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Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 27 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen TBMM Grup 

Toplantısında yaptığınız konuşmada; “2017 istihdam seferberliği kapsamında 1,5 milyon 

ilave istihdam sağlanmıştır. Burada da bir açıklamaya ihtiyaç var. Bu başarıyı bir türlü 

kabullenemeyenler istihdam artışını stajyerlere, kursiyerlere bağlamayı ihmal etmediler. Bu 

istihdam artışının hiçbir yerinde stajyerler ve kursiyerler yoktur” ifadeleri tarafınızdan 

kullanılmıştır.  

İstihdam artışında stajyer ve kursiyer bulunmadığına dönük sözleriniz, Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun (TÜİK’in) açıklamalarıyla açıkça çelişmektedir. TÜİK tarafından yayımlanan 

“İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi-1” adlı 

çalışmanın 68. Sorusuna verilen yanıt aynen şu şekildedir: 

“Bir iş ya da meslekte bilgi ve beceri kazanmak amacıyla bir işyerinde çalışan ve bir 

mal ve hizmetin üretim sürecinde yer alan çırak ve stajyerler, çalışmaları karşılığında belirli 

bir menfaat (ayni ya da nakdi gelir, sosyal güvence, yol parası, cep harçlığı, bahşiş vb) elde 

ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir”.  

TÜİK, İşgücü İstatistikleri Haber Bültenleriyle beraber yayımladığı istatistiklerin 

analitik çerçevesine ilişkin bilgilendirme notunda da şu ifadelere yer vermiştir: 



“Üretici kooperatifi üyeleri, bir iş ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak 

amacıyla belirli bir menfaat (ayni ya da nakdi gelir, sosyal güvence, yol parası, cep 

harçlığı vb.) karşılığında çalışan çıraklar ve stajyer öğrenciler de istihdam halinde 

olanlar kapsamına dahil edilmektedirler.” 

Tüm bu açıklamalardan TÜİK ’in “stajyer ve kursiyerleri” istihdamda kabul ettiği 

açıkça anlaşılmaktadır.  

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinden, 2017 Kasım ayı ile 2016’nın Kasım ayları 

arasında, “stajyer ve kursiyer” sayısının 843 bin kişi artarak 1 milyon 159 bin kişiye çıktığı 

anlaşılmaktadır. Aynı dönemde aktif sigortalı sayısının (4/a, b, c) 1 milyon 852 bin kişi arttığı 

düşünüldüğünde neredeyse son bir yılda sigortalanan her iki kişiden birinin “stajyer ve 

kursiyer” olduğu anlaşılmaktadır. Bu olağanüstü artışın gerisinde, büyük ölçüde, 2016’da 

yapılan mevzuat düzenlemeleri bulunmaktadır.    

TÜİK ’in açıklamaları dikkate alındığında, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin TBMM grup 

toplantısında yapmış olduğunuz konuşma kamuoyunu yanıltmıştır.  

Bu çerçevede;   

1- Kamuoyunu yanıltmanıza sebep olanlar hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor 

musunuz? 

2- Kamu kaynaklarını kullanarak stajyerler ve kursiyerlerle istihdam artırma 

politikasını daha ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsunuz? 

3- Stajyer ve kursiyer sayılarındaki olağanüstü artışlar hariç tutulduğunda Türkiye’nin 

gerçek işsizlik oranı nedir?  

 


