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40 Yaş ve Üstü İşsizlerin İstihdam ve Sosyal Güvenlik
Algısı ve Beklentilerine İlişkin Bir Alan Araştırması

A Field Survey on Employment and Social Security Perception 
and Expectations of Unemployed 40 Aged and Over

4447 ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Reform Kanunlarıyla yapılan düzenlemeler sonucu emeklilik yaşı
yükseltilmiştir. Bu durum ileri yaşlardaki işgücünün en azından emekli olana kadar istihdam edilmelerinin ve
işsizliğin olumsuz sonuçlarından korunmalarının önemini artırmıştır. Türkiye İşgücü Piyasası Hane Halkı Anket
sonuçlarına göre ileri yaşlarda işgücüne katılım ve istihdam oranları göreceli olarak düşüktür. Diğer yandan 40
yaş ve üzeri işgücünün istihdam edilebilirliğinin zor olduğu bilinmektedir. Bu noktadan hareketle literatürde
nicel araştırma tekniklerinden biri olan alan araştırması ile 40 yaş ve üzerindeki işsizlerin istihdam ve sosyal
güvenlik durumları ve bunlara ilişkin beklenti ve algıları araştırılmıştır. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı 40 yaş
ve üzerindeki işsizlere elektronik ortamda gönderilen soru formuna gelen cevaplardan 599 tanesi kullanılarak
yapılan araştırma sonuçlarına göre; 40 yaş ve üzerindeki işsizler için işe alınmaları, istihdamda tutulmaları ve
işten çıkarılmalarında en önemli neden yaş faktörüdür. Daha yüksek bir ücret beklentisi işten çıkarılmalarına,
kendi istekleriyle işten ayrılmalarına ve iş bulamamalarına neden olmaktadır. Bu yaş grubu için daha düşük bir
ücrete razı olmaları durumunda iş bulma olasılıkları yükselmektedir. Bu çalışma sonuçları aynı zamanda sosyal
güvenliğin özellikle emekli aylığının bireyler için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu da göstermiştir.

As a result of social security reforms which are regulated by laws number 4447 and 5510, retirement age has 
been raised. This situation has increased the importance of protection from adverse consequences on employment 
of older people. According to the results of Turkey Labor Force Household Survey, participation into labor force 
and employment rates of old age people are relatively low. On the other hand, it is known that employment of the 
group aged 40 and over is highly problematic. Turkish Statistical Institute data shows that the participation into 
labor force and employment for the age group of 40 and over is lower. By using field research which is one of 
the quantitative research techniques in literature, he employment and social security situation for the unemployed 
aged 40 and over and the related expectation and perceptions have been researched. As the methodology of this 
research, question forms sent to unemployed aged 40 and over registered to Turkish Labor Institution and 599 
of responses were used for the research. Survey results showed that for the unemployed from the age of 40, 
“age factor” is the most important issue in being employed, being kept in employment and in their dismissal. 
Research results shows that while expectation for a better wage causes their dismissal or their voluntary redundancy, 
the proposed wage which is insufficient for their living Ncauses inability to find job and their settlement for a low 
wage is the most important reason increasing the possibility of finding a job. At the same time, the results of this 
study showed how important is social security system especially pension salary for the person.
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