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Gerçek İşsizlik Yüzde 17,1
İşsiz Sayısı 2,8 Milyon Değil Tam 5 Milyon 456 Bin Kişi!
İşsizlik De En Az Pkk Ve Işid Kadar Büyük Bir Sorun!
Son istatistiklere göre Türkiye’de işsiz sayısı Temmuz itibariyle 2 milyon
867 bin kişi ve işsizlik oranı yüzde 9.8. Mevsim etkilerinden arındırılmış
göstergelere göre ise işsiz sayısı 3 milyonun üzerinde ve oranı yüzde 10.4
düzeyinde bulunuyor. Bu bazda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12.5’e
ulaşıyor. Dar tanımlı resmi işsizlik oranı 2000 yılında sadece yüzde 6.5
düzeyinde bulunuyordu ve Türkiye tarihinin en ağır ekonomik krizinin
yaşandığı 2001 yılında bile yüzde 8.4 olmuştu. AKP’nin iktidara geldiği
2002 yılında oranı yüzde 10.3 olan işsizlikte 12 yılda değişen bir şey yok,
kötüleşme var. AKP politikaları iş-aş yaratmadı, işsizlikle mücadelede bir
arpa boyu yolu alınmadı.
Üstelik, sadece aktif olarak iş arayanları kapsayan dar tanımlı işsizlik
verileri, buzdağının görünen ucu: Temmuz 2014 itibariyle sayıları 2 milyon
580 bine ulaşan “umudunu yitirip iş aramaktan vazgeçen” işsizler de dâhil
edildiğinde işsizler ordusu 5 milyon 456 bine, işsizlik oranı yüzde
17.1’e ulaşıyor. İşsizler ordumuz, birçok ülkenin nüfusundan daha fazla…
Bu kadarla da kalmıyor; 3 milyon 479 bin kişi, tarım ya da ticaretle
uğraşan ailesinin yanında “ücretsiz aile işçisi” olarak tasnif ediliyor. 57
milyonu aşan 15 yaş üstü nüfusun 28 milyona yakını işgücü dışında yer
alıyor; bunların da 12 milyona yakını ev hanımı…
İşsizlik de en az PKK ve IŞİD Kadar büyük bir sorun!
İşsizlikle ilgili hükümet her türlü gizlemeyi yapsa da sadece buzdağının su
üstündeki kısmının göründüğü ortadadır. Aslında suyun altında milyonlarca
insanın yaşadığı sıkıntı ve dolayısıyla büyük bir toplumsal dram var. Her
alanda olduğu gibi burada da sadece algıya oynayan hükümeti bir an önce
bu sorunun ciddiyetine yaraşır çözümler üretmeye davet ediyorum.
Toplumsal barışı dinamitleyen büyük işsizlik sorunu en az PKK ve IŞİD
kadar büyük bir sorundur. Bu nedenle devasa sorunun çözümü için
hükümetin acilen harekete geçerek; iş dünyası, meslek odaları ve sivil
toplum örgütlerini de yanına alarak Ekonomik ve Sosyal Konseyi adına
yaraşır biçimde işletip, hemen bugün çalışmaya başlamalıdır.

