amacıyla işgücü ihtiyacı duyan Avrupa 

ülkelerine ihraç etmiştir. 20. Yüzyıl ortalarında iktisadi açıdan ciddi bir kalkınma 

çabasına giren Batı Avrupa ülkeleri, Türkiye’den gelen insan kaynağından, bu 

kalkınma hamlesi çerçevesinde oldukça fayda sağlarken, Türkiye ise işsizlik 

sorununu bir nebze olsun hafifletme fırsatını elde etmiştir. 

Federal Almanya’ya 1960’larda planlı bir şekilde işçi gönderilmesiyle 

başlayan bu süreç, bugün Avrupa ülkelerinde milyonlarca Türkiye vatandaşının 

yaşamasına kadar devam ede gelmiştir. Avrupa ülkelerine gönderilen Türk işçileri bu 

ülkelerde bilhassa 1960’lı ve 70’li yıllarda gerçekleştirilen ekonomik ilerlemede 

emekleriyle önemli bir katkı sağlamışlardır. Günümüzde Avrupa’da yaşamakta olan 

milyonlarca Türk vatandaşı bulundukları ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar 

sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’den Avrupa’ya ilk göçlerin başladığı 60’lı 

yıllardan, 90’lı yıllara kadar ağırlıklı olarak işçi statüsünde olan Türk vatandaşları 

bugün Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa Birliği ülkesinde kendi işlerine 

sahip olmak suretiyle bulundukları ülkelerde oldukça önemli istihdam ve katma 

değer sağlamaktadır. Bunun yanında birçok Avrupa ülkesinde Türk vatandaşı olan 

sanatçılar, sporcular ve siyasetçiler Avrupa ölçeğinde başarılara imza atmaktadır. 

50 yıl önce Avrupa ülkelerinin iktisadi kalkınmasına katkı sağlamak üzere 

ülkemizden Avrupa’ya yönelen işgücü arzı, Avrupa ülkelerinin 20.yüzyılın ikinci 

yarısında sağladığı ekonomik ilerlemenin önemli taşıyıcılarından birisi olmuştur. 21. 

Yüzyıl başında bu defa demografik gerçeklerin bir sonucu olarak iktisadi sisteminin 

sürdürülebilirliğini sağlama amacını taşıyan Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye bu 

amaç doğrultusunda yardımcı olabilecek bir ülke görünümündedir. Özellikle son 

yıllarda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin ilerlemesi de bu bağlamda 

Türkiye’ye ayrı bir avantaj sunmaktadır. Türkiye’nin Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu 

işgücünü karşılama açısından sahip olduğu tecrübe, AB emek piyasalarının insan 

kaynaklarının gelecekte sürdürülebilirliğinin sağlanması için kaynak ülke olarak 

Türkiye’yi ciddi bir alternatif konumuna getirmektedir.  
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3.1.1. Tarihi Arka plan (Türkiye’den Avrupa’ya İşgücü Göçü) 

 II. Dünya Savaşı Avrupa’da milyonlarca insanın kaybıyla sonuçlanmış ve 

Avrupa ekonomileri tam anlamıyla bir çöküş dönemi yaşamıştır. Savaşın ardından 

yaşanan ekonomik zorlukları aşmak ve iktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla 

Avrupa ülkeleri kendi insan kaynaklarının yetersiz kalması sonucunda üçüncü 

ülkelerden işgücü transfer etme ihtiyacı duymaya başlamışlardır. 

 Avrupa ülkelerinin başlangıçta sanayi üretimlerini artırmak için ihtiyaç 

duydukları ülke dışından işçi transferinde Türkiye Avrupa için önemli bir kaynak 

ülke olmuştur. 1961 yılı Ekim ayında Federal Almanya ile Türkiye arasında yapılan 

ikili anlaşma ile Federal Almanya’ya Türkiye’den programlı işgücü transferi 

başlamıştır. Bu anlaşma ile Türkiye’den bu ülkeye işgücü transferi yapılması ve 

Federal Almanya emek piyasasının ihtiyacı olan işgücünün bu yolla karşılanması 

hedeflenmiştir. Bu işgücü transferi uygulamasını, Türkiye’nin 1964 yılında 

Avusturya, Belçika ve Hollanda, 1965 yılında Fransa ve 1967 yılında İsveç ve 

Avustralya ile yaptığı işgücü transferi anlaşmaları izlemiş ve bu ülkelere de Türkiye 

İş Kurumu aracılığında işgücü ihraç edilmeye başlanmıştır. 

Avrupa ülkeleri bu işgücü transferi programlarıyla, üretimlerini artırmayı ve 

ekonomik kalkınmalarını hızlandırmayı hedeflemişlerdir. Türkiye ise yurtdışına 

işgücü ihraç etmek suretiyle, istihdam fazlası işgücünü azaltmayı, yaşanmakta olan 

işsizlik sorununa bir çare oluşturmayı ve gönderilen işçilerin nitelik kazanarak 

gelecekte Türkiye’ye döndüklerinde ülke ekonomisine faydalı olmalarını 

hedeflemiştir. 1  Ayrıca, Avrupa’ya çalışmak için giden işçilerin kazandıklarından 

memleketlerine gönderecekleri finansal kaynak da Türkiye için Avrupa ülkelerine 

işgücü transfer etme konusunda ciddi bir motivasyon olmuştur. 

 Türkiye’den Avrupa’ya giden işçilerin konumu ele alındığında, ilk giden 

işçilerin genellikle kırsal kesimden gelen, vasıfsız işçiler olduğu görülmektedir. Bu 

noktada dikkat çeken bir diğer husus, Avrupa’ya yönelen bu ilk grup Türk işçilerin 

hemen tamamının erkeklerden oluşmasıdır. Bu işçilerin yurtdışına gitmekteki esas 

amaçları, kendisini geçindirecek bir iş kurmak için sermaye oluşturmak, ailesinin 

ihtiyaçlarını karşılamak için birikim sağlamak veya yatırım yapmak amacıyla para 

                                                            
1 Salih Şahin, “Avrupa Birliği’nde Demografik Dönüşümler ve Türk Nüfusun Geleceği”, Türkiye 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl.12, Sayı 2, Ağustos 2008, ss.187-208, s.200  
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biriktirmek gibi nedenler olmuştur. 2  Türkiye’den Almanya başta olmak üzere 

Avrupa’ya yönelen ilk kuşak “misafir işçiler” belli bir süre çalıştıktan sonra 

Türkiye’ye dönme arzusu taşımalarına karşın, daha sonraki kuşaklar zaman içinde 

bulundukları ülkede yerleşik konum kazanmışlardır. 

 Türkiye’den Avrupa’ya yönelen işgücü transferi 1960’lı yıllarda başladıktan 

sonra hız kazanmış ve Türkiye’den Federal Almanya’ya giden yıllık işçi miktarı 

1964 yılında 66.000 iken 1973 yılında 136.000 kişiye yükselmiş, 1961 ile 1975 

yılları arasında Türkiye’den yurtdışına toplam 790.000 işçi gönderilmiş ve bunun % 

80’lik bir kısmı Federal Almanya’ya yönelmiştir.3 Ancak bu rakamlar Türkiye İş 

Kurumu üzerinden gerçekleşen resmi transferleri ifade etmektedir. 1960’lı yılların 

başlarından 1975 yılına kadar Türkiye’den Avrupa’ya 150 bin dolayında işçinin ise 

yasal olmayan gayrı resmi yollardan gittiği tahmin edilmektedir.4  

 1960’ların başında başlayan ve ortalarında hızlanan Türkiye’den Avrupa’ya 

işgücü göçü, 1970’li yılların ortasında, bu tarihlerde Avrupa’da yaşanan ekonomik 

durgunluğun da etkisiyle yavaşlama eğilimine girmiştir. Türkiye’den Avrupa’ya 

yönelen işgücü göçünü üç aşamalı bir süreç olarak değerlendirildiği görülmektedir: 

 İlk Dönem: 1960’ların başında yaşanan bu ilk dönemde öne çıkan husus 

ülkeler arasında yarı resmi kurumlar eliyle ülkeler arasında işgücü değişimi 

düzenlemeleri yapılması olmuştur. 

 İkinci Dönem: bu dönemle birlikte Türkiye’den F.Almanya’ya işgücü göçü 

hızlanmış ve göçün boyutu büyümeye başlamıştır. 

 Üçüncü Dönem: 1960’lı yılların sonlarından itibaren yurt dışında yaşayan 

Türk işçilerin durumlarının kalıcılaştırılması ve entegrasyon arayışlarının 

başladığı dönemdir. Bu yıllarda Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen yıllık işçi 

miktarının 100.000 kişiye ulaştığı görülmektedir.5  

1961 yılında başlayan Türkiye’den Avrupa’ya işgücü göçü ile birlikte 1975 

yılına kadar sadece Federal Almanya’ya toplam 1 milyon kişi civarında Türk işçinin 

                                                            
2  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları”, 2009, 
(Çevrimiçi): http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa  
3 Nermin Abadan Unat, Turkish Workers in Europe; 1960-1975, Leiden, Bril Publishing, 1976, s.7  
4 Philip L. Martin, The Unfinished Story: Turkish Labour Migration to Western Europe, Geneva, 
International Labour Office Publication, 1991, p.3  
5 Unat, a.g.e., s.16  
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gönderildiği tahmin edilmektedir. 1960’lı yılların ortalarından itibaren bu işçilerin 

ailelerini de yanlarına almaları suretiyle gerçekleşen aile birleşmeleri ve bağımlı 

nüfus artışlarıyla birlikte bu ülkedeki Türk nüfusunun 1975 yılında 1.5 milyona 

yaklaştığı ve bunun 450 bin kişilik bölümünün Türk işçilerinin bakmakla yükümlü 

olduğu aile bireylerinden oluştuğu görülmektedir.6  

1970’li yılların başında Avrupa’da yaşanan ekonomik krizin ardından 

1974’den itibaren Türkiye’den yurt dışına işgücü göçü Batı Avrupa’dan Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika ülkelerine yönelmeye başlamıştır. Özellikle bu ülkelerdeki inşaat 

faaliyetlerinde yer alan Türk müteahhitlerin üstlendikleri projeler için Türkiye’den 

bu ülkelere işçi transferi gerçekleştirmesi 1970’lerin ortalarından sonra Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika ülkelerine Türkiye’den yönelen işgücü göçünün temel nedenidir.  

 Avrupa ülkelerinde 1974 yılından sonra ülke dışından işgücü transferinin 

durdurulmasından sonra bu ülkelere Türkiye’den giden göçmenler daha çok aile 

birleşmesi yoluyla bu ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın aile bireyleri olmuştur. 

Yine bu dönemde Avrupa ülkelerinin bünyelerinde barındırdıkları yabancı işçileri 

ülkelerine gönderme ya da kendi toplumlarına adaptasyonlarını sağlama yolunda 

politikalar benimsemesi, bu ülkelerdeki Türk işçilerin bulundukları ülkelerin 

vatandaşlıklarını almaları yoluyla bu ülkelerde kalıcı olmalarına yol açmıştır. Misafir 

işçi olarak Avrupa ülkelerine giden Türk vatandaşlarının 1970’li yılların ortalarından 

itibaren bulundukları ülkelerde oturum veya vatandaşlık hakkı alarak kalıcı hale 

gelmesinde, bu yıllarda Türkiye’ye dönüş yapan işçilerin geri döndüklerinde 

ülkemizdeki beklentilerinin gerçekleşmemesi de belirgin şekilde rol oynamıştır.7  

 Günümüzde yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 

konusunda farklı olmakla beraber birbirine yakın rakamlar bulunmaktadır. Dışişleri 

Bakanlığı verilerine göre 2009 yılı itibarıyla 4 milyonu Avrupa Birliği ülkelerinde, 

300.000 i Kuzey Amerika’da, 350.000 kişisi de Ortadoğu ve Avustralya’da olmak 

üzere yaklaşık 5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ülke dışında yaşamaktadır.8 

İşgücü olarak değerlendirildiğinde yurt dışında bulunan Türklerin 3 milyon 800 bin 

kişilik bir bölümü bulundukları ülkelerde çalışmaktadır. Yurt dışında çalışan Türk 

                                                            
6 Martin, a.g.e, p.21  
7  Hakan Yıldırımoğlu, “Uluslararası Emek Göçü; Almanya’ya Türk Emek Göçü”, Kamu-İş İş 
Hukuku ve İktisat Dergisi, Ankara, Cilt: 8, Sayı:1, 2005, s.14  
8 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, a.g.e.  
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vatandaşlarının 3 milyon kişilik bir bölümü halihazırda Batı Avrupa ülkelerinde 

bulunmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 4 milyon Türkiye vatandaşı 

yaşarken, bunların 1.3 milyon kişilik bir bölümü de Avrupa Birliği vatandaşlığına 

sahiptir. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük Türk nüfus 2.6 milyon kişi ile 

Almanya’da yaşamakta bunu 370 bin kişi ile Fransa izlemektedir. Avrupa Birliği 

ülkelerinde 2005 yılı itibarıyla 1.2 milyon Türk vatandaşı istihdam edilmektedir.9 

  Avrupa ülkelerine işçi olarak göç etmiş bulunan Türk vatandaşlarının bir 

kısmı günümüzde kendi işlerinin sahibi olmuşlar, bununla birlikte ikinci ve üçüncü 

kuşak Türk vatandaşları arasından, sanatçı, doktor, öğretmen, avukat, mühendis gibi 

çok değişik meslek gruplarında faaliyet gösterenler çıkmıştır. 2008 yılı itibarıyla 

yalnızca Almanya’da faaliyet gösteren Türk girişimci miktarı 72.000 kişiye ulaşmış 

durumdadır. Almanya’da yaşayan Türk girişimcilerin yıllık ekonomik üretim 

değerlerinin 30 milyar Euro’yu aştığı hesaplanmaktadır.10 27 üyeden oluşan Avrupa 

Birliği ölçeğinde ele alındığında, AB’de faaliyet gösteren toplam Türk girişimci 

sayısının 130.000 kişiyi bulduğu tahmin edilmektedir.  

 Ülke dışında yaşayan ve çalışan Türk vatandaşlarının sayısı, ülkemizin 

toplam nüfusunun % 7’lik bir oranına ulaşmış durumdadır. Yurt dışında çalışma 

hayatına da aktif olarak katılan Türk vatandaşlarının ağırlıklı olarak yöneldikleri 

ülkeler Avrupa ülkeleridir. Ülkemiz dışında yaşayan Türk vatandaşlarının %80 

oranındaki bir bölümünün Avrupa ülkelerinde yaşadığı dikkate alınırsa, Türkiye-AB 

ilişkilerinde Avrupa’da yaşayan bu ciddi Türk nüfus önemli bir yer tutmaktadır. 

 Yaşlanma bağlamında Avrupa Birliği toplumlarının karşılaştığı sorunlar ve 

bunlar içinde emek piyasalarının muhtemel işgücü ihtiyacının karşılanması açısından 

Türkiye’nin geçmişten günümüze devam eden yurt dışına işgücü sağlama tecrübesi 

önemli bir örnek teşkil etmektedir. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında devam eden 

tam üyelik müzakereleri süreci de Türkiye’nin işgücü kaynak ülkesi olarak Avrupa 

Birliği’nin geleceğinde ciddi bir alternatif olarak öne çıkmasını sağlayabilecektir. Bu 

noktada Türkiye’nin insan kaynağının niteliği ve gelecekle ilgili demografik 

göstergelerinin durumu önem kazanmaktadır. 

                                                            
9 Greg Austin, Kate Parker, Sarah Schaefer, Turks in Europe: Why are We Afraid?, London, 
Foreign Policy Centre, 2005, p.32  
10 Faruk Şen, Ahmet Güler, Avrupa Birliği ve Almanya’da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü, 
Essen, Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı, 2009, s.5   
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Avrupa Birliği nüfusunun yaşadığı yaşlanma gerçeği ve bunun muhtemel 

ekonomik sonuçları üzerinde yapılan araştırmalarda, yaşlanma neticesinde Avrupa 

Birliği emek piyasalarında yaşanılacak işgücü ihtiyacını göç yoluyla elde edilecek 

insan kaynağıyla karşılama önerisi önemli bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Ancak 

göç seçeneğinin doğası gereği, bu yolla Avrupa Birliği emek piyasalarına yönelecek 

olan işgücü transferinin nitelikleri, işgücü piyasasına uyumu, sosyal ve kültürel 

adaptasyonu ve ekonomik katkısı gibi etmenler, dış göç ile AB işgücü piyasalarına 

destek sağlanması seçeneğinin etkinliğini belirleyici unsurlardır. 

 Göç ile işgücü temini seçeneğinin geçerliliği bağlamında, yaşlanma eğilimi 

taşıyan Avrupa Birliği emek piyasalarının ihtiyaç duyulacak işgücünü sağlayacağı 

kaynak ülkelerin durumu büyük önem arz eder. Her ne kadar nüfusun yaşlanması 

trendi tüm dünya ölçeğinde geçerli bir süreç olarak görülse de, Avrupa’nın özellikle 

komşu bölgeleri halen Avrupa Birliği’nden farklı demografik özellikler taşımaktadır. 

Özellikle Avrupa’ya coğrafi olarak da yakın olan Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Batı 

Asya toplumlarının halihazırda demografik açıdan artan nüfus yapılarına sahip 

olmaları bu bölgeleri işgücü temini açısından cazip hale sokmaktadır. 

 Buna karşın, Avrupa Birliği’nin sosyal, ekonomik, siyasi, yönetsel ve kültürel 

açıdan bu bölgelerden büyük farklılık göstermesi yine bu bölgelerden göç ile işgücü 

temini yolunda bir engel olarak görünmektedir. Bu noktada, Avrupa Birliği tam 

üyeliğine için aday ülke konumunda olan Türkiye öne çıkmaktadır. Gerek Avrupa ile 

tarihi, sosyal ve kültürel bağları, gerekse Avrupa ölçülerindeki demokratik yönetim 

sistemi ile Türkiye Avrupa Birliği için işgücü kaynağı olacak ülkeler arasında farklı 

bir konuma sahip bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin 

kapsamlı ekonomik ilişkileri ve Türkiye’nin Avrupa’ya daha önce 1960’lı yıllardan 

itibaren işgücü göndermiş olması bu yolda Türkiye’nin avantajlarını oluşturmaktadır. 

 Türkiye’nin bu avantajlarına karşın, Avrupa Birliği emek piyasalarına işgücü 

sağlama yolunda bir kaynak olması için önem taşıyan yönü demografik göstergeleri 

ile mevcut işgücünün yapısı ve düzeyidir. Türkiye’nin sahip olduğu demografik 

özellikleri, Avrupa Birliği için işgücü sağlamanın yanında AB ile olan tüm 

ilişkilerini etkileyecek derecede büyük bir öneme sahiptir.  
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3.1.2. Türkiye’nin Demografik Görünümü  

20 yüzyılın başında I. Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun 

dağılmasıyla birlikte Anadolu coğrafyasında kurulan yeni Türkiye devleti, 1923 

yılında Cumhuriyetin ilanı edilmesiyle yepyeni bir yönetim sistemini de hayata 

geçirmiştir. Cumhuriyet rejiminin kurulmasının ardından 1927 yılında ülkemizde 

yapılan ilk nüfus sayımına göre yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin 13.5 milyon 

civarında bir nüfus miktarına sahip olduğunun tespit edildiği görülmektedir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son dönemlerinde uzun yıllar devam eden savaş ve mücadele 

süreçleriyle yaşanan nüfus kayıpları neticesinde, yeni kurulan Cumhuriyetin öncelikli 

konularından bir tanesi de bu nüfus kayıplarını telafi etme çabası olmuştur.  

Nüfus kayıplarını karşılama çabaları kapsamında, Osmanlı İmparatorluğunun 

ardından kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasını 

hızlandırmak amacıyla 1923 yılından 1960’lı yıllara kadar olan süreçte Türkiye’de 

nüfus artışını teşvik edici pro-natalist nüfus politikaları uygulanmıştır. Cumhuriyetin 

ilk yıllarında hayata geçirilen nüfus artışını teşvik edici bu politikalar çerçevesinde, 

memur maaşlarına çocuk zammı verilmesi, 6 ve daha fazla çocuğa sahip ailelere 

ikramiye verilmesi, fert başına düşen çocuk sayısını artırmak için madalya verilmesi 

gibi uygulamalar gerçekleştirilerek nüfusun hızlı şekilde artırılması teşvik edilmek 

istenmiştir.11 Gerçekleştirilen bu pro-natalist uygulamalarla, Türkiye Cumhuriyetinin 

ilk yıllarında ülke nüfusunun, dolayısıyla insan kaynaklarının artırılması suretiyle 

yeni kurulmuş olan Cumhuriyet sisteminin hızlı bir şekilde ekonomik ve sosyal 

açıdan kalkınmasının tamamlanması hedeflenmiştir.  

1963 yılında başlayan planlı döneme kadar Türkiye’de uygulanan nüfusun 

artışını teşvik edici politikalar sonucunda, ülkemizde nüfus artış hızında önemli 

ilerlemeler kaydedilmiş ve Türkiye’de 1940-45 döneminde binde 10.6 olan nüfus 

artış seviyesi 1955-60 arası dönemde binde 28.5 oranına kadar yükselmiştir. 1960’lı 

yıllarla birlikte ülkemizde kamunun nüfus politikalarına bakış açısı değişmiş ve 1963 

yılından sonra Türkiye’de nüfus artışını kontrol altına alma amaçlı anti-natalist 

politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Doğum oranlarındaki artışları kontrol altına 

alma amaçlı Anti-natalist politikaların uygulanması sonucunda 1960 yılından 1980’li 

                                                            
11 Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, 8.B., İstanbul Filiz Kitabevi, 2000, s.99  
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yılların sonuna kadar Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızında önemli bir değişiklik 

meydana gelmezken, bu politikaların neticesi 1980’li yılların başında net bir şekilde 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Nüfus artışlarını kontrol etme amaçlı anti-natalist 

politikaların doğal bir yansıması olarak, 1980’den günümüze kadar olan süreçte 

Türkiye’nin nüfus artış hızı azalma eğilimine girmiştir.12  

 1960’lı yıllardan sonra uygulanan nüfus artışını kontrol altına almayı 

hedefleyen uygulamalar neticesinde Türkiye’nin genel demografik görünümü son 

yıllarda iyice belirgin şekilde ortaya çıkan büyük bir değişimi yaşamaya başlamıştır. 

Uzun yıllar boyunca sürekli olarak genç ve artış gösteren nüfusa sahip bir ülke olarak 

nitelenen Türkiye’nin nüfus yapısının, yaşadığı demografik geçiş süreciyle birlikte, 

zaman içinde gelişmiş ülkelerin demografik karakterine benzemeye başladığı ve 

durağanlaşma işaretleri taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemizde gerçekleşmekte 

olan toplam doğurganlık ve nüfus artış oranlarının uzun yıllardır düşüş eğilimi 

göstermesine ilaveten, bireylerin ortalama yaşam beklentisinin sürekli bir artış 

trendinde olması Türkiye’nin içinde bulunduğu demografik konumun nedenleri 

arasındadır. Ayrıca, ülkemizde 1980’lerden sonra hız kazanan kırsal alanlardan 

kentlere göç hareketleri ile toplumun yaşam eğilimlerindeki değişimler, son yıllarda 

iyice belirgin şekilde ortaya çıkan Türkiye toplumundaki demografik durağanlaşma 

görünümünün diğer önemli nedenlerindendir. 

Türkiye ile ilgili mevcut en güncel demografik veriler Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜIK) tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi (ADNKS) çalışmasının sonuçlardır. TÜIK ADNKS 2010 sonuçlarına göre, 

ülkemiz toplam nüfusu halihazırda önemli miktarlarda artış gösteren bir demografik 

tablo sergilemektedir. Araştırmanın sonuçlarının açık şekilde ortaya koyduğuna göre, 

2000 yılında 67 milyon 800 bin kişi civarında olan Türkiye’nin toplam nüfusu 

yaklaşık 6 milyon kişilik bir artış göstermek suretiyle, 2010 yılı Aralık ayı itibarıyla 

73 milyon 772 bin kişiye ulaşmış durumdadır. TÜİK ADNKS 2010 araştırmasının 

bulgularına göre 2009 yılından 2010 yılına kadar olan dönemde ise Türkiye nüfusuna 

yaklaşık olarak 1 milyon 205 bin yeni kişi eklenmiş ve 2009 yılında 72 milyon 561 

bin kişi olan ülke nüfusu, 2010 yılı itibarıyla 73 milyon 772 bin kişiye ulaşmıştır. 

                                                            
12 Kudret Ulusoy, “Dünya’nın ve Ülkemizin Nüfus Artış Hızındaki Gelişmeler”, Türk Hukuk Sitesi, 
2007, (çevrimiçi): http://www.turkhukuksitesi.com/makale_461.htm 
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Araştırmanın ulaştığı bu rakamlar ışığında 2009 yılında binde 14.5 olan Türkiye’nin 

yıllık nüfus artış hızı 2010 yılında binde 15.9 olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla 

göre bir miktar ilerleme göstermiş olduğu da tespit edilmektedir.13 ADNKS 2010 yılı 

araştırması aynı zamanda, Türkiye nüfusunun cinsiyete göre dağılımını da ele almış 

ve ülkemiz nüfusunun analizini 2010 yılı baz alınarak cinsiyet temelinde ortaya 

çıkarmıştır. Buna göre, 2010 yılında Türkiye toplam nüfusunun 37 milyon 43 bin 

kişisinin erkek ve 36 milyon 679 bin kişisinin ise kadın olduğu tespit edilmiştir. 

Rakamlar oransal olarak değerlendirildiğinde ülkemizde 2010 yılı baz alındığında 

toplam nüfusun % 50.2’si erkek ve % 49.8’i ise kadın nüfustan oluşmaktadır.  

Ülkemizin nüfus artış hızını etkileyen önemli bir faktör olan doğurganlık 

oranları açısından bakıldığında Türkiye’de son 60 yılda bu alanda çok büyük bir 

dönüşüm yaşandığı görülmektedir. Ülkemizde her kadın başına 1950’lerde 6, 

1998’de 2.6 olan çocuk sayısı ortalaması, TÜİK ADNKS 2010 araştırmasının 

sonuçlarına göre 2009 yılı için kadın başına 2.2 çocuk seviyesine kadar gerilemiş 

durumdadır. Bir ülkenin nüfus yapısının sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz 

eden bu göstergenin, ülkemiz için gelecek 10 yılda nüfusun yenilenme seviyesi olan 

kadın başına 2.1 çocuk düzeyine gerileyeceği tahmin edilmektedir.14  Türkiye’nin 

gelişmiş ülkelere kıyaslandığında yüksek olarak değerlendirilen doğurganlık 

oranlarının son yirmi yılda % 40 gibi ciddi bir oranda azalma yaşadığı görülmektedir.  

Toplam doğum oranlarında ülkemizde görülen bu büyük azalmanın nedenleri 

arasında, kadınların ilk evlenme yaşının yükselmesi ile ülke genelinde doğum kontrol 

yöntemlerinin yaygınlaşması gibi sebepler sayıldığı görülmektedir.15   

Türkiye’nin yaşadığı demografik değişimin en belirgin göstergelerinden bir 

tanesi de artış eğilimine giren medyan yaş oranlarıdır. Her ne kadar gelişmiş 

ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’deki medyan yaş ortalamasının halen düşük 

olduğu görülse de, geçmiş yıllara oranla ülkemizin medyan yaşının yükselmekte 

olduğu yadsınamaz bir gerçektir. ADNKS çalışmasının ortaya koyduğu sonuçlara 

göre, 2010 yılı itibarıyla Türkiye nüfusunun medyan yaşı 29.2 olurken, bu ortalama 

                                                            
13 TÜİK,  “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları”, Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu Haber 
Bülteni, Sayı: 19, 28 Ocak 2011, s.1 
14 World Bank, Turkey Labour Market Study, Washington DC., World Bank Publication, 2006, p.2  
15 DPT, “Nüfus, Demografi Yapısı, Göç Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, 8. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, Ankara, DPT Yayını, 2001, s.25  
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erkeklerde 28.7, kadınlarda 29.8 olarak gerçekleşmiş durumdadır. Türkiye’nin 

demografik yapısının gelişmiş ülkelerin nüfus yapısına gün geçtikçe daha fazla 

benzerlikler gösterdiğinin ve yaşlanma gerçeğinin yaklaşmakta olduğunun bir diğer 

işareti de ülkemizde insanların ortalama yaşam beklentisinin düzenli bir şekilde 

artmakta olmasıdır. Ortalama yaşam süresi Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren 

ciddi bir artış göstermiş ve 2005 yılında ülkemizde ortalama yaşam beklentisi 71.1 

olarak belirlenmiştir. Cinsiyete göre uyarlandığında ortalama yaşam beklentisi 

ülkemizde kadınlarda 73.3 ve erkekler için 68.5 olarak gerçekleşmiştir.16 2009 yılı 

sonu itibarıyla ise Türkiye’de ortalama yaşam beklentisi erkeklerde 71.5, kadınlarda 

76.1, toplamda ise 73.2 yaş olarak gerçekleşmiştir.17 

Ülkemizin nüfus yapısında yaşanmakta olan değişiminin bir diğer göstergesi 

de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında kendisini göstermektedir. Türkiye’nin 

yaş piramidi incelendiğinde, 2009 yılı sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun % 26’sının 

0-14 arası yaş grubunda, % 67’lik kısmının ise 15-64 yaş grubunda bulunduğu, yaşlı 

olarak nitelenen 65 yaş ve üstü nüfus grubunda ise toplam nüfusun % 7’sinin yer 

aldığı görülmektedir. ADNKS 2010 araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye’de 2009 

yılı itibarıyla 15 yaş altı genç nüfus kategorisinde yaklaşık olarak 18 milyon 860 bin 

kişi yaşamaktadır. 2009 yılının sonunda ülkemizde 15-64 yaş grubunda, bir başka 

deyişle çalışma çağındaki nüfus kategorisinde ise yaklaşık olarak 48 milyon 600 bin 

kişi bulunmaktadır. Nüfusun yaşlı olarak tanımlanan 65 yaş ve üstü gruplarında ise, 

2009 yılı itibarıyla toplam ülkemizde yaklaşık 5 milyon 79 bin kişi yer almaktadır.18 

Bu demografik göstergelerin sonucuna göre ülkemiz nüfusunun 3’te 2’si gibi büyük 

bir oranının ekonomik açıdan üretken olabilecek çalışma çağında bulunan nüfus 

kesimlerinden oluşmakta olduğu gözlemlenmektedir. 

Toplumun nüfus yapısının yaşlanma sorunu yaşadığının bir ifadesi olan ve 

toplam nüfus içinde 65 yaş ve üstü nüfus kesimlerinin oranının yükselmesiyle 

tanımlanan parametreler açısından değerlendirildiğinde, Türkiye’de 1950’li yıllardan 

itibaren gözlenen yaşlı nüfus miktarının artış eğiliminin devam etmekte olduğu 

görülmektedir. 1955 yılında Türkiye toplam nüfusunun yalnızca % 3.4’ünü oluşturan 

                                                            
16 DPT; Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı, Ankara, DPT Sosyal 
Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Yayını, 2007, s.9 
17 TÜİK, 2009 Yılı Nüfus ve Demografik Yapı İstatistikleri, (çevrimiçi): http://www.tuik.gov.tr    
18 TÜİK, ADNKS 2009 Sonuçları, (çevrimiçi): http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul  
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65 yaş üstü yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı, 1970’de % 4.4’e, 2000 yılında ise 

% 5.7 seviyesine kadar yükselmiştir. Buna karşın aynı dönemde Türkiye’deki 15 yaş 

altı nüfus grupları 1955’de yılında toplam nüfusun % 39’unu oluştururken, 2000 

yılına gelindiğinde bu yaş grubunun Türkiye nüfusu içindeki payının % 29,3 oranına 

kadar gerilemiş olduğu görülmektedir. Türkiye’nin demografik açıdan sergilediği 

geçişkenlik içeren bu tablo, ülkemizde de nüfusun yaş piramidinin süratle gençlerin 

yoğun olduğu bir yapıdan yaşlı nüfus lehine gelişim gösteren bir yapıya doğru evrim 

geçirdiğini ifade etmektedir. Buna karşın ülkemizde çalışma çağındaki nüfus ise son 

yıllarda artış eğilimi göstermiş ve Türkiye’nin çalışma çağındaki nüfusu 1955’lerdeki 

% 55 oranından 2000 yılında gerçekleşen % 64 oranına kadar yükselmiştir. Bu 

durum, Türkiye’nin, “demografik geçiş süreci sırasında nüfus artış hızı düşerken 

işgücü arzının –çalışma çağındaki nüfusun– artış hızının düşmemesi sonucu”19 ortaya 

çıkan “demografik fırsat penceresi” gerçeğini yakalama şansına sahip olduğunu 

göstermektedir. Demografik fırsat penceresi kavramı, en yalın haliyle çalışma 

çağındaki nüfus artışları ve bağımlı nüfus olarak değerlendirilen genç nüfus 

miktarındaki azalmanın aynı dönemde yaşanması ile ortaya çıkan ekonomik atılım 

fırsatını ifade etmektedir. 21. yüzyıl başında Türkiye’nin sahip olduğu halihazırdaki 

nüfus yapısı, karakteristik özellikleriyle ülkemiz açısından gerçekleşme olasılığı 

yüksek olarak değerlendirilen ve önemli bir iktisadi atılım olanağı sunan demografik 

fırsat penceresi beklentisini doğrulayıcı bir görünüm arz etmektedir.  

Türkiye’nin demografik açıdan yaşadığı diğer bir büyük değişim göstergesi 

de ülkemizin son yıllarda daha da yoğun şekilde yaşadığı kırsal ağırlıklı nüfus 

yapısından kentsel nüfusun ağırlıklı olduğu bir toplum düzenine geçiş sürecidir. 

Kırsal alanlardan kentlere yönelen iç göç hareketleri, yalnızca şehirlerin yapısını 

etkilemekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal düzenin iktisadi ve sosyal boyutlarıyla 

yeniden yapılandırılmasını gerektirir. Türkiye’de I.Dünya Savaşı yıllarında % 25 

civarında olan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında ise daha da azalarak % 18 seviyesine 

gerileyen kentsel nüfus oranı20, 1960 ile 2000 yılları arasındaki 40 yılı kapsayan 

dönemde % 25 oranından % 65 düzeyine yükselmiş, diğer bir ifadeyle 1960-2000 

                                                            
19 Cem Behar, Türkiye’nin Fırsat Penceresi; Demografik Dönüşüm ve İzdüşümleri, İstanbul, 
TÜSİAD Yayınları, 1999, s.30  
20 Erik J. Zurcher, Turkey; A Modern History, 3.B., London, Tauris Publishing, 2004, p.164  
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döneminde Türkiye’deki kentsel nüfus 6.9 milyon kişiden 44 milyon kişiye kadar 

ulaşmıştır. 21 2010 yılına gelindiğinde ise Türkiye’deki toplam kentsel nüfusun 

yaklaşık % 76.3 düzeyine kadar yükselmiş olduğu ve bu oranın yaklaşık 56 milyon 

kişiye tekabül ettiği net bir şekilde görülmektedir.22 Kentsel nüfusun ülkemizde 2010 

yılı sonu itibarıyla genel nüfusun 4/3’üne ulaşmış olması ve Türkiye toplam nüfus 

miktarının ağırlıklı bir bölümünün kentsel alanlarda yaşaması, 1960’lı yıllarda 

oluşmuş olan kentsel-kırsal nüfus dengesinin, aradan geçen süre içinde tam olarak 

ters istikamette büyük bir değişime uğradığını göstermektedir.  

Türkiye’de kentleşmenin bu derece yoğun olarak yaşanmasının, ülkemizin 

nüfus artışında yaşanan azalma eğilimi ve demografik yapının değişmesi gibi 

gelişmeler üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kırsal nüfusu ağırlıklı olan ve iktisadi 

üretim mekanizması içerisinde tarım sektörünün payı yüksek bir oranda gerçekleşen 

toplumların toplam doğum oranlarının, kentli nüfusu yoğun olan toplumlara oranla 

daha yüksek olduğu ve bu toplumların daha genç bir nüfus yapısına sahip oldukları23 

yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu nedenle, ülkemizin içinde bulunduğu güncel 

demografik görünümün –sistematik bir şekilde azalmakta olan doğum oranları, 

nüfusun hızla yaşlanması olgusunun yoğunlaşmaya başlaması vb. özellikleriyle- 

toplam nüfus içerisinde kentsel nüfusun yoğun bir şekilde artmasıyla yakından bir 

sebep sonuç ilişkisi içinde bulunduğu görülmektedir.  

Türkiye’de gözlemlenen demografik göstergelerdeki bu değişim temayülü ve 

özellikle nüfusun gelecekte yaşanması muhtemel bir yaşlanma sürecine doğru 

ilerlemesi, başta bağımlılık oranları olmak üzere ülkemizin ekonomik gelişmişliğini 

köklü şekilde etkileyecek bir potansiyel taşımaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de 

1960’larda 0.8 seviyesinde gerçekleşen genç nüfus bağımlılık oranlarının günümüzde 

0.4 seviyesine kadar düşmüş durumda olduğunun görülmesi halihazırda genç 

nüfustaki azalmanın önemli bir işareti sayılmaktadır.24 Bununla birlikte, ülkemizin 

demografik yapısının geçirdiği kapsamlı değişimler sonucu, halihazırda toplamda 

ülkemiz için 10.2 olan yaşlı nüfus bağımlılık oranlarının ise kısa ve orta vadede 

                                                            
21 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, 8.B., İstanbul, İmge Kitabevi, 2004, s.66 
22 TÜİK,  “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları”, 2010,  s.2 
23 Carlo Cipolla, Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi, 2.B., (Çev.) Mehmet Sırrı Sezgin, İstanbul, Ötüken 
Neşriyat, 1992, s.74 
24 World Bank, a.g.e, p.6  
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büyük oranda yükselme eğilimi göstermeyeceği öngörülmektedir. Bu durumun temel 

nedenini ise, ülkemizde yaşlıların toplam nüfus içindeki payının artmasına karşın, 

halihazırda Türkiye’deki çalışma çağındaki nüfus miktarının da artmakta olmasından 

dolayı, kısa ve orta vadede ülkemizde yaşlı nüfus bağımlılık oranlarını karşılayacak 

miktarda çalışma çağında bulunan insan kaynağının mevcut olması oluşturmaktadır. 

Geleneksel olarak genç ve hızlı artan bir nüfus yapısına sahip olan ülke 

görünümündeki Türkiye, mevcut demografik veriler ışığında gayet net bir şekilde 

görüldüğü üzere, 21. Yüzyıl başlarında demografik açıdan gelişmiş ülkelerle benzer 

özellikler sergilemeye başlamıştır. Ülkemizin demografik geçiş sürecinin ileri 

aşamalarına ulaşması anlamına gelen bu gelişmenin iktisadi ve sosyal sonuçları 

Türkiye’nin gelecekteki gelişmişlik seviyesi üzerinde belirleyici olacaktır. 

Bilhassa toplam doğum oranlarında ve kadın başına düşen çocuk miktarında 

gözlemlenen azalmaların Türkiye nüfusunun 21. yüzyıl ortalarında durağanlaşan bir 

nüfus yapısına sahip olacağını gösterdiği açık şekilde gözlemlenmektedir. Özellikle 

yaşlı nüfus kesimlerinin toplam Türkiye nüfusu içindeki oranlarının artması ülkemiz 

nüfus piramidinin yapısını değiştirecek boyuta ulaşabilecektir. Elbette toplam nüfus 

içinde yaşlıların oranlarının artması ülkemiz açısından önemli iktisadi sonuçları da 

beraberinde getirecektir. Buna karşın, emek piyasaları açısından büyük önem taşıyan 

çalışma çağındaki nüfus miktarı bakımından ele alındığında, ülkemizin 21. yüzyıl 

ortalarına kadar işgücü açısından, önemli bir nüfus potansiyeline sahip olduğu 

görülmektedir. Bu önemli insan kaynağı potansiyelinin, kapsamlı politikalarla, doğru 

şekilde kullanılması durumunda, Türkiye’nin gelecekteki iktisadi gelişimi üzerinde 

ciddi oranda pozitif katkılar sağlaması mümkündür.  

Türkiye açısından ciddi bir iktisadi atılım fırsatı sunan emek yapısının bu 

görünümü, aynı zamanda Avrupa Birliği emek piyasalarının demografik ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla da rahatlıkla değerlendirilebilir. Ülkemizin siyasi, sosyal, 

kültürel ve ekonomik açıdan yaşadığı değişimlerle paralel gelişen bu demografik 

sürecin, Türkiye’nin toplumsal yapısının ve ekonomik gelişmişlik seviyesinin 

gelecekte alacağı görünümü derinden etkileyecek derecede önemli bir husus olduğu 

aşikardır. AB emek piyasaları açısından kaynak işgücü ülkesi olarak ele alındığında 

ülkemizin bu demografik yapısı büyük bir önem arz etmektedir. 
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3.1.3.Türkiye Emek Piyasalarının Görünümü  

Geçirdiği kapsamlı demografik dönüşüm sürecine rağmen, günümüzde halen 

büyük miktarda genç nüfusa sahip olan Türkiye emek piyasaları ana hatlarıyla 

ülkenin genel nüfus yapısını yansıtan bir görüntüye sahiptir. Yıllar içinde ülkemizde 

gerçekleşen doğum oranlarının sürekli olarak azalmasına karşılık çalışma çağındaki 

nüfus miktarının artmaya devam etmesi, “demografik fırsat penceresi” olarak 

nitelenen iktisadi kalkınma ve atılım fırsatının ülkemiz ekonomisi için yakın bir 

gelecekte hayata geçebilecek durumda olduğunu göstermektedir. Ancak bu ciddi 

ekonomik atılım fırsatından yararlanabilmesi yolunda Türkiye emek piyasalarının 

mevcut yapısal ve konjektürel özelliklerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Bilhassa, genç ve dinamik nüfus yapısına rağmen ülkemizde işgücüne katılım 

oranlarının halen çok düşük olması ve istihdam oranlarının yeterli düzeyde olmaması 

gibi hususlar emek piyasaları için daha yakın bir ilgiyi hak etmektedir. 

Emek piyasaları açısından değerlendirildiğinde 2010 yılı sonunda toplam 

nüfus miktarı 73 milyonu geçen Türkiye’de, TUİK Hanehalkı ve İşgücü Araştırması 

verilerine göre, 2011 yılı Mart ayı itibarıyla kurumsal olmayan 15 yaş üstü nüfus 

miktarı bir önceki yıla gore 955 bin kişi artarak 53 milyon 242 bin kişiye ulaşmıştır. 

Oransal olarak ifade edildiğinde ise, TUİK’in verilerine göre ülkemizde çalışma 

çağında bulunan nüfus kesimlerinin toplam nüfus içindeki oranının 2011 yılı başı 

itibarıyla %73’e ulaşmış olduğu görülmektedir.25 2007 yılının sonunda ülkemizde 

çalışma çağındaki nüfus miktarının 49 milyon 215 bin olduğu göz önüne alındığında, 

bu veriler ışığında Türkiye’de çalışma çağı nüfusunda hızlı bir artış yaşanmakta 

olduğu açık şekilde görülmektedir. Çalışma çağındaki nüfusta yaşanan bu büyük 

artışa karşın ülkemizde 1980’lerden bu yana sürekli olarak düşüş eğilimi gösteren 

işgücüne katılma oranları son yıllarda küçük miktarlarda artış göstermekte olsa da, 

bu durum Türkiye’nin çalışma çağı nüfusunun potansiyeli düşünüldüğünde oldukça 

yetersiz kalmaktadır. 2007 yılı için Türkiye genelinde % 47.8 olan işgücüne katılma 

oranı26 2011 yılı Mart ayı baz alındığında % 49 oranına ulaşmışsa da, buna karşın 

                                                            
25 TÜİK,  “Hanehalkı İşgücü Araştırması 2011 Mart Dönemi Sonuçları ”, Ankara, Türkiye İstatistik 
Kurumu Haber Bülteni, Sayı: 123, 15 Haziran 2011, s.1 
26 Enis Bağdadioğlu, “Türkiye İşgücü Piyasası”, TÜRK-İŞ Raporu, 2008, s.2, (Çevrimiçi): 
http://www.turkis.org.tr/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/docs/file/web_turkiyeisgucupiyasasi.doc  
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Türkiye emek piyasasının en dikkat çekici özelliklerinden biri olan işgücüne katılım 

oranlarının halen oldukça düşük olması sonucunda ülkemizde 2011 yılı itibarıyla 27 

milyondan fazla insan işgücü dışında kalmakta ya da kalmayı tercih etmektedir.  

Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri kıyaslandığında ülkemizdeki işgücüne katılma 

oranlarının gerek AB ülkelerinde gerçekleşen işgücüne katılma oranlarıyla, gerek AB 

mekanizmalarının Birlik ülkeleri için belirlemiş olduğu işgücüne katılma oranları 

hedefleriyle büyük farklılıklar taşıdığı oldukça barizdir.   

Türkiye genelinde kırsal ve kentsel alanlarda nüfusun işgücüne katılma 

oranları değerlendirildiğinde ise ülkemizde kırsal alanlarda gerçekleşen işgücüne 

katılma oranının (%53), kentlerde gerçekleşen işgücüne katılma oranlarından (%47) 

belirgin şekilde fazla olduğu dikkat çekmektedir. Bu durumun temel nedeni olarak 

kırsal kesimlerde ücretsiz aile işçisi olarak faaliyet gösteren nüfus kesimlerine 

karşılık, kentsel alanlarda çalışanların ve özellikle ücretli istihdam oranlarının daha 

düşük seviyelerde kalması gösterilmektedir. Bilhassa kırsal kesimlerde işgücünde 

daha yoğun şekilde işgücüne dahil olan kadın nüfusun kentlerde aynı şekilde 

istihdamının mümkün olmaması kentsel alanlardaki işgücüne katılma oranlarının 

kırsal alanlara nazaran daha düşük gerçekleşmesinin bir diğer nedenidir. 

TÜİK araştırmasının Türkiye’deki istihdam oranlarıyla ilgili sonuçlarına 

göre, 2010 yılında ülkemizde istihdam geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 545 

bin kişi artmış ve toplamda 23 milyon 286 bin kişiye ulaşmış durumdadır. Bu 

dönemde tarım alanında istihdam edilenlerin sayısı yaklaşık 589 bin kişi artarken, 

tarım dışı istihdamda ise 956 bin kişilik bir artış yaşanmış olduğu tespit edilmiştir.27 

İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında ise bu dönemde toplam istihdam içinde 

tarım sektörünün payının % 24.8, sanayi sektörünün oranının % 20.6, inşaat 

sektörünün oranının % 6.2 ve hizmetler sektörünün payının ise % 48.4 olarak 

ölçümlendiği görülmektedir. Bu oranların geçtiğimiz yıl tarım sektörü için % 23.9, 

sanayi için % 20, inşaat sektöründe % 5.8, hizmetler sektöründe ise % 50.5 olduğu28 

değerlendirildiğinde, 2011 yılı başı itibarıyla ülkemizde halen tarım sektörünün 

önemli bir istihdam mecrası olduğu ve hizmetler başta olmak üzere diğer sektörlerin 

istihdamdaki paylarının artma eğilimi gösterebileceği söylenebilmektedir.  

                                                            
27 TÜİK, a.g.e., s.1 
28 a.g.e., s.2  
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TÜRKİYE KENT KIR 

  2010 2011

  
 2010 2011 

  
  2010 2011

Kurumsal olmayan nüfus (000) 71 105 72 014 49 058 49 346 22 047 22 668

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (000) 52 287 53 242 36 479 36 787 15 808 16 455

İşgücü (000) 25 179 26 103 17 014 17 344 8 165 8 759

    İstihdam (000) 21 741 23 286 14 366 15 150 7 375 8 136

    İşsiz (000) 3 438 2 816 2 648 2 194 790 623

İşgücüne katılma oranı (%) 48,2 49,0 46,6 47,1 51,7 53,2

İstihdam oranı (%) 41,6 43,7 39,4 41,2 46,7 49,4

İşsizlik oranı (%) 13,7 10,8 15,6 12,6 9,7 7,1

    Tarım dışı işsizlik oranı (%) 16,7 13,4 15,9 13,0 20,6 15,5

    Genç nüfusta işsizlik oranı(1)(%) 24,6 19,3 26,4 21,2 20,4 15,2

İşgücüne dahil olmayanlar (000) 27 108 27 139 19 465 19 443 

 

7 643 7 696
(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus  
 

Figür 2. Türkiye İşgücü Piyasasının Durumu (Kaynak: TÜİK Mart 2011 Hanehalkı Araştırması)  

 

Bununla birlikte, 2004 yılında tarımın ülkemiz istihdamındaki payının % 34, 

2006 yılı sonunda % 27 olduğu göz önüne alındığında, Türkiye’de tarım istihdamının 

özellikle son yıllarda oldukça hızlı bir çözülme sürecinden geçtiğini söylemek de 

mümkündür. Tarım istihdamında yaşanan bu çözülmeye paralel şekilde Türkiye 

işgücü piyasalarında kayıt dışı istihdam oranlarında da bariz bir gerileme eğilimine 

girildiği görülmektedir. Kayıt dışı istihdamdaki azalma eğiliminin göstergesi olarak, 

2006 sonunda ülkemizde kayıtlı şekilde çalışanların oranı 2002 yılındaki % 47.9 

seviyesinden % 51.5 düzeyine yükselmiş, aynı dönemde kayıt dışı istihdam oranları 

ise, % 52.1 seviyesinden % 48.5 düzeyine kadar gerilemiştir.29 

TÜİK 2011 yılı başı Hanehalkı Araştırması, ülkemizdeki işgücü istatistikleri 

yanında Türkiye’nin istihdam yapısı ile ilgili önemli veriler de içermektedir. 

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre, 2011yılı başında Türkiye’de istihdam 

edilenlerin % 71.3’ü erkeklerden, % 28.7’si ise kadınlardan oluşurken,  toplam 

istihdamın % 59.3’ü ise lise altı eğitimlilerden oluşmaktadır. Ülkemizde istihdamda 

kır ve kent ayrımı ele alındığında, 2011 yılı başı itibarıyla kentlerdeki istihdam 

oranlarının % 41.2, kırsal alanlarda ise % 49.4 olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte Mart 2011’de ülkemiz emek piyasalarında yer alan insanların % 61.2’si 

                                                            
29 Zafer Yükseler, Ercan Türkan, Türkiye’de Hanehalkı: İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk 
Açısından Analizi, İstanbul, TÜSİAD Yayınları, 2008, s.29 
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ücretli istihdam edilenler olurken, % 25.6’lık bir bölümü kendi hesabına çalışmakta, 

%13.2’lik bir kısmı ise ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilmektedir. Ülkemiz 

ölçeğinde işgücünde yer alan nüfus, yaş ve eğitim durumu açısından incelendiğinde, 

Mart 2011 itibarıyla, işgücüne katılanların % 16.5’inin 15-24 yaş grubundakilerden 

oluştuğu gözlemlenirken, yüksek öğrenime sahip olanların % 78.5’inin, lise ve altı 

eğitime sahip kişilerin % 46.5’nin işgücüne katıldığı tespit edilmektedir.30 

Mart 2011 Hane halkı araştırması ile TÜİK’in ülkemizdeki işgücü hareketleri 

ile ilgili ulaştığı önemli verilerden bir diğeri, bir önceki yılın aynı dönemine göre, 1 

milyon 808 kişi işini değiştirmiş ya da yeni işe başlamış olmasıdır. Bu dönemde işe 

başlayan veya iş değiştirenlerin % 33’lük bir kısmının 25-34 yaş grubunda yer alan 

nüfus kesimlerinden olması ülkemiz istihdam düzeyi ile ilgili bu veriyi daha da 

anlamlı kılmaktadır. Araştırmanın Türkiye işgücü piyasası ile ilgili bu noktada 

ulaştığı ilginç sonuçlardan bir diğeri ise, Mart 2011 itibarıyla işgücü dışında 

kalanların yaklaşık % 53’ünün daha önce başka bir işte çalışmış olduğudur. 

İşgücü piyasaları açısından hayati öneme sahip olan işsizlik oranları 

bağlamında değerlendirildiğinde, Türkiye’de 2010 yılında işsiz sayısı 3 milyon 438 

bin, işsizlik oranı ise %13.7 olarak gerçekleşmiş, kentsel işsizlik oranı % 15.6, kırsal 

işsizlik ise % 9.7 olmuştur. 2011 yılı başı itibarıyla incelendiğinde ise ülkemizdeki 

işsizlik oranlarının ciddi bir azalış göstermiş olduğu ve yaklaşık % 3 oranında 

gerileyerek %10.8 seviyesine geldiği tespit edilmektedir. Bu gelişme sonucunda 

ülkemizde 2010 yılında 3.5 milyon sınırına yaklaşan işsiz sayısının 2011 yılıyla 

birlikte 2 milyon 816 bin kişiye gerilemiş olduğu görülmektedir. 2010 yılında 

kentlerde %15.6, kırsal alanlarda ise % 9.7 olarak gerçekleşen işsizlik oranları 2011 

yılı başında kentler için % 12.6, kırsalda ise % 7.1 düzeyinde gerçekleşmiştir. Tarım 

dışı işsizlik ise 2004 yılında %14.7 iken, 2009 yılı sonu itibarıyla bir önceki yılın 

aynı dönemine oranla 3 puan artışla % 16.6’ya ulaşmış ancak bu oran 2011 Mart 

ayında % 13.4’e gerilemiştir.31 TÜİK 2011 yılı Mart ayı Hanehalkı araştırmasının 

sonuçlarına göre işsizlerin % 32’si bir önceki işi geçici olanlar, % 15’i işten 

çıkarılanlar, % 15.9’u kendi isteğiyle işten ayrılanlar, % 8.5’i yeni mezun olanlar ve 

% 8’i işyerini kapatıp iflas edenlerden oluşmaktadır.  Yine aynı araştırmaya göre 

                                                            
30 TÜİK, a.g.e., s.3  
31 a.g.e., s.2 
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ülkemizdeki işsizlerin 2009 yılı sonu itibarıyla % 72.6’sı erkeklerden oluşurken, % 

60’ı ise lise altı eğitim almış kişilerdir. Araştırmanın bu tespitleri, ülkemizde 

işsizliğin ağırlıklı olarak erkekler ve eğitim düzeyi nispten düşük nüfus kesimleri 

arasında daha yaygın şekilde yaşadığını göstermektedir. Yine bu dönemde ülkemizde 

işsiz konumunda olanların içinde % 11’lik bir bölümün, 2010 yılı içinde çalıştıkları 

işlerden ayrılanlardan oluştuğu görülmektedir. 32   

Türkiye işgücü piyasalarının genel görünümünü içeren TÜİK 2011 yılı hane 

halkı araştırmasının önemli bir diğer sonucu ise Türkiye’de genç nüfus işsizliğin 

oldukça yüksek oranda gerçekleştiği yönündeki tespitidir. 2010 yılında % 24.5 

seviyesinde olan genç işsizliği 2011 yılı Mart ayı itibarıyla % 19.3 düzeyine 

gerilemiş olsa da, halen oldukça yüksek bir seviyede seyretmektedir. Genç işsizlik 

oranları benzer şekilde, pek çok gelişmiş ükede dahi oldukça yüksek oranlarda 

gerçekleşmekte ve hükümetler için çözümü öncelikli gündem maddeleri arasında yer 

almaktadır. Türkiye’nin nüfusunun ağırlıklı bir bölümünün genç nüfus kesimlerinden 

oluştuğu düşünüldüğünde, genç işsizliği konusu ülkemiz emek piyasaları için her 

açıdan önemli bir sorun görünümü arz etmektedir.  

Genel hatlarıyla bakıldığında, 2011 yılı ilk çeyreğinde, Türkiye işgücü 

piyasalarının 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin etkilerinden hızla 

kurtulmakta olduğunu ve işgücüne katılım oranları ile işsizlik oranları konusunda 

oldukça pozitif gelişmeler yaşandığını görmekteyiz. Özellikle geleneksel olarak 

oldukça düşük seviyelerde gerçekleşen işgücüne katılma oranlarının küçük de olsa 

bir artma eğilimi göstermesi ülkemiz emek piyasaları açısından oldukça yeni ve 

olumlu bir durumdur. Benzer şekilde ülkemizde gerçekleşen işsizlik oranlarının 

yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir sürekli olarak azalma eğiliminde olması, Türkiye 

işgücü piyasalarının yeni iş ve istihdam üretme kapasitesinin artırılması yolunda son 

yıllarda gösterilen yoğun çabaların bir sonucudur.  

2011 yılı Mart ayı itibarıyla genel hatlarıyla böyle bir görüntü sergileyen 

Türkiye işgücü piyasalarının yapısal olarak önem arz eden özellikleri, ülkemizin 

iktisadi gelişmesinde emek faktörünün oynadığı kritik rolünün daha net şekilde 

anlaşılmasında büyük önem taşımaktadır. 

                                                            
32 a.g.e., s.3  
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3.1.3.1. Türkiye Emek Piyasalarının Yapısı  

2011 yılı başında en genel hatlarıyla böyle bir görünüme sahip olan Türkiye 

emek piyasalarını yapısal özelliklerinin, gelişmiş ülkelerin işgücü piyasaları ile 

karşılaştırıldığında önemli oranda farklılıklar sergilemekte olduğu bir gerçektir. 

Gerek nicelik gerek niteliksel yönden ülkemiz ve gelişmiş ülke emek piyasaları 

arasında gözlemlenen bu belirgin farklar, Türkiye’nin Avrupa Birliği emek piyasaları 

ekseninde demografik sorunlara bir çözüm seçeneği oluşturabilmesi beklentisinin 

belirleyici noktasını oluşturmaktadır. Emek piyasaları açısından Türkiye ile gelişmiş 

ülkeler arasında görülen bu farklılıkların bir kısmının bu ülkelerin demografik ve 

kültürel yapılarının farklı olmasından kaynaklandığı düşünülse de, Türkiye emek 

piyasalarının kendine özgü karakterinden neşet eden farklılıklar da bu ilişkinin 

anlaşılmasında önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır.  

Türkiye emek piyasalarını diğer ülkelerin işgücü piyasalarından ayıran 

özellikler arasında ilk öne çıkan husus ülkemiz emek piyasasında işgücüne katılım ve 

istihdam oranlarının gelişmiş ülkelere oranla oldukça düşük şekilde gerçekleşmesi 

gelmektedir. Demografik yapıda yaşanan değişimlerin de etkisiyle her yıl çalışma 

çağına ulaşan nüfus miktarı önemli oranda artan ülkemizde, işgücüne katılma 

oranlarının -belli istisnalar dışında- son yıllarda sürekli şekilde düşme eğiliminde 

olduğu görülmektedir. Konuyu ele alan araştırmalarda Türkiye emek piyasalarının 

gelişimi açısından büyük önem arz eden işgücüne katılma oranlarının düşük 

olmasının genel olarak iki temel nedene bağlandığı görülmektedir: 

a) okullaşma oranının artmasıyla birlikte genç nüfusun eğitim sürecinde 

geçirdiği zamanın uzaması sonucunda işgücünde yer alamaması, 

b)  Türkiye’de yıllardır yoğun bir şekilde yaşanan köylerden kentlere yönelen iç 

göç hareketleriyle birlikte, kırsal kesimde özellikle tarım sektöründe ücretsiz 

aile işçisi olarak işgücüne katılan kadınların kentlere göç etmelerinin 

ardından ev hanımı olmaları suretiyle işgücünden ayrılmaları.33 

İşgücünü katılma oranlarının Türkiye’de düşük olmasının sebepleri arasında 

öncelikli olarak, eğitim sistemindeki düzenlemeler neticesinde gençlerin okulda 

geçirdikleri sürecin daha uzun bir zamanı kapsaması gösterilmektedir. Gençler için 
                                                            
33 Zafer Ali Yavan, Türkiye’de İşsizlik: Yapısal ve Yapısal Olmayan Özellikler, İstanbul, TÜSİAD 
Yayınları, 1997, s.29  
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ilk, orta ve yükseköğrenimde geçen sürelerin uzaması, genç nüfusun iş hayatında yer 

almasını doğal olarak geciktirmekte, bu durum da doğal olarak işgücüne katılma 

oranlarını etkilemektedir. Bununla birlikte ülkemizde gençlerin mesleki eğitim veren 

orta öğrenim düzeyindeki okullardan direkt olarak çalışma hayatına geçebilmelerini 

sağlayan düzenlemelerin ülkemiz eğitim sistemi içinde yetersiz olması da işgücüne 

katılım oranlarının düşük olmasında etken bir unsur olarak gösterilmektedir. 

Kadınların ülkemizde işgücüne katılımlarının azlığı, genel anlamda işgücüne 

katılma oranlarının düşüklüğünü etkilerken, kadınlar için işgücüne katılma tercihini 

etkileyen en önemli unsurun kadın nüfusun sahip olduğu eğitim seviyesi olduğu 

görülmektedir. Türkiye’de yaşayan kadınların eğitim düzeyleri arttıkça işgücüne 

katılım oranlarının da artması, eğitim seviyesi ile kadın nüfusun işgücüne katılma 

oranları arasındaki ilişkinin en somut göstergesidir. Türkiye’de kadınların işgücüne 

katılımının düşük olmasının bir diğer nedeni, kırsal yörelerde tarım alanında ücretsiz 

aile işçisi olarak çalışan kadınların, kentlere göç etmelerinin ardından ev hanımı 

konumuna geçmeleri suretiyle işgücü dışında kalmalarıdır.34 Kırsal alanlarda tarım 

sektöründe çalışmak suretiyle önemli bir işgücü potansiyeli oluşturan kadınlar, göç 

ettikleri şehirlerde veya büyük şehirlerdeki istihdam koşullarına genellikle 

uymadıklarından atıl konumda kalmaktadır. Ayrıca göç ile büyük şehirlere yerleşen 

kadın nüfusun vasıf düzeyinin düşük olması nedeniyle işgücüne dahil olduğunda 

elde edeceği gelirin ekonomik açıdan yetersiz olacağı gerçeği, kadınların kentlere 

göçle işgücü dışında kalmalarının bir diğer nedenidir.35   

Türkiye emek piyasalarının en belirgin yapısal özelliklerinden bir diğeri ise 

ülkemizde işgücünde yer alan nüfus kesimleri için gerekli olan istihdam fırsatlarının 

gerek kamu gerek özel sektörde yeterli seviyede oluşturulamamasıdır. İşgücüne 

katılma oranları yıllardır ülkemizde düşüş eğilimi göstermesine rağmen, Türkiye 

emek piyasaları, halihazırda işgücüne dahil olan bireylerin ihtiyaç duyduğu yeterli 

istihdam olanaklarını üretecek beceriden yoksun görünmektedir. Bu bağlamda Devlet 

Planlama Teşkilatı’nın (DPT) 2000-2005 dönemini inceleyen bir çalışmasında, ele 

alınan dönemde ülkemizde çalışma çağı nüfusun % 1.9, işgücünün % 1.3, Gayrı Safi 

                                                            
34 Meryem Koray, Sosyal Politika, 2.B., İstanbul, İmge Kitabevi, 2005, s.366  
35 Hacer Ansal (vd), Türkiye Emek Piyasasının Yapısı ve İşsizlik, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, 2000, s.57  
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Yurtiçi Hasıla’nın ise % 4.4 artmasına karşın istihdamın yalnızca % 0.4 arttığı 

belirtilmiş ve bunun nedeni olarak tarımda yaşanan istihdam azalışı gösterilmiştir. 

Gerçekten de 2000-2005 yılları arasındaki dönemde ülkemizde tarım istihdamı yıllık 

ortalama % 3.3 oranında azalırken, bu azalmayı telafi etmesi beklenen tarım dışı 

istihdam ise ancak yıllık ortalama % 2.5 oranında artış göstermiştir.36  

Konuyla ilgili çalışmalarda ülkemizde yeterli düzeyde istihdam olanakları 

oluşturulamamasının nedenleri olarak kırsaldan kentlere yönelen göç olgusu ve tarım 

sektörünün toplam istihdam içindeki payının hızla azalması gibi nedenler sayılırken, 

bu noktada esas önemli olan etken Türkiye’de çalışma çağındaki nüfusun yıllardır 

ciddi oranlarda artış göstermesidir. Ülkemizin içinden geçtiği demografik dönüşüm 

sürecinin doğal bir sonucu olarak Türkiye çalışma çağı nüfusunun sistematik bir 

şekilde artış göstermeye gelecek yıllarda da devam edecek olması bu noktada sorunu 

karmaşık hale sokmaktadır. Kırsaldan kentlere doğru gerçekleşen göç hareketlerinin 

de devam etmekte olduğu düşünüldüğünde, Türkiye emek piyasalarının bu önemli 

demografik gerçekliklere uyumlandırılması elzem görülmektedir. Bu demografik 

gerçekler ışığında Türkiye’de süratli şekilde artmakta olan çalışma çağındaki nüfusa 

yetecek istihdam imkanlarının sağlanabilmesi için yıllık 500 ila 600 bin arası 

istihdam fırsatı oluşturulması gerektiği belirtilmektedir.37 

Türk emek piyasasının gelişmiş ülkelerden farklılaştıran kendine özgü diğer 

özelliği ise tarım sektöründe, son yıllarda düşmesine rağmen, halen yüksek bir 

istihdam oranı barındırması, buna karşın tarımda verimliliğin düşük olmasıdır. 38 

Günümüzde Avrupa Birliği başta olmak üzere ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde 

toplam istihdamda % 4-5 oranında yer tutan tarım sektörünün payı ülkemizde 2010 

sonu itibarıyla % 25’ler düzeyindedir. Son yıllarda yaşanan hızlı kentleşmeyle 

birlikte tarımda gerçekleşen istihdam oranları azalma eğiliminde olsa da ülkemizde 

tarım sektörünün en azından bir süre daha, özellikle kırsal kesimde yaşayan nüfus 

açısından ciddi bir gelir kaynağı ve Türkiye emek piyasaları için önemli bir istihdam 

alanı olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. 

                                                            
36 DPT, 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2007-2013, Ankara, DPT Yayın ve Temsil Dairesi, 2006, s.47  
37 Hakan Ercan, “AB Sosyal Politikası Çerçevesinde Türkiye’nin İstihdam Stratejisi”, TİSK Akademi 
Dergisi, Cilt I, Sayı 2, 2006, s.50-63, s.54    
38 Seyfettin Gürsel (vd), Türkiye’de İşgücünün Kurumsal Yapısı ve İşsizlik, İstanbul, TÜSİAD 
Yayınları, 2004, s.30  
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Ülkemiz emek piyasalarında herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı 

olmadan çalışanların oluşturduğu, “kayıt dışı istihdam”ın gelişmiş ülke emek 

piyasalarına göre oldukça büyük oranda olması Türkiye emek piyasalarının bir diğer 

karakteristik özelliğidir. En genel hatlarıyla tanımlandığında herhangi bir sosyal 

güvenlik kurumuna kayıtlı olmadan dolayısıyla sosyal güvenceden mahrum şekilde 

çalışanları kapsayan kayıt dışı istihdamla ilgili oranların ülkemizde yüksek olmasının 

önemli nedenlerinden birisi, tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak çalışan 

kişilerin halizhazırda büyük miktarlarda olmasıdır. Bununla birlikte özellikle kentsel 

alanlarda hizmet ve sanayi sektörlerinde, işgücü maliyetlerini düşürmek amacıyla 

işverenlerin kayıt dışı istihdama yöneldikleri de yadsınamaz bir gerçektir. Ancak son 

yıllarda Türkiye emek piyasalarında toplam istihdam edilenler arasında ücretlilerin 

oranlarının yükselmesi ve tarım sektöründe istihdamın azalmasıyla birlikte genel 

olarak kayıt dışı istihdamın da azalma eğilimine girmeye başladığı görülmektedir.  

 Türkiye’nin demografik gerçekliğinin etkisiyle nüfusun 15-64 yaş grubunda 

bulunan çalışma çağındaki nüfus bölümünün miktarının büyük olması, ülkemiz emek 

piyasasının işgücü arzı kapasitesinin oldukça yüksek olduğunun göstergesidir. Buna 

karşın işgücünün istihdam edilebilirliği açısından önemli bir faktör olan eğitim 

düzeylerinin, son yıllarda belirgin iyileşmeler görülmekte olsa da, Türkiye emek 

piyasaları açısından düşük olduğu belirtilmektedir.39  1994-2004 yılları arasındaki 

dönemde Türkiye’de toplam işgücü ve istihdamın eğitim seviyelerinde iyileşmeler 

gerçekleştiği istatistik verilerden belirgin şekilde gözlemlenebilmektedir. Buna göre, 

1994 yılında istihdamda yer alanların % 15’i okur yazar olmayanlardan oluşurken, 

bu oran 2004 yılında % 7.8’e kadar gerilemiştir. 2004 yılında istihdamda yer 

alanların % 49’u ilkokul mezunlarından oluşurken, 2010 yılı sonunda istihdam 

edilenlerin yaklaşık % 60’lık bir bölümünün lise altı eğitimli kişilerden oluştuğu 

görülmektedir. İstatistik verilerden de açık şekilde anlaşıldığı üzere, ülkemiz 

genelinde istihdam edilenlerin eğitim seviyesinde kaydedilen ilerlemelerin henüz 

yeterli düzeyde olduğunu söylemek mümkün değildir. Türkiye için işgücünün vasıf, 

kalite ve eğitim seviyesinin artırılabilmesi yolunda, eğitim ve isthidam dengesinin 

oldukça hassas kurulması gerektiği aşikardır.  

                                                            
39 Neşe Algan, Mustafa Ildırar, Güçlü ve Büyük Türkiye Ekonomisi için Üretim ve İstihdam 
Politikaları, Ankara, TİSK Yayınları, 2003 
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Gelişmiş ülkelerin emek piyasalarının en belirgin karakteristik özellikleri 

arasında bu piyasalarda istihdam edilenlerin büyük bir çoğunluğunu ücretliler 

oluşturması bulunmakadır. Türkiye açısından ücretlilerin toplam emek piyasası 

içindeki konumları değerlendirildiğinde ülkemizin bu noktada gelişmiş ülke emek 

piyasalarının oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir. Avrupa Birliği başta olmak 

üzere gelişmiş ülkelerde gerçekleşen toplam istihdamın %70-80’lik bölümünü 

oluşturan ücretlilerin oranının ülkemizde son yıllarda kaydedilen ilerlemelerle ancak 

% 60 seviyesine erişebildiği gözlemlenmektedir. 2010 yılı sonunda ülkemiz emek 

piyasalarında ücretli istihdam edilenlerin oranı % 61.2 olurken, Türkiye emek 

piyasalarında sıklıkla görülen bir kategori olan kendi hesabına çalışan veya işveren 

konumunda olanlar % 25, ücretsiz aile işçileri ise toplam istihdam içinde % 13 

oranına sahip durumdadır. 40 Ülkemiz emek piyasasında halen önemli bir yere sahip 

olan kendi hesabına çalışanlar ile ücretsiz aile işçisi konumunda olanların istihdam 

içindeki oranları geçmişe oranlar nispeten azalma göstermiş olsa da bu oranlar halen 

oldukça yüksek durumdadır. 2007 yılı rakamlarıyla değerlendirildiğinde ülkemizde 

yaklaşık 11 milyon ücretli çalışan bulunurken, yaklaşık 5 milyon kişinin de kendi 

hesabına çalışır durumda olduğu belirtilmektedir.41   

Türkiye emek piyasalarının kayda değer önemli yapısal özelliklerinden birisi 

de yaşanan yüksek işsizlik oranlarıdır. 2011 yılı başında % 10.8 düzeyinde görünen 

toplam işsizlik oranları ve 3 milyon kişinin üzerindeki işsiz sayısı, ülkemizdeki 

işgücüne katılma oranlarının azlığı ile birlikte düşünüldüğünde Türkiye emek 

piyasaları açısından büyük bir önem arz etmektedir. İşgücüne katılma oranlarının 

halen % 50 seviyesinin altında gerçekleştiği ülkemiz emek piyasasında işsizlik 

oranları AB emek piyasalarının da oldukça gerisinde kalmış gözükmektedir. 

İşsizlik oranları açısından ülkemiz emek piyasaları ele alındığında en çarpıcı 

hususlardan bir tanesi, 1970’lerde Türkiye’de % 6 dolayında gerçekleşen işsizlik 

oranlarının ülkemizin katettiği ekonomik gelişme seviyesine rağmen 2000’li yıllarda 

% 10’lar düzeyine ulaşmasıdır.42 Özellikle çalışma çağına gelen nüfus miktarının her 

                                                            
40 Yasemin Bozdağlıoğlu, “1990’dan Günümüze Türkiye İşgücü Piyasası ve İstihdam Yapısının 
Analizi”, 2004, s.4, (çevrimiçi): http://www.akademikbakis.org/sayı11/makale/bozdaglioglu.doc    
41 Enis Bağdadioğlu, a.g.e.  
42 Rahmi Yamak, Zehra Maraş, “Türkiye’de İşgücüne Katılma ve İşsizlik”, TİSK Akademi Dergisi, 
Cilt I, Sayı 2, 2006, s.64-77, s. 69  
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yıl büyük oranlarda artması ve ülkemiz ekonomisinin bu nüfusun tamamını istihdam 

etmekte zorlanması nedeniyle işsizlik uzun yıllardır Türkiye’de sosyal politika 

alanında öncelikli sorunlar arasında yer almaktadır. Son yıllarda ülkemizde yükselme 

eğilimine karşı ciddi çabalar sarfedilen işsizlik olgusunun özellikle gençler arasında 

yaygın hale gelmesi, ekonomik açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da Türkiye’nin 

yakın bir gelecekte önemli bir soruna açık olduğunu göstermektedir.   

Genel hatlarıyla böyle bir yapıya sahip olan Türkiye emek piyasaları, 

ülkemizin tam üyelik için müzakereler yürüttüğü Avrupa Birliği mekanizmaları 

tarafından da yakından izlenmektedir. Avrupa Birliği, ülkemizin adaylık sürecini 

değerlendirdiği “2007 yılı Türkiye İlerleme Raporunda”, Türkiye emek piyasalarını 

şekillendiren temel faktörleri, “düşük işgücüne katılım oranları, kadınlar başta olmak 

üzere düşük olan istihdam seviyesi, genç işsizliğinin yüksek seviyede gerçekleşmesi, 

kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve işgücü piyasalarında kırsal ve kent ayrımının 

büyük olması” olarak nitelendirmiştir.43  Avrupa Birliği’nin hazırlamış olduğu bu 

raporda AB ile Türkiye emek piyasaları arasındaki yapısal farklar ortaya konulmuş, 

ve ülkemizin Avrupa Birliği tam üyeliği yolunda işgücü piyasasındaki yapısal 

eksiklerin giderilmesinin gerekliliği belirtilmiştir. Özellikle ülkemizde işgücüne 

katılım oranlarının Avrupa Birliği hedeflerinin oldukça altında gerçekleşmesi ve 

kadınların istihdamında Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında önemli farklar emek 

piyasaları bağlamında öncelikli olarak ele alınması gereken alanlar olarak tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte AB ölçeğinde ciddi şekilde mücadele edilen kayıt dışı 

istihdam olgusuna karşı, Türkiye’de gerçekleşen kayıt dışı istihdam oranlarının halen 

çok yüksek olması ve kayıt dışı istihdama karşı çabaların artırılması gerekliliği de bu 

raporda vurgulanan önemli hususlar arasındadır.  

Demografik açıdan önemli fırsatlarla karşı karşıya bulunan ülkemizin emek 

piyasalarının yapısı açısından özellikle Avrupa Birliği üyeliği bağlamında alması 

gereken bir takım önlemler olduğu aşikardır. Türkiye’nin demografik faktörlerden 

kaynaklanan avantajlarını iktisadi sonuçlara dönüştürebilmesi için öncelikle emek 

piyasasında işgücüne katılım ve istihdam oranlarını artırması ile işgücünün vasıf, 

beceri ve eğitim seviyesini yükseltmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

                                                            
43 European Commission, “Turkey 2007 Progress Report”, COM 63, Brussels 2007, p.53, (çevrimiçi): 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/turkey_progress_reports_en.pdf  
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3.1.3.2. Türkiye Emek Piyasaları ve İşsizlik 

Yapısal özellikleri açısından ekonomik olarak gelişmiş ülkelerden oldukça 

farklı bir görünüm arz eden Türkiye emek piyasalarının en büyük sorunlardan 

birisinin yüksek işsizlik oranları olduğu net bir şekilde görülebilmektedir. Türkiye’de 

yıllar içinde çalışma çağındaki nüfus artmasına rağmen, işgücüne katılım oranları 

sürekli şekilde düşmekte, buna karşın istihdam oranları bir türlü istenilen düzeyde 

artış gösterememektedir. Geleneksel olarak Türkiye’de uzun bir dönem boyunca 

istihdamın ana taşıyıcısı olan tarım sektörünün ülke ekonomisindeki yerinin son on 

yılda hızla azalmasıyla birlikte işsizlik sorunu ülkemizde yeni bir boyut kazanmıştır. 

Buna ilaveten, en son 2001 ve 2009 yıllarında olmak üzere Türkiye’nin çeşitli 

dönemlerde yaşadığı yerel ve global ekonomik krizler de ülkemizde işsizliğin 

artması ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan faktörler olmuştur. 2010 yılı verileri net 

bir şekil de ortaya koymaktadır ki, ülkemizde gerçekleşen işsizlik oranları, Avrupa 

Birliği başta olmak üzere ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerin emek piyasalarında 

kaydedilen işsizlik rakamlarının çok üzerinde seyretmektedir. 

Kırsal alanlardan kentlere göçlerin artması, düzensiz ve plansız şehirleşme ve 

nüfus artış hızının yüksek olması, ülkemizde işsizlik sorunun zaman içinde ciddi 

boyutlara ulaşmasına yol açmıştır. Ülkemizde işsizlik 1980’li yıllardan sonra önem 

kazanmış bir sorun olarak değerlendirilmekte ve bu dönemden itibaren Türkiye’de 

işsizlik oranının yüzde 7- 8 seviyesinde seyrettiği görülmektedir. Türkiye’de işsizlik 

açısından 2001 krizi önemli bir dönüm noktası oluşturmuş, bu krizle birlikte %10 

oranını aşan işsizliğin azaltılması mümkün olmamıştır.44 Buna ilaveten 2009 yılında 

yaşanan global kriz ve tarımdaki çözülmenin hızlanması da Türkiye emek piyasaları 

için işsizlik sorununun daha da büyümesini sağlamıştır. En genel hatlarıyla ülkemiz 

emek piyasalarında yaşanan işsizlik sorununun sebepleri şöyle sıralanabilir: 

 Türkiye’nin yüksek nüfus artış hızı işsizliğin önemli nedenlerinden biridir. 

 Tarım sektörü istihdamında yaşanan çözülme ve işgücünün tarım dışı 

sektörlere yönelmesi işsizliğin bir diğer nedenidir. 

 Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye’de henüz istenilen seviyeye ulaşmaması 

işsizlik oranlarını olumsuz yönde etkilemektedir.  
                                                            
44 MÜSİAD, 2008 Yılı Türkiye Ekonomisi; Demokrasi ve İstikrar İçinde Kalkınma, İstanbul, 
MÜSİAD Yayınları, 2008, s.163 
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 Türkiye’de işsizliğin önemli nedenlerinden birisi de emek piyasasında işgücü 

maliyetlerinin yüksek olmasıdır.   

 Ülkemiz ekonomisinin yatırımlar için sermaye yetersizliği ve yeterli yeni 

istihdam olanakları sağlanamaması işsizliği artırıcı bir rol oynamaktadır.45 

Görülmektedir ki ülkemizde yoğun şekilde yaşanan işsizlik sorununun pek 

çok farklı nedenleri bulunmaktadır. Bunlar içinde, yukarıda da belirtilen ve nüfus 

artışıyla birlikte ortaya çıkan işgücü arzına yetecek derecede iş ve istihdam olanakları 

sağlanamaması işsizlik sorununun tartışmasız birincil nedenini oluşturmaktadır.  

Demografik faktörlerin etkisiyle her yıl çalışma çağındaki nüfus miktarı önemli 

ölçüde artış gösteren Türkiye’de, bu çalışma çağındaki nüfusun gereksinim duyduğu 

oranda iş sahaları ve istihdam olanakları sağlanamamaktadır. Bunun sonucunda 

işgücüne katılım oranlarında ciddi azalmalar yaşanmasına rağmen, işgücüne katılan 

nüfus kesimleri için yeterli istihdam olanakları oluşturulamadığından dolayı işsizlik 

sorunu süreklilik arz eder konuma gelmiş durumdadır. Buna ilaveten, ülkemizde 

işsizliğin çözümü yolunda bazı dönemlerde uygulamaya konulan çözüm önerileri ve 

politikalarda istikrarın yakalanamaması, insan kaynakları planlaması ve yönetiminin 

doğru şekilde yapılamaması sorunu derinleştirici rol oynamaktadır. Ayrıca, sanayi ve 

hizmetler sektörlerinin artan işgücü arzını karşılayacak seviyede nitelikli istihdam 

seçeneklerinin oluşturamaması da Türkiye emek piyasalarında görülen işsizlik 

sorununun önemli nedenleri arasında sayılmaktadır.46 

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi önünde ciddi bir engel 

teşkil eden işsizlik gerçeğinin özellikle genç nüfus kesimleri arasında yaygın olması 

Türkiye’deki işsizlik sorunun çok önemli bir boyutudur. TÜİK rakamlarına göre 

Türkiye’de işsizlik yaş gruplarına göre incelendiğinde 2010 yılı sonu itibarıyla en 

yüksek işsizlik oranlarının (% 24,6) 15-24 yaş arası genç nüfus arasında gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu oranlar iş bulma ve istihdam konusunda Türkiye’de gençlerin en 

dezavantajlı kesimi oluşturduğunu ve istihdam imkanlarının deneyimi, beceri ve 

vasıf düzeyi yeterince gelişmemiş gençler için kısıtlı olduğunu göstermektedir.47   

                                                            
45 Ahmet AY, Türkiye Ekonomisi; Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Konya, Çizgi 
Kitabevi, 2007, s.83  
46 Sedat Murat, Dünden Bugüne İstanbul’un İşgücü ve İstihdam Yapısı, İstanbul, ITO Yayınları, 
2007, s.323  
47 Hacer Ansal (vd), a.g.e., s.19    
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Gençler arasında işsizliğin yaygın olmasının yanı sıra, Türkiye emek 

piyasalarında yaşanan işsizlik sorunun hemen her dönem sabit kalan bir takım 

karakteristik özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Ülkemizde erkeklerin işsizlik 

oranlarının kadınlara oranla sürekli şekilde yüksek olması, yüksek eğitime sahip 

kişilerin orta ve altı eğitime sahip nüfus kesimlerinden daha yüksek işsizlik 

oranlarına sahip olması ve işsizliğin ülkemizde şehirlerde kırsal yörelere kıyasla hep 

daha yüksek olması48  bu karakteristik özelliklerin başlıcaları arasındadır. Esasen, 

Türkiye emek piyasalarında yaşanan işsizlik sorunsalının bu özellikleri yine 

ülkemizin demografik görünümüyle yakından ilgilidir. Bu nedenle Türkiye’de 

işsizliğin nitelikleri sayıldığında, işsizliğin ülkemizde kentlerde daha yoğun, eğitim 

seviyesi yüksek olanlarla gençler arasında yaygın ve tarım dışı alanlarla oldukça 

yüksek bir görünüme sahip olduğu söylenebilir. Bunlara ilaveten ülkemizde görülen 

işsizliğin son yıllarda önem kazanan niteliklerinden bir diğeri de, uzun süreli 

işsizliğin işgücü piyasasında yaygınlaşma eğilimi göstermesidir. 49  Gerçekten de 

Türkiye emek piyasalarında özellikle kriz dönemlerinde uzun sureli işsizlik 

olgusunun yaygınlaşması aynı zamanda ülkemiz işgücünün nitelik yapısıyla ilgilidir. 

Ülkemiz emek gücünün nitelik ve vasıf seviyesinin artırılması ve bireylerin mesleki 

donanımlarının güçlendirilmesi uzun surely işsizlikle mücadele yolunda ülkemizde 

atılması gerekli adımlar arasında değerlendirilmektedir.  

Türkiye’deki işsizlik sorununun boyutunun ve niteliklerinin değerlendirildiği 

bir çalışmada ülkemizin işsizlik sorunu dönemsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır: 

 Türkiye’de işsizliğin en önemli nedenlerinden birisi 1950’li yıllarda 

başlayan iç göç olarak değerlendirilmektedir. Yaşanan iç göç süreçleriyle 

birlikte yoğunlaşan hızlı kentleşme ve nüfus artışı işsizlik sorununun 

artmasını kaçınılmaz şekilde beraberinde getirmiştir. 

 1960’lada başlayan planlı dönem ve yurt dışına işçi gönderim 

uygulamaları ile birlikte Türkiye’de istihdam ve işsizlik sorununun 

çözümüne yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 

 1970’lerde yaşanan ekonomik krizler ve ekonomi içinde borç yükünün 

artması ile ülkemizin istihdam sorunu daha da büyümüştür. 

                                                            
48 Zafer Ali Yavan, a.g.e, s.33 
49 MÜSİAD, a.g.e, s.163 



 
 

191

 Türkiye’de 1980’lerden sonra benimsenen liberal ekonomik kalkınma 

politikalarıyla birlikte üretim biçimlerinin değiştirilmesi ve özelleştirme 

uygulamaları sonucunda ülkemizde istihdam ve işsizlik sorununun yeni 

bir boyut kazandığı değerlendirilmesi yapılmaktadır.50  

Tüm bu veriler ışığında, Türkiye emek piyasalarında görülen işsizliğin 

temelinde yapısal sorunlardan kaynaklanan ve buna bağlı olarak nitelikli ve uzun 

süreli iş olanakları üretmekte yeterli düzeyde başarı sağlanamaması bulunmaktadır. 

Demografik gerçekler kapsamında nüfus miktarı artmaya devam eden ve çalışma 

çağı nüfusuna her yıl önemli miktarlarda insan ekleyen Türkiye’de işsizlik sorununu 

çözebilmek için bu insan kaynağı potansiyelinin gereksinim duyduğu is ve istihdam 

olanaklarını sistematik şekilde oluşturmak gerekmektedir. Ayrıca, kısa vadede 

ülkemizde işsizliğin işgücü piyasalarında yapısal nedenlerden dolayı yeterli talep 

olmaması ekseninde büyümesi, işsizlik sorununun çözümünün uzun vadeli büyüme 

stratejilerinde aranmasını gerektirmektedir. Her ne kadar 2002 krizini takip eden 

yıllarda yakalanan yıllık ortalama % 4.5 oranındaki ekonomik büyüme, gerçekleşen 

verimlilik artışları nedeniyle aynı oranda istihdama yansımamış olsa da, ülkemizde 

işsizlik sorununun çözümü, ekonomik büyüme ekseninde yeni istihdam sahaları 

oluşturmaktan geçmektedir. İstihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak yolunda hem 

vasıfsız işçiler için iş olanakları oluşturmak hem de işgücünün nitelik seviyesini 

artıracak önlemler üzerinde yoğunlaşılması önem taşımaktadır.51  

Demografik açıdan ekonomik atılım yapabilecek bir “fırsat penceresi” 

potansiyeline sahip olan ülkemizin, bu potansiyeli gerçek anlamda bir fırsata 

dönüştürebilmesi, mevcut insan kaynakları için nitelikli istihdam olanakları 

oluşturmakla mümkün olacaktır. Dinamik nüfus grupları için yeni istihdam 

olanakları oluşturmanın yanı sıra, Türkiye aktif işgücü fazlasını tarihte örnekleri 

görüldüğü üzere, işgücü ihtiyacı bulunan ülkelere ihraç edebilir. Bu noktada, işsizlik 

ekseninde başarılı bir mücadele ortaya koymak ve işgücü fazlasını başarılı ve 

sistematik bir şekilde ihtiyaç duyan ülkelere ihraç edebilmek için Türkiye’nin emek 

gücünün vasıf düzeyini artırıcı önlemler alması ve işgücünün potansiyelini geliştirici 

uygulamaları hayata geçirmesi gerekmektedir.  

                                                            
50 Aysen Tokol, Sosyal Politika, 2.B., Bursa, Vipsaş Yayınları, 2000, s.114 
51 A.g.e. s.135  
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3.1.4. Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Süreci 

Yaşlanma gerçeğiyle birlikte Avrupa Birliği’ni oluşturan toplumların emek 

piyasalarında ortaya çıkması beklenen işgücü ihtiyacının karşılanması bağlamında 

işgücü kaynak ülkesi olarak anlam kazanabilecek bazı ülkeler bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği’ne komşu bölgelerde yer alan ülkelerin bazıları gibi, Birlik ile ortak 

sınırlara sahip olmayan ve toplumsal demografik özellikleri AB ülkelerinden büyük 

farklar içeren üçüncü ülkeler de Avrupa Birliği emek piyasalarında yaşlanma ile 

gereksinim duyacakları insan kaynağını sağlayabilecek durumdadır. 

Tarihten günümüze Avrupa ülkeleri ile köklü ekonomik, sosyal ve siyasi 

ilişkilere sahip olan Türkiye bu özelliğiyle Avrupa Birliği emek piyasalarının işgücü 

ihtiyacını karşılamada işgücü kaynak ülkesi yolunda önemli bir seçenek olarak öne 

çıkmaktadır. Topraklarının büyük bir bölümü Avrupa kıtasında yer alan Osmanlı 

İmparatorluğu döneminden itibaren Türkiye, Avrupa ülkeleri ve toplumlarıyla 

karşılıklı bir etkileşim ve iletişim içinde olagelmiş ve 19. yüzyıl ortalarından itibaren 

Osmanlı İmparatorluğu topraklarında gerçekleştirilen Tanzimat reformlarıyla Avrupa 

devletler sisteminin bir parçası olma amacını ortaya koymuştur. Gerek iktisadi, gerek 

kültürel gerek de askeri alanda yaşanan bu ilişkiler, insanımızın Avrupa 

toplumlarıyla daha yakından tanışmasını beraberinde getirmiştir. 20. yüzyılla birlikte 

önce Cumhuriyetin ilanı ve ardından 1950’li yıllardan günümüze kadar süregelen 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye olma perspektifi ile birlikte ülkemizin 

Avrupa kıtasıyla olan karşılıklı ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçilmiştir. 1960’lı 

yıllarda bazı Avrupa ülkelerinin, o dönem iktisadi gelişimlerini hızlandırmak için 

ihtiyaç duydukları işgücünü Türkiye’den karşılamışlar ve bu şekilde Avrupa’ya 

yönelen Türk işçiler Avrupa’da bugün yaşayan Türk nüfusun temelini oluşturmuştur.   

II. Dünya Savaşı’nın ardından oluşan iki kutuplu Dünya sisteminde Avrupa 

ülkelerinin bir bölümü gibi Türkiye de Batı Bloku içinde yer almış, bu da Avrupa ile 

ülkemizin ilişkilerinin daha da gelişmesine yol açmıştır. Aynı yıllarda Avrupa’da 

başlayan işbirliği ve kalıcı barış çabaları sonucu ortaya çıkan oluşumlar Türkiye’nin 

dış politikada ilgi alanına girmiştir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti 1949 yılında 

Avrupa Konseyine, 1952 yılında ise Komünizm tehlikesine karşı bir savunma örgütü 

olarak kurulan Kuzey Atlantik İttifakına (NATO) üye olmuştur.  
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Avrupa ölçeğinde ekonomik işbirliğini sağlamak amacıyla 6 Avrupa devleti 

(Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg) tarafından 1957 

yılında kurulmuş bulunan Avrupa Topluluğu’nda yer almak isteyen Türkiye üye 31 

Temmuz 1959 tarihinde Topluluğa üyelik için başvuruda bulunmuştur. Topluluğun 

Türkiye’nin başvurusunu kabul etmesiyle birlikte, üyelik gerçekleşinceye kadar 

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında, süreci yürütmek amacıyla bir Ortaklık 

Anlaşması kurulmasını öngörülmüştür. Avrupa Topluluğu’nun kurucu belgesi olarak 

değerlendirilen Roma Anlaşması uyarınca Avrupa Topluluğu ve Türkiye arasında 12 

Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşmasıyla Türkiye ile Avrupa Topluluğu 

arasındaki Ortaklık Anlaşması süreci başlamıştır.52 Ankara Anlaşmasının 1 Aralık 

1964 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte hayata geçen Türkiye ve Avrupa 

Topluluğu arasındaki Ortaklık süreci esas itibarıyla 3 temel iktisadi prensip etrafında 

yapılandırılmıştır: a) Gümrük Birliği, b) işgücünün serbest dolaşımı, c) ve sağlanacak 

mali yardımlar. Taraflar arasında Ortaklık süreci açsından büyük önem taşıyan 

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasındaki Gümrük Birliği’nin uygulamasının da üç 

aşamalı bir süreç sonucunda hayata geçirilmesi öngörülmüştür53:  

 Hazırlık Dönemi: 1963 ile 1968 yılları arasında gerçekleştirilmesi 

amaçlanan Anlaşmanın bu ilk döneminde, Avrupa Topluluğu Türkiye’nin 

ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı üstlenmiş ve bu süreçte 

Türkiye’nin Gümrük Birliği aşamasına hazırlanması öngörülmüştür. 

 Geçiş Dönemi: 1 Ocak 1973 tarihli Katma Protokol ile yürürlüğü giren 

Geçiş döneminde Avrupa Topluluğu ve Türkiye’nin karşılıklı olarak 

sanayi ürünlerinde vergilerin kaldırılması ve Gümrük Birliği’ne hazırlık 

yapılması ve geçiş döneminin 22 yılda tamamlanması amaçlanmıştır. 

 Nihai Dönem: Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında Gümrük Birliği’nin 

tam olarak tahsis edilmesini ve ekonomik politikaların koordinasyonunun 

sağlanması hedefiyle gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.54 

                                                            
52 DPT, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, 8. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, Ankara, DPT Yayını, 2000, s.3  
53 Bahri Yılmaz, “Relations of Turkey with the European Union: A Candidate Forever?”, Harvard 
University Center For European Studies Working Paper, 2008, s.2, (çevrimiçi):  
www.ces.fas.harvard.edu/publications/docs/pdfs/CES_167.pdf 
54  Ceren Uysal, “Türkiye-Avrupa İlişkilerinin Tarihsel Süreci ve Son Gelişmeler”, Akdeniz 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2001, ss.140-153, s.143  
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Türkiye ile Avrupa Topluluğu Ortalık ilişkisinde 1 Ocak 1973 tarihinde 

imzalanan Katma Protokol ile birlikte Avrupa Topluluğu, Türkiye’den ithal ettiği 

sanayi mallarında uyguladığı gümrük vergilerini – bazı petrol ve tekstil ürünleri hariç 

olmak üzere tek taraflı kaldırmıştır. Avrupa Topluluğu tarafından Gümrük 

vergilerinin kaldırılması uygulamada tam anlamıyla hayata geçirilememiş, bununla 

birlikte, Türkiye’nin yükümlülüklerini sağlıklı şekilde yerine getirememesi Avrupa 

Topluluğu ile olan ilişkileri olumsuz etkilemiştir. Türkiye’de 1980 yılında yaşanan 

Askeri Darbe sonucu Avrupa Topluluğuyla ilişkiler resmen askıya alınmıştır. 

1980’den sonra Türkiye’nin benimsediği serbest pazar ekonomisi ve dış 

dünya ile bütünleşme çabaları sonucu kaydedilen iktisadi ve sosyal gelişmeler 

Türkiye’nin yeniden Avrupa perspektifine yönelmesini beraberinde getirmiştir. 

Avrupa Topluluğu ve Türkiye arasında 1970’li ve 80’li yılların başında yavaşlayan 

ilişkilerde önemli bir dönüm noktası, Türkiye’nin 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’na tam üye olmak amacıyla resmi başvuruda bulunmasıyla 

gerçekleşmiştir. Topluluk başvurudan yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye’ye olumsuz yanıt 

vermiş ve öncelikli hedefin Avrupa Topluluğu’nun iç pazarını derinleştirmesi 

olduğunun altı çizilmiş ve bu hedefe ulaşılmadan Topluluğa yeni bir üye katılımının 

uygun olmayacağını belirtmiştir. Topluluk bu kararıyla birlikte Türkiye’ye Gümrük 

Birliği’nin tamamlanmasını önermiştir. Avrupa Topluluğu’nun Türkiye’ye yönelik 

olumsuz kararında, iç pazarını derinleştirmenin yanı sıra, bazı üye ülkelerin Türkiye 

gibi ekonomik açıdan gelişimini tamamlamamış, nüfusu kalabalık ve farklı kültürel 

özelliklere sahip büyük bir ülkeyi kabul etmekteki çekinceleri rol oynamıştır.55 

Avrupa Topluluğu’nun 1989 yılındaki bu kararına karşın Türkiye ile 

Topluluk arasındaki ilişkiler devam etmiş ve 1993 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye 

arasında Gümrük Birliği müzakereleri başlamıştır. Müzakerelerin ardından Türkiye-

AB Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995 tarihinde aldığı kararla Türkiye ile Avrupa 

Birliği arasında Gümrük Birliği uygulamasına geçilmiştir.56 1 Ocak 1996 tarihinde 

yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşmasıyla birlikte 1996 yılında Türkiye’nin 

AB’den ithalatı % 37 oranında artarak 22.7 milyar dolara ulaşırken, Türkiye’den 

                                                            
55 Carl Dahlman, “Turkey’s Accession to the European Union: The Geopolitics of Enlargement”, 
Eurasian Geography and Economics, Vol. 45, No.8, 2004, pp.553-574, p.555  
56 İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Tarihçesi”, 2005, (Çevrimiçi): 
http://www.ikv.org.tr/tarihce.php  
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Avrupa Birliği’ne ihracat ise % 4.2 oranında artış göstermiş ve 11.5 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir.57 Gümrük Birliği’nin hayata geçirilmesine karşın Türkiye-AB 

ilişkilerinde Türkiye’nin tam üyeliği yolunda bir gelişme olmamıştır. 1997 yılında 

yapılan Lüksemburg’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği zirvesinde de Türkiye’nin 

Avrupa Birliği’ne tam üyeliğiyle ilgili süreç resmileştirilmemiştir. Lüksemburg 

Zirvesinde AB, Türkiye’nin Birliğe tam üyelik için gerekli ekonomik ve siyasi 

şartları taşımadığını belirtmiş ülkemizin üyeliğine olumlu yanıt vermemiştir.58 

1997 Lüksemburg Zirvesi’nden Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği ile 

ilgili çıkan bu sonuçla birlikte, Türkiye-AB ilişkilerinde bir süre kriz yaşansa da, 

1999 yılında gerçekleştirilen Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de toplanan Avrupa 

Birliği Zirvesi, ilişkiler için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Helsinki Zirvesi’nde 

Avrupa Birliği’nin Genişleme Politikası uyarınca diğer aday ülkeler gibi Türkiye’nin 

de AB tam üyeliğine aday ülke statüsünde olduğu belirtilmiş ancak adaylık için bir 

tarih belirlenmemiştir. Buna karşın Helsinki Zirvesi ile, Türkiye’nin Avrupa Birliği 

üyeliği müzakerelerinin, ancak ülkemizin Kopenhag Kriterlerini karşılaması 

sonucunda açılabileceği de Avrupa Komisyonu tarafından dile getirilmiştir.59 

Helsinki Zirvesi ile birlikte Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsü kazanan 

Türkiye’nin süreç içinde AB’ye uyumu için gerçekleştirmesi gereken düzenlemeleri 

içeren Katılım Ortaklığı Belgesi 8 Mart 2001 tarihinde Avrupa Birliği tarafından 

kabul edilmiştir. Türkiye, Katılım Ortaklığı Belgesi ışığında üstlendiği ve süreç 

içinde hayata geçirmesi gereken uygulamaları içeren Ulusal Programı 19 Mart 2001 

tarihinde kabul etmiştir. Aralık 2002’de yapılan Danimarka’da gerçekleşen Avrupa 

Birliği Kopenhag Zirvesi’nde, 2004 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin 

Kopenhag Kriterlerini yerine getirdiğinin belirtilmesi halinde Türkiye ile Birliğe 

katılım müzakerelerinin başlayacağı ifade edilmiştir.60    

Bu gelişmelerin ardından Avrupa Komisyonu gözden geçirilmiş Türkiye 

Katılım Ortaklığı Belgesini 25 Mart 2003 tarihinde yayınlamış, Türkiye de Ulusal 

Programını güncelleyerek 25 Temmuz 2003’te yürürlüğe koymuştur. Tüm bu olumlu 
                                                            
57 DPT, a.g.e., s.35  
58 Luigi Narbone, Nathalie Tocci, “Running around in Circles? The Cyclical Relationship between 
Turkey and the European Union”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 9, Issue 3, 
2007, pp. 233-245, p.237.  
59 Bahri Yılmaz, a.g.e, s.10  
60 İktisadi Kalkınma Vakfı, a.g.e. 
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gelişmeler ve Türkiye’nin 2000’li yılların başından itibaren gerçekleştirdiği, siyasi, 

ekonomik ve idari reformların sonucunda 2004 yılı Ekim ayında yayınlanan Avrupa 

Komisyonu raporunda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinin 

başlaması yolunda tavsiye kararı yer almıştır. Aralık 2004’te Brüksel’de toplanan 

Avrupa Birliği Zirvesi’nde bu karar oybirliği ile kabul edilmiş ve Türkiye’nin 

Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır. Bu 

tarih her ne kadar Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde çok büyük bir dönüm 

noktasını ifade etse de Avrupa Birliği bu kararında müzakerelerin “açık-uçlu” bir 

süreç olduğunu belirtmiş ve adaylık için kesin bir tarih öngörmemiştir.61 3 Ekim 

2005 tarihinde imzalanan Müzakere Çerçeve Belgesi, Avrupa Birliği ile tam üyelik 

müzakereleri bağlamında Türkiye’nin sorumluluklarını belirlemekte ve müzakere 

sürecinin genel çerçevesini tespit etmektedir. Müzakere Çerçeve Belgesi’nde 

“Türkiye’nin ulusal ve bölgesel düzeydeki kurumlarını, idari ve hukuki sistemlerini 

Avrupa Birliği müktesebatını uygulamak üzere katılım gerçekleşmeden önce AB 

standartlarına getirmesi gerektiği”62 açık şekilde ifade edilmiştir.   

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerde 2009 yılı sonu itibarıyla 

müzakere edilen 35 fasıldan 11’inin müzakereye açılması aşamasına gelmiştir. Aynı 

zamanda Türkiye-AB arasındaki ikili ticaret hacminin Gümrük Birliği uygulamasının 

da katkısıyla 2006 yılı sonu itibarıyla 100 milyar EURO seviyesine ulaştığı 

hesaplanmaktadır. Kültürel ve sosyal ilişkilerde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki 

işbirliği sürekli gelişim gösterirken ülkemizin en büyük kenti İstanbul Avrupa 2010 

Kültür Başkenti seçilmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylık sürecinin müzakere 

aşamasına geçmesi Avrupa ülkelerinden ülkemize yönelen turist hareketlerini de 

olumlu yönde etkilemiştir. Kaydedilen tüm bu pozitif gelişmelere karşın Avrupa 

Birliği’nin Türkiye ile adaylık müzakere sürecinin tamamlanması için kesin bir süre 

öngörmemesi ve bazı Avrupa toplumlarında ülkemizin AB adaylığına yönelik 

gözlenen ön yargılı yaklaşımlar ile adaylık sürecinin ucu açık nitelikte olması, 

Türkiye kamuoyunda tartışmalara neden olmakta ve Avrupa Birliğine tam üyelik 

yönünde ülkemiz vatandaşlarında çekincelere yer açabilmektedir.   

                                                            
61 Harun Arıkan, Turkey and the European Union: An Awkard Candidate for EU Membership, 
2.B., Farnham, Ashgate Publishing, 2006, p.227  
62 M.Akif Özer, “Temel Belgeler Eşliğinde Avrupa Birliği İlişkileri”, Sayıştay Dergisi, Sayı 66-67, 
Temmuz-Aralık 2007, ss.67-98, s.81  
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Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda 50 yıldır devam eden çabasında 

2005 yılında başlayan müzakere süreci, yaşanan bütün tartışmalara rağmen önemli 

bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Son yıllarda Türkiye ile AB arasında yakınlaşan 

ilişkilerin siyasi, sosyal ve ekonomik sebep ve sonuçları da bu noktada önem 

kazanmaktadır. Bu bağlamda özellikle 21. yüzyılda keskinleşen İslam Dünyası ile 

Batı arasındaki diyalog sorununu aşma yolunda Türkiye’nin “Müslüman” bir ülke 

olarak, Avrupa Birliği üyeliği ile medeniyetler arasında köprü oluşturma potansiyeli 

hem Batı dünyası hem de İslam ülkeleri için, ülkemizin AB üyeliğinin önemli siyasal 

getirilerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte yine 21. yüzyılda 

dünya genelinde önemi daha fazla artan enerji ve güvenlik alanlarında Türkiye sahip 

olduğu stratejik ve jeopolitik konumuyla Avrupa Birliği için büyük önem taşıyan bir 

ülke haline gelmiştir. Bilhassa Türkiye’nin Avrupa ülkeleri için hayati değere sahip 

enerji hatlarının geçiş güzergahında yer alması ülkemizin AB üyeliğini Birlik 

ülkeleri için stratejik açıdan daha da önemli bir hale sokmaktadır.  

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ekseninde en fazla tartışma oluşturan 

hususlardan birisi de Türkiye’nin dinamik demografik yapısı ve bunun iktisadi 

sonuçlarıdır. Her ne kadar Avrupa Birliği ile yürütülen müzakere sürecinde üzerinde 

en yoğun şekilde durulan konuların başında Türkiye vatandaşlarının, tam üyelik 

gerçekleştiğinde AB içinde serbest dolaşım hakkına sahip olmasına sınırlama 

getirilmesi önerileri gelse de, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin en önemli 

stratejik sonuçlarından bir tanesi demografik yapıyla ilgili olanlardır.  

Avrupa Birliği’nin son yıllarda yaşadığı demografik durgunlukla birlikte ele 

alındığında, Türkiye’nin demografik potansiyeli Avrupa Birliği’nin ekonomik 

gelişimine katkı sağlayabilecek önemli bir etmen konumundadır. Buna karşın AB 

üyelik müzakereleri sürecinde Birlik üyesi bazı ülkeleri Türkiye hakkında en fazla 

düşündüren noktaların başında yine ülkemizin demografik özellikleri, nüfus miktarı 

ve genç nüfus yoğunluğu gibi hususların dile getirildiği görülmektedir. Nüfus sorunu 

ile demografik gerçeklerin Avrupa Birliği’nin geleceği açısından taşıdığı stratejik 

önem göz önüne alındığında AB ülkeleri için Türkiye’nin adaylığı bağlamında 

ülkemizin nüfusunu eksen kabul eden tartışmaları anlamak mümkün olmaktadır. Bu 

nedenle AB üyeliğine aday olan Türkiye’nin demografik potansiyelinin de Birliğe 

ekonomik katkıları açısından ele alınması gerekli görünmektedir.  
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3.2. Avrupa Birliği Emek Piyasaları ve Türkiye Tamamlayıcı 

Göç İlişkisi 

Demografik durağanlık ve iktisadi sonuçları açısından önemli sorunlarla karşı 

karşıya bulunan Avrupa Birliği toplumlarının, bu sorunları sağlıklı şekilde çözüme 

kavuşturma yolunda sahip olduğu çözüm alternatiflerinin en önemlilerinden birisi, 

üçüncü ülkelerden göç temin edilmesi suretiyle Avrupa Birliği genel nüfus yapısının 

ve emek piyasalarının dinamik bir görünüme kavuşturulması seçeneğidir. Kendi 

içinde ciddi paradoks ve açmazları barındıran bir olgu olmasına rağmen, tamamlayıcı 

göç ile AB demografik yapısını canlılığa kavuşturma seçeneği, diğer demografik 

seçenekler de göz önüne alındığında Avrupa Birliği toplumları açısından kısa ve orta 

vadede en anlamlı çözüm alternatifi olarak değerlendirilmektedir. 

İktisadi ve sosyal açılardan dünyanın diğer ülkelerine nazaran önemli farklar 

sergileyen Avrupa Birliği, tamamlayıcı göç ile işgücü piyasalarını takviye etmek 

yolunda zaman zaman bazı zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bilhassa, Avrupa 

toplumlarının göç ve göçmenlerle ilgili olarak taşıdıkları sosyal, kültürel, iktisadi ve 

siyasi kaygılar Avrupa Birliği mekanizmalarının tamamlayıcı göç konusuna temkinli 

şekilde yaklaşmalarını beraberinde getirmektedir. Göç hareketleriyle ilgili temkinli 

yaklaşımların sonucu olarak AB ülkelerinin demografik sorunlarını çözmek amacıyla 

insan kaynağı temin edilecek ülkeler hususu oldukça önem kazanmaktadır. 

Tamamlayıcı göçlerle Avrupa Birliği’nin hem genel hem de işgücü piyasaları 

özelinde demografik ihtiyaçlarını karşılama yolunda Türkiye ciddi bir potansiyel 

ülke konumundadır. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin kapsamlı tarihi, kültürel, siyasi ve 

ekonomik ilişkileri, 20.yüzyıl ortalarında Türkiye’den Avrupa’ya tamamlayıcı göç 

verilmesi deneyimi gibi hususları Türkiye seçeneğini Avrupa Birliği için anlamlı 

kılmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği süreci de Türkiye’nin AB emek 

piyasaları açısından doğru bir alternatif olmasına katkı sağlayabilir. Buna karşın, 

Avrupa Birliği emek piyasaları açısından Türkiye’nin ne denli anlamlı bir kaynak 

ülke olacağı sorusunun esas yanıtı, ülkemizin nüfus yapısı ve insan kaynağının doğru 

şekilde analiz edilmesiyle ortaya çıkabilecektir. Türkiye’nin AB için kaynak ülke 

olabilmesinin başat koşulunun insan kaynaklarının Avrupa Birliği için tamamlayıcı 

nitelikte olabilmesine bağlı olduğu gözükmektedir.  
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3.2.1. Türkiye’nin Demografik Açıdan Yeterliliğinin Analizi 

Avrupa Birliği’nin yaşlanma sorunu ile birlikte ortaya çıkan işgücü ihtiyacını 

karşılama yolunda önemli bir işgücü kaynak ülkesi görünümünde olan Türkiye’nin 

bu işlevi yerine getirebilme anlamında yeterliliğini belirleyecek olan en önemli 

faktör ülkemizin mevcut demografik göstergelerinin durumudur. Ülkemiz insan 

kaynağının etkinliğini ve iktisadi gelişme açısından verimliliğini ortaya çıkaracak 

temel parametreler Türkiye’nin demografik görünümü ile ilgili olanlardır. Türkiye 

nüfus yapısının mevcut durumu ve demografik eğilimleri, ülkemizin insan kaynağı 

potansiyelinin ekonomik üretkenliğinin de esas belirleyicisi olacaktır. 

Türkiye’nin nüfus yapısı ile ilgili analizlerin hemen tamamında ülkemizin 

genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olduğu öncelikli olarak vurgulanmaktadır. 

Nitekim Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’nin işgücü piyasalarının kıyaslandığı 

çalışmalarda da ülkemizin AB ülkelerine göre oldukça büyük bir 15 yaş altı ve 

çalışma çağı nüfusuna sahip olduğu ve bunun Türkiye’nin ekonomik kalkınması 

açısından önemli bir avantaj sunduğu ifade edilmektedir. Ancak ülkemizin bu 

ekonomik potansiyeli doğru bir şekilde iktisadi gelişmeye yöneltebilmesi için, 

halihazırda ülkemizde görülen toplam istihdamın önemli bir bölümünün tarımda 

gerçekleşmesi, kayıtdışı istihdam oranlarının yoğunluğu ve köylerden kentlere doğru 

gerçekleşen göçlerin Türkiye emek piyasalarına olan etkileri gibi olumsuzlukların 

bertaraf edilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.63 

Nüfus yapısı bağlamında değerlendirildiğinde Türkiye ile ilgili ortaya çıkan 

önemli bir diğer husus, Türkiye nüfusunun Avrupa Birliği ülkelerinin aksine halen 

yükselme eğiliminde olan bir nüfus olmasıdır. Toplam doğum ve nüfus artış oranları 

alanlarında AB başta olmak üzere gelişmiş ülkelerden farklı bir görünüme sahip olan 

Türkiye’nin demografik yapısı son yıllarda farklı bir boyut arz etmeye başlamıştır. 

1980’li yıllardan itibaren ülkemizde görülen toplam doğum oranlarının sürekli olarak 

azalmasıyla Türkiye’nin nüfus özellikleri de Avrupa Birliği ülkeleriyle benzer bir 

yapıya doğru evrilmeye başlamıştır. Ülkemiz nüfus yapısının giderek Avrupa Birliği 

gibi gelişmiş ülkelerin demografik yapısına benzemeye başlamasının esas nedeni 

Türkiye’nin yaşadığı demografik dönüşüm sürecidir. Ülkemizin güncel demografik 

                                                            
63 Kirsty Hughes, “Turkey and the European Union: Just Another Enlargement?, Friends of Europe 
Working Paper, 2004, p.15, (çevrimiçi): http://www.cdu.de/en/doc/Friends_of_Europe_Turkey.pdf  
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görünümünün oluşmasında önemli bir paya sahip olan demografik dönüşüm süreci 

Türkiye’de AB ülkelerinde yaşanan demografik süreçlerden farklı bir düzlemde 

gelişmiştir. Avrupa ülkelerinin büyük bir bölümünde yaklaşık bir asırlık bir dönemde 

yaşanan demografik dönüşüm süreci Türkiye’de 40-50 yıllık gibi bir zaman 

aralığında yaşanmıştır. Bu dönüşüm süreci neticesinde, ülkemiz yüksek doğum ve 

ölüm oranlarının yoğunlukta olduğu bir demografik rejimden toplam doğum ve ölüm 

oranlarının oldukça azaldığı, toplum içinde yaşlıların artmaya başladığı bir nüfus 

yapısına doğru oldukça hızlı bir şekilde evrilmesini sürdürmektedir.  

Demografik dönüşüm sürecinin ülkemiz nüfus parametreleri üzerindeki bir 

başka etkisi de Türkiye için oldukça yabancı bir demografik gerçeklik olan toplam 

nüfus içinde yaşlıların oranının artmasıyla ortaya çıkmaktadır. Geleneksel olarak, 

toplam nüfusu içinde yaşlıların oranı oldukça az olan ülkemizde son yıllarda görülen 

demografik eğilimler neticesinde yaşlı nüfus kesimlerinin oranı artmaya başlamıştır. 

Toplam doğum ve nüfus artışlarının azalması ile toplam nüfus içinde yaşlı nüfus 

miktarının artması, Türkiye nüfusu içinde gelecek yıllarda genç nüfus oranının 

azalmasını da beraberinde getirecektir. Ülkemiz nüfus piramidinin değişmesi anlamı 

taşıyan bu gelişmeler neticesinde gelecek yıllarda Türkiye nüfusunun genç nüfus 

ağırlıklı bir nüfus olma özelliğini yitireceği de görülmektedir. 

Türkiye’de yaşanan demografik dönüşüm sürecinin böylesi etkilerine rağmen, 

toplumların iktidadi kalkınmasının sürdürülebilirliği açısından önem taşıyan çalışma 

çağındaki nüfus miktarı ülkemizde artmaya devam etmektedir. Geçmiş yıllarda 

ülkemizde gerçekleşen yüksek doğum oranlarının bir yansıması olarak çalışma çağı 

nüfusu miktarının gelecek yıllarda da artması beklentisi Türkiye emek piyasalarının 

da gelecek yıllarda ciddi bir işgücü kaynağına sahip olacağı anlamına gelmektedir. 

Avrupa Birliği ile Türkiye’nin tamamlayıcı göç ilişkisi düşünüldüğünde bu önemli 

potansiyel Avrupa Birliği ülkeleri açısından da bir değer ifade etmektedir. 

Geleneksel olarak, nüfusu genç ve kalabalık bir ülke olarak nitelenen Türkiye 

nüfus yapısı genel hatlarıyla gelişmiş Batı ülkelerinin demografik yapılarına benzer 

özellikler sergilemeye başlamıştır. Buna karşın, halihazırda ülkemizin sahip olduğu 

nüfus potansiyeli çalışma çağındaki nüfus miktarının yoğunluğu ile emek piyasaları 

açısından önemli bir kaynağı içinde barındırmaktadır. 
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3.2.1.1.Türkiye’nin Demografik Dönüşüm Sürecinin Etkileri 

Türkiye’nin Avrupa Birliği işgücü piyasalarının demografik ihtiyaçlarını 

karşılamak noktasında geçerli bir kaynak ülke olabilmesi için öncelikli olarak 

ülkemizin nüfus göstergelerinin böyle bir fonksiyonu ne derece karşılayabileceğinin 

etraflıca incelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde son yıllarda nüfus 

alanında yapılan araştırmalar ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2010 

yılında tamamlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) istatistikleri 

ülkemizin demografik görünümü ile ilgili oldukça kapsamlı veriler sunmaktadır.  

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde 

yıllık nüfus artış hızı 2009 yılında binde 17.3 iken 2010 yılı itibarıyla binde 15.9 

düzeyine doğru yükselmiş durumdadır. Bu artış oranlarının detayları incelendiğinde 

ise ülkemizde 2010 yılı içerisinde gerçekleşen yıllık nüfus artışlarının daha çok 

kentsel alanlarda meydana geldiği, kırsal alanlarda ise yıllık nüfus artışı anlamında 

ciddi azalmalar yaşandığı gözlemlenmektedir.64 Ancak kırsal alanlarda nüfus artış 

hızlarının azalmasının esas nedeni, Türkiye için halen önemli bir sorun konumunda 

olan kırsal alanlardan kentlere doğru düzensiz iç göç hareketlerinin devam etmesidir.  

Türkiye nüfusunun konumunun önemli bir göstergesi olan toplam doğum 

oranlarında ise ülkemizin yaşadığı demogafik geçiş süreci daha da net bir şekilde 

görülmektedir. 2008 yılında gerçekleştirilmiş olan Türkiye Nüfus ve Sağlık 

Araştırması’nın açık bir şekilde ortaya koyduğuna göre, ülkemizde 1950’li yıllarda 

6-7 olan toplam doğurganlık hızı 2008 yılı itibariyle nüfusun kendisini yenileme 

seviyesi olan 2.1 oranının hemen üzerinde 2.14 olarak ölçümlenmiş durumdadır (Bkz 

Tablo 14). Bölgesel olarak ele alındığında toplam doğurganlık oranları, ülkemizin 

batı bölgelerinde 2.1 seviyesinin de altına düşürek kadın başına ortalama 1.75 çocuk 

düzeyine gerçekleşirken, doğu bölgelerinde kadın başına düşen çocuk oranı ise 

3.25’e gerilemiştir. 65 Ülkemizin nüfus yapısı ile ilgili bu verilerin en bariz sonucu 

Türkiye’nin yakın gelecekte gelişmiş Avrupa ülkelerine benzer şekilde demografik 

açıdan durağanlık yaşayan bir ülke konumuna gerileyeceği gerçeğidir.  

                                                            
64 TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2010, Ankara, TÜİK Matbaası, 2010, s.5  
65  Mehmet Ali Eryurt (vd), “Türkiye’de Doğurganlığın Dönüşümü: Alt Nüfus Gruplarındaki 
Farklılaşmalar”, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 İleri Analiz 
Çalışması; Türkiye’de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık, Ankara, Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri Enstitüsü Yayını, 2010, ss.1-40, s.2 
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Demografik gelişim açısından büyük önem arz eden toplam doğum oranları 

parametresi açısından ülkemizin gelişmiş ülkelerin durağan yapısına doğru bir 

evrilme içinde bulunduğunun önemli bir kanıtı da toplam nüfus içinde çocuk ve genç 

nüfus oranlarının azalma içinde olmasıdır. 1985 yılından sonra ülkemizde 0-4 yaş 

grubunun toplam nüfusa olan oranının 5-9 yaş grubundan; 5-9 yaş grubunun toplam 

nüfus içindeki yüzdesinin de 10-14 yaş grubundan daha küçük olması Türkiye’de 

doğurganlık oranlarının bariz şekilde azalmakta olduğunun bir diğer göstergesidir.66 

1930’lu yıllarda Türkiye’de kadın başına 7 çocuğa kadar yükselen toplam 

doğurganlık hızının günümüzde 2.16’ya gerilemiş olmasının ardında çeşitli sebepler 

yatmaktadır.  Bu sebepler arasında en önde gelenlerinden bir tanesi şüphesiz olarak 

kadınların eğitim seviyesinin artması ve sosyal hayatın içinde daha yoğun şekilde yer 

almayı tercih etmeleridir. Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra hız kazanan kentleşme 

olgusunun kadın nüfusun yaşam alışkanlıklarının değişimini beraberinde getirmesi, 

ülkemizde kadın başına düşen çocuk miktarının azalmasındaki önemli etmenlerden 

birisidir. Kırdan kentlere göç eden kadınların eğitim seviyelerinin yükselmesi ve 

buna bağlı olarak kadın nüfusun önemli bir bölümünün işgücünde yer almaya 

başlaması da kadınların evlilik ve çocuk sahibi olma kararlarını geciktirmelerine, 

dolayısıyla toplam doğuganlık oranlarının süratli bir şekilde azalmasına yol 

açmaktadır. Yapılan araştırmalarda da Türkiye genelinde kadınların eğitim seviyesi 

arttıkça kadın başına düşen çocuk oranının gerilediği açık şekilde görülmektedir. 

Örneğin, Ülkemizde toplam doğurganlık oranları lise ve üzeri eğitimlilerde kadın 

başına 1.47 çocuk ve orta ve altı eğitim seviyesine sahip kadınlarda ise kadın başına 

ortalama 3.38 çocuk seviyesinde gerçekleşmektedir.67 

Benzer şekilde, ülkemizin yaşadığı sosyal dönüşüm ve kentleşme olgusunun 

da etkisiyle Türkiye genelinde evlenme yaşlarının ilerlemesi, ülkemiz için toplam 

doğum oranlarında yaşanan azalmaların bir diğer nedenidir. Türkiye’de 1930’lu 

yıllarda kadınlar için 19.7 ve erkekler için 23.1 olan ilk evlilik yaşı Türkiye Nüfus 

Sağlığı Araştırması (TNSA) verilerine göre 2008 yılı itibarıyla kadınlar için 24.1’e, 

erkeklerde ise 27.4’e kadar yükselmiştir. Yine benzer şekilde Türkiye’de 2000 

                                                            
66 İsmet Koç (vd), Türkiye’nin Demografik Dönüşümü: Doğurganlık, Aile Planlaması, Anne-
Çocuk Sağlığı ve Beş Yaş Altı Ölümlerdeki Değişimler: 1968-2008, Ankara, Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri Enstitüsü Yayını, 2010, s.56  
67 Mehmet Ali Eryurt (vd), a.ge., s.34 
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yılında 26 olan anneler için ilk çocuğa sahip olma yaşı 2009 yılı itibarıyla 27 yaş 

ortalamasına ulaşmış durumdadır (Bkz. Tablo 14). Bu oranlar Türkiye’de çocuk 

doğum oranlarını etkileyen önemli bir değişken olan evlilik yaşlarında, hem kadınlar 

hem de erkekler için Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar yaklaşık 4 yıllık 

bir ilerleme yaşandığını ifade etmektedir. Ülkemizde evlenmeyi ve çocuk sahibi 

olmayı çeşitli sebeplerle ileri yaşlara bırakan kadın (Bkz. Tablo 15) ve erkek nüfusun 

artması, doğum oranlarındaki azalmalar üzerinde direkt olarak etkili olmaktadır. 

 Türkiye açısından doğurganlık oranlarının azalması üzerinde etkili olan tüm 

nedenlerin yanında, bu azalma üzerinde etkin olan esas önemli faktör, Cumhuriyetin 

ilanının ardından ülkemizde uygulanmaya başlanan ve doğum ve nüfus artışlarını 

teşvik eden pro-natalist politikalardan 1960’lı yıllarla birlikte vazgeçilmesi ve doğum 

oranlarını düşürücü nüfus politikası uygulamalarının benimsenmesidir. Cumhuriyetin 

kurulmasıyla birlikte yeni Türkiye’nin iktisadi açıdan kalkınması yolunda ihtiyacı 

olan insan kaynağını oluşturmak amacıyla pro-natalist politikalar uygulanmaya 

başlanmış ve 1960’lı yılların başlarına kadar pro-natalist politikalarla ülkemizin 

nüfus yapısı şekillendirilmiştir.68 Nüfus artışını teşvik edici bu politikalar neticesinde 

Cumhuriyetin kuruluşunda ülkemizde 5.6 olan toplam doğurganlık oranları 1960’lı 

yıllara kadar yılda ortalama 6’nın üzerinde gerçekleşmiş ve bu dönem Türkiye’deki 

demografik dönüşümün ilk aşamasını oluşturmuştur. 69 Ülkemizde Cumhuriyetin 

kuruluşundan sonra uygulanmış olan nüfus politikalarının Türkiye’de yaşanan bu 

kapsamlı demografik dönüşüm sürecinin kademeler halinde üç farklı ana düzlemde 

gerçekleşmesini sağladığı tespit edilmektedir: 

 1923-1960 arasındaki yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyetinin insan 

kaynağına yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu ve bu yüzden doğurganlığı teşvik 

edici pro-natalist politikaların uygulandığı dönemdir. Uygulanan politikalar 

neticesinde ülkemizde bu dönemde doğum oranları 1920’lerdeki kadın başına 

5.6 çocuk seviyesinden ilerleyen yıllarda 7.1’e kadar yükselebilmiştir. 

 1960 yılından 2000 yılına kadar olan dönemde ülkemizde doğurganlığı 

kontrol altına alıcı uygulamalar, fazla nüfus artışının ülkeye vereceği zarar 

                                                            
68 İsmet Koç (vd), a.g.e, s.33  
69 Mehmet Ali Eryurt (vd), a.g.e, s.7 
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göz önüne alınarak uygulamaya konulmuştur. Uygulamalar neticesinde 

Türkiye genelinde doğurganlık oranı kadın başına 3’ün altına düşmüştür. 

 2000 yılından sonraki dönemde ise yaklaşık 50 yıldır uygulanan antinatalist 

politikalar sonucunda ülkemiz toplam doğurganlık oranları nüfusun kendisini 

yenileme seviyesi olan kadın başına 2.1 oranına kadar gerilemiştir.70 

1960’lı yıllarla birlikte nüfus artışlarını teşvik eden pro-natalist uygulamalara 

son verilmiş ve nüfus miktarının kontrolsüz şekilde artmasının ekonomik gelişmeye 

olumsuz etkileri olacağı düşüncesiyle ülkemizde doğum oranlarının ve nüfusun 

artışını kontrol altına almak için anti-natalist politikalar uygulanmaya başlamıştır. 

Hayata geçirilen bu anti-natalist politikalar çerçevesinde özellikle kadınlarda gebeliği 

önleyici yöntemler ve doğumları kontrol etmeye odaklı uygulamalar, ülkemizde 

toplam doğum oranlarının azalması üzerinde önemli derecede etkili olmuştur. 71 

Ancak bu noktada, Türkiye’de toplam doğurganlık oranlarının sürekli bir şekilde 

azalma eğiliminde olması sistemli bir devlet politikası olmaktan ziyade, bireylerin 

ülkemizde toplumun değişen yaşam koşulları ve hayat alışkanlıklarına uygun olarak 

geliştirdiği kendi kişisel tercihleri olduğu unutulmamalıdır.72 

Ülkemizin işgücü kaynağı olarak demografik açıdan uygunluğunun bir başka 

ifadesi de Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre olan yapısıdır. Ülkemizde yaşanan 

demografik dönüşüm sürecinin doğal bir sonucu olarak Türkiye nüfusunu yapısı ve 

yaş kompozisyonunda son yıllarda önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bu 

değişikliklerden en önemlisi, Türkiye nüfusunun düşen toplam doğurganlık oranları 

ve ortalama yaşam sürelerinin uzamasıyla birlikte ülkemizin artık geleneksel hale 

gelmiş olan genç nüfusa sahip bir ülke olmaktan çıkıp, yaşlı nüfus yapısına sahip bir 

ülke haline dönüşmesidir. Bununla birlikte ülkemizde doğurganlık oranlarının uzun 

yıllardır düzenli bir azalma göstermesinin bir sonucu olarak, toplam nüfus içinde 15 

yaş altı nüfus miktarı da benzer şekilde azalma yaşamaktadır. Türkiye nüfus 

piramidinin değişmesine yol açan bu gelişme sonucunda 1930’lu yıllarda % 40 olan 

toplam nüfus içindeki 15 yaş ve altı nüfus kesimlerinin oranı 2008 yılı sonu itibarıyla 

% 26’ya düşmüştür (Bkz Tablo 16). Benzer şekilde Türkiye’nin doğurganlık hızının 

                                                            
70 Şeref Hoşgör, Aysıt Tansel, 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim, İşgücü, Sağlık ve 
Sosyal Güvenlik Sistemlerine Yansımalar, İstanbul, TÜSİAD Yayınları, 2010, s.92 
71 Eryurt (vd), a.g.e, s.36 
72 Cem Behar, Türkiye’nin Fırsat Penceresi; Demografik Dönüşüm ve İzdüşümleri, s.22  
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azalmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan bir çalışmada ise zaman içinde 

ülkemizde doğurganlık yaşının 30-34’e yükseleceği, yılda 1.3 milyon civarında olan 

doğum sayısının 1 milyona kadar gerileyeceği ve bunun sonucunda 15 yaş altı nüfus 

kesimlerinin toplam nüfus içindeki paylarının 2025 yılında % 20’ler düzeyine kadar 

gerileyeceği ifade edilmektedir. Türkiye’deki demografik dönüşümü inceleyen bu 

çalışmadaki bir başka öngörü ise ülkemizin yaşlı nüfus oranlarının ciddi şekilde 

artacağı yönündedir. Buna göre, 1990’lı yıllarda Türkiye’de 2.2 milyon olan yaşlı 

nüfus miktarı 2008 yılında 4.9 milyon seviyesine ulaşmış olup 2023 yılında 

ülkemizde yaşlı nüfus miktarının toplam nüfusun % 9’u seviyesine yükseleceği 

(Bkz.Şekil 1) değerlendirmesi yapılmaktadır.73 Bir başka araştırmada ise, 2000’li 

yılların başında 3.5 milyon olan Türkiye’nin 65 yaş üstü nüfusunun 2050 yılında 17 

milyona ulaşacağı ve aynı dönemde ülkemizin medyan yaş seviyesinin ise 25’ten 

39’a yükseleceği belirtilmektedir. Aynı araştırmada, Türkiye’de toplam doğum 

oranlarının 2010’lu yıllarda 2.1 düzeyinde sabitleneceği dile getirilmekte, ancak 

ülkemizde 0-14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranının 2005’teki % 28 

seviyesinden 2025’te % 22’ye, 2050 yılında ise % 19’a ineceği vurgulanmaktadır.74 

Nüfus piramidinde ciddi boyutta değişimler yaşaması beklenen Türkiye’nin 

çalışma çağındaki nüfus miktarının artmaya bir dönem daha devam edeceği ifade 

edilmekte, bu durumun ülkemizin iktisadi kalkınması açısından avantajlı bir 

demografik fırsat sunduğu belirtilmektedir. Nitekim 2010 yılında Türkiye’de çalışma 

çağında bulunan nüfus miktarı 52 milyon 431 bin kişi iken 2011 yılında ülkemizdeki 

çalışma çağı nüfusu 1 milyon kişiden fazla artmak suretiyle 53 milyon 439 bin kişiye 

ulaşmış durumdadır.75 Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren uygulanan pro-natalist 

politikaların neticesinde Türkiye’nin 20. Yüzyıl ortalarında sahip olduğu yüksek 

doğum oranları, günümüzde ülkemizde çalışma çağı nüfusu sürekli olarak bir artış 

göstermesinin ana nedenidir. Gerçekten de 1935’li yıllarda nüfusunun % 55’i çalışma 

çağında bulunan Türkiye’de 2023 yılı itibarıyla çalışma çağı nüfusunun toplam nüfus 

içinde % 68 oranına yükselmesi beklenmektedir (Bkz Şekil 1).  
                                                            
73 İsmet Koç (vd), Türkiye’nin Demografik Dönüşümü: Doğurganlık, Aile Planlaması, Anne-
Çocuk Sağlığı ve Beş Yaş Altı Ölümlerdeki Değişimler: 1968-2008, s.57 
74 Ahmet İçduygu, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları, s.97 
75 TÜİK,  “Hanehalkı İşgücü Araştırması 2011 Mayıs Dönemi Sonuçları ”, Ankara, Türkiye İstatistik 
Kurumu Haber Bülteni, Sayı: 168, 15 Ağustos 2011, s.1 
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İktisadi açıdan önemli bir gelişim ve atılım fırsatı sunan çalışma çağındaki 

nüfus miktarının artışı, Türkiye’nin içinden geçtiği demografik dönüşümle birlikte 

düşünüldüğünde önümüzdeki yıllarda çalışma çağı nüfusunun bir kısmının emeklilik 

dönemine girmesiyle birlikte yaşlı nüfus bağımlılık oranlarının artışını beraberinde 

getirecektir.76 Ülkemizin yaşadığı demografik geçiş sürecinin bir sonucu olarak, son 

25 yıldır Türkiye genelinde doğuranlık oranları hızlı şekilde azalmakta olup 2010 yılı 

itibarıyla nüfusun kendisini yenileme seviyesinin hemen üstüne kadar gerilemiş olsa 

da, 20. yüzyıl içinde ülkemizin sahip olduğu yüksek nüfus artış oranlarının doğal bir 

sonucu olarak, Türkiye’nin çalışma çağındaki nüfus miktarının 2030’lu yıllara kadar 

artış göstermeye devam etmesi beklenmektedir. Türkiye açısından böylesine önemli 

bir potansiyel taşıyan bu çalışma çağı nüfusu için istihdam fırsatları oluşturabilmesi 

durumunda, ülkemizin önünde büyük bir ekonomik gelişim olanağı bulunmaktadır. 

Toplam doğum oranlarında yaşanan azalmalar neticesinde nüfus yapısı hızla 

durağan bir görünüme bürünen Türkiye’de çalışma çağı nüfusunun artması, 

“demografik fırsat penceresi” olgusunu ülkemiz açısından mümkün kılmaktadır. 

Ancak, toplam doğum oranlarındaki azalmanın devam etmesi durumunda 

Türkiye’nin ciddi stratejik avantajlarından birisi olarak nitelenen genç ve dinamik 

nüfus yapısı değişecektir. Nitekim, Türkiye nüfus yapısında görülen bu kapsamlı 

değişiklikler sonucunda ülkemizin demografik görünümü hızla gelişmiş ülkelerin 

demografik yapılarına benzemeye başlamakta, Türkiye geleneksel olarak sürdürdüğü 

genç nüfusu yoğun ve demografik olarak dinamik pozisyonundan uzaklaşmaktadır. 

Avrupa Birliği emek piyasalarının işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 

tamamlayıcı ülke olarak ele değerlendirildiği zaman, Türkiye’nin bu demografik 

göstergeleri avantaj ve dezavantajları aynı anda içinde barındırmaktadır. Toplam 

nüfus oranlarındaki azalmanın AB ülkelerine benzer şekilde devam etmesi halinde 

ülkemizin Avrupa Birliği için tamamlayıcı işgücü kaynak ülkesi olarak bir değer 

ifade etmesi güçleşecektir. Ayrıca Türkiye nüfusunun böyle bir durağanlığın içine 

girmesi, aynı zamanda ülkemizdeki insan kaynağının, AB emek piyasalarına takviye 

olmaktan ziyade Türkiye emek piyasalarının ihtiyaçlarına ancak cevap verebilmesi 

                                                            
76 İsmet Koç, Ayşe Özgören, Hülya Şirin, “Türkiye’de Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Aile Yapısının 
Yaşlıların Yaşan Kalitesine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 
2008 İleri Analiz Çalışması; Türkiye’de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık, Ankara, 
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Yayını, 2010, ss.231-281, s.245   
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sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle mevcut demografik eğilimlerin sürmesi halinde 

Türkiye nüfusunun Avrupa Birliği emek piyasaları için uzun vadeli dönemde bir 

çözüm sunabilmesi gerçekçi görünmemektedir. 

Ülkemiz çalışma çağındaki nüfus miktarının yoğunluğu ve önümüzdeki 20 

yıllık bir süreçte artış göstermeye devam edecek olması ise bu tabloyu değiştirici bir 

fonksiyon oluşturmaktadır. Türkiye ekonomisi içinde önemli fırsatlar barındıran 

“demografik fırsat penceresi” döneminin efektif değerlendirilmesi halinde ülkemiz 

ve Avrupa Birliği emek piyasalarının ihtiyaçlarına yeterli olacak derecede önemli bir 

insan kaynağı iktisadi gelişmenin hizmetine sunulabilecektir. Ekonomik gelişme 

açısından çok önemli bir üretim faktörü olan insan kaynağının Avrupa Birliği emek 

piyasalarına yönlendirilebilmesi ve bu emek piyasalarının ihtiyaçlarına bir cevap 

olabilmesi için, Türkiye’nin çalışma çağı nüfusunun vasıf ve donanım seviyesinin de 

yükseltilmesine yönelik çalışmaları yapılması elzem görünmektedir. 

Nüfusunun yapısına ilişkin tüm bu öngörüler ışığında, Türkiye’nin 2050’li 

yıllardaki demografik görünümünun büyük bir değişim göstereceği, bir taraftan 

nüfusu sabitlenirken, diğer taraftan toplam nüfus miktarı içinde yaşlıların oranının 

büyük miktarda artacağı, genç nüfus kesimlerinin oranlarının ise hızlı bir azalma 

göstereceği tahmin edilmektedir. Bu göstergeler neticesinde Türkiye nüfusunun bazı 

tartışmalarda öne sürüldüğü gibi 100 milyon kişi seviyesine ulaşmasının mevcut 

demografik veriler ışığında mümkün olmadığı, 2050’li yıllarda Türkiye nüfusunun 

90-95 milyon kişi aralığına ulaştıktan sonra durağan bir görünüm kazanacağı ve daha 

fazla büyümeyeceği öngörüsü ifade edilmektedir.77 Bu öngörülerin gerçekleşmesi 

durumunda dahi ülkemizin yüzyıl ortalarına kadar iktisadi açıdan ilerlemesine olanak 

tanıyacak bir insan kaynağına sahip olacağı aşikardır. Türkiye’nin bu insan kaynağını 

Avrupa Birliği emek piyasalarına ihraç etmek suretiyle, Birlik ülkelerinin işgücü 

ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli nüfus altyapısı ülkemizde gerek miktar, gerek 

ise yaş gruplarına göre dağılım açısından mevcuttur. Türkiye nüfusu niceliksel olarak 

yüzyıl ortalarına değin Avrupa Birliği işgücü piyasalarının ihtiyacını karşılayabilir. 

Ancak bu noktada, Türkiye emek piyasalarının ve işgücünün yapısının niteliksel 

özelliklerinin değerlendirilmesinin yapılmasına da ihtiyaç bulunmaktadır.  

                                                            
77 Koç (vd), a.g.e, s.58  
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3.2.1.2. Türkiye Emek Piyasaları ve İşgücü Yapısının Avrupa 

Birliği İşgücü Gereksinimleri Açısından Yetkinliği 

Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanma sonucu gereksinim duyacağı 

işgücü ihtiyacını karşılama yolunda Türkiye’nin önemli bir işgücü kaynağı olarak 

değerlendirilebilmesi için ülkemizin nüfusunun görünümü kadar, işgücü yapısının ve 

emek piyasalarının özellikleri de büyük bir önem arz etmektedir. Bilhassa, AB emek 

piyasaları için işgücü arzı oluşturması düşünülen ülkemiz işgücünün Avrupa Birliği 

işgücünü emek piyasasında tamamlayıcı işlevde olması önemli bir gerekliliktir.  

Genel hatlarıyla bakıldığında, Türkiye’deki toplam istihdam miktarı 1980 ile 

2006 yılları arasındaki dönemde 18.5 milyondan 22.3 milyona yükselmiş ve artış 

oranı % 20 civarında gerçekleşmiştir. Ülkemiz açısından istihdam alanında önemli 

bir veri olan yaşlı nüfusun istihdamı konusunda ilerlemeler olmuş ve 2010 yılı 

itibarıyla Türkiye için yaşlıların istihdam oranı ise % 29.6 olarak gerçekleşmiştir.78 

Türkiye’de genel istihdam 2010-2011 döneminde toplam 1.4 milyon kişi artmış ve 

2011 mayıs ayı itibarıyla ülkemizde istihdam edilen sayısı küresel ekonomik krize 

rağmen 24 milyon 445 bin kişiye kadar yükselmiştir  

Demografik tamamlayıcılık bağlamında Türkiye ve Avrupa Birliği emek 

piyasaları mukayese edildiğinde ülkemiz işgücü yapısının AB ülkelerinden farklar 

içermekte olduğu bariz şekilde görülür. Avrupa Birliği nüfusu ile karşılaştırıldığında 

Türkiye nüfusunun dikkat çeken ilk özelliği nispeten yüksek doğum oranlarına bağlı 

olarak ülkemizin sahip olduğu genç nüfus kesimlerinin toplam nüfus içindeki 

oranının yüksek olmasıdır. Genç nüfus fazlalığı Türkiye için ekonomik gelişme 

yolunda ciddi bir potansiyel sağlarken, diğer taraftan ülkemizin ağırlığı çalışma 

çağında bulunan genç nüfus kesimlerinin eğitim ve istihdam gibi temel ihtiyaçlarının 

karşılanması problemini beraberinde getirmektedir. Teknolojik ve iktisadi açıdan her 

gün değişen çalışma koşulları ve emek piyasalarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek 

için, ülkemiz işgücünün modern emek piyasalarının şartlarına uyumlandırılması 

gerekmektedir. Bilhassa ülkemizin demografik potaniyeli yüksek olan işgücünün 

modern dünyanın gerektirdiği esneklik ve teknoloji destekli üretim modeline uyumlu 

hale getirilmesinin önemi büyüktür. 

                                                            
78 European Commission, Europe in Figures 2010, p.171 
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Avrupa Birliği emek piyasaları ve işgücü ile kıyaslandığında ülkemiz emek 

gücünün öne çıkan ilk niteliği işgücü arzı potansiyelinin yüksek olmasıdır. Türkiye 

nüfusu, mevcut demografik göstergelerinin yansıması olarak her yıl 1 milyon kişi 

civarında yeni çalışma çağı nüfusu sunmaktadır. Örneğin, 2010 yılında 25 milyon 

900 bin kişi olan çalışma çağı nüfusu ülkemizde 2011 yılı ortalarında 26 milyon 995 

bin kişiye yükselerek, toplam nüfusun artışından fazla bir büyüme göstermiştir.79 Bu 

durumun temel açıklaması, ülkemizde yaşanan demografik dönüşüm sürecinin bir 

neticesi olarak Türkiye’nin gerçekten de çalışma çağı nüfusu açısından önemli bir 

fırsat penceresi yaşamakta olmasıdır. Nitekim, pek çok gelişmiş ülkenin ekonomik 

kalkınmalarına pozitif katkılar sağlayan bu demografik faktör, ülkemizin son yıllarda 

yaşamaya başladığı yüksek iktisadi büyüme rakamlarının yakalanmasının ardındaki 

önemli nedenlerden birisi olarak değerlendirilebilir.  

Türkiye’de çalışma çağında bulunan nüfus miktarının sürekli artmasına ve bu 

durumun ülkemiz için ciddi bir iktisadi potansiyel sunmasına karşılık, Türkiye emek 

piyasalarında işgücüne katılım ve istihdam oranları oldukça düşük seviyelerde 

gerçekleşmekte ve bu alanda Avrupa Birliği emek piyasaları ile Türkiye arasında 

ciddi oranlarda farklılıklar bulunmaktadır. Bu noktada, ülkemizde gerçekleşen 

işgücüne katılım oranlarının da son 20 yıllık dönemde büyük bir düşüş gösterdiğini 

gözlemlemek mümkündür. 1980’li yılların sonunda ülkemizde % 60 seviyesinde 

gerçeklen işgücüne katılım oranları 2010 yılında % 49 düzeyinde tespit edilmiştir. 

İşgücüne katılma oranlarında ülkemizde uzun yıllardır gözlemlenen bu süreç, Avrupa 

Birliği emek piyasaları ile kıyaslandığında tam anlamıyla ters orantılı gelişen bir 

duruma işaret etmektedir.  Türkiye nüfusunun çalışma çağında nüfus miktarı üretme 

kapasitesi ile birlikte değerlendirildiğinde ülkemizde işgücüne katılma oranlarının 

azalma trendi esasen önemli sosyal bir soruna işaret etmektedir.  

Türkiye emek piyasalarında işgücüne katılma oranlarının oldukça düşük 

gerçekleşmesinin önemli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler arasında kadınlar ve 

gençlerin eğitimde geçirdikleri sürelerin uzaması, ülkemizde toplumsal yapı üzerinde 

derin izler bırakan kırdan kente göç süreci ve ülkemizin genel sosyo-kültürel 

yapısının etkileri öncelikli olarak ifade edilebilir.80 

                                                            
79 TÜİK, “Hanehalkı İşgücü Araştırması 2011 Mayıs Dönemi Sonuçları ”, s.2  
80 İsmet Koç (vd), a.g.e, s.22  
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Türkiye’de gerçekleşen işgücüne katılma oranlarının özellikle son yıldır 

azalma göstermesi, bu sorunun aynı dönemde ülkemizde yoğun şekilde yaşanmaya 

başlayan kırdan kente göç olgusuyla yakından ilişkisi olduğunu göstermektedir. 

Türkiye sosyal yapısının köklü şekilde değişmesine yol açan bir gelişme olan 

kırsaldan kentlere göç hareketleri, nüfusun dağılımda kır-kent dengesini de tamamen 

değiştirmiştir. 1960’lı yılların sonunda ülke nüfusunun yaklaşık 4’te 3’ü kırsal 

alanlarda yaşamakta iken, bu oran günümüzde tam aksi yönde gelişmiş ve Türkiye 

nüfusunu 4’te 3’ü kentsel alanlarda yaşamaya başlamış, kırsal alanlarda yaşayan 

nüfus kesimi toplam nüfusun 4’te 1’i oranına gerilemiştir. Bilhassa 1980’li yıllarda 

büyük hız kazanan köylerden kentlere yönelen göçler, bugün ülkemizde yaşanan 

demografik bir çok gerçeğin de ana nedenlerini oluşturmuşlardır. 

Kırsal alanlardan kentlere göç olgusunun Türkiye emek gücünün yapısı 

üzerindeki temel etkilerinden bir tanesi kırsal alanlarda tarım sektöründe çalışan 

geniş bir nüfus kesiminin bu göç hareketleri sonucunda kentlerde genellikle vasıfsız 

işçi konumuna gerilemeleri olmuştur. Özellikle kırsal alanlarda daha yoğun şekilde 

işgücüne katılım sağlayabilen kadın nüfus, kentlere göçlerle birlikte ağırlıklı olarak 

işgücü dışında kalmayı tercih etmiş ve bu durum ülkemizde işgücüne katılma 

oranlarının azalması eğilimine katkıda bulunmuştur. 

Türkiye emek piyasalarının ve işgücü yapısının, Avrupa Birliği emek 

piyasaları ile bir karşılaştırması yapıldığında öne çıkan bir diğer husus, Türkiye’nin 

AB ülkelerine göre oldukça genç ağırlıklı bir nüfus yapısına sahip olduğudur. Son 

yıllarda Türkiye’de doğum oranlarında azalmalar görülmesine rağmen, ülkemizin 

doğum oranları Avrupa Birliği ülkelerindeki doğum oranlarının üzerinde seyretmeye 

en azından gelecek on yıllarda da devam edecektir. Buna karşın işgücüne katılma ve 

istihdam oranları açısından bir kıyaslama yapıldığında Türkiye’de gerçekleşen 

değerlerin, Avrupa Birliği emek piyasalarının oldukça gerisinde kalması bu genç 

işgücü kaynağının yeterince değerlendirilemediğini ortaya koymaktadır. 81 Türkiye 

nüfusu içinde gençlerin yoğun olarak bulunması aynı zamanda işgücüne katılma 

oranlarının düşük gerçekleşmesinin nedenleri arasındadır. Özellikle son 20 yıllık 

                                                            
81 Erol Taymaz, Şule Özer, “Labour Market Policies and EU Accession: Problems and Prospects for 
Turkey”, in Turkey: Economic Reform and Accession to the European Union, Eds. Bernard 
Hoekman, Sübidey Togan, Washington DC., World Bank Publication, 2005, pp.223-261, p.226 
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dönemde ülkemizde genç nüfus kesimlerinin eğitimde geçirdiği sürelerin uzaması, 

gençlerin işgücü içinde yer almasını ve işe başlama yaşını geciktirmektedir. Avrupa 

Birliği ülkeleri için de geçerli olan gençlerin eğitimde geçirdiği sürelerin uzaması 

gerçeği, gençlerin doğal olarak emek piyasalarına geç katılmasına yol açmaktadır.  

 Avrupa Birliği ve Türkiye emek piyasaları arasında işgücüne katılma oranları 

bağlamında ortaya çıkan bu önemli farkların bir başka sebebi de ülkemizde kadın 

nüfusun işgücünde yer alma oranlarının çok düşük olmasıdır. Ülkemizin sosyolojik 

ve kültürel yapısı geleneksel olarak kadınların işgücünde yer almasını teşvik edici bir 

görünümde olmamıştır. Bu durumun tek istisnası kırsal alanlar gözlemlenmiş ve 

kadınları kırsalda ücretsiz aile işçisi olarak tarım alanında yoğun şekilde işgücüne 

katılmıştır. Ancak köylerden kentlere göçlerle birlikte bu durum değişmiş ve kadın 

nüfusun işgücüne katılma oranları azalmıştır. Ancak son yıllarda hizmet sektörünün 

toplam istihdam içindeki payının artması ve kadınların eğitim seviyelerinde görülen 

artışlar neticesinde işgücünde yer alma eğilimlerinde artışlar görülmektedir. 

Demografik açıdan “fırsat penceresi” olgusuyla karşı karşıya bulunduğu 

değerlendirmesi yapılan Türkiye’nin, emek piyasalarında karşılaştığı temel açmazları 

arasında yüksek işgücü arzının ile düşük işgücüne katılım oranlarının yanı sıra 

işsizlik oranlarının yüksek olması da sayılmaktadır. Ülkemizde gerçekleşen işsizlik 

oranlarının Avrupa Birliği ülkelerine göre halen daha yüksek seviyede seyretmesi ve 

kayıt dışı istihdamın Türkiye emek piyasasında sorun olmaya devam etmesi ülkemiz 

açısından işgücüne ilişkin problemleri derinleştiren etmenler arasındadır.82 Avrupa 

Birliği ile kıyaslandığında Türkiye’deki işsizlik oranları yüksek düzeyde olmasına 

karşın 2011 yılı itibarıyla bu farkın kapanmakta olduğuna ilişkin önemli veriler de 

bulunmaktadır. Nitekim 2011 yılı Haziran ayı verilerine göre Avrupa Birliği’nde 

toplam işsizlik % 9.3 iken ülkemizde bu oran % 9.4 seviyesinde ölçümlenmiştir. 

İşsizlik oranlarının AB ülkelerinde oldukça heterojen bir yapıda gerçekleşmekte 

olmasından dolayı, Türkiye’nin pek çok Birlik üyesi ülkeden daha pozitif işsizlik 

değerlerine sahip olduğunu söylemek mümkündür.   

Sedat Murat, Avrupa Birliği ve Türkiye emek piyasalarını karşılaştırdığı 

çalışmasında AB ülkelerinin işgücü yapısının ülkemiz işgücü yapısından oldukça 

                                                            
82 Hoşgör, Tansel, a.g.e, s.103  
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farklı olduğunun altını çizmekte ve bu noktada emek piyasalarının yapıları arasındaki 

farklılıkların önemine dikkat çekmektedir. Buna göre, Avrupa Birliği’nde tarım ve 

sanayi sektörlerinin toplam istihdam içindeki miktarı oldukça düşük gerçekleşirken  

işgücü istihdamı ağırlıklı olarak hizmetler ve bilgi teknolojileri alanında 

yoğunlaşmaktadır. Türkiye’de ise emek piyasaları halen tarım toplumundan çıkış 

aşamasının karakteristik özelliklerini taşımakta olup, ülkemiz emek piyasalarında 

tarım sektörünün toplam istihdam oranları içindeki payı AB ülkelerine göre oldukça 

yüksektir. Bununla birlikte ülkemizde hizmetler sektörünün istihdam içindeki 

payının yüksek olmasının temel sebeplerinden birisi hizmet sektöründeki vasıfsız 

işlerin, daha önce tarım işçisi iken, köyden kente göç süreci ile birlikte vasıfsız 

işgücü konumuna düşen nüfus kesimlerine önemli miktarda istihdam sağlamasıdır.83 

Türkiye için köyden kente göç hareketinin işgücü yapısı açısından oldukça 

önemli sonuçlar doğuran bir olgu olduğu gerçektir. Benzer şekilde ülkemizden 20. 

yüzyıl ortalarında Avrupa ülkelerine işgücü ihraç edilmesi de Türkiye işgücü yapısı 

üzerinde ciddi etkiler oluşturmuştur. Türkiye’den Avrupa ülkelerine geçmiş yıllarda 

gerçekleşen işgücünün en önemli etkisi ülkemiz nüfusunun ve işgücünün Avrupa 

ülkeleriyle kültürel bir etkileşim yaşaması olmuştur.  Bunun yanında, 1960’lı yıllarda 

Türkiye ve Almanya arasında gerçekleştirilen karşılıklı anlaşma sonucunda başlayan 

Türkiye’den Avrupa’ya işgücü göçü, Almanya başta olmak üzere bu emek göçünü 

alan Avrupa ülkelerinin emek piyasalarının işgücü ihtiyaçlarının karşılanması 

yolunda fayda sağlarken, Türkiye açısından emek piyasası üzerindeki işgücünün 

fazlalığından kaynaklanan baskıların azalmasına sebep olmuştur. Avrupa’ya 

yönlendirilen işgücü göçü hareketleriyle, ülkemiz istihdam etmekte zorluk yaşadığı 

insan kaynağı fazlasını doğru bir şekilde değerlendirebileceği bir mecra bulmak 

suretiyle bu süreçten ciddi şekilde istifade etmiştir.84 

Ana hatlarıyla Avrupa Birliği emek yapısına göre böylesi farklılıklar gösteren 

ülkemiz işgücü potansiyeli ve emek piyasalarının gelecekte bazı sorunlarla karşı 

karşıya kalması beklenmektedir. AB perspektifinde Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda 

işgücü piyasaları bağlamında dört önemli problemle yüzleşmesi olasıdır: 

                                                            
83 Sedat Murat, Bütünleşme Sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Karşılaştırmalı Sosyal 
Yapısı, s.69 
84 World Bank, Turkey Labour Market Study, p.4 
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- İstihdam içinde tarım sektörünün payındaki azalmaya karşı hizmet sektöründe 

yeterince istihdam oluşturma zorunluluğu, 

- Köyden kente göç etmiş kadınlar başta olmak üzere, kadınların işgücüne 

katılımının ve istihdam oranlarının artırılması gerekliliği, 

- Avrupa Birliği ülkelerine göre Türkiye’nin sahip olduğu geniş genç nüfus 

kesimlerinin vasıf ve beceri düzeylerini işgücü piyasasının gerekliliklerine 

göre artırmak için gerekli eğitim fırsatlarının sağlanması zorunluluğu, 

- Ülkemizde yaygın olan düşük ücretli ve kalitesiz çalışma koşullarına sahip 

kayıt dışı istihdamla gerçekçi şekilde mücadele edilmesi gereği.85 

Türkiye’nin Avrupa Birliği emek piyasaları için tamamlayıcı ülke perspektifi 

içinde ele alındığında, ülkemiz emek piyasalarının AB emek piyasaları ile rekabet 

edecek düzeye erişebilmesi için Türkiye işgücü piyasalarının önümüzdeki yıllarda bu 

alanlarda çözümler üretmesi gerektiği açıktır. Bu bağlamda öncelikli olarak ülkemiz 

emek piyasalarında halen düşük olan işgücüne katılma oranlarının artırılması 

gerekmektedir. Buna bağlı olarak ülkemiz için işgücüne katılma oranlarının düşük 

olmasında büyük bir paya sahip olan Türkiye emek piyasalarında oldukça yoğun 

olduğu bilinen kayıt dışı istihdamın kontrol altına alınması da çok önemlidir. 86  

Türkiye emek piyasasında kadınlar başta olmak üzere gençler ve yaşlı nüfus 

kesimlerinin istihdam ve işgücüne katılım oranlarının artırılması da ülkemiz emek 

yapısının gelişimi açısından önemlidir. İşgücüne katılma ve istihdamda dezavantajlı 

kesimler olarak görülen bu nüfus gruplarının işgücü içindeki payının artması Türkiye 

emek arzı potansiyelinin de canlı tutulmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte genç 

nüfus kesimlerinin işgücü ve istihdam içindeki oranlarının artırılması Avrupa Birliği 

için tamamlayıcı kaynak ülke rolü bağlamında önem taşımaktadır. Türkiye’nin nüfus 

parametrelerinin de durağanlaşma eğiliminde olduğu bir süreçte nüfusun genç 

kesimlerinin eğitim ve vasıf seviyelerinin yükseltilmesi hem ülkemiz hem de katkı 

sağlanılması planlanan AB emek piyasaları açısından gereklidir. Türkiye işgücü 

yapısının Avrupa Birliği emek piyasaları için önemli bir alternatif haline gelebilmesi 

için ülkemiz insan kaynaklarının beceri düzeylerinin çağdaş teknolojik gelişmelere 

paralel şekilde uyumlandırılması gerekmektedir. 

                                                            
85 Erol Taymaz, Şule Özer, a.g.e., p.251 
86 A.g.e, p.238 
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3.2.2. Türkiye-AB Tamamlayıcı Göç İlişkisinin Analizi 

Türkiye, büyük bir bölümü genç ve çalışma çağında olan 73 milyonluk 

nüfusuyla Avrupa Birliği’ne üye olması durumunda AB içinde Almanya’dan sonra 

ikinci büyük nüfusa sahip olacak ve doğurganlık oranları ile nüfus artış hızları göz 

önüne alındığında yakın bir gelecekte Avrupa Birliği’nin en kalabalık ülkesi 

konumuna gelecektir. Türkiye’nin bölgesindeki diğer ülkelere nazaran sahip olduğu 

bu insan kaynağı avantajını daha etkin ve verimli kullanması durumunda önünde 

ekonomik, sosyal ve siyasal gelişim anlamında oldukça büyük bir potansiyel 

bulunmakta olduğu yadsınamaz bir gerçektir.87 

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında ülkemizin sahip olduğu nüfus 

yapısı günümüz şartları içinde, bu ilişkideki önemli belirleyici unsurlardan birisidir. 

Türkiye’nin nüfus miktarı Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin başladığı 1960’lı 

yıllarda AB’nin en büyük beş ülkesi olan Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve 

İspanya’dan daha az bir konumda iken, 2010 yılı itibarıyla bu ülkelerden yalnızca 

Almanya’dan daha az bir nüfusa sahip konuma gelmiş olması Türkiye-AB ilişkileri 

bağlamında önemli bir değer ifade etmektedir. Benzer şekilde 1960 yılında Avrupa 

Birliği toplam nüfusunun yalnızca % 8’ine tekabül eden Türkiye nüfusunun 1996 

yılında AB toplam nüfusu içinde % 17 oranına ulaştığı düşünüldüğünde, mevcut 

demografik öngörü ve süreçlerin hayata geçmesi durumunda ise, 2030’lu yıllarda 

Türkiye nüfusunun Avrupa Birliği toplam nüfusu içindeki payının daha da artmak 

suretiyle %25 seviyesine kadar ulaşması mümkün gözükmektedir. 88  Türkiye ile 

Avrupa Birliği arasındaki bu demografik tablo, son yıllarda ülkemizin AB üyeliği 

ekseninde yoğun tartışmaların önemli nedenleri arasındadır.  

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde en tartışmalı konuların başında 

ülkemizin nüfus dinamikleri ile Birlik üyesi ülkelerin demografik yapıları arasındaki 

farklılıkların bulunması Türkiye-AB tamamlayıcı nüfus ilişkisine ışık tutmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin demografik açıdan durağan bir nüfus yapısına sahip olmasına 

karşın, Türkiye, her ne kadar yavaşlamış olsa da, doğal olarak artış gösteren bir 

demografik yapıya sahiptir. Mevcut tahminler ışığında AB’nin en kalabalık nüfusa 

                                                            
87 Graham E. Fuller, The New Turkish Republic; Turkey as a Pivotal State in the Muslim World, 
Washington, US Institute of Peace Press, 2008, p.81 
88 Sedat Murat, a.g.e, s.63 
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sahip olan ülkesi Almanya’nın 2025 yılındaki nüfusunun 80 milyon olması 

beklenirken, Türkiye’nin aynı tarihte 80 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olması, 

yukarıda ifade edildiği üzere, AB üyeliği gerçekleşmesi halinde ülkemizin Birliğin 

en kalabalık ülkesi olmasının mümkün olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin AB ile 

kıyaslandığında genç ve halihazırda büyüme eğilimini sürdüren nüfusu Avrupa 

Birliği’nin özellikle emek piyasalarında işgücü açığı olarak tezahür edecek 

demografik durağanlığına karşı potansiyel çözüm seçeneği konumundadır. Ancak, 

Avrupa Birliği ülkelerinin, tam üyelik durumunda Türkiye’den AB’ye Birlik 

ülkelerinin hazmetme kapasitesinin üzerinde bir göç olacağı endişesi ve Türkiye ile 

AB toplumları arasındaki kültürel farklılıklar Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkisinde 

sürekli şekilde sorunlu alanlar olarak gündeme taşınmaktadır. Bu nedenle 

Türkiye’nin nüfusu yapısı ve demografik özellikleri Avrupa Birliği üyeliği 

bağlamında Türkiye için hem stratejik bir avantaj teşkil etmekte hem de ülkemizin 

AB üyeliğinin gerçekleşmesinin önündeki engeller olarak gündeme gelmektedir.89 

Avrupa Birliği ile kıyaslandığında Türkiye’nin AB ülkelerinden bariz şekilde 

farklı olan demografik yapısının yanı sıra, Birlik ortalamasının % 25’i seviyesinde 

gerçekleşen satın alma paritesi ve işgücünün hala çok büyük oranda tarım sektöründe 

istihdam edilmesi gibi bazı faktörler, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda 

olumsuz olarak değerlendirilen diğer unsurlardır. Ayrıca ülkemizin Birlik üyeliğinin 

gerçekleşmesi durumunda ülkemizin AB fonlarından en büyük payları alacak ülke 

konumuna gelecek olması Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki handikaplı noktalar 

arasında gösterilmektedir. Bunun yanında, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri 

arasındaki gerçekleşen gelir düzeyi farklılıkları göz önüne alındığında, Türkiye’den 

AB ülkelerine ciddi oranlarda göç dalgaları olması muhtemel görünmekte ve 2030 

yılına kadar, yalnızca Almanya’ya Türkiye’den 1.3 milyon kişinin göç edeceği 

endişesi ifade edilmektedir. 90  Aynı değerlendirmeye göre, Avrupa Birliği tam 

üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda, mevcut bu yapısal, ekonomik ve demografik 

göstergeler ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği bütçesinden 12 milyar Euro kaynak 

transferi alması gündeme gelebilecektir.  

                                                            
89 Salih Şahin, “Avrupa Birliği’nde Demografik Dönüşümler ve Türki Nüfusun Geleceği”, p.192 
90 Harry Flam, “Economic Effects of Turkey’s Membership on the European Union” in Turkey: 
Economic Reform and Accession to the European Union, Eds. Bernard Hoekman, Sübidey Togan, 
Washington DC., World Bank Publication, 2005, pp.341-353, p.350  
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Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda Birlik 

içinde Almanya’nın ardından en büyük ikinci nüfusa sahip olmasının önemine vurgu 

yapılan bir araştırmada ise, Türkiye’nin yakın bir gelecekte AB’nin en büyük ülkesi 

haline gelmesinin olası olduğu, bunun da ülkemizi Avrupa Birliği’nin yetkili 

organlarında ve karar alma mekanizmalarında en etkin ülke durumuna getireceği 

ifade edilmektedir. Ülkemizin nüfus yapısının AB üyeliği yolunda hem dezavantaj 

hem de avantajlar sunduğunu belirten bu yaklaşıma göre, Türkiye’nin tam üyeliği 

durumunda Avrupa Birliği’ne özellikle demografik açıdan büyük bir katkı 

sağlayabilecek bir nüfus potansiyeline sahip olmasının, aynı zamanda AB mercileri 

tarafından zaman zaman Birliğin geleceğine yönelik önemli bir endişe kaynağı 

olarak yorumlandığı da açık şekilde belirtilmektedir.91 

Türkiye ile Avrupa Birliği’nin demografik parametreleri karşılaştırıldığında, 

göze ilk çarpan hususlardan birisinin, Türkiye’nin AB ülkelerinin tersine halen artış 

göstermekte olan nüfus yapısı olması bu yaklaşımlarında esas menşeidir. Geleneksel 

olarak yüksek artış oranlarına sahip olan ülkemiz nüfusunun, bu artış hızı son 

yıllarda azalma eğilimine girmiş olsa da, Türkiye’nin nüfusu gençlerin yoğunlukta 

olduğu bir nüfustur ve halen Avrupa ülkelerinden daha fazla nüfus artış hızına sahip 

bir görünüm arz etmektedir. Ancak, burada üzerinde durulması gerek bir başka nokta 

ise, Türkiye nüfusunun da 1960’lı yıllarda sahip olduğu yüksek doğum oranlarından, 

2000’li yılların başında nüfusun kendisini yenileme seviyesi olan kadın başına 2.1 

çocuk seviyesine yakın şekilde gerilemiş olmasıdır. Türkiye’de demografik 

dönüşümün bu aşamasına ulaşılmış olmasına rağmen, genel nüfus içinde genç nüfus 

kesimlerinin ve çalışma çağı nüfusunun fazla olması, 2030’lu yıllara kadar 

Türkiye’nin demografik yapısının doğru kullanılması durumunda ülke ekonomisine 

önemli miktarda katkılar sağlayabileceği anlamına gelmektedir. Aynı şekilde 

Türkiye’nin sahip olduğu geç ve çalışma çağında bulunan kesimi yoğun olan nüfusu 

Avrupa Birliği emek piyasaları açısından da ciddi katkılar sunabilir. Ancak 

Türkiye’nin nispeten daha genç ve dinamik bir görünüme sahip olan nüfusunun 

Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanma sonucu ihtiyaç duyacağı işgücünü 

karşılayabilmesinin koşullarından birisi, AB için ek bir insan kaynağı olacak bu 

                                                            
91  Erkan Erdoğdu, “Turkey and Europe: Undivided but not United”, Middle East Review of 
International Affairs, Vol.6, No.2, June 2002, ss.40-52, s.47  
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nüfus kitlesinin Avrupa Birliği ekonomisinin gereksinim duyacağı beceri ve 

donanımlara sahip hale getirilmesidir. Bu noktada, Avrupa Birliği yetkili organlarına, 

Türkiye’nin tam üyelik süreciyle paralel şekilde ülkemizin insan kaynaklarının 

geliştirilmesi ve Birlik ekonomisiyle uyumlu hale getirilmesi için önemli kaynakların 

eğitime aktarılması tavsiye edilmektedir.92  

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini inceleyen İngiltere Avam 

Kamarası raporunda da, ülkemizin 2025’li yıllarda 85 milyon civarında bir nüfusa 

sahip olacağı ve AB üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda en büyük Avrupa Birliği 

ülkesi konumuna geleceği öngörüsü ifade edilmektedir. Raporda, Türkiye’nin 

mevcut işgücü piyasaları yapısı ve işgücü rakamlarıyla değerlendirildiğinde Avrupa 

Birliği üyeliğinin gerçekleşmesi halinde, Avrupa toplumlarında Türkiye’den AB 

ülkelerine büyük oranda göç yaşanacağı endişesi yaşandığının altı çizilmektedir. 

Ancak Avam Kamarası raporunun sonuç bölümünde, Türkiye’nin Avrupa Birliği 

üyeliği ile birlikte ülkemizden AB’ye yöneleceği öngörülen işgücü göçünün, Avrupa 

Birliği’nin Türkiye’nin Birliğe üyeliğinden sağlayacağı en büyük ve önemli iktisadi 

kazancı olacağı açık bir şekilde vurgulanmaktadır.93 

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin demografik göstergeleri arasında yapılan başka 

karşılaştırmalarda da, Türkiye’nin Birliğe üyeliği durumunda ülkemizden AB’ye 

yönelecek göç hareketlerinin Avrupa Birliği ekonomileri için önemli bir iktisadi 

kazanç haline dönüşebileceği ifade edilmektedir. Türkiye’nin AB üyeliğinin 

gerçekleşmesi halinde, Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine yönelecek göçmen 

işçilerin toplamda 2 milyona kadar ulaşabileceği ve bu göçmenlerin AB ekonomisine 

en az % 1 oranında katma değer sağlayacakları öngörüsü bu görüşelerin ana fikrini 

oluşturmaktadır. Ancak bu noktada, tıpkı 2004 yılında gerçekleşen AB yeni üye ülke 

katılımlarında olduğu gibi, Avrupa Birliği toplumlarının göç hareketlerine karşı 

duyarlı ve negatif bakışlarını da göz önüne alacak kapsamlı politikalarla göçlerin 

iktisadi faydaya dönüşmesi amaçlanmalıdır. Bu bağlamda, belirli işçilerin serbest 

dolaşımlarının sağlanması gibi tartışmalı konularda önceden süreleri tespit edilmiş 

geçiş dönemleri belirlenmesi başta olmak üzere, dengeli politika uygulamalarıyla bu 

                                                            
92 Michael Emerson (vd), The European Transformation of Modern Turkey, Brussels, Centre for 
European Policy Studies, 2004, p.107 
93 House of Commons (UK), Keeping the Door Wide Open: Turkey and EU Accession, London, 
House of Commons Business and Entrerprise Committee, 2008, p.12   
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göç hareketlerinin Avrupa Birliği ekonomileri için kazanım haline getirilmesi tavisye 

edilmektedir.94 Ancak, 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan Avrupa Birliği ve Türkiye 

arasındaki tam üyelik müzakerelerinde, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin 

gerçekleşmesi halinde Avrupa Birliği’nin Türk işgücünün serbest dolaşımı 

konusunda bir geçiş dönemi ya da daimi kısıtlamalar öngörmesi gibi uygulamalar, 

AB mekanizmalarının halihazırda göç hareketlerine yönelik politikaları açısından 

önemli açmazlar olarak ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine yönelecek işgücü göçü senaryolarına 

olumsuz yaklaşımların göz ardı etmemesi gereken önemli bir husus, Tükiye’nin AB 

üyeliği sürecinin bir kesintiye uğraması durumunda, Avrupa Birliği ülkelerine 

Türkiye’den yönelecek göçmen miktarının, üyeliğin gerçekleşmesi durumunda göç 

edecek miktardan daha yüksek olacağı yönündeki değerlendirmedir. Avrupa Birliği 

üyeliğinin gerçekleşmesi ve 2015 yılında Türkiye vatandaşlarının Avrupa Birliği 

içinde serbest dolaşım hakkı kazanması durumunda, Türkiye’den AB ülkelerine 

yıllık 1.5 ila 2.1 milyon aralığında bir göç hareketi olabileceği öngörülmektedir. 

Buna karşın, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği perspektifini kaybetmesi ve buna 

bağlı olarak ekonomik sorunlarının artması durumunda ise, Avrupa Birliği 

mekanizmalarının tüm kısıtlamalarına rağmen, Türkiye’den 2.5 milyonun üstünde bir 

nüfusun Birlik ülkelerine göç etmeye yönelebilecekleri tahmin edilmektedir.95 

Avrupa Birliği tarafından halen Türk göçmenlere yönelik olarak sıkı şekilde 

uygulanan göç sınırlamalarına rağmen, yıllık 35 binden fazla Türkiyeli göçmenin, 

aile birleşmeleri ve evlilikler yolu başta olmak üzere, Birlik ülkelerine göç ettiği göz 

önüne alındığında96, katı yasaklama ve sınırlamaların göç hareketleri bağlamında 

Avrupa Birliği için fayda getirmekten ziyade, AB emek piyasalarının göçlerin olası 

iktisadi faydalarından yararlanamamasına yol açabileceği gözükmektedir. 

Nitekim Avrupa Birliği’nin nüfusunun mevcut demografik eğilimlerinin 

durağanlık yönünde geliştiğini belirten araştırmalarda, bu demografik durağanlık 

ortamında AB ekonomilerinin iktisadi gelişmelerinin sürdürülebilmesi ve sosyal 

                                                            
94 Kirsty Hughes, a.g.e, p.18 
95 Refik Erzan, Umut Kuzubaş, Nilüfer Yıldız, “Growth and Immigration Screnarios for Turkey and 
the EU”, Boğaziçi University EU-Turkey Working Papers, No.13, 2004, p.8, (çevrimiçi): 
http://www.econ.boun.edu.tr/cee/index_files/migrationerzan.pdf   
96 A.g.e, p.8 
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güvenlik sistemlerinin devamlılığının sağlanabilmesi için Birlik ülkelerinin üçüncü 

ülkelerden göç almaya ihtiyacı olduğu gerçeği açık şekilde belirtilmektedir. Aynı 

araştırmada, Türkiye’nin hali hazırdaki demografik göstergeleri, gençlerin ve çalışma 

çağındaki kesimlerinin ağırlıkta olduğu nüfusu ve insan kaynaklarının potansiyeli ile 

Avrupa Birliği’nde yaşlanma gerçeği ile birlikte özellikle emek piyasalarında ortaya 

çıkan iktisadi etkileri bertaraf edebilecek demografik çözümleri AB ülkelerine 

sunabilecek bir ülke konumunda olduğu net bir şekilde ifade edilmektedir.97 

Türkiye’nin AB üyeliğinin olumsuz etkileri üzerine yoğunlaşan bir kısım 

değerlendirmelere karşın, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne muhtemel tam üyeliğinin, 

Birliğe yönelecek göç hareketleri ve AB bütçesinden Türkiye’ye aktarılacak mali 

kaynaklar gibi hususlar dışında Avrupa Birliği açısından kayda değer bir olumsuz 

ekonomik etkiye yol açmayacağı açıktır. 98  Bilhassa Türkiye’den Avrupa Birliği 

ülkelerine gerçekleşen göç hareketlerinin tarihten günümüze ana motivasyonunun 

ekonomik sebepler olması da99 bu öngörüyü güçlendirmektedir. Avrupa Birliği’nin 

demografik açıdan içinde bulunduğu durağan konum göz önüne alındığında 

Türkiye’den Avrupa Birliği emek piyasalarına yönelecek işgücü hareketliliği AB 

işgücü piyasalarının yaşlanma sarmalı sonucunda gereksinim duyacağı, dinamik ve 

yenileyici insan kaynağı açığını gidermeye yardımcı olabilecek düzeydedir. 

Avrupa Birliği’nde gerçekleşen toplam doğum oranlarının 2050’li yıllara 

kadar 1.85 oranında kalacağı ve 2005 yılında toplam 728 milyon olan Avrupa kıtası 

nüfus miktarının 2050 yılında 653 milyona gerileyeceği tahmin edilmektedir. Nüfusu 

mevcut koşullar altında artış gösteren bir ülke konumunda olan Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’ne katılımının gerçekleşmesi durumunda, bunun 2050 yılındaki Avrupa 

Birliği nüfusuna %25 oranında artış olarak yansıyacağı öngörülmektedir. 100  Bu 

verilerin de gösterdiği üzere, Türkiye mevcut nüfus değerleriyle Avrupa Birliği emek 

piyasalarına, gereksinim duyduğu işgücü kaynağını sağlamak bağlamında önemli bir 

canlılık kazandırabilecek yetkinlikte gözükmektedir.   

                                                            
97 Gürol Özcüre, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinin İşgücü Göçü, Serbest Dolaşım 
ve Sosyal Güvenlik Boyutu”, Sosyal Siyaset Konferansları Sayı 52, 2007, ss.189-230, s.190, 
(çevimiçi): http://www.iudergi.com/index.php/sosyalsiyaset/article/view/167/155  
98 Harry Flam, a.g.e., p.351   
99 Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması, Ankara, Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Yayını, 2006, s.55  
100 Paul Demeny, Geoffrey McNicoll, “The Political Demography of the World System”, p.5 
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3.2.3. Avrupa Birliği Emek Piyasaları için Tamamlayıcı Göç 

Kaynak Ülkesi: Türkiye  

2011 yılı verileri ile 27 üyesi bulunan ve 500 milyonun üzerinde bir nüfusa 

sahip olan Avrupa Birliği ülkeleri toplam doğum oranlarının azalması ve ortalama 

yaşam sürelerinin uzaması gibi etkenlerin doğal sonucu olarak toplam nüfusun içinde 

yaşlı nüfus (65+) kesimlerinin artması anlamına gelen yaşlanma sorunu ile karşı 

karşıya bulunmaktadır. Toplum yaşamının ve demografik yapının durağanlaşmasının 

yanı sıra yaşlanma olgusu beraberinde önemli ekonomik sorunları da getirmektedir. 

En genel hatlarıyla, yaşlı nüfus bağımlılık oranlarının artması, yaşlı nüfusun emekli 

ödenekleri ve bakım masraflarının yükselmesi ile emek piyasalarında çalışma çağı 

nüfusu ve işgücü miktarının azalması gibi iktisadi sonuçlar doğuran yaşlanma olgusu 

Avrupa Birliği ülkelerinin en önemli gerçeğidir.  

Avrupa Birliği’nin yaşlanma sorunu neticesinde yaşayacağı iktisadi sonuçlar 

arasında en öncelikli olarak ele alınması gerekeni, yaşlanmanın işgücü üzerindeki 

azalma eğilimi ile ortaya çıkmaktadır. AB ülkelerinin yaşlanma sonucu gereksinim 

duyacakları işgücünün hangi şekilde karşılanacağı tartışmalarında göç ile işgücü 

temin edilmesi seçeneği her açıdan en kapsamlı olanıdır.  Halihazırda yaşadığı yıllık 

nüfus artışlarının % 75’i dış göçlerle gelen nüfusla gerçekleşen Avrupa Birliği için 

göç hareketleri demografik canlılığın ana taşıyıcısı durumundadır. Buna rağmen göç 

hareketleri ve göçmenler AB toplumlarında işgücü, işsizlik, nüfus ve sosyo-kültürel 

sorunlar ekseninde en fazla tartışılan konular arasında yer almaktadır. 

Avrupa Birliği’nin emek piyasaları başta olmak üzere, yaşlanma sorunuyla 

mücadele edebilmek için ihtiyaç duyacağı göç miktarının hangi boyutta olduğu bu 

tartışmalarda önemli bir mihenk noktasıdır. Birlik ülkelerinin taşıyabileceği miktarın 

çok üstünde gerçekleşecek göç hareketlerinin Avrupa Birliği’nin sosyo-kültürel ve 

ekonomik dengesine olumsuz etkileri olabileceği kanısı AB toplumlarında yaygındır. 

Bu nedenle Avrupa Birliği emek piyasalarının göçmen işçiler eliyle yaşlanma sonucu 

yaşanacak işgücü açıklarını bertaraf edebilmesinin öncelikli şartı AB için gereksinim 

duyulan göç miktarının doğru tespit edilmesidir. Göç hareketleri ile tarihi boyunca 

sıklıkla yüzleşmiş olan Avrupa toplumlarında göçmenlerin orijinleri ve nitelikleri de 

ayrıca önem arz eden hususlar arasındadır.  
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3.2.3.1. Avrupa Birliği’nin Göç İhtiyacının Boyutları 

20. yüzyılda Avrupa Birliği’nde yaşanan demografik döşünüm süreci son 

aşamasına gelmiş ve bunu sonucunda Birlik ülkelerinin nüfus yapıları tamamen 

durağan bir görünüme bürünmüştür. Bilhassa, 20. Yüzyıl ortalarında yaşanan “bebek 

patlaması” döneminin neticesi olarak, Avrupa Birliği ülkeleri, ekonomik gelişim 

fırsatı sunan bu demografik dönemden istifade etmişlerdir. Ancak bebek patlaması 

kuşağının doğal olarak emeklilik çağına gelmesi, ve bebek patlaması döneminin 

ardından gelen yıllarda Avrupa sathında doğum oranlarının azalması ve ortalama 

yaşam sürelerinin uzamasıyla yaşlı nüfus miktarında azalmalar yaşanmıştır. 

Halihazırda Avrupa Birliği ülkelerinde işgücünde yer alan nüfusun önemli bir 

bölümü bebek patlaması neslinin üyeleri olup, bu neslin mensupları artık emeklilik 

dönemine yaklamışlardır. Bu nedenle AB ülkelerinde yaşanan nüfusun yaşlanması ve 

emek piyasalarında ortaya çıkmaya başlayan işgücü ihtiyacını karşılamak için halen 

Avrupa Birliği ülkeleri kayda değer oranlarda üçüncü ülkelerden göç almaktadır. 

Buna ilaveten, özellikle Birliğe yeni üye olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden 

AB’nin büyük ekonomilerine doğru yönelen bir göç de söz konusudur. Ancak, 

Avrupa Birliği’nin bu yeni üyeleri de demografik açıdan durağan bir görünüme sahip 

olduklarından, AB emek piyasaları için demografik boyutuyla esas önem taşıyan göç 

hareketleri Birlik dışındaki üçüncü ülkelerden temin edilenler olmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin göçmen nüfusu ve göç ihtiyacı ile ilgili en güncel verilere 

sahip olan Eurostat’ın tahminlerine göre Avrupa Birliği ülkeleri 2050 yılına kadar 

yıllık ortalama 1.2 milyon kişi civarında göç almaya devam edecek 101  ve göç 

hareketleri AB toplumlarının demografik açıdan taşıyıcısı olmaya sürdürecektir. 

Buna ilave olarak Eurostat 2010 nüfus tahminleri istatistikleri, Avrupa Birliği 

ülkelerinin göç ile üçüncü ülkelerden nüfus temin etmemesi durumunda 2020 yılında 

Avrupa Birliği nüfusunun kayda değer şekilde azalacağını öngörmekte ve 2025 

yılında, 497 milyon seviyesine gerileyeceğini tahmin etmektedir.102  2011 yılındaki 

502 milyon seviyesinden 497 milyon düzeyine gerileyecek olan Avrupa Birliği’nin 

nüfusunun bu durumda, toplam kaybının 5 milyon civarında olması beklenmektedir. 
                                                            
101 Eurostat, “Europop 2010 Population Projections; Net Migration Assumptions”, September 2011, 
(çevrimiçi): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database  
102 Eurostat, “Europop 2010 Population Projections; No Migration Screnario Population Projections”, 
September 2011, (çevrimiçi): http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do=proj_10c2150zmp  
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Uluslararası göçlerle Avrupa Birliği nüfusunun takviye edilmemesi halinde 

2050 yılında AB toplam nüfusunun 2011 yılındaki seviyesine göre yaklaşık 46 

milyon kişi azalmak suretiyle 456 milyona kadar gerileyeceğini tahmin eden Eurostat 

AB ülkelerinin nüfus yapılarını dinamik bir konumda muhafaza edebilmek için, 

göçlerle Avrupa Birliği’ne kazandırılacak nüfusun önemini vurgulamaktadır. Yıllık 

olarak Avrupa Birliği ülkelerine gelecek olan göçmen sayısını 2050 yılına kadar 

ortalama 1.2 milyon olarak hesaplayan Eurostat’ın bu öngörüsünün gerçekleşmesi 

durumunda Avrupa Birliği nüfusuna 2050 yılına kadar 48-50 milyon yeni göçmenin 

katılması gerekecektir. Ancak, göçmenlerin AB yerli nüfusuna göre daha yüksek 

olan doğurganlık oranları ile birlikte Avrupa Birliği içindeki mevcut göçmen 

sayısının yaklaşık 20 milyon civarında olduğu göz önüne alınırsa, 21. Yüzyıl ortasına 

kadar AB içinde, yabancı göçmen nüfusun toplam Avrupa Birliği nüfusuna oranının 

% 20 seviyesine kadar ulaşması beklenilmektedir. 

Eurostat’ın öngörüleri dahilinde beklenen oranlarda göç alınması ve mevcut 

demografik eğilimlerin aynı şekilde devam etmesi halinde Avrupa Birliği nüfusu 

2050’li yıllara kadar bir miktar daha artış gösterebilecektir. AB nüfusu açısından bu 

ihtimalin hayata geçmesi durumunda, Birlik toplam nüfusu 2050 yılında 524 milyon 

seviyesine ulaşacak ve ardından göreceli bir azalma dönemine girecektir.103 Avrupa 

Birliği ölçeğinde bu düzeyde bir etki göstermesi beklenen göç hareketleri ile yabancı 

ülkelerden gelecek göçmenlerin AB genel nüfus dengesinin yanında emek piyasaları 

açısından da büyük önem taşıdığı bilinmektedir.  Yaşlanmaya karşı bir çözüm olarak, 

özellikle yaşlı nüfus kesimlerinin bağımlıklık oranlarının azaltılması bağlamında 

Avrupa Birliği’ne üçüncü ülkelerden yönelecek göçmenlerin AB emek piyasalarına 

önemli bir ekonomik katkı sağlayacakları muhakkaktır.104  

Genel nüfus üzerinde göçlerin bu boyutta bir etkisi olması beklenirken, AB 

emek piyasaları açısından göç hareketleri ile sağlanacak işgücü girdisinin de önemli 

katkıları olması öngörülebilir. 2007 yılından itibaren Avrupa Birliği genelindeki aktif 

çalışma çağında bulunan nüfus miktarı yalnızca küçük artışlar göstermekte ve bunun 

                                                            
103  Eurostat, “ Europop 2010 Population Projections; EU Total Population Projections to 2050”, 
September 2011, (çevrimiçi): http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do.dataset=proj_10c2150p  
104 David M. Cutler (vd), “An Ageing Society: Opportunity or Challenge?”, Brookings Papers on 
Economic Activity, 1990, p.55, (Çevrimiçi): http://www.economics.harvard.edu/faculty/ cutler/files/ 
AnAgingSociety.pdf  
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işgücü piyasaları açısından ciddi sonuçları olmaktadır. Örneğin, Eurostat verilerine 

göre, 1999 ila 2003 yılları arasında toplamda 7 milyon kişi artan Avrupa Birliği aktif 

çalışma çağı nüfusu, 2007 ila 2010 yılları arasındaki dönemde yalnızca 511 bin kişi 

artış gösterebilmiştir.105 Buna göre, AB emek piyasalarında 2007 yılında 236 milyon 

96 bin kişi olan aktif nüfus, 2010 yılı itibarıyla ancak 236 milyon 607 bin kişiye 

ulaşmıştır. Avrupa Birliği emek piyasaları açısından nüfusun yaşlanması sorununun 

boyutlarını göstermesi bağlamında oldukça değerli olan bu veriler, aynı zamanda AB 

işgücü piyasalarının yenilenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için göç 

hareketlerine duyulan ihtiyacı da ortaya koymaktadır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde toplam nüfusun ve işgücünün ortalama yaşlarının 

yüksekliği göz önüne alındığında AB emek piyasalarına yönelen göçmen nüfusun 

ortanca yaşı, işgücünün dinamizmine katkısı açısından önem arz etmektedir. 2010 

yılı itibarıyla 41.2 olarak ölçümlenen Avrupa Birliği toplam ortanca yaşı, Birlik 

ülkelerinde yaşayan üçüncü ülke vatandaşı yabancı göçmenler için 33 olarak tespit 

edilmektedir (Bkz. Tablo 11). Uluslararası göç hareketlerine katılan göçmenlerin 

küresel ölçekte de ağırlıklı olarak gençlerden oluştuğu gerçeğiyle birlikte ele alındığı 

zaman bu veriler, Avrupa Birliği için göçmen işgücünün genç yaş yapısı ile AB 

emek piyasalarına bir yenilenme sağlayabileceği görülmektedir.  

Toplumların iktisadi gelişimleri ile göç hareketlerinin ilişkisini değerlendiren 

yaklaşımlarda ağırlıklı olarak öne çıkan görüş göçmenlerin ve göç hareketlerinin 

yerli işgücü için ucuz ve kolay bir yedek insan kaynağı olarak değerlendirilmesi 

yönündeki görüştür. İşgücü piyasaları açısından ele alındığında göçmen işçilerin 

yerli çalışanlara göre daha esnek ve ucuz işgücü sunması ile çoğu zaman sosyal 

güvenlikten yoksun çalışmaları gibi gerçekler, göç alan ülkelerin emek piyasalarında 

yerli ve göçmen işçiler arasında sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olabilir. Avrupa 

Birliği emek piyasalarının göç ihtiyacı değerlendirilirken AB toplumlarında da bazı 

dönemlerde gözlenen göçmenlere yönelik bu yaklaşımın dikkate alınması gerekir. 

Avrupa Birliği emek piyasalarının işgücü ihtiyacının temininde üzerinde 

önemli durulması gerekli bir başka husus da, AB işgücü piyasaları için ithal edilecek 

bu işgücünü sağlayacak olan orijin ülkesinin konumudur. Avrupa Birliği nüfusunun 

                                                            
105 Eurostat, “Labour Force Survey Main Indicators; Population Activity and Inactivity”, September 
2011, (çevrimiçi): http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  
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gelecekteki görünümü ile ilgili yapılan öngörülerde AB nüfusunun 2050 yılında 456 

milyon seviyesine kadar gerileyeceği ve bu durumun emek piyasası üzerinde derin 

etkileri olacağı yukarıda ifade edilmişti. Buna karşın, Avrupa Birliği’ne komşu olan 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin ise nüfusunun yapılan tahminlere göre 2025 

yılında 438 milyon seviyesine, 2050 yılında ise 557 milyon düzeyine ulaşması 

beklenmektedir. Bununla birlikte 2050 yılına kadar Avrupa Birliği’nin çalışma çağı 

nüfusunda 40 milyon kişi civarında bir azalma beklenirken, Avrupa’nın güney 

komşularında, 16 milyonluk bir bölümü Türkiye’de olmak üzere çalışma çağındaki 

nüfus miktarında toplam 118 milyon kişi artış olması beklenmektedir.106 

Bu verilerin ortaya koyduğu önemli bir sonuç, Avrupa Birliği ülkelerinin 

yaşadığı demografik durağanlığın tam tersine, AB’ye komşu olan coğrafi bölgelerde 

büyük bir demografik hareketlilik yaşanmakta olduğudur. Türkiye başta olmak üzere 

Avrupa Birliği’nin yakın etkileşimde bulunduğu ülkelerdeki demografik devinim 

esas itibarıyla AB emek piyasalarının insan kaynağı ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak 

düzeyde gerçekleşmektedir. Halihazırda Avrupa Birliği ülkelerinde yönelen göçmen 

nüfusun önemli bir bölümünün AB’nin yakın çevresini oluşturan bu ülkelerden 

gelmekte olduğu bariz şekilde görülmektedir (Bkz. Tablo 13). Bu nedenle Avrupa 

Birliği ülkelerinin hem genel demografik durağanlıkla hem emek piyasalarındaki 

işgücü ihtiyacı ile mücadele etme yolunda komşu ülkelerinde ciddi bir demografik 

potansiyele ulaşabilme imkanlarının olduğu görülmektedir. 

Yaşlanma Sarmalındaki Avrupa Birliği emek piyasalarının, işgücü ihtiyacını 

göç yolu ile temin etme seçeneği bağlamında, halihazırda Avrupa Birliği ülkelerinin 

aldığı yıllık 1-1.5 milyon aralığında göç miktarları düzeyinde göç almaya devam 

etmesi halinde 2050’li yıllara kadar gerek AB genel nüfus yapısının gerek emek 

piyasının iktisadi ve demografik devinimi sürdürülebilecektir. Ancak, Avrupa 

toplumlarının sosyo-kültürel yapısı ve göçmenlere yönelik olumsuz bakışları 

düşünüldüğünde, bu göçlere insan kaynağı sağlayacak ülkelerin kimliği büyük önem 

taşımaktadır.  Avrupa Birliği toplumlarının nüfus ve işgücü ile ilgili ihtiyaçlarını 

karşılayacak olan ülkenin yalnızca demografik olarak değil aynı zamanda sosyo-

kültürel olarak da AB toplumlarına uyumlu olması gerekmektedir. 

                                                            
106 Rainer Munz, Thomas Straubhaar (vd), “The Costs and Benefits of European Immigration, p.51   
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3.2.3.2. AB için İşgücü Kaynak Ülkesi Olarak Türkiye 

Avrupa Birliği genelinde ve AB emek piyasaları özelinde tartışılan yaşlanma 

sorunsalı ve bunun Birlik işgücü piyasaları üzerindeki etkilerine karşı çözüm önerisi 

kapsamında çeşitli demografik seçenekler bu noktaya kadar değerlendirilmişti. Bu 

demografik seçenekler içinde Avrupa Birliği emek piyasaları için kısa ve orta vadede 

en geçerli olanın Avrupa Birliği işgücü piyasalarına üçüncü ülkelerden göç yoluyla 

işgücü temin edilmesi olduğu bir gerçektir. Mevcut demografik durağanlığı devam 

ettiği takdirde AB emek piyasalarının uzun vadede ihtiyaçlarının karşılanması için 

göç seçeneği yalnız başına bir çözüm teşkil etmeyecek ve işgücüne katılma oranları 

ile istihdam oranlarının artırılması seçeneği de dahil olmak üzere tüm demografik 

seçeneklerin bir arada kullanılması ve bu seçeneklerin verimlilik artışları ve teknoloji 

faktöründen yararlanılması gibi yöntemlerle desteklenmesi gerekecektir.  

2050’li yıllarda kadar önümüzde bulunan kısa ve orta vadeli dönemde ise 

Avrupa Birliği emek piyasaları, ana unsuru göç olmak üzere demografik seçenekleri 

kullanmak suretiyle demografik durağanlık ve emek piyasalarının ihtiyaçları ile ilgili 

sorunlarını bertaraf edebilecek bir görünüm arz etmektedir. Bu nedenle AB emek 

piyasaları açısından göç ile işgücü temin edilmesi seçeneğinde göçe kaynak olacak 

ülke veya ülkelerin kimlikleri büyük önem taşımaktadır. 

Avrupa Birliği ile köklü tarihi, sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkileri bulunan 

ve 50 yıldan fazla bir süredir AB ile tam üyelik süreci yaşayan Türkiye demografik 

yapısının da etkisiyle bu noktada ciddi bir alternatif teşkil etmektedir. Özellikle nüfus 

yapısı olarak, her ne kadar değişime uğramışsa da, halen Avrupa Birliği’nden farklı 

bir görünüme sahip olan Türkiye, bunun yanında sosyo-kültürel özellikleriyle de AB 

emek piyasalarının ihtiyaçlarına cevap oluşturabilecek düzeydedir.  

Nüfusu hızla yaşlanan ve çalışma çağındaki nüfus miktarında azalmalar 

gözlemlenmesi beklenen Avrupa Birliği’nin iktisadi gelişimini sürdürmek için 

ihtiyacı olan işgücünü Türkiye dahil üçüncü ülkelerden temin etmesi seçeneğini 

geçerli bir seçenek olarak görmeyen çalışmalara da rastlanmaktadır. Genel 

perspektiften uluslararası Göç hareketlerini AB emek piyasaları için yeterli bir 

seçenek olarak görmeyen bu çalışmalara göre Türkiye nüfusunun da yaşlanma 

eğiliminde olması bu noktada bir handikap oluşturmaktadır. Önümüzdeki yıllarda 
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ülkemiz nüfusu içinde yaşlı nüfus miktarının artmasını kaçınılmaz olarak gören bu 

çalışmalara göre Türkiye, Avrupa Birliği’nin işgücü ihtiyacına ancak önümüzdeki 

25-30 yıllık bir süreçte kaynak ülke olarak işgücü sağlayabilecek bu tarihten sonra 

Türkiye emek piyasaları ancak kendi ihtiyacını karşılayabilecektir.107 Genel olarak 

Türkiye’nin Avrupa Birliği emek piyasaları açısından yeterli bir kaynak olamayacağı 

vurgusunu yapan bu çalışmalar da dahi, ülkemizin mevcut potansiyelinin orta vadede 

Avrupa Birliği emek piyasalarının ihtiyacı için yeterli olacağı belirtilmektedir.  

Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin tam üyeliği sonrasında yaşayacağı iktisadi 

kazanımları değerlendiren bir başka araştırmaya göre ise Birlik ülkelerine Türkiye 

tarafından yapılacak katkılarla ilgili tam üyelik vurgusu yapılmasıdır. Buna göre 

Avrupa Birliği’nin Türkiye ile genişlemesi diğer genişlemelerinden farklı olarak AB 

ekonomisinin daha büyük ve aktif bir pazara sahip olması sonucunu oluşturacak ve 

bu da Avrupa Birliği açısından yatırım, istihdam ve gelirlerin artması sonucunu 

beraberinde getirecektir. Aynı araştırmada, bunlardan daha da önemli olarak Avrupa 

Birliği’nin Türkiye’nin üyeliğinden en ciddi ekonomik kazancının, nüfusunun 

durağanlaşması ve yaşlanması sonucunda hissedilen emek gücü ihtiyacını takviye 

etmek için Türkiye’den genç nüfus ile sağlayabileceği demografik katkı olduğunun 

altı özenle çizilmektedir. Türkiye’nin demografik göstergelerinin de son yıllarda 

durağanlaşma emareleri göstermesine rağmen, ülkemiz orta vadeli dönemde Avrupa 

Birliği emek piyasalarının insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanması için önemli bir 

yedek işgücü sağlayacak ülke konumunda bulunmaktadır.108 Ancak Türkiye’nin AB 

emek piyasaları için böyle bir fonksiyon görebilmesinin başat koşulu, ülkemiz 

nüfusunun niteliği kadar niceliğinin de geliştirilmesidir. 109  Bu noktada öncelikli 

olarak yapılması gereken, ülkemiz işgücünün Avrupa Birliği başta olmak üzere 

gelişmiş ülke emek piyasalarında rekabet edecek düzeyde eğitim ve vasıf seviyesine 

kavuşmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesidir. Teknolojik gelişme ve 

yeniliklerin işgücü piyasaları üzerindeki etkisi ile düşünüldüğünde ülkemiz 

işgücünün modern ekonomik sistemlerin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı olarak 

dönüştürülmesi bu yolda önemli bir adım teşkil edecektir. 

                                                            
107 Ahmet İçduygu, “Avrupa ile İnsan Bağı: 21. Yüzyıl Başında Türkiye, Avrupa ve Uluslararası 
Göç”, s.17 
108 Sedat Murat, a.g.e, s.87 
109 A.g.e, s.47 
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3.2.3.3. Avrupa Birliği Emek Piyasalarının İşgücü İhtiyacının 

AB Üyesi Türkiye’nin İşgücü Kaynağı ile Telafi Edilmesi 

Görüldüğü üzere yaşlanma sorunsalı ve Avrupa Birliği konusunu ele alan 

çalışmaların kahir ekseriyetinde, AB ekonomilerinin iktisadi büyüme ve gelişimlerini 

sürdürmek için gelecekte daha fazla çalışma çağında nüfusa ihtiyaç duyacaklarının 

altı çizilmektedir. Bu sorunsala karşı gündeme gelen olası çözüm önerilerinden göç 

ile işgücü temin edilmek suretiyle Avrupa Birliği emek piyasalarına işgücü katkısı 

sağlanması seçeneği ancak, AB ekonomilerinin gereksinim duyduğu yüksek vasıflı 

göçmen işçilerin temin edilmesiyle mümkün olabilecektir. Nitekim Avrupa Birliği’ne 

son dönemde üye olan ülkelerin demografik yapılarının da diğer Birlik üyesi 

ülkelerin nüfus yapılarıyla benzer özellikler sergilemesi nedeniyle Avrupa Birliği’nin 

2004 ve 2007 yılında gerçekleştirdiği genişleme hareketleri AB emek piyasalarının 

insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak için bir çözüm sağlamamıştır.110 

Avrupa Birliği emek piyasalarının demografik ihtiyaçlarının karşılanması 

yolunda nüfus yapısı ile Birlik ülkelerinden farklı bir görünüme sahip olan Türkiye 

bu özelliği ile Avrupa Birliği emek piyasaları açısından Birliğe son dönemde katılan 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden farklı yönde bir demografik katkı sunabilir. 

Nitekim, Avrupa Birliği’nin göç hareketleri ile emek piyasaları için yeni bir insan 

kaynağı sağlamasının yararlarını değerlendiren bir çalışmada, Türkiye’nin genç 

nüfus yapısı ve AB ülkelerine göre yüksek düzeyde seyreden toplam doğurganlık 

oranları nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin ihtiyaç duyacağı işgücü kaynağını 

sağlayacak ciddi bir potansiyele sahip olduğu vurgulanmaktadır. 2050 yılına kadar 

Türkiye’nin çalışma çağındaki nüfusu miktarının 16 milyon artacağını öngören bu 

araştırmaya göre, Türkiye 2050’li yıllara kadar AB ülkelerinin ihtiyaç duyacağı 

göçmen işçilerin önemli bir kısmını karşılayabilecektir.111 

Nüfus yapısının özellikleri ile Avrupa Birliği emek piyasaları için önemli bir 

demografik potansiyel taşıyan Türkiye’nin bu katkıyı sunabilmesi açısından ülkemiz 

için yıllardır devam eden Avrupa Birliği tam üyelik sürecinin neticelendirilmesi ve 

                                                            
110  Yılmaz Akın, Burcu Gökçe, “Avrupa Birliği’nin Yaşlanma Sorununa bir Çözüm olarak 
Türkiye’nin Üyeliği”, s.32  
111 Ali Mansoor, Bryce Quillin (ed), “Migration and Remittances; Eastern Europe and the Former 
European Union”, p.53  
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Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin gerçekleştirilmesi büyük önem teşkil 

etmektedir. 1960’lı yıllarda Avrupa Birliği emek piyasalarına işgücü kaynağı olarak 

ciddi bir katkı sağlayan Türkiye’nin günümüzde de benzer şekilde tamamlayıcı ülke 

fonksiyonu icra edebilmesi için Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin içinde tam üye olarak 

yer alması önemli oranda belirleyici olacak bir etmendir. 

Halihazırda Avrupa Birliği ülkelerinde 4 milyondan fazla Türk vatandaşının 

yaşadığı ve bunların 1.4 milyonunun bir işte istihdam edildiği düşünüldüğünde AB 

emek piyasaları açısından Türkiye’nin insan kaynağı katkısı daha anlaşılır hale 

gelmektedir. Bununla birlikte Avrupa Birliği’nde yaşayan Türk vatandaşlarının 

önemli bir bölümünün işveren konumunda AB ülkelerinde istihdam oluşturmakta 

olması da, Avrupa Birliği iktisadi gelişimine fayda sağlayan bir başka husustur. 2011 

yılı itibarıyla Avrupa Birliği sathındaki Türk vatandaşlarına ait işletmelerin sayısının 

140.000’i geçtiği ve bu işletmelerin AB ölçeğinde yaklaşık 640 bin insana istihdam 

sağladığı gerçeği bu faydayı bariz hale getirmektedir. Büyük bir bölümü (%50) 

Almanya’da faaliyet göstermekte olan Türk vatandaşlarının sahip olduğu iktisadi 

işletmelerin Avrupa Birliği içindeki yıllık toplam cirolarının ise 50 milyar Euro’nun 

üstünde olduğu hesaplanmaktadır. Mali harcamalar dengesi baz alındığında, Avrupa 

Birliği ülkelerinde yaşayan Türkiye vatandaşlarının gerçekleştirdikleri toplam 22.7 

milyar Euro değerindeki tüketim harcaması ile, AB ekonomisine ciddi oranda bir 

canlılık getirdikleri yadsınamaz bir gerçektir. 112 

Avrupa Birliği iktisadi hayatına bu boyutlarda katkı sağlayan ülkemiz 

vatandaşlarının bu durumuna karşın, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği 

sürecinde, Birlik ile sürdürülen üyelik müzakerelerinde en önemli sorunlardan bir 

tanesi, ülkemizden Avrupa Birliği ülkelerine yönelik işgücü göçü hareketlerinin bir 

düzene kavuşturulması olduğu konusu tartışma götürmez bir gerçekliktir. AB ve 

Türkiye arasında oldukça önemli bir yer tutan bu konu Avrupa Birliği ile Türkiye 

ilişkilerini düzenleyen ana metinlerden olan Ankara Anlaşmasında ele alınmış ve 

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında malların, sermayenin ve emeğin serbest dolaşımı 

için 12 ila 22 yıl arasında öngörülen geçiş dönemleri belirlenmiştir. Türk işçilerin AB 

içinde serbest dolaşımı ile ilgili belirlenen bu süreçlerin tam üyeliğin gerçekleşmesi 

                                                            
112 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları”, (çevrimiçi): 
http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa  
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halinde ülkemizden Avrupa Birliği ülkelerine yönelmesi beklenen göç dalgası ile 

ilgisi bulunmaktadır. Ancak Avrupa Birliği çevrelerinde Türkiye’nin üyeliği 2015 

yılından önce mümkün görülmediği ve AB-Türkiye müzakereleri kapsamında 

işçilerin serbest dolaşımının üyelikten belli bir süre sonra uygulamaya konulacağı 

düşünüldüğü için, Avrupa Birliği’ne kısa vadede Türkiye’den kapsamlı bir işgücü 

hareketi mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte yapılan çeşitli çalışmalarda AB 

üyesi olması durumunda Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine çalışma amacıyla göç 

edecek nüfus miktarının 4 milyon kişiyi geçmeyeceği de öngörülmektedir.113 

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üye olması durumunda Türkiye’den AB 

ülkelerine Birlik organlarının beklentilerinin üstünde bir göç hareketi olması 

beklentisinin bazı nedenleri bulunmaktadır. Türkiye’de çalışma çağı nüfusundaki 

hızlı artışa karşın istihdam olanaklarının aynı şekilde artış göstermemesi, AB tam 

üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine göç 

yaşanmasını tetikleyebilecektir. Benzer şekilde Almanya başta olmak üzere Fransa, 

Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde Türk nüfusunun halihazırda yoğun şekilde 

bulunması, muhtemel bir AB üyeliği durumunda ülkemizden bu ülkelere yönelik bir 

göç dalgası oluşturabilir. Ancak, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği durumunda 

ülkemizden Birlik geneline yönelecek göç miktarını inceleyen araştırmalarda, AB 

üyesi olması halinde Türkiye’den Avrupa Birliği’ne yönelecek toplam göç miktarının 

2030 yıllara kadar maksimum olarak 1.5 ila 2.7 milyon arasında değişebileceği 

hesaplanmaktadır. Benzer şekilde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişikileri kapsamında 

yapılan araştırmalarda, Türkiye’den Avrupa Birliği’ne göç etme eğilimi ülkemiz 

toplam nüfusunun % 5’ine tekabül etmekte olduğu ve göç etmek isteyenlerin ana 

gerekçeleri ise işsizlik ve ekonomik sorunlar olarak ifade edilmektedir.114 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde yaşanan tartışmalarda 

çoğunlukla, ülkemizden Avrupa Birliği’ne yönelecek göçmenler önemli bir 

anlaşmazlık konusu olarak öne çıkarken, Türkiye’nin Birlik üyeliği yolunda en 

önemli potansiyelinin ülkemizin çalışma çağındaki genç nüfus miktarının fazlalığı 

olarak değerlendirildiği de unutulmamalıdır. Türkiye’nin demografik yapısını önemli 

bir fırsat olarak algılayan bu yaklaşımlara göre ülkemizin dinamik nüfusunun vasıf 

                                                            
113 Gürol Özcüre, a.g.e, s.224 
114 Yılmaz Akın, Burcu Gökçe, a.g.e., s.37  
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seviyesi ve eğitim düzeyinin geliştirilmesi ile bu genç ve dinamik insan kaynağı 

potansiyeli, demografik durağanlık sarmalındaki Avrupa Birliği ekonomilerine 

canlılık sağlamak için büyük bir fırsat oluşturabilir. 115  Gerçekten de bazı AB 

çevrelerinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik tartışmalarında ülkemizin 

nüfusu ciddi bir endişe kaynağı olarak değerlendirilse de, Türkiye Avrupa Birliği’ne 

oranla genç ve dinamik yapıdaki nüfusu ile 2020’li yıllardan itibaren Avrupa Birliği 

emek piyasalarında ihtiyaç duyulacak ikame işgücü ihtiyacını karşılayabilecek 

önemli bir alternatif ülke konumundadır.116 

Türkiye’nin Avrupa Birliği emek piyasaları açısından tamamlayıcı işgücü 

kaynak ülkesi olarak ciddi bir alternatif görünümü taşımasına karşın, ülkemizin nüfus 

göstergelerinin, AB ülkelerine hızlı bir şekilde benzemeye başladığını görmekteyiz. 

Ülkemizin temel demografik göstergeleri ele alındığında sadece 2001- 2009 yılları 

arasındaki dönemde bile, gerçekleşen doğum miktarlarının 1 milyon 320 binden 1 

milyon 240 bine, kaba doğurganlık hızının binde 20.3’ten binde 17.3’e gerilediği 

tespit edilmiştir. Aynı dönemde, toplam doğurganlık hızı ise 2.37’den 2.1’e kadar 

gerileme göstermiş ve genel doğurganlık hızı ise binde 83.8’den binde 72.3’e 

gerilemiştir. Rakamlardan açık şekilde görüldüğü üzere, ülkemizde gibi nüfus yapısı 

üzerinde belirleyici olan ana demografik parametrelerde sürekli olarak bir azalma 

yaşandığı görülebilmektedir. Buna karşın, 2001-2009 yılları arasındaki dönemde 

ülkemizde kadınların ilk çocuk sahibi olma yaşları ise 26’dan 27’ye yükselmiş ve bu 

gerçek, ülkemizde nüfus yapısını şekillendiren demografik eğilimleri belirleyen diğer 

önemkli bir nedeni teşkil etmiştir (Bkz.Tablo 14). 

Nüfusunun durağanlaşma eğilimi göstermesine rağmen Türkiye bu noktada 

Avrupa Birliği ülkelerinden farklı bir görünüme sahip olduğu gibi, ülkemizde de 

bölgeler arasında ve yaş gruplarına göre doğurganlık oranlarında büyük farklılıklar 

bulunmaktadır. Buna göre ülkemizde en yüksek doğum oranları Orta Anadolu, Doğu 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşirken, Marmara ve Ege 

bölgesinde doğum oranlarının düşük düzeyde seyrettiği görülmektedir. Kadınların 

ülkemizde hangi yaş aralığında daha sıklıkla çocuk sahibi olduğu sorusu da nüfusun 

durağanlaşması üzerinde etkili olmaktadır. Kadınların Türkiye’de ağırlıklı olarak 20-

                                                            
115 Hoşgör, Tansel, a.g.e, s. 40  
116 Sedat Murat, a.g.e, s.129  
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35 yaş arası dönemde çocuk sahibi olmaya tercih ettikleri ve 35 yaşından sonra 

annelik oranlarında azalma yaşandığı ve 40’lı yaşlarla birlikte kadınların çocuk 

sahibi olma oranının çok düşük gerçekleştiği gözlemlenmektedir (Bkz Tablo 15). 

Doğum oranlarında yaşanan bu azalmaya paralel olarak ülkemiz toplam nüfus 

miktarı içinde 65 yaş üstü kesimlerin oranı da artış göstermektedir. Öyle ki Türkiye 

65 yaş üstü nüfusu 2009 yılında toplam nüfusun 6.9’una tekabül ederken, bu oran 

2010 yılında 7.2’ye yükselmiş ve yalnızca bir yıl gibi kısa bir zaman diliminde yaşlı 

nüfus miktarında büyük bir artış tespit edilmiştir (Bkz Tablo 16). Aynı şekilde 0-15 

yaş grubu nüfusunun ülkemiz toplam nüfusu içindeki payı 2009 yılında % 26 iken, 

2010 yılında bu oran % 25.6’ya gerilemiştir. Nüfusun yaş yapısı üzerinde önemli 

etkilere sahip olan bu temel değerlerin oldukça kısa zaman aralıklarında böyle 

değişimler göstermesi, Türkiye’nin demografik geçiş sürecini oldukça hızlı bir 

şekilde yaşamakta olduğunu ispat etmektedir (Bkz Tablo 16). Özellikle nüfusun en 

genç bölümü ile en yaşlı bölümü arasındaki demografik dengenin yaşlı nüfus lehine 

değişim göstermesi, Türkiye’nin mevcut nüfus eğilimlerinin bu şekilde devam etmesi 

halinde ilerleyen yıllarda ülkemizin yaşlı ve durağan bir demografik yapıya doğru 

evrileceğinin işareti olarak yorumlanabilmektedir (Bkz Şekil 1). 

Demografik açıdan bir “gerileme dönemi” yaşamaya doğru ilerleyen Türkiye, 

çalışma çağındaki nüfus miktarı açısından ise tartışmasız şekilde büyük potansiyele 

sahip bir ülkedir. Ülkemizde her yıl çalışma çağındaki nüfus miktarında kayda değer 

artışlar yaşanmakta ve sonucunda önemli bir işgücü arzı emek piyasalarına 

sürülmektedir. Örneğin ülkemiz çalışma çağındaki nüfus miktarı yalnızca geçtiğimiz 

yıl 1 milyonun üzerinde artış göstermiş ve emek piyasaları için kullanılabilir işgücü 

miktarı 27 milyon kişiye yaklaşmıştır. Ancak Türkiye’deki çalışma çağındaki nüfus 

miktarının bu artış seviyelerine karşın, nüfusun işgücüne yeterli oranda katılmaması 

halen ülkemiz işgücü piyasalarının önemli açmazlarından bir tanesi olarak öne 

çıkmaktadır. Son yıllarda bir miktar artış göstermiş olsa da ülkemiz de işgücüne 

katılma oranları 2011 yılının ikinci yarısında % 50 seviyesini ancak yakalayabilmiş 

gözükmektedir. Avrupa Birliği’nin emek piyasaları için belirlediği işgücüne katılma 

ve istihdam oranları alanındaki hedefleri ile kıyaslandığında ülkemizde gerçekleşen 

oranların henüz oldukça düşük seviyelerde olduğu izahtan varestedir. 
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Ülkemiz emek piyasaları açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılım 

oranları açısından genel bağlamda görülen bu geliştirilmesi gerekli tablo, cinsiyete 

göre bir değerlendirme yapıldığında daha karmaşık hale gelmektedir. Haziran 2011 

itibarıyla Türkiye’de toplam işgücüne katılma oranı % 50 olurken, kadın nüfusun 

işgücüne katılma oranı % 29.8 (Bkz Tablo 17), erkek nüfus kesimlerinin işgücüne 

katılma oranları ise % 71.2 olarak ölçümlenmiştir (Bkz Tablo 18). Kadınların 

ülkemiz emek piyasasında 2011 yılında işgücüne katılma oranları bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 1.4 puanlık bir artış göstermiş olmasına rağmen117, ölçülen 

işgücüne katılma oranlarının kadınlar için düşük oranlarda gerçekleştiği yadsınamaz 

bir gerçektir. İşgücüne katılma oranları açısından erkek ve kadın nüfus gruplarında 

artırılmaya müsait bir alana sahip olan ülkemiz bu yönüyle emek piyasalarında 

önemli bir işgücü rezervi barındırmaktadır. 

Benzer şekilde yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde ülkemizde yaşanan 

işgücüne katılım oranları Türkiye’de emek faktörünün durumu ile ilgili kapsamlı bir 

fikir vermektedir. Yaş grupları itibarıyla ülkemizde işgücüne katılımda en yüksek 

oranlar 25-29 yaş grubu, 30-34 yaş grubu, 35-39 yaş grubu ve 40-44 yaş grubunda 

gözlemlenmektedir. Bu dört yaş grubunda ülkemizde işgücüne katılma oranları % 65 

seviyesinin üzerinde gerçekleşirken (Bkz Tablo 19), 20-24 ve 45-49 yaş grubunun 

işgücüne katılma oranları da Türkiye genelindeki işgücüne katılma oranlarının bir 

miktar üzerinde gerçekleşmektedir. Yine Türkiye’de işgücüne katılım oranları yaş 

değişkeni ile değerlendirildiğinde son on yıllık dönemde 25-49 yaş grup aralığında 

bulunan nüfus kesimlerinin işgücüne katılma oranlarının sürekli şekilde yükselmekte 

olduğu görülmektedir. Buna karşın, son on yıllık dönem baz alındığında ülkemizde 

15-19, 50-54, 55-59, 60-64 ve 65 yaş üstü nüfus gruplarında işgücüne katılma 

oranlarında önemli miktarlarda düşüşler yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu değerler 

de açık şekilde göstermektedir ki, Türkiye’de son on yıllık dönemde gençler ile yaşlı 

nüfus kesimlerinde işgücüne katılım oranları belirgin şekilde azalmakta iken, 25-49 

yaş grubunda yer alan nüfus kesimlerinin işgücüne katılım oranları düzenli bir 

şekilde artmaktadır. Bu nedenle Türkiye emek piyasaları açısından kullanılmaya 

hazır önemli bir işgücü kaynağı bulunduğu söylenebilir.  

                                                            
117 TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması 2011 Mayıs Dönemi Sonuçları”, s.3  
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Avrupa Birliği ile tamamlayıcılık ilişkisi açısından değerlendirildiğinde 

ülkemiz emek piyalarının önemli sıkıntılarından bir tanesi, halihazırda Türkiye emek 

piyasasının tarım toplumundan çıkış sürecinin sonuçlarını yaşamakta olmasıdır. Bir 

dönem ülkemizin en büyük istihdam alanı olan tarım sektörü halen AB ülkelerine 

göre ülkemizde daha büyük bir istihdam payına sahip olsa da, bu durum hızlı bir 

şekilde değişmekte ve Türkiye’de tarım sektörünün istihdam içinde aldığı pay hızla 

azalmaktadır. 2011 başı itibarıyla ülkemiz toplam istihdam yapısı içinde payı % 25’e 

kadar gerileyen tarım sektörünün118 bu durumu, tarımdan ayrılan ve ağırlıklı olarak 

kırsal alanlardan kentlere göç eden kayda değer miktarda işgücü fazlası oluşmasına 

yol açmaktadır. Bilhassa bu nüfusun kentlere göç eden bölümü genellikle vasıfsız 

çalışan durumuna düşmekte ve emek piyasasındaki konumları değişmektedir.  

 Tarımdan ayrılma sürecinin yanı sıra Türkiye emek gücünün yapısına etki 

eden bir diğer kayda değer gelişme, yukarıda değinilen kırsal alanlardan kentlere 

doğru gerçekleşen iç göç olgusudur. Özellikle kırsal alanda tarım işçisi olarak geçim 

sağlayan kırsal nüfusun kentlere doğru yoğun şekilde göç etmesiyle bu nüfus kesimi 

çoğunlukla işsiz konumuna gerilemiştir. Bilhassa kadınların kırsalda ücretsiz aile 

işçisi olarak yoğun şekilde istihdam edilmesine karşın, kentlere göçlerle birlikte bu 

kadın nüfus kesimi vasıfsız işçi veya ev hanımı konumuna gelmekte ve ağırlıklı 

olarak işgücünün dışında kalmayı tercih etmektedir.  

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’nin demografik eğilimlerinde 

durağanlık emareleri oluşmasına rağmen genel hatlarıyla ülkemizin halen Avrupa 

Birliği ülkelerinden daha dinamik bir nüfus yapısına sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. Özellikle çalışma çağında bulunan nüfus miktarı açısından ülkemiz 

emek piyasalarının önümüzdeki on yıllarda da önemli bir miktarda işgücü kaynağı 

sağlama potansiyelini sürdüreceği gözükmektedir. Türkiye’nin emek piyasalarında 

henüz işgücüne katılma oranlarının % 50’yi aşmadığı düşünüldüğünde ülkemizin 

yedek işgücü kaynağının boyutu daha net anlaşılabilir. 2011 yılında istihdam oranları 

ülkemizde ciddi oranda artış göstermesine ve düşük katılım oranlarına rağmen 

Türkiye emek piyasalarında 2011 yılı Haziran ayı itibarıya 2.5 milyon civarında bir 

işsiz nüfus bulunmaktadır. İşgücüne dahil olmayan 25 milyondan fazla çalışma çağı 

                                                            
118 A.g.e, s.2 
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nüfus ile birlikte düşünüldüğünde bu veriler, ülkemizin insan kaynalarının doğru bir 

yönlendirme ile niceliksel açıdan hem Türkiye hem Avrupa Birliği emek piyasaları 

için yeterli düzeyde insan kaynağına sahip olduğunu göstermektedir. 

Türkiye işgücünün niceliksel olarak Avrupa Birliği emek piyasaları için orta 

vadede önemli bir kaynak potansiyeli taşıdığı bu görünüme karşın, ülkemiz emek 

gücünün niteliksel yapısı AB ülkelerinin işgücü ihtiyacını karşılama bağlamında bir 

takım soru işaretlerini barındırmaktadır. Özellikle ülkemizdeki işgücünün % 60 

civarında bir bölümünün lise ve altı eğitimlilerden oluşması, buna karşın yüksek okul 

mezunlarının işsizlik oranlarının oldukça yüksek olması (Bkz. Tablo 20) işgücünün 

niteliği açısından üzerinde durulması gereken alanlar olarak öne çıkmaktadır. 

Bununla beraber Türkiye işgücü içinde ilkokul mezunu nüfus kesimlerinin oranının 

oldukça yüksek olması da ülkemiz işgücünün nitelik sorununu derinleştirmektedir. 

Ayrıca son yıllarda ülkemizde meslek liselerinden üniversiteye geçişle ilgili yapılan 

düzenlemeler de, özellikle orta kademe istihdam için önemli bir kaynak oluşturan bu 

okulların öğrenci sayılarında azalmalara yol açmış ve bu durum bilhassa sanayi 

sektöründe ara eleman ihtiyacının artmasının sebebi olarak nitelenmiştir. 

21. yüzyılda üretim faktörünün niteliğinin tamamen değişmesi ve teknoloji 

ağırlıklı iş modellerinin ekonomi içindeki payının yükselmesi neticesinde tüm 

dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ve Türkiye emek piyasalarında da yüksek vasıflı 

çalışanlara olan ihtiyaç artmıştır. Bununla birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde mevcut 

demografik göstergelerin de ışığında emeğin niceliksel olarak da önemli bir ihtiyaç 

haline gelmekte olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’den Avrupa Birliği’ne, 

AB emek piyasalarının emek ihtiyacını karşılamak amacıyla, geçmişte benzer 

dönemlerde olduğu gibi, işgücü göçü sağlanabilir. Türkiye’nin geçmiş emek gücü 

tecrübesinden farklı olarak, günümüzde Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda oldukça 

mesafe katetmiş olması da bu noktada ayrı bir avantaj teşkil etmektedir. Her ne kadar 

Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasındaki demografik göstergelerin farklılığı 

Türkiye’nin AB üyeliğinde uluslararası göç tartışmalarını yoğun şekilde yaşanmasına 

neden olsa da, Türkiye’nin henüz dinamik olan nüfusu Avrupa Birliği ülkeleri 

açısından önemli bir stratejik avantaj olabilir. Avrupa Birliği ülkelerinde doğurganlık 

oranlarının azalması, nüfusun hızla yaşlanması ve bu gelişmeler sonucunda işgücü 

piyasalarının emek ihtiyacının belirmesi, Türkiye’nin nüfus artış hızının ve genç 
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nüfusunun fazla olması Avrupa Birliği emek piyasaları açısından Türkiye’yi anlamlı 

bir seçenek haline getirmektedir. Özellikle AB ülkelerinin işgücü ihtiyacını 

karşılama yolunda değerlendirebileceği diğer alternatiflerin sorunlu olması da bu 

noktada Türkiye’yi öne çıkarmaktadır. Demografik açıdan çok dinamik olan Orta 

doğu ülkelerinin Avrupa Birliği ile kültürel farklılıklarının olması, Kuzey ve Orta 

Afrika ülkelerinin ise AB emek piyasalarının ihtiyaçlarının çok uzağında vasıf 

seviyelerine sahip olması, Avrupa Birliği emek piyasalarında Türkiye’nin kaynak 

ülke olarak öne çıkmasını sağlayan etmenlerden bazılarıdır. 

Türkiye, 72 milyonluk genç ve dinamik nüfusuyla, göçe yoğun olarak ihtiyaç 

duymakta olan AB’nin nüfus yaşlanması ve ekonomik büyüme sorununu çözecek, 

işgücü potansiyelini bünyesinde barındıran en yakın ülke konumundadır. Bunun için, 

iyi eğitimli ve yüksek becerili bir işgücüne sahip olma, AB işgücü piyasalarında 

aranan bir koşul olarak öne çıkmaktadır. Türkiye, eğitim alanına daha fazla yatırım 

yapmak suretiyle işgücünün vasıf seviyesini artırıp, bu açığın kapatılmasında, AB 

emek piyasalarına katkı yapabilir. Ülkemizin genç nüfusunun, AB’nin göçmen 

ihtiyacını karşılamada önemli olanaklar sunduğu bir gerçektir. Ancak, bunun 

gerektireceği doğru ve yeterli eğitim programları ile işgücü planlamalarının 

hazırlanması Türkiye’nin yapması gerekenler hanesinde beklemektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerinin emek ihtiyacının karşılanması yolunda Türkiye’nin 

anlamlı bir seçenek olarak değerlendirilebilmesi için Avrupa Birliği mekanizmaları 

da bazı eylemleri hayata geçirmelidir. Öncelikli olarak, uzun yıllardır süregelen AB 

ile Türkiye arasında yürütülen tam üyelik müzakerelerinin artık sonuçlandırılması ve 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye olması bu yoldaki adımlardan ilki olabilir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olması durumunda, AB genel demografik yapısı 

ve emek piyasalarının işgücü gereksinimleri için pozitif katkı sağlayacağı mevcut 

demografik verilerden açık bir şekilde görülmektedir. Ancak bu katkının da hayata 

geçirilebilmesi için Avrupa Birliği mekanizmalarının, AB üyeliğinin gerçekleşmesi 

halinde Türk işgücünün Birlik emek piyasalarında serbest dolaşımı ile ilgili bazı 

düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekmektedir.  

1960’lı yıllardan itibaren Avrupa ülkelerine işgücü ihraç etme deneyimine 

sahip olan Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki bu tamamlayıcı göç tecrübesi, AB 

emek piyasalarındaki işgücü ihtiyacını Türkiye’den gelecek işgücü ile karşılama 
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seçeneğini anlamlı kılan bir diğer etmendir. 50 yıldan fazla bir süredir Avrupa Birliği 

ülkelerinde iktisadi hayatın içinde aktif olarak yer alan Türk işçilerin AB ekonomisi 

için sağladıkları değer istatistik verilerde bariz bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle, 

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde zaman zaman sorun olarak telakki edilen nüfus 

faktörü esasında Türkiye’nin Birliğe tam üye olması durumunda, Avrupa Birliği’ne 

sağlayacağı en önemli iktisadi katkılardan birisidir.  

2011 yılı itibarıyla mevcut olan demografik göstergeler ışığında, Avrupa 

Birliği’nin genel olarak yaşadığı demografik durağanlığın bir sonucu olarak ortaya 

çıkan emek piyasalarındaki işgücü ihtiyacının karşılanmasında Türkiye’den işgücü 

temin edilmesi kısa ve orta vadede gerçekçi bir çözüm seçeneğidir. Bu demografik 

seçeneğin Avrupa Birliği ve Türkiye emek piyasaları için iktisadi bir fırsat haline 

dönüştürülmesi, AB-Türkiye ilişkisindeki önyargılı ve sorunlu alanların çözüme 

kavuşturulmasıyla mümkün olacaktır. Türkiye’nin sahip olduğu işgücünün nitelik ve 

beceri seviyesini geliştirmesi halinde Avrupa Birliği emek piyasalarının kısa ve orta 

vadedeki ek işgücü ihtiyacını 20. Yüzyıl ortalarında olduğu gibi karşılaması seçeneği 

AB emek piyasaları açısından emek ihtiyacını karşılama yolunda mantıklı bir yöntem 

olarak öne çıkmaktadır. Bu seçeneğin hayata geçirilmesi yolundaki en akılcı çözüm 

ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin gerçekleşmesi ve Türkiye’nin AB 

demografik yapısına katkı vermesinin önünün açılmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SONUÇ 

 

Demografik gelişmelerin toplumların iktisadi gelişmeleri üzerindeki etkisi 

geçmişten günümüze iktisatçıların ve nüfus bilimcilerin üzerinde durduğu konuların 

arasında ön sıralarda gelmektedir. Nüfus değişkeninin ekonomik kalkınmayı ne 

yönde etkileyeceği yüzyıllardır iktisatçılar arasında tartışılmış ve kimi bilim adamları 

bu ilişkiyi olumsuz olarak nitelerken, bazı iktisatçılar ise nüfus ve iktisadi gelişim 

ilişkisinin sonuçlarının pozitif olacağını öngörmüşlerdir. Bu iki görüş arasında yer 

alan demografik tarafsızlar ise nüfus değişkeni ile ekonomik gelişme seviyesi 

arasında kayda değer bir ilişki olmadığını öne sürmüşlerdir.  

Thomas Malthus ve Adam Smith gibi klasik dönem iktisatçılarının öncülük 

ettiği bu tartışmalar çerçevesinde nüfusun toplumların ekonomik gelişme seviyesi 

üzerinde önemli etkileri olduğu yönündeki görüşler kuvvet kazanmıştır. Ancak bu 

etkilerin klasik dönemde vurgulandığı gibi nüfusun miktarı üzerinden değil, ülkelerin 

nüfus yapılarındaki değişimlerin sonucunda ortaya çıktığı görülmüştür. Ülkelerin 

nüfus yapılarını şekillendiren önemli bir etmen olan demografik geçiş ya da 

demografik dönüşüm süreçleri, nüfus değişkeninin iktisadi kalkınma üzerindeki 

etkileri açısından belirgin bir rol oynamaktadır. En genel hatlarıyla toplumların 

yüksek doğum ve yüksek ölüm oranlarına sahip oldukları hareketli bir nüfus 

yapısından, doğum ve ölüm oranlarının azaldığı durağan bir nüfus yapısına doğru 

dönüşmesi anlamına gelen demografik geçiş süreçleri sonunda ülkelerin karşılaştığı 

en ciddi sonuçlardan bir tanesi toplam nüfusları içerisinde yaşlı nüfus miktarının 

artmasıdır. Genel anlamıyla “yaşlanma” olarak nitelenen bu demografik gerçeklik 

toplumların iktisadi kalkınması üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır.   

Yaşlanma olgusu üzerinde önemli araştırmalar yapan Birleşmiş Milletler 

tarafından yayınlanan 2009 yılı Dünya Yaşlanma raporunun sonuç bölümünde 

gelecekte gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm toplumların karşılaşacağı en önemli 

zorluklardan birisinin, “insanların güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşlanması ve bu 

süreçte toplum hayatına tüm boyutlarıyla dahil edilmesi” yolundaki çabalar olacağı 

belirtilmek1 suretiyle yaşlanmanın toplumsal etkilerine dikkat çekilmektedir. 

                                                 
1 United Nations, World Population Ageing 2009, United Nations Publication, New York, p.48 
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Gerçekten de dünya üzerinde, toplam nüfus içinde yaşlıların oranının tarihte 

ilk defa olarak bugünkü seviyelerine yükselmiş olması bu olguyu insanlık için yeni 

kılan bir özelliktir. Yaşlanma olgusu, özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 

pek çok ülkede, yaşlı nüfus bağımlılık oranlarının yükselmesi, emek piyasalarında 

işgücünün azalması sonucu yedek insan kaynağı ihtiyacı ortaya çıkması ve yaşlı 

nüfusun bakım ve sağlık harcamalarının artması gibi ekonomik sonuçları beraberinde 

getirmektedir. Yaşlı nüfus kesimlerinin ayrımcılık ve önyargılar gibi sebeplerden 

dolayı oldukça yüksek oranlarda işsizlik sorunuyla karşı karşıya oldukları da 

düşünüldüğünde bilhassa gelişmiş ülkelerde nüfusun hızla yaşlanmasına bağlı olarak 

emeklilik sistemlerinin ülkelerin ekonomik yapısına getirdiği mali yük de buna 

paralel olarak bir sorun olarak gündeme gelmektedir.2 

Yaşlanma gerçeğinin bahsedilen iktisadi etkileri içerisinde ekonomik 

gelişmeyi en fazla etkileyeni, yapacakları üretimle, yaşlılar da dahil olmak üzere 

toplumsal harcamaları finanse eden işgücü üzerinde olan etkisidir. Nüfusun hızla 

yaşlanma sarmalına girmesi sonucu gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede 

yaşlanma ile birlikte işgücü piyasalarında emek arzı azalması görülmeye başlamakta 

ve yeni işgücü ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Toplumsal ekonomik aktivitenin 

sürdürülebilmesi için hayati önem taşıyan emek faktörünün yaşlanma gerçeğinden 

etkilenmesine karşı, özellikle gelişmiş ülkeler ekseninde çeşitli çözüm arayışları ile 

bu etkilerin bertaraf edilmesinin hedeflendiği görülmektedir.  

En genel hatlarıyla, yaşlanma sonucunda işgücü piyasalarında ortaya çıkacak 

emek ihtiyacını karşılamak için önerilen çözüm önerileri belli başlıklar altında 

toplanmıştır. Toplam doğum oranlarını artırmak suretiyle nüfusun dolayısıyla işgücü 

arzının artırılması, işgücüne katılım ve istihdam oranlarının artırılması, işgücünden 

ayrılmanın geciktirilmesi gibi demografik seçeneklerle işgücü piyasalarında 

yaşlanma sonucu oluşacak emek ihtiyacına çözüm sağlamak hedeflenmiştir. Ancak, 

emek piyasalarının işgücü ihtiyacını karşılama yolunda en fazla tartışılan çözüm 

önerisi, gereksinin duyulacak işgücünün göç ile yabancı ülkelerden temin edilmesi 

seçeneğidir. Emek piyasalarının işgücü ihtiyacının yaşlanmayla birlikte artmasına 

karşın önerilen bu çözüm seçeneklerinin her biri kendi içinde belli fırsat ve çelişkileri 

                                                 
2 Tuncay Güloğlu, İbrahim Yumuşak, “The Global Retirement Crisis in Knowledge Society”, The 
Journal of Knowledge Management, Vol.III, Fall 2008, pp.111-125, p.120 
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barındırmaktadır. Buna karşın, öneriler içinde en çok tartışılanı olan, ihtiyaç duyulan 

işgücünü üçüncü ülkelerden göç yoluyla temin etme alternatifi hem potansiyeli, hem 

de sonuçları açısından en kapsamlı ve karmaşık olan çözüm önerisidir. Kendi içinde 

oldukça farklı boyutları bir arada barındıran göç olgusu, yaşlanma ekseninde oluşan 

işgücü ihtiyacını karşılama gibi bir iktisadi misyonla bir arada düşünüldüğünde ciddi 

fırsat ve riskleri içinde taşıyan bir demografik seçenektir. 

Yaşlanma sorunsalı ve bunun iktisadi etkileri arasında en önemlisi görünümü 

arz eden yaşlanma gerçeğinin sonucunda emek piyasalarında yaşanacak işgücü 

ihtiyacının karşılanması sorununun bütün boyutları ile ele alınabilmesi için en uygun 

örnek alan, Avrupa Birliği olarak öne çıkmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin nüfus 

yapılarının 21. Yüzyılın başında iyice belirginleşen bir şekilde, yaşlanma gerçeğini 

yaşamakta olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. 27 üyeli Avrupa Birliği’nin gerek 

ülkeler özelinde, gerek Birlik bütününde yaşlanan ve miktar olarak durağanlaşan bir 

nüfusa sahip olması, Avrupa Birliği’nin iktisadi, sosyal, stratejik ve siyasi geleceği 

üzerinde önemli sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. 

Yaşlanma sorunsalı ile birlikte Avrupa Birliği’nin karşılaşacağı sonuçlar 

arasında iktisadi sistemle ilgili olanların çözümü yönünde ortaya koyulan 

çalışmaların büyük bir bölümünde Avrupa toplumlarının “yaşlı” ağırlıklı nüfus 

yapılarına dönüşmekte olduğunun kabul edildiği ve bu durumun ekonomik çıktıları 

ile çözüm önerilerinin tartışıldığı görülmektedir. Ekonomik sonuçları açısından 

değerlendirildiğinde Avrupa Birliği toplumlarının yaşlanmasıyla birlikte en fazla öne 

çıkan sorunun, AB emek piyasalarında ortaya çıkan işgücü ihtiyacı olduğu ve 

özellikle 21. Yüzyıl ortalarında bu sorunun Avrupa Birliği’nin ekonomik gelişimini 

ciddi şekilde etkileyeceğinin vurgulandığını tespit etmek mümkündür. 

 Ekonomik gelişim açısından Avrupa Birliği toplumlarının böyle bir sorunla 

karşılaşmaması adına getirilen çözüm önerileri de, yaşlanma ekseninde yapılan 

araştırmaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Toplam doğum oranlarını 

artırmak suretiyle nüfusun durağanlaşmasının aşılmasının sağlanması, Emeklilik 

yaşının uzatılması yoluyla işgücünden ayrılmanın geciktirilmesi, nüfus içinde 

işgücüne katılmada dezavantajlı olan kadınların ve yaşlıların işgücüne katılımını 

teşvik edici önlemler alınması, ve AB işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan işgücünün 

göç yoluyla üçüncü ülkelerden karşılanması gibi öneriler Avrupa Birliği çevrelerinde 
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de bu konuyla ilgili olarak yoğun şekilde tartışılmaktadır. Gündeme gelen bu 

demografik alternatiflerden her birisi AB emek piyasalarının ihtiyaçlarını karşılama 

yolunda belli bir katkı sağlayacak potansiyele sahip görünse de, her bir seçeneğin 

kendi içinde belli açmazları taşıdığı da bir gerçektir. 

 Avrupa Birliği’nde hem yaşlanma hem de yaşlanmanın emek piyasaları 

üzerindeki etkilerini bertaraf etmek amacıyla tartışılan bu çözüm önerilerinden birisi 

olan toplam doğum oranlarının artırılması yoluyla Avrupa Birliği emek piyasaları 

için yeni bir insan kaynağı oluşturulması fikri, bu çözümün ilk sonuçlarının alınması 

için 20 yıl gibi uzun bir zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle kısa vadede etkili 

olacak bir görüş değildir. Ayrıca toplumların sosyal ve ekonomik seviyelerinin 

artmasına paralel olarak eğitim ve istihdam alanında kaydedilen ilerlemeler bu 

toplumların doğurganlık oranlarının artırılmasının önündeki diğer engellerdir. Sosyo-

kültürel hayatta meydana gelen değişimler kadınların evlilik ve çocuk sahibi olmayı 

geciktirmeleri sonucunu doğurmakta, buna ilaveten doğum kontrol yöntemlerinin 

küreselleşen dünyada yaygınlaşması doğurganlık oranlarının artırılmasına değil 

azalmasına yol açmaktadır. AB toplumları başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde 

çocuk sahibi olma gibi kararların kamusal değil bireysel kararlar olması da bu çözüm 

seçeneğinin handikapları arasında yerini almaktadır.  

İşgücüne katılma oranlarını artırma yoluyla, AB emek piyasalarında 

demografik durağanlıkla birlikte oluşan işgücü ihtiyacını karşılama seçeneği ise ilk 

bakışta insan kaynaklarına katkı sağlamak adına hızlı ve etkin çözüm sağlayabilecek 

bir seçenek görünümündedir. Ancak işgücüne katılma oranlarının artırılması yoluyla 

Avrupa Birliği emek piyasaları için insan kaynağı sağlamak her ne kadar etkin bir 

yöntem olarak görünse de, bu etkinlik bir defaya mahsus gerçekleşecek ve işgücüne 

katılımın artırılması yine AB emek piyasalarının mevcut insan kaynakları üzerinden 

gerçekleşecektir. Bir başka ifadeyle Avrupa Birliği emek piyasalarında halihazırda 

yüksek olan işgücüne katılma ve istihdam oranlarını % 100’ün üstüne çekmek 

mümkün değildir. Bu nedenle, işgücüne katılımın artırılması Avrupa Birliği emek 

piyasalarına bir miktar zaman kazandırsa da, bu seçenek AB emek piyasalarının 

işgücü ihtiyaçlarını orta ve uzun vadede tek başına çözebilecek bir seçenek değildir. 

İşgücünden ayrılmanın geciktirilmesi ise, işgücüne ve istihdama katılma alternatifini 

tamamlayıcı bir seçenek olarak ancak sınırlı bir fayda sağlayabilecektir. 
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Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanma gerçeği ile birlikte yaşayacağı 

işgücünde azalmalara karşı en yoğun olarak tartışılan seçenek AB emek piyasaları 

için üçüncü ülkelerden göç yoluyla insan ithal etmektedir. Avrupa toplumlarının 

yüzyıllardır yaşadığı bir sosyal gerçeklik olan göç olgusu bu yönüyle 21. Yüzyılda 

Avrupa Birliği’nin öncelikli olarak değerlendirilen sosyal konularının başında 

gelmektedir. AB ülkelerine yönelen göç hareketlerinin yoğunluğu, Avrupa 

toplumların göçmenlere karşı tutumlarının farklılığı, göçmenlerin nüfus ve ekonomik 

gelişme açısından avantaj ve dezavantajları ile üçüncü ülkelerden gelen göçmenlerin 

Avrupa Birliği ülke ve toplumlarına uyum sağlamaları gibi hususlar bu tartışma 

alanları arasında önde gelenleri oluşturmaktadır.  

Göç olgusunun iktisadi sonuçları ve göç ile sağlanacak işgücü girdisinin AB 

emek piyasalarında yaşlanmayla ortaya çıkan işgücü açığına ne oranda çözüm 

olacağı sorusu bu çalışmanın da öncelikli araştırma konusunu oluşturmuştur. 

Özellikle üçüncü ülkelerden gelen göçmen nüfusun Avrupa Birliği’nin işgücü 

ihtiyacına sağlayacağı katkı boyutunun, iktisadi gelişme ve yaşlanma bağlamında 

etraflıca değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Göçmen nüfusun AB emek 

piyasaları açısından sağlayacağı faydanın, Avrupa Birliği yerel nüfusu ve bu nüfusun 

ekonomik ve sosyal refahı ile ilişkisi AB emek piyasaları için göç ile işgücü temin 

edilmesi seçeneğinin başarısını etkileyecek derecede önemli bir alandır. 

Yaşlanma olgusu ile karşı karşıya bulunan Avrupa Birliği ülkelerinin emek 

piyasalarındaki işgücü ihtiyacını göç ile üçüncü ülkelerden temin etmesi seçeneği 

Avrupa Birliği için yeni bir durum teşkil etmemektedir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerden göç ile işgücü temin eden AB 

ülkelerinde günümüzde oldukça büyük bir göçmen nüfus bulunmaktadır. Yıllık 

ortalama 1.5 milyon civarında göçmen kabul eden Avrupa Birliği’nde göçmen nüfus 

son yıllarda kaydedilen nüfus artışlarının da ana taşıyıcısı konumundadır. Bilhassa 

doğal yoldan gerçekleşen nüfus artışlarının çok azaldığı Avrupa Birliği ülkelerinde 

göçmenlere işgücü piyasalarının yanı sıra demografik yenilenme için de ihtiyaç 

duyulmakta olduğu açık bir şekilde görülmektedir. 

İşgücü piyasaları açısından değerlendirildiğinde ise, Avrupa Birliği’nde yer 

alan göçmen nüfusun sorunlardan tamamen bağımsız olduğu söylenemez. AB 

ülkelerinde yaşayan göçmen nüfusun ağırlıklı olarak düşük vasıflı işlerde ve 
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genellikle yerli nüfusun yer almadığı sektörlerde istihdam edilmesi, göçmen işçilerin 

Avrupa Birliği emek piyasalarındaki etkinliğini sınırlamaktadır. Buna ilaveten, yerli 

çalışanların göçmenlerin işgücüne dahil olması durumunda işlerini kaybedecekleri 

yönündeki endişeleri ve göçmenlerin ucuz işgücü arz etmek suretiyle AB emek 

piyasasında ücretleri aşağıya çekecekleri düşüncesi, Avrupa Birliği toplumlarında 

göçmenlere yönelik olumsuz bir bakışın oluşmasına yol açmaktadır. Aynı zamanda 

Avrupa Birliği toplumlarının, gelen göçmenlerle aralarındaki sosyal ve kültürel 

farklılıklar AB ülkelerinde göçmenlere karşı oluşan olumsuz bakışın diğer nedenidir. 

Ayrıca Avrupa Birliği’ne yönelen göç hareketlerinin ağırlıklı olarak iktisadi nedenler 

ekseninde gelişmesi ve göçmenlerin ana motivasyonunun ekonomik kaygılar olması 

AB toplumlarında göçmenlerin yaşadığı zorlukların sebeplerindendir. 

Avrupa Birliği ekonomilerinin yaşlanma sonucunda işgücü piyasalarında 

ihtiyaç duyacakları emek faktörünün karşılanmasında göç seçeneğini tartışmalı kılan 

önemli bir neden, böyle bir alternatifin kullanılması durumunda AB işgücü piyasası 

için gereksinim duyulacak göçmen miktarının çok fazla olacağıdır. Gerçekten de 

Avrupa Birliği’nde yaşanan demografik durağanlığın boyutları öylesine karamsar bir 

tablo ortaya koymaktadır ki, AB emek piyasalarını canlı ve dinamik tutabilmek adına 

her yıl önemli bir miktar göçmen temin edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

noktada yapılan araştırmalar birbirinden çok farklı ve AB ülkelerinin taşıma 

kapasitesinin çok üzerinde rakamlar ortaya koymakta olsa da, mevcut demografik 

göstergeler ışığında Avrupa Birliği ekonomilerinin yıllık 1.5 milyon göçmen temin 

etmesi durumunda AB emek piyasalarının ihtiyaç duyduğu işgücünü sağlayabilecek 

durumda olduğu görülmektedir. Halihazırda Avrupa Birliği toplumlarında yaşanan 

göç miktarlarının bu orana yakın olduğu düşünüldüğünde Avrupa Birliği ekonomisi 

ve işgücü piyasalarının ihtiyaçlarını karşılamak için göç seçeneğinin geçerli bir 

alternatif olduğu düşünülebilir. Ancak, yaşlanma ve demografik durağanlık gibi 

etmenler nedeniyle Avrupa Birliği ekonomilerinin yaşadığı sonuçlar henüz tam 

anlamıyla hissedilmemiştir. Özellikle AB toplumlarında demografik dengeyi 

oluşturan ve II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan nüfus artışı ivmesiyle ortaya çıkan 

“bebek patlaması” nesli henüz Avrupa Birliği emek piyasalarında yer almaya devam 

etmektedir. Bu neslin emeklilik çağına ulaşması ve 2020’li yıllardan itibaren AB 

işgücünden ayrılması neticesinde Avrupa Birliği ekonomilerinin işgücü ihtiyacı daha 
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fazla artış gösterecektir. Bu nedenle, Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanma 

gerçeğinden kaynaklanacak işgücü ihtiyacı hesaplanırken, işgücü kaynağı olarak 

gereksinim duyulacak üçüncü ülkelerden gelecek göçmen miktarı bu demografik 

veriler göz önüne alınarak tespit edilmelidir. 

Göçmenlerin miktarı kadar vasıf ve beceri seviyeleri de Avrupa Birliği emek 

piyasalarının yaşlanma sonucunda ortaya çıkacak ihtiyaçlarının karşılanmasında 

önemlidir. Modern toplumların ekonomik aktivitesi içinde teknoloji ve yeni üretim 

modellerinin yeri artmakta ve işgücünün bu yeni duruma adapte olması gereklilik 

haline gelmeye başlamaktadır. Avrupa Birliği emek piyasalarında da bu nedenle 

vasıflı ve eğitimli işgücüne olan ihtiyaç, demografik faktörlerin yanında ayrı bir 

gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. AB ülkelerinde halihazırda göçmenlerin yerli 

nüfusa göre daha düşük vasıflı işlerde istihdam edilmesi ve daha yüksek işsizlik 

oranlarıyla karşılaşmaları, Avrupa Birliğinin mevcut göçmen nüfusunun vasıf 

seviyesinin artırılmasına gerek olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Buna karşın, 

Avrupa Birliği ülkelerinin de Amerika Birleşik Devletleri gibi ağırlıklı olarak yüksek 

vasıflı göçmenleri AB emek piyasalarına çekebilmesinin yolu, bu vasıflı göçmenlerin 

Avrupa Birliği toplumlarına entegrasyonunu sağlayacak ve aileleriyle birlikte 

yaşayabilecekleri şekilde AB ülkelerini ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan bu 

göçmenler için cazip hale getirecek önlemleri almasıdır. 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında Avrupa Birliği emek piyasalarının 

yaşlanma sonucunda ihtiyaç duyacağı işgücünü temin etme yolunda kısa ve orta 

vadede en geçerli demografik seçenek göç hareketleridir. Gerek göçmenlerin Avrupa 

Birliği nüfusuna göre daha genç bir nüfus yapısında olmaları, gerek işgücü 

piyasalarının gerektirdiği esneklik ve hareketliliğe sahip olmaları göç seçeneğini bu 

noktada öne çıkaran unsurlardır. Halihazırda AB toplumlarında gerçekleşmekte olan 

demografik hareketliliğin ve nüfus artışlarının ana taşıyıcısının göçmenler olması da 

bu savı kuvvetlendiren bir diğer husus olarak öne çıkmaktadır.  

Göç hareketleri yoluyla Avrupa Birliği emek piyasalarının işgücü açıklarının 

karşılanması seçeneği tüm bu yönleriyle AB açısından mevcut demografik 

alternatifler arasında en anlamlı seçenek olarak öne çıkmaktadır. Ancak, Avrupa 

Birliği demografik yapısının durağan yapısı göz önüne alındığında, AB emek 

piyasalarının sorunlarını çözmek için, Avrupa Birliği sathında kadınlar, gençler ve 
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yaşlılar başta olmak üzere nüfus gruplarının işgücüne katılım ve istihdam oranlarını 

artırma seçeneği de göç alternatifini destekleyici şekilde değerlendirilmelidir. Avrupa 

Birliği’ne ilişkin mevcut demografik öngörüler, uzun vadeli dönemde AB işgücü 

piyasalarının yaşanan demografik durağanlıktan etkilenmemesi için tüm demografik 

seçeneklerden yararlanılması gerektiğini göstermektedir.   

Göç ile işgücü temin edilmesi seçeneğinin Avrupa Birliği emek piyasaları 

açısından gerçekçi bir çözüm olabilmesi için Avrupa Birliği mekanizmalarının 

AB’ye gelen göçmenlerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bu 

göçmenleri Avrupa Birliği toplumlarına başarılı şekilde entegre edebilecek 

politikaları hayata geçirmesi gereklidir. Avrupa Birliği emek piyasalarına uluslar 

arası göç ile işgücü kaynağı sağlama seçeneğinin başarısını belirleyecek en önemli 

etken, göç edecek nüfusun eğitim, vasıf ve kültür seviyelerinin Avrupa Birliği emek 

piyasalarına uyum sağlayabilecek ve adapte edilecek düzeyde olmasıdır. Bu nedenle 

göç seçeneğinin başarısı üzerinde belirgin şekilde etkisi olacak en önemli 

hususlardan bir diğeri de göçe kaynak olacak ülkenin sosyal ve kültürel yapısıdır. 

Göçmenlerin yetiştikleri orijin ülkenin Avrupa Birliği ile sosyal ve kültürel açılardan 

ilişkisi yanında demografik yönden de Birlik nüfusunu ve işgücünü tamamlayıcı bir 

nitelikte olması göç seçeneğinin geçerliliği açısından oldukça önemlidir. 

Bu nedenle Avrupa Birliği’nin yaşlanma ile birlikte karşılaştığı nüfus 

durağanlaşması ve işgücü açığını karşılamada göç seçeneğinin geçerliliğini tartışma 

amacında olan bu çalışma, aynı zamanda göç ile AB işgücü piyasasına işgücü 

kaynağı olabilecek alternatifleri de değerlendirmeyi hedeflemiştir. Bu noktada, 

Avrupa toplumları ile yüzyıllara dayanan köklü ilişkileri bulunan ve son 50 yıldan 

fazla bir süredir Avrupa Birliği üyeliğine adaylığı gündemde olan Türkiye anlamlı 

bir seçenek olarak öne çıkmıştır. Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerinin geçmişte 

yaşadıkları demografik tamamlayıcılık ve işgücü transferi ilişkisi ile Türkiye’nin 

demografik açıdan Avrupa Birliği’ne en önemli katkıyı sağlama potansiyeli taşıyan 

bir ülke olması ülkemizin AB emek piyasalarının demografik ihtiyaçlarını karşılama 

yolunda önemli bir alternatif olarak öne çıkmasını sağlamaktadır. Özellikle Avrupa 

Birliği ülkeleri ile Türkiye’nin demografik göstergeler açısından birbirinden farklı bir 

yapıda olması bu açıdan Türkiye’yi anlamlı bir seçenek kılmaktadır. 



 245

Demografik özellikleri, toplumsal yapısı ve yönetim sistemi ve ekonomik 

görünümü ile Avrupa Birliği emek piyasaları için önemli bir potansiyel kaynak ülke 

konumunda olan Türkiye, yakın geçmişte benzer bir deneyimi yaşamış olmasıyla bu 

noktada ayrı bir avantaja sahip bulunmaktadır. 1960’lı yıllarda II. Dünya Savaşı 

sonrasında Avrupa ülkelerinin işgücü ihtiyacını karşılamak için, kendi işgücü 

fazlasını bu ülkelere ihraç etmiş olan Türkiye bugün de benzer bir işlevi yaşlanan 

Avrupa için üstlenebilir. Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmişlik 

düzeyinin 1960’lara göre çok ileride olması bu noktada bir başka önemli etmendir. 

Avrupa Birliği’nin işgücü ve genel olarak yaşlanma sorunlarının çözüm arayışında 

Türkiye’den sağlanacak göçmen işgücü faktörünün Avrupa Birliği’ne sağlayacağı 

katkı AB emek piyasalarının işgücü ihtiyaçlarını kısa ve orta vadeli dönemde 

karşılayabilecek kadar önemli bir potansiyel taşımaktadır. 

Geleneksel olarak nüfusunun büyük bir bölümü genç ve çalışma çağında 

bulunan Türkiye’nin demografik görünümü son yıllarda, gelişmiş ülkelerin nüfus 

yapılarına benzerlikler göstermeye başlamıştır. Ülkemizin geçirdiği demografik 

dönüşüm sürecinin ilerlemiş aşamalarına ulaşmış olması, Türkiye’nin mevcut 

demografik görünümünün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Buna karşın, Avrupa Birliği 

ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye bir süre daha nüfusu artış gösteren ve genç ve 

çalışma çağı nüfusu fazla bir ülke konumunda olacaktır. Halen nüfusunun büyük bir 

bölümü genç nüfus kesimlerinden oluşan Türkiye, mevcut demografik parametreleri 

ekseninde 2050’li yıllara kadar sürekli artış gösteren bir çalışma çağında nüfusa 

sahip olmaya devam edecektir. Ülkemizin sahip olduğu bu işgücü potansiyelinin, 

hem Türkiye’nin hem de Avrupa Birliği emek piyasalarının ihtiyaçlarını 21. Yüzyıl 

ortalarına kadar rahatlıkla karşılayabilecek miktarda olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle Avrupa Birliği emek piyasalarının işgücü ihtiyacının karşılanması yolunda 

Türkiye demografik parametreleriyle önemli bir alternatif konumundadır. 

Demografik parametreler ölçü alındığında niceliksel olarak Avrupa Birliği 

emek piyasaları için önemli bir tamamlayıcı ülke konumunda olan Türkiye’nin, AB 

işgücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarını karşılama noktasında, insan kaynağı 

potansiyelinin niteliğini geliştirmesi gerekmektedir. Ülkemizde son 40-50 yıldır 

yaşanan büyük sosyal değişimin bir sonucu olarak kırdan kente göç ve tarım 

toplumundan ayrılma süreçleri, Türkiye’nin sosyal dokusunu kapsamlı şekilde 
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değiştirmiştir. Yaşanan bu köklü sosyo-kültürel değişimlerin ülkemizdeki en önemli 

sonuçlarından bir kısmı iktisadi sistem üzerindeki etkileriyle kendisini göstermiştir. 

Kırdan kente doğru yönelen göçler işgücünün kompozisyonunu ve vasıf seviyesini 

değiştirmiş, toplam istihdam içerisinde tarım sektörünün payı hızlı şekilde azalmış ve 

şehirlere göç ile birlikte istihdam dışında kalan önemli bir miktarda nüfus ortaya 

çıkmıştır. Türkiye’de gerçekleşen işgücüne katılım oranlarının 20 yıldan fazla bir 

süredir azalmakta olması da bu durumun doğal neticelerinden birisidir.  

Türkiye’nin geçirdiği bu sosyal dönüşüme karşın, 2000’li yılların başından 

itibaren göstermeye başladığı ekonomik performans ve yüksek büyüme hızları 

ülkemizde demografik fırsat penceresi olarak adlandırılan döneme girilmekte 

olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin düzenli şekilde artan çalışma çağındaki nüfusu 

ve 2010 yılından itibaren artış eğilimine giren işgücüne katılma ve istihdam oranları 

bu gelişmeyi destekleyici gelişmeler arasındadır. Buna karşın işsizlik oranlarında son 

iki yıldır gözlenen sistematik azalmalar da Türkiye ekonomisinin dinamizmini 

gösteren önemli iktisadi göstergelerden bazılarıdır. 

Tüm boyutları ile ele alındığında Türkiye işgücü yapısı ve çalışma çağındaki 

nüfus miktarı ile Avrupa Birliği emek piyasaları için gerçekçi bir tamamlayıcı ülke 

olabilecek evsaftadır. Ülkemizin insan kaynağının niceliksel bu özelliklerinin yanı 

sıra, niteliğinin de AB emek piyasalarının gereksinimlerine uyarlanması durumunda 

Türkiye’nin insan kaynağı Avrupa Birliği emek piyasalarının ihtiyaçlarını kısa ve 

orta vadede karşılayabilecek düzeyde bir görünüme sahiptir.    

Avrupa Birliği emek piyasalarının işgücü ihtiyacını karşılama yolunda 

Türkiye’yi anlamlı kılan bir başka unsur da ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyelik 

sürecidir. Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye güncel 

demografik göstergeleri ile AB ülkelerinin demografik durağanlığına ve emek 

piyasalarının ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği 

açısından en önemli katkılarından bir tanesi nüfus göstergeleri bağlamında hayata 

geçebilir. Bu noktada Avrupa toplumlarının Türkiye’nin nüfusuna karşı önyargılı 

tutumlarından arınmaları öncelikli bir şart olarak gözükmektedir. Kaldı ki, 1960’lı 

yıllardan itibaren 50 yıldan fazladır Avrupa Birliği toplumlarında yaşayan ve sayıları 

4 milyona ulaşmış Türk nüfusun gerek toplumsal gerek iktisadi katkısı bu noktada 

AB toplumları için oldukça açıklayıcı olabilir. 
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Avrupa Birliği’nin demografik portresi, göç hareketlerinin olmadığı bir 

düzlemde AB toplumlarının yaşadığı demografik durağanlığın daha da derinleşme 

eğiliminde olduğunu net bir şekilde göstermektedir (Bkz Tablo 21). Benzer şekilde 

Avrupa Birliği emek piyasalarının da yaşlanma sonucunda yaşayacakları işgücünü 

temin etmek için sahip olduğu seçeneklerin kendine özgü sınırları bulunmaktadır. 

Güncel demografik veriler ışığında AB sathında toplam doğum oranlarını artırmak 

kısa ve orta vadede mümkün gözükmemektedir (Bkz Tablo 12). Toplam doğum 

oranlarının düzenli bir şekilde artış eğilimine girmesi halinde bile, bu gelişmenin 

Avrupa Birliği toplumlarında etkisi 2050 yılına kadar görülmeyecektir. 

İşgücüne katılım ve istihdam oranlarının artırılması yoluyla Avrupa Birliği 

emek piyasalarının canlandırılması bağlamında AB ülkelerinde oldukça mesafe kat 

edilmiş durumdadır. Özellikle kadın ve yaşlıların işgücü ve istihdamda yer alma 

oranları son yıllarda kapsamlı şekilde artmış ve AB emek piyasaları açısından bu 

demografik seçeneklerin de sınırlarına yaklaşılmıştır. Avrupa Birliği’nde emek 

piyasalarının ihtiyaçlarının karşılanması açısından halen işgücüne katılım ve 

istihdam oranlarının artırılması seçeneğinin değerlendirilebileceği nüfus grupları 

olmakla birlikte, bu demografik seçeneğin tek başına Avrupa Birliği işgücü 

piyasalarının ihtiyaçlarına bir çözüm olması mümkün değildir. Benzer şekilde, 

işgücünden ayrılmanın geciktirilmesi seçeneği de, halihazırda AB işgücünün 

ortalama yaş seviyesinin yüksekliği ve işten ayrılma yaşının fazla olması edeniyle 

gerçekçi bir seçenek görünümünde olmaktan uzaktır (Bkz Tablo 22). 

Avrupa Birliği mekanizmalarında yoğunlukla tartışılan ve kendi içinde bazı 

sorunlar barındıran bir seçenek olmasına karşın Avrupa Birliği ekonomilerinin ve 

emek piyasalarının kısa ve orta vadedeki işgücü ihtiyaçlarının karşılanmasında en 

anlamlı seçenek işgücünün üçüncü ülkelerden göç ile temin edilmesi seçeneğidir. 

Avrupa Birliği ülkelerinin son on yıllık dönemde aldıkları göç miktarları ele alındığı 

vakit, göçmenlerin Avrupa Birliği’nin demografik yapısına yaptıkları katkı daha da 

net şekilde anlaşılabilecektir (Bkz. Tablo 25). Ancak, göçmenlerin özellikle Avrupa 

Birliği emek piyasaları için katkı sağlayabilmesinin öncü koşulları arasında, göçmen 

işçilere yönelik önyargıların ortadan kaldırılması ve göçmenleri AB toplumlarına ve 

emek piyasasına entegre edecek sistemli politika uygulamalarının hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği emek piyasalarında göçmen işçilerin, yerli 
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nüfus kesimlerine göre işsizlikle daha yoğun bir şekilde karşı karşıya oldukları 

gerçeğinden hareketle, bu göçmen işçileri güvenceli ve vasıflarına uygun işlerde 

istihdam etmek de Avrupa Birliği’nin öncelikleri arasında olmalıdır. 

Avrupa Birliği tam üyeliğine aday ülke konumunda bulunan Türkiye AB 

emek piyasalarının ihtiyaçları için önemli bir kaynak ülke konumundadır. Ülkemizin 

Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmesi halinde, Türkiye güncel nüfus yapısı ve 

işgücü verileri ile AB emek piyasalarının ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek 

durumdadır. Türkiye’nin demografik yapısının gelişmiş ülkelere benzer özellikler 

göstermeye başlaması bu yolda bir handikap gibi gözükse de, ülkemiz geçmiş 

yıllardaki yüksek doğum oranları neticesinde 2050’li yıllara kadar önemli miktarda 

çalışma çağında nüfusa sahip olacaktır. Demografik açıdan hem Avrupa Birliği hem 

de Türkiye genelinde ülkemizin bu pozitif görünümünü sürdürmek için nüfus 

yapımızı canlı tutacak, doğum oranlarını nüfusun yenilenme seviyesinin üstüne 

çıkaracak önlemlerin de alınması gereklilik arz etmektedir. Türkiye’nin Avrupa 

Birliği ekonomileri ve nüfus yapısı açısından tamamlayıcı ülke olmasının önemli 

koşullarından bir tanesi de nüfus yapısının canlılığını sürdürebilmektir. AB emek 

piyasaları açısından Türkiye’nin sahip olduğu bu potansiyeli tarihte olduğu gibi 

olumlu değerlendirilebilmesi durumunda, Avrupa Birliği emek piyasalarının işgücü 

ihtiyaçları 21. Yüzyıl ortalarına kadar karşılanabilir. 

 Bununla birlikte, Avrupa toplumlarının demografik durağanlıklarının boyutu 

ve Türkiye nüfusunun da gelişmiş ülkelere benzer özelliklerinin artması göz önüne 

alındığında, 21. Yüzyılın ikinci yarısında Avrupa Birliği emek piyasalarını canlı 

tutmak için tüm demografik seçeneklerin birlikte değerlendirilmesi dahi yeterli 

olamayabilir. Bu nedenle Avrupa Birliği ekonomileri bilhassa 2050 yılından sonraki 

dönemin gerekliliklerine uygun çözüm seçenekleri üzerinde de durmalıdır. 

Avrupa Birliği’nin yaşlanmayla birlikte emek piyasalarında ortaya çıkan 

işgücü ihtiyacını 21. Yüzyılın ikinci yarısında karşılamada, teknolojide yaşanan 

değişmelerle birlikte üretim yöntemlerinde de değişimler yaşanmakta olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere pek çok ekonomide 

günümüzde üretim bölünerek işletme ve hatta ülke dışına da taşınabilmekte3 ve 

                                                 
3 Meryem Koray, Sosyal Politika, s.220  
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bunun sonucunda fason üretim modeli gibi yeni üretim metotları ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde üretimin emek ağırlıklı sektörlerden teknolojiyi daha 

yoğun kullanan sektörlere doğru yönelmekte olduğu görülmekte, bunun sonucunda 

ise Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülke emek piyasalarında daha az sayıda insan 

kaynağına ihtiyaç duyulan bir yapıya doğru dönüşüm yaşanmaktadır. Bu nedenle 

Avrupa Birliği de dahil gelişmiş ülkelerin demografik durağanlık sonucu 

yaşayacakları işgücü eksikliği başta olmak üzere ekonomik kayıpların telafi 

edilmesinde önemli bir üretim faktörü olan teknolojinin ve teknolojik ilerlemelerin 

etkili rolü bu ilişkinin değerlendirilmesinde göz ardı edilmemelidir. 

Avrupa Birliği emek piyasalarının yaşlanma sonucu artacak işgücü ihtiyacına 

karşı çözüm olabilecek bir diğer çözüm ise verimlilik oranlarının artırılmasıdır. 21. 

Yüzyıl ile birlikte baş döndürücü bir hız kazanan teknolojik gelişmeler ve bilgi 

temelli üretim modellerinin yaygınlaşması, Avrupa Birliği ekonomilerinin yüksek 

vasıflı ve iyi eğitim almış işgücü oluşturması durumunda, AB işgücü piyasalarının 

demografik durağanlığın etkisinden kurtulabilmesine katkı sağlayabilecektir.  

21. yüzyılın ilk yarısı itibarıyla değerlendirildiğinde ise Avrupa Birliği emek 

piyasalarının yaşlanma başta olmak üzere demografik faktörlerden kaynaklanan 

işgücü ihtiyaçları, yakın bir gelecekte Avrupa Birliği tam üyeliği gündemde olan 

Türkiye’nin insan kaynakları ile kısa ve orta vadede karşılanabilir. Avrupa Birliği 

yetkili organlarının bu noktada hayata geçirmesi gereken, Türkiye’nin işgücü 

kaynağından sağlıklı şekilde istifade edilecek yöntemleri geliştirmektir. 
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