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Bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüş¬ 

lerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. 

Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet 

Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez. 



ÖNSÖZ 

1962 yılında hazırlıkları tamamlanan ve 1963 yılından itibaren başla¬ 
yan plank dönem 1983 yılının sonu itibariyle dört plan dönemini içine alan 
20 yıfem tamamlamış olacaktır. Başbakanlığın 3.6.1982 tarih ve 19-08194 
sayıh Genelgesi ile bütün kamu kuruluşlarım kapsayacak şekilde başla¬ 
tılan, fakat Teşkilat içi hazırlıkları daha önceki yıllardan beri sürdürülen 
V, Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına, bu suretle ciddi bir tecrübe 
birikimi ile girilmiş olmaktadır. 

V. Beş Yıllık Kalkınma Planının diğer dört plandan farklı ve şanslı ol¬ 
duğu bir diğer husus da, bu Planın arefesinde, 2-7 Kasım 1981 tarihinde 
İzmir’de toplanan ve toplumun istisnasız bütün kesimlerinin katıldığı 2. 
Türkiye İktisat Kongresinde, ekonomimizin genel rotası içinde nıakro 
perspektifin belirlenmiş olmasıdır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planı böylece 
bu perspektifin ışığı altında ve 1980’den beri uygulanan ve başarılan her 
vesile ile test edilmiş bulunan istikrar programının zemini üzerinde ha¬ 
zırlanma imkanını bulacaktır. 

Ülkemizin benimsemiş olduğu plan felsefesinin “merkezi planlama”yı 
benimseyen diğer bazı ülkelerin planlarından çok farklı olarak kalkınma¬ 
yı münhasıran kamu sektörünün gerçekleştireceği bir vakıa olarak gör¬ 
mediği herkesçe bilinmektedir. 

Ülkemizin tarihi gelişimi ve kültürü, diğer alanlarda olduğu kadar 
ekonomide ve özellikle kaynaklar üzerindeki tasarruf rejiminde de dev¬ 
lete büyük bir yer vermektedir. Bu bakımdan planlama kavramının bir 
gereği olduğu kadar, tarihi geleneğimizin tabii bir sonucu olarak kalkın¬ 
ma planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında kamu sektörüne ağır¬ 
lıklı bir yer verilmektedir. Öte yandan her nevi kaynağın harekete geçi¬ 
rilmesinde insan kaynağı, özellikle kişinin yaratıcı gücü rol oynadığın¬ 
dan her kesimde bu kaynağın ve yaratıcı gücün seferber edilmesi gerek¬ 
mektedir. Bu itibarla, kalkınma planlarının bu yaratıcı gücü sonuna ka¬ 
dar seferber edip özel kesimi de desteklemesi ve bu gücün harekete geti¬ 
rilmesini kolaylaştırması ve özendirmesi kaçınılmaz olmaktadır. Kalkın¬ 
ma felsefemizde ve kalkınma planlarımızda karma ekonominin esas alın¬ 
masını bu temel espri ile açıklamalıyız. 

Sözü geçen kalkınma felsefesinin ve bu temel esprinin tabii sonucu 
olarak kalkınma planlarının hazırlanması genelde kamu sektörünün ve 
sadece Devlet Planlama Teşkilatının sınırlı kadrolarının inhisarına bira- 
kılra&yıp kamu sektöründe ve özel sektörde ilgili alanlardaki çalışmaları 



ile temayüz etmiş uzman ve uygulayıcıların katkılarına açık tutulmuş, 
böyisce milletimizin temayül ve ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçları karşılama 
yollarının kalkınma planlarında en geniş şekilde yer almasına çalışılmış¬ 
tır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında ise bu hususa özel 
bir itina ve dikkat sarfediîdiğini ayrıca belirtmek'isterim. V. Beş Yıllık 
Kalkınma Planının hazırlığını yürütmek üzere ekonominin bütün sektör¬ 
lerini ve toplumun bütün kesimlerini inceleyip plana aktarılacak ilke, 
politika ve tedbirlerin tespitini amaç edinen, kamu temsilcilerinin yanın¬ 
da ve onlarla beraber çiftçi, esnaf, sanayici ve tüccarlardan oluşan yakla¬ 
şık 5ÜÖ0 kişinin katıldığı 103 Özel İhtisas Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyona katılan kamu sektörüne ve özel sektöre mensup bu uz¬ 
man ve uygulayıcı kadrosun fikirlerini tam bir serbestlik içinde belirt¬ 
mesine özel bir önem verilmiş, bunların mensup bulundukları kuruluşla¬ 
rın ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerine uygun düşmediği hal¬ 
lerde bile, olduğu gibi belirtilmesine imkan sağlanmıştır. 

Çalışmaların bu mahiyetinden kaynaklanan tabii bir sonuç olarak. 
Özel imtisas Komisyonu raporlarında belirtilen fikir ve görüşlerin ne Dev¬ 
let Planlama Teşkilatını, ne de üyelerin mensup bulunduğu kamu ve öze! 
sektör kuruluşlarım bağlamadığını belirtmek gerekmektedir. Buna rağ¬ 
men Özel İhtisas Komisyonu raporlarının plan.lann hazırlanmasında te¬ 
mel yardımcı dokümanlar hüviyetinde olduğunu da belirtmeliyiz. 

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları, her ne kadar Devlet Planlama 
Teşkilatının genel koordinasyonu çerçevesinde yürütülmüş ise de, komis¬ 
yonların kendilerini yönlendirmesini kolaylaştırmak üzere, daha önceki 
plan dönemlerinde yapıldığı gibi bu dönemde de, komisyon başkanlan- 
mn genellikle Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarından başka kişiler 
arasından seçilmesine, Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarının da ra¬ 
portörlük görevini yürütmelerine riayet edilmiştir. 

Elinizde bulunan bu belge de, yukarda belirtilen usullerle kurulan 
ve bu atmosfer içinde çalışan Özel İhtisas Komisyonlarından birinin uzun 
süren yorucu çalışmalarının verimli sonuçlarım yansıtmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı olarak , bu çalışmalara katılan ÖİK balkan¬ 
larına, üyelere, raportörlere, onların mesailerini Devlet Planlama Teşki¬ 
latının hizmetine vermesini sağlayan ve çalışmalarım kolaylaştıran, çoğu 
zaman ev sahipliği ve sekreterya hizmetlerini üstlenen kuruluşlara, ese¬ 
rin tertibinin ve baskısının en iyi şekilde yapılması için gayret gösteren 
elemanlara ve emeği geçen bütün yardımcı personele teşekkürü zevkle 
yerine getirilmesi gereken bir şükran borcu addetmekteyim. 
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1. GİRİŞ 

Çeşitli mesleklerde ihtiyaç duyulan insangücünün yeter¬ 
li sayıda ve kalitede mevcut bulunması kalkınma için büyük önem 

taşır. Aksi halde fiziki ve mali kaynaklar yeterli olsa bile, ve¬ 

rimliliğin düşük olması dolayısıyla hedeflere ulaşmakta güçlükler¬ 
le karşılaşılır. 

Kalkınışa plânları, insangücü konusunda şimdiye kadar 

yüksek nitelikli veya orta nitelikli insangücü üzerinde durmuştur. 

Ancak işgücü içerisinde büyük ağırlığı teşkil eden işçi, çiftçi ve 

esnaf-aanatkâr gruplarının yetişmiş olmasının da verimlilik üze¬ 

rindeki etkileri ihmal edilemeyecek bir olgudur. Diğer taraftan, 

yüksek nitelikli insangücü sorunu ekonomik kalkınmaya doğrudan et¬ 

kisinin fazlalığı nedeniyle daha çok teknik insangücü sorunu ola¬ 

rak algılanmış, sosyal bilim dallarında öğrenim görmüş yüksek ni¬ 

telikli insangücü üzerinde pek durulmamıştır. Sadece I. Plân dö¬ 

neminde teknik veya sosyal bilimler dallarında öğrenim görmüş o- 

ian tüm yüksek seviyeli elemanlar bu kapsam içinde incelendiği 
halde, daha sonraki plânlarda teknik insangücü ağırlık kazanmış- 
t ır 

Raporda önce insangücü ve eğitim konularında genel du¬ 

rum ve gelişmeler kısaca belirtilmekte; daha sonra sorunlar vurgu¬ 
lanarak bazı çözüm önerileri getirilmektedir. Raporda, etkin bir 
inssiigüuü plânlaması yapılabilmesi için veri kaynaklarının geliş¬ 
tirilmesi gerektiği üzerinde önemle durulmuştur. 

Raporun sonundaki eklerde insangüciine ilişkin bazı sa¬ 
yısal- veriler ve tablolar ile çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafın¬ 

dan dominyona sunulan görüşlere yer verilmiştir. 
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2. GENEL DÜRÜM 

Plânlı dönemin başlarında, Türkiye'de çeşitli sektör¬ 
lerde çalışan insangücünün çok küçük bir kısmı yüksek veya orta, 

nitelikli idi. Bu yıllarda insangücünün eğitim ve yetişkinlik 

düzeyi oldukça yetersiz bir durumdaydı. İlkokuldan daha üst dü¬ 
zeyde öğrenim görmüş olanların oranı tüm işgücü içerisinde yüzde 
5'i aşamamış bulunmaktaydı (I960 Genel Nüfus Sayımı verilerine 

göre). Ayrıca işgücünün yüzde 72'si hiç bir öğrenim kurumunu bi¬ 
tirmemişti. I. Plân bu durumu gözönüne alarak, hsr düzeyde* eğiti¬ 
me {örgün ve yaygın) büyük önem verilmesini ve insangücünün nite¬ 
liğinin hızla artırılmasını öngörmüştü. Ayınca, teknik ve sağlık 

insangücünün daha da kıt olduğu gözönüne alınarak, bu kesimin Si¬ 

nemi vurgulanmıştı . 

Plânlı denemdeki gelişmeler sonunda, yüksek ve orta 
öğrenim görmüş insangucünds sayısal olarak önemli artışlar kayde¬ 

dilmiş bulunmasına rağmen; genel olarak işgücünün eğitim-ve yetiş¬ 
kinlik düzeyi yeterli durumda değildir. Nitekim 1980 Genel Nüfus 

Sayımı geçici sonuçlarına göre, işgücünün yüzde 37'si hiç bir öğ¬ 

renim kurumunu bitirmemiş vlup, yüzde 4ü'i ilkokul mezunu -’e ancak 
yüzde 15'i ortaokul, ve dfhe Ürt öğrenim kurumlar ıra. bitirmiş bul’an¬ 
maktadır. 

özel bir verilen teknik ve sağlık: insangücünde de 
büyük artışlar kayde-i • İmiş t ir - Bir kaç örnek' /ermek gerekirse; 
1967'de 10.700 ola p -iok’ sayısı 1 532 yıl no-. 30- v yak¬ 

laşmış, aynı yıll r i+iL'.ri.,'.:. vakias müh», & a via i ->..000* 

den 22.000!e yükaslmiştir. E, ı.r artışlar diğer '.esi..,' .erde de 
gerçekleşmiştir. 
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Ancak tıp doktorları dışındakilerin bu nicelik büyüme- 

sinin sağlıklı politikaların sonucu olduğunu söylemek güçtür. Bu 
büyümeler plânlara dayalı olarak izlenen bir eğitim politikasın¬ 

dan çok, önceleri özel yüksek okullar, daha sonra da sosyal ta¬ 

lep etkisindeki bölgesel üniversitelerin yarattığı sonuçlardır. 

Diğer taraftan, istihdam imkânlarının insangücü ar¬ 

zından daha yavaş artması dolayısıyla, plânlı dönemin başlarında 

büyük bir sorun olan yüksek nitelikli insangücü açıkları da gide¬ 
rek azalmaya başlamış ve özellikle 1970'li yıllardan itibaren bit* 

çek teknik ve sağlık meslek dallarında fazlalar ortaya çıkmıştır. 

V Ancak, hızlı sayısal artış gerçekleştirilirken, aynı 
derecede önemli plan nitelik sorunu zaman zaman ihmal edilmiş, bu¬ 
nun sonucunda bir çok meslekte çeşitli okullardan mezun olan öğren¬ 

cilerin arasındaki farklılıklar giderek büyümüştür. Bu durum, yük¬ 
sek nitelikli insangücürrün istihdamındaki sorunların artmasına ve 

beklenen verimin alınamamağına yol açmıştır. 

1980'li yıllarda ekonominin daha çok dış rekabete açıl¬ 
ması, her kademe ve meslekteki insangücünün niteliğinin yükseltil¬ 
mesinin önemini daha da sıyırmaktadır. 



3. EĞİTİMDE GENEL DORUK 

Eğitimin yaygınlaşmasında; yeterli ölçüde olmamakla 

birlikte plânlı dönemde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İlk¬ 
öğretimde okullaşma oranı $ 90 civarında olmuştur. Bu oranın $> 
100'e yükseltilmesi Kalkınma Plânlarında öngörülmesine rağmen 

henüz gerçekleşememiştir. V. Plân döneminde de, ilköğretimde $ 
100 okullaşmanın hedef olarak alınması hukuki, sosyal ve ekono¬ 

mik açılardan tartışma götürmeyecek bir konu olarak görülmekte¬ 
dir. 

Ortaokullar için okullaşma oranı 1981-1982 öğretim 
yılında $ 35.3 olmuş ve İ= 51 olarak öngörülen plan Hedeflerinin 
çok gerisinde kalınmıştır. Bu aynı zamanda yaklaşık olarak her 
üç ilkokul mezunundan ancak birinin ortaöğrenime devam ettiği ve 
geri kalan büyük bir kesimin ilkokuldan sonra eğitim sistemini 

terkettiği anlamına gelmektedir. Bu geri kalmanın yaygın eğitim¬ 
de açılacak kurslar yoluyla telâfi edilmesi gerekmektedir. 

Lise düzeyinde okullaşma oranları ise 1981-82 öğretim 
yılında $ 27 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, genel liselerde £ 
15, mesleki teknik liselerde # 12'dir. Lise düzeyinde de % 3O.5 

olan flfin Hedefinin bir ölçüde altında kalınmıştır. 

Yüksek öğrenimde okullaşma oranı 1981-82 öğretim yı¬ 
lında ^7.7 olarak gerçekleşmekle birlikte $ 12 olan Plân Hede¬ 
finin gerisinde kalınmıştır. 
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Ancak H.ân Hedefleri ve gerçekleşmeler değerlendiri¬ 

lirken, özellikle yüksek öğrenimde IV. Flânin öngördüğü $ 8 eko¬ 
nomik büyüme hızına paralel olarak yüksek hedefler konduğunu da 

gözden uzak tutmamak gerekmektedir. 

Günümüzde sanayileşmiş ülkelerde orta öğrenim düzeyin¬ 

de bil® okullaşma oranları. fL 100!e yaklaşmaktadır. Türkiye'de ise 
her düzeydeki okullaşma oranları sanayileşmiş ülkelerden olduğu 

gibi,bir çok gelişmekte olan ülkeden de (örneğin Latin Amerika 
ülkeleri) düşük bulunmaktadır. 

Eğitim verilerinin değerlendirilmesi, üretime yeni ka¬ 

tılan inaangücünün büyük bölümünün en fazla beş yıllık örgün eği¬ 

timden geçtiğini göstermektedir. Diğer taraftan*şu anda istihdam 
sürecinde veya faal nüfus içinde bulunan kesim gözden geçirildi¬ 

ğinde eğitim düzeyinin daha da düşük bulunduğu, okuma yazma bil¬ 
meyenlerin özellikle tarım sektöründe çok fazla olduğu, orta ve 

yüksek öğrenim görmüş kişilerin de oran olarak hemen hemen bütün 

sektörlerde çok düşük olduğu görülmektedir. 

Eğitimle ilgili veriler değerlendirilirken sayısal ar- J 

tıstır:.:, belirtilmesi gerekli olmakla beraber; eğitimin kalitesi, 

içeriği /* yöntemi üzerinde de önemle durmak gerekmektedir. Bu 

açıdan eğiti* sistemimizin her kademesinde eleştirilecek bir çok 

noktaax-ı bulunduğu açıktır. Bunların en önemlilerinden bir kaçı 

kısaca şöyle belirtilebilir: 
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Temel eğitim kademesinden başlayarak ders programlan 
oldukça ayrıntılara inmekte ve öğrencilerin çok çeşitli bilgileri 

öğrenmesi istenmektedir. Ancak en önemli konunun küçük yaslardan 

itibaren öğrencilerde düşünme, araştırma, konuların özünü kavrama 
.V- -'Si———? ”r r r 

yeteneklerinin geliştirilmesi olduğu ihmal edilmektedir. İsteksiz¬ 
ce ve yalnızca sınıf geçme amacıyla hazmedilmeden kavranan bilgiler 

, de kısa zamanda unutulmaktadır. 

i i 

Öğrenciler arasında bireysel farklılıklar olduğu düşü¬ 
nülmemekte ve her öğrencinin her konuda belli bir düzeye ulaşması 

..(<r*Vv> 
istenmektedir. Öğrencilerin arzulu ve yetenekli oldukları alanlar- 

\da kendilerini geliştirebilmeleri çok güç olmaktadır. Ortaokullar, 
liseler ve lise dengi okullarda seçmeli ders sistemi etkili bir şe¬ 

kilde kurulamamış ; öğrenciler yetenek ve ilgi alanları doğrul¬ 
tusunda bir eğitime yönlendirilememişlerdir. 16 okulda denemeye 
konulan "çok amaçlı okul" üzerindeki çalışmalar yeniden gözden ge¬ 

çirilmelidir. 

Eğitim süreci, hemen hamen tümüyle, tek yönlü olarak 

öğretmenin öğrenciye balli bilgileri, belli kalıplar halinde aktar¬ 

ması şeklinde görülmekte, öğrencilerin konuları tartışarak ve çe¬ 

şitli kaynaklardan araştırarak öğrenmelerine yeterli önem veril¬ 
memektedir. 

Ders araç ve gereçlerinin yetersizliği, sınıfların te~ 
labalıklığı öğretim kalitesini düşürmektedir. 

Nitelik Sör'ünün yüksek öğrenimde özel bir önem taşıma- 

3i gerekirken, kapa*»'talerin üstünde öğrenci alınmasının şimdiye 

kadar iyi öğrenci yetiştirmekle tanınmış üniversitelerde bile öğ¬ 
retim kalitesini düşürmesinden endişe edilmektedir. 
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Kişilerin edindiği bilgilerin, alışkanlıkların, iş ha¬ 
yatında kazandığı davranışların tümüyle eğitim sisteminden kaynak¬ 
landığı iddia edilemez. Eğitimin bu konuda çok önemli bir etkisi 

bulunduğu tartışma götürmez olmakla birlikte; kişinin kendi çaba, 
yetenek ve arzularının, ayrıca aile ve yetiştiği çevrenin de bu 

konuda belirleyici unsurlar oluşturduğu savunulabilir. Eğitim s 
temi belli bilgilerin aktarılmasının ötesinde, kişilerin kendile¬ 

rini geliştirebilmeleri imkânlarını ve yollarını açması çakımın¬ 
dan. büyük önem taşımaktadır. Oysa, bireylerin kültürlerini gel 

tirebilsneleri için başlıca araçlardan olan kitap basımının ve o- 
kuyueu sayısının uluslararası ortalamalara göre düşük olduğu ve 

giderek daha da azaldığı gözlenmektedir. Bu durum, insangücünün 

niteliği açısından örgün eğitimden gereken sonucun ve verimin 

alınssamaeına yol açmaktadır. 

Meslek seçiminde bilgi akımı ve rehberliğin önemi bü¬ 
yüktür. 

Meslek seçimi aşamasında öğrencilerin çeşitli meslek¬ 
lere duyulan ihtiyaç, çalışma alanları, ücret, çalışma şartları, 

mesleğin gerektirdiği nitelikler ve benzeri konularda yeterli bil¬ 

gilere sahip olmaları, hem kendileri cem de toplum için önemli ka¬ 

zançlar sağlar. Bireylerin kendi arzuları ile toplumun ihtiyaçla¬ 

rının dengelenmesi daha kolay gerçekleşir. İstenmeyen mesleklerin 
seçiminden doğan tatminsizliklerin ve uyumsuzlukların ortadan kalk¬ 

masının verimlilik üzerindeki olumlu etkileri açıktır. 

/vBu bakımdan, özellikle temel ve ortaöğrenim düzeyinde 
öğrencilerin çeşitli meslekler hakkında sağlıklı bilgiler eairıne- 
lerini kolaylaştıracak tedbirlerin alınması; gerek okul gerekse 

kitle haberleşme araçları ve yazılı basın tarafmcan konuya ge¬ 
reken önemin verilmesinde büyük fayda görülmektedir. 
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Ayrıca, öğrencileri yüksek öğrenimdeki çeşitli prog¬ 
ramlara yerleştiren Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 
yüksek öğretime giriş sınavlarından önce, yüksek öğretim prog¬ 

ramlarını tanıtıcı, bu programlarda başarı sağlama şartları vb. 
konulardaki rehberlik faaliyetlerine etkili bir şekilde katılma- 

! 

3i hatta bu çalışmaların öncülüğünü yapması gereklidir. 
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4. İNSANGÜCÜ PLÂNLAMASINDA DİKKATE ALINMASI YARARLI 
GÖRÜLEN UNSURLAR 

İnsangücü plânlamasının, ekonominin gelecekteki gelişme 
trendini gözönünde tutarak, bu gelişmenin gerektirdiği çeşitli ka¬ 
deme ve mesleklerdeki insangücünü tahmin etmesi ve yetersizlikler 
görünen alanlarda insengücü yetiştirilmesine yönelik tedbirler a- 
lınması için eğitim sistemine yön göstermesi esastır. 

Ayrıca, eğitim sisteminin, çeşitli mesleklerin ekonomik 

ve toplumsal getirileri dikkate alınarak düzenlenmesi, eğitim yatı¬ 

rımlarının daha verimli olarak tahsisini sağlamaktadır. 

însangücü plânlamasında kullanılan başlıca yaklaşımlar, 
1) insangücü ihtiyaçları yaklaşımı, 2) getiri oranları yaklaşımı, 

3) sosyal talep yaklaşımı şeklinde sayılabilir. Ayrıca uluslarara¬ 

sı karşılaştırmalardan yararlanılması da bazı hallerde geçerli bir 
yöntem olarak düşünülebilir. 

Bunlardan insangücü ihtiyaçları yaklaşımı, ekonomik ge¬ 

lişme yönüne ağırlık vererek eğitim sisteminin ancak ekonomide ih¬ 
tiyaç duyulan mesleklerde eleman yetiştirmesini önerir. Buna kar¬ 

şılık, sosyal talep yaklaşımı öğrencilerin eğitim sistemine olan 
taleplerini ön plâna alır. 

Getiri oranları yaklaşımı da değişik mesleklerdeki üc¬ 

retlerle (yahut kişisel veya toplumsal fayda ile), eğitimin kişi¬ 
sel veya toplumsal maliyetini oranlayarak eğitim sisteminin plân- 
Iam.c;Sî.Ma getiri oranları yüksek alanlara öncelik verilmesini sa¬ 

vunur. Anc»k, bu yaklaşım da, eğitimi tamamen ekonomik açıdan ele 
almakta, eğitime olan talebi etkileyen diğer unsurları gözönüne 
al üs&ifc ktadır. 
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İnsangücü plânlamasında, bu yaklaşımların bir tanesi¬ 
nin tek başına uygulanmasının çeşitli sakıncaları bulunmaktadır. 
İnsangticU ihtiyaçları yaklaşımının daha çok maliyeti yüksek ve 
üst düzeydeki öğrenim kurumlan için; sosyal talep yaklaşımının 
da temel ve bir ölçüde ortaöğrenim içir, geçerli görülmesinin uy¬ 

gun olacağı düşünülmektedir. Getiri oranları yaklaşımından da 
ücret ve eğitim maliyetleri konularını.ihti.vaetmesi dolayısıyla, ya¬ 

rarlı sonuçlar elde edilebilir. 

Ancak, hangi yaklaşım kullanılırsa kullanılsın, esas 

sorun uzun dönemdeki teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri 

ve bunların meslek yapısına yansımalarını tahmin etmekteki güç¬ 

lüklerdir. Bu nedenle, insangücü tahminlerinde de genellikle 

Planların yapıldığı ortamdaki ekonomik durum ve gelişmeler dik¬ 

kate alınabilmekte, ancak ekonomik ortamın öngörülemeyen şekil¬ 

de değişmesiyle yapılan tahminlerin geçerliliği zedelenmektedir, 

V. Plânlın ilk yıllarından itibaren geleneksel insan¬ 

gücü modelinin tek değişkenliliğini (insangücü ihtiyaçlarının 
«• 

yalnızca millî gelir artış hızlarıyla ilişkilendirilmesini) kal¬ 

dıracak çalışmalaraacilet: başlanmalıdır. İnsangücü modelinin 
tek değişkenliliğinin yok edilmesi demek, sorunu makro düzeyden 

sektör ya da işletme (mikro) düzeyine indirmek demektir. Mikro dü¬ 
zeyde işgücü talebini ve işgücünün kullanımını belirleyen değiş¬ 
kenlerin araştırılması, insangücü modelinin uzun vadeli ve esnek 

olmayan çalışma ilkesini yumuşatacak, insangücü talep tahminleri¬ 

ne bir esneklik getirecektir. Bu suretle yapılacak tahminler hiç 
bir zaman "notta tahminli..’i olmayıp, "aralık tahminleri" şeklin¬ 
de olacaktır. 
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V. PlArfm ilk yıllarından itibaren gerek yüksek öğreni¬ 

min kendi dalları arasında, gerekse orta öğrenimin kendi dalları 
arasında fayda/maliyet analizi çalışmaları yapılmalıdır. Böylece, 

bu çalışmalar kem sosyal talep modeli, hem de insangücü ihtiyaçla¬ 
rı modeli içerisinde bir kontrol aracı olarak kullanılabilir. 

Daha iyi tahmin yöntemlerinin geliştirilmesiyle bir¬ 

likte, eğitim sisteminin değişikliklere kısa zamanda uyum sağla¬ 

yabilecek şekilde esnek olarak düzenlenmesi büyük önem taşımak¬ 
tadır. 
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5. İNSANGÜCÜ VERİLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR 

İnsangücü- plânlaması, Plân dönemi boyunca ekonomik ve 
sosyal yapıda öngörülen değişmelerin gerektireceği insangucünün 

niceliğini vs niteliğini belirlemek ve eğitim sektörüne bu doğ¬ 
rultuda hedef vermeil üzere yapılan bir plânlamadır» İnsangücü 
plânlaması çalışmaları ancak ülkede mevcut insangücünün-meslek 
bazmda-arzına vs kullanımına ilişkin sağlıklı, verilerden yarar¬ 

lanılarak yapılabilir. 

Oysa Türkiye'de inaangücüns ilişkin veriler son'dere¬ 

cede sınırlıdır, Verilerin yetersizliği insangücü projeksiyon¬ 

larının güvenilirliğini de olumsuz yönde etkilemektedir. 

İnsangücü arzı hesaplarında kullanılmak üzere, Üniver¬ 
sitelerden her yıl hangi meslekten kaç kişi yetiştirildiğini gös¬ 

teren veriler sağlamak gerekli olduğu halde; bugüne kadar periyo¬ 

dik bir bilgi.akım sistemi kurulamamıştır. Üniversitelerin kon¬ 
tenjanlarının belirlenmesi amacıyla, bu bilgilerin her yıl düzen¬ 

li olarak Devlet Plânlama Teşkilât ifna iletilmesi gerekmektedir. 

Teknik insangücü stoku ile ilgili en sağlıklı verileri 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin sağlaması mümkündür. 

Bütün mühendislik ve mimarlık dallarındaki insangücünün öğrenim, 

çalışma şartları, statü, işsizlik, ücret vs. gibi konulardaki 

durumunu açıklığa kavuşturan verilerin DPT’nin de katkısıyla 
TMMOB tarafından toplanması yararlı olacaktır. Diğer meslek oda¬ 

larının da üyelerinden benzer bilgileri derlemesi gereklidir. 

Yüksek öğretim kuruluşlarının mezun ettikleri öğren¬ 
cileri konusunda, ilgili meslek odasına bilgi aktarmaları sağ¬ 
lanmalıdır , 
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Yapılan çeşitli çalışmalarda meslek ayrımlarının bir- 
biriyle tutarlı ve karşılaştırılabilir nitelikte olması meslek 
standardizasyonunun yapılmasına bağlıdır. Uluslararası tanımlama¬ 

lara uygun olarak meslek standartlaştırmalarına gidilmesi gerek 

veri toplama, gerekse plânlama ve uluslararası karşılaştırmalar 
yapma saflıalarında yararlı olacaktır. 

Devlet Personel Dairesinin çalışmaları kamu kesiminde¬ 

ki insangüeü stokunun belirlenmesi açısından yararlı olmaktadır. 
Kamu kesimi içirt Yüksek Denetleme Kurulu ve Emekli Sandığı'nın ve¬ 
rileri., mesleklere ilişkin sınıflandırma yapmamaları nedeniyle, 
feillamlaiaasaaktadir. 

Bağ-Kur üyelerinin mesleklerine göre ayrıntılı bil¬ 

gi sağlamakta, ancak Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerinde 

meslek ayırımına gidilmemektedir. Sosyal güvenlik kurumlarmm ü- 
yeleri ile ilgili olarak meslek bazında veri sağlamaları insangü- 
sü plânlamaları açısından yararlı olacaktır. 

Insangücü istatistik bilgilerinin düzenlenmesinde is¬ 

tihdam halinûaki işgücü ila işsiz işgücü kapsamı içinde bulunan 

nüfusun iktisadi faaliyet kolları itibariyle ve Milletlerarası 

StfcE.iart Maslak Sınıflandırma tanımlarına göre ayırımları önem¬ 
lidir. Bu amaçla, bu kapsama giren niifusns mesleklerinin teabi- 
tinde. profesyonel meslekler için (mimar, mühendis, topoğraf, 

fizikçi, doktor, diş hekimi, eczacı vb.) diploma ün- 
vaEİsrusa istinaden, diğerleri için ise fiilen yaptığı işin ma- 
niyetine güre mesleğinin, tesbiti yapılır. Öte yandan, iktisadi 
fb.ali.jet kolu itibariyle işgücünün ayırımında, homojen üretim 
Ünitesi oi»n işyeri ana faaliyeti, çalışan kişinin iktisadi faa- 



- 14 -

liyetini belirlemektedir. Bu genel tanım içinde aktif nüfusun 

ekonomik ve sosyal niteliklerini beş yılda bir yapılan nüfus 

sayımlarından ve yıllık bilgiler için ise Emekli Sandığı, SSK, 
Bağ-Kur, İş ve İşçi Bulma Kurumu vb. diğer kuruluşların yukarı
da' bahsedilen tanım ve standartlar dahilinde tutacakları kayıt

lardan tesbit yönünde DPT koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlar
ca çalışma yürütülmelidir. 



oy a y 
^ Ç^uEKÎ TEKNİK EĞİTİM 

Plânlı dönemin başından beri mesleki eğitim konusuna 
ağırlık verilmiştir. Ancak, meslekî eğitime verilen önem daha 
çok örgün meslekî eğitime ağırlık vermek şeklinde anlaşılmış 

veya uygulamada bu şekilde ortaya çıkmıştır. 

Diğer Plânlarda olduğu gibi IV. Plânöa da "orta nite¬ 
likli teknik insangücü"nün sayısal olarak yetersiz bulunduğundan 

söz ^dilmiş ve IV. Plân döneminde 118.300 orta nitelikli teknik 
insangücü yetiştirilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Eko¬ 

nomik durgunluk nedeniyle bu düzeyde bir ihtiyacın ortaya çıkma¬ 
dığı söylenebilir. 

Ancak, "orta nitelikli teknik insangücü" ihtiyacını 

▼e arzını tartışmadan önce konuyla ilgili kavramların açıklığa 

kavuşturulmasında yarar vardır. Şöyle ki, IV. Plinin "orta nite¬ 
likli teknik insangücü " ile "teknisyen" terimlerini eş anlamda 

kullandığı ve "teknisyen"liğin de ancak belli orta öğrenim ku¬ 
ramlarından mezun olmakla elde edilebileceği görüşünden hareket 

ettiği anlaşılmaktadır. 

tekniker* kol emeğiyle bilfiil üretim yapmakla görev¬ 
li olmayıp, üretimin plânlanması, kontrolü, yönetimi ve organi¬ 
zasyonunda gereken teknik çalışmaları yapmaktadır. Üretim süreci¬ 

nin içinde olan personel ise "işçi* adını almaktadır. Kalifiye 
işçilerin bir bölümünün de orta öğrenim düzeyinde meslekî eği¬ 
tim almış olması mümkündür. 

Bundan dolayı, belli bir eğitim kurumunu bitirenlerin 

tümünün üretim sürecinde de aynı görevlerde yer aldıkları görüşün-- 
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den hareket etmek yanılmalara yol açmaktadır. Bunun yerine üre¬ 

timdeki yerlerine göre insangücü kategorilerinin sınıflandırıl¬ 

ması, daha sonra har kategorinin eğitim düzeyinin ayrıca irde¬ 
lenmesi daha yararlı olabilecektir. 

Şimdiki durumda., özellikle orta öğrenim düzeyindeki 

mesleki-teknik örgün eğitim programlarının daha çok kalifiye 

işçi ihtiyacını karşılamaya, yönelik olduğu dikkati çekmektedir. 

Ancak, üretimdeki kalifiye işçilerin çoğunluğu bu kaynaktan 
gelmediği gibi teknik orta öğrenim kuruşlarını bitirenlerin 

önemli bir bölümü de üst öğrenime devam etmekte, veya- başka 

mesleklerde çalışmaktadırlar. Ayrıca, kalifiye işçilerin tama¬ 
mını örgün mesleki eğitimle yetiştirmeye çalışmak, gerçekleş¬ 

mesi zor bir iş olduğu kadar, çok büyük malt kaynakları da 
gerektirmektedir. 

eğitim gerekli görülebilir. Ancak, asıl amacı meslekî eğitim 

olarak değil, bunun yanında yüksek öğrenime hazırlama fonksi¬ 
yonu da birlikte düşünüldüğü zaman teorik ve kültürel dersle¬ 

rin ağırlığının olması da gerekmiştir. Kitekim zaman içinde 

kültür derslerinin ağırlığının giderek arttığı gözlenmiştir. 

bilmesi için iş ortamının yaratılması gereğinden dolayı, ve, a- 
raç gereç ihtiyacının yeterince karşılanamaması nedeniyle öğ¬ 

rencilerin pratik yönden de zayıf yetiştikleri görüşü gerek 
eğitim, gerekse iş çevrelerinde yaygınlaşmaktadır, 

ihtiyacını karşılamak için örgün meslekî 

Diğer taraftan endüstriyel becerilerin kazandırıla- 
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Bu açıdan mesleki-teknik eğitimde karma bir sistem 
yerinde görülmektedir. Bir taraftan meslek liseleri, diğer ta¬ 
raftan da geliştirilmiş ve iyi organize edilmiş çırak eği¬ 
timi bu sistemin unsurlarını teşkil etmektedir. 

Özellikle endüstri meslek liselerinde mevcut okullar¬ 

dan yetersiz durumda olanların geliştirilmesine öncelik verilme¬ 

li, ancak yeterli imkânlar sağlandıktan sonra yeni okul açılma¬ 
sına gidilmelidir. 

Bugünkü durumda teknisyen yetiştirmeye yönelik olarak 

orta eğitim düzeyinde 4 yıllık teknik liseler ve yüksek eğitim 

düzeyinde iki yıllık meslek yüksek okulları vardır. Meslek yük¬ 

sek okulları bugün bina, araç-gereç, öğretmen bakımlarından bü¬ 

yük yetersizlikler içindedir. Diğer sebeplerin yanısıra, meslek 

yüksek okullarına alınacak öğrencilerin mesleki bilgi ve beceri 

düzeylerindeki farklılık öğretim kalitesini olumsuz yönde etkile¬ 

mektedir. 

Mesleki ve teknik eğitim kurulularında, uygulamalı 

derslerin öğretmenliğini yapacak olanların iş tecrübesi kazan- 

Bfisını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesine yönelik ted¬ 

birlerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Bina, araç-gereç, öğretmen bakımından yeterli duruma, 

getirilen endüstri meslek liselerinde, genel liselerden mezun 

öğrencilere bir yıl veya daha kısa süreli kurslarla belirli bil¬ 

gi ve becerilerin kazandırılması düşünülmelidir. 

Meslsk Yüksek Okulları teknisyenlik seviyesinde öğrenim 
verecek duruma getirilmeli ve ancak bu şartlar yerine getirildik¬ 

ten sonra yeni Meslek lüksek Okulları açılmalıdır. 
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İşverenlerin eğitime katkılarını sağlayacak yöntemler 
Üzerinde çalışılmalı, mesleki eğitimin koordinasyonunu ve finans¬ 
manını sağlamak için hukukî düzenlemeler yapılmalıdır. 

Yaygın eğitim; örgün eğitime devam edemeyen kişilere 
veya belli eğitim kademelerini bitirenlere yönelik, kısa süreli, 
belirli konulara ilişkin bilgi ve beceriler kazandırmak amacını 
taşımaktadır. Ancak yaygın eğitim, Plânlarda önemle üzerinde du¬ 
rulmasına rağmen, bu anlamda yeterli ölçüde geliştirilememiştir. 

Yaygın eğitim sisteminin kapsamı, kurumlan, bölümleri, ins&ngü- 
cü açısından standartlan, örgün eğitimin boşluklarını doldurma 

biçimi belirlenmelidir. 

İşgücü eğitimi üretim süreci içinde yer alan işgücünün 
mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan eğitim çalışma¬ 

larıdır. Kamu Ve özel sektörün yanısıra, çok büyük sayılarda olan 
çiftçi ve ssnaf-sanatk&rlara yönelik olarak spesiflik amaçlı kurs- 
ların geliştirilmesi ve Üretime katkı sağlayacak, verimliliği ar¬ 

tıracak konuların seçilmesi yararlı görülmektedir. Su çalışırlar 

kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ka«u kurumu niteliğindeki mes- 
lek kuruluşlarinin işbirliğiyle yürütülmelidir. 

Bu alanda, belirli meslekleri yapabilmek için ehliyet 

ya da sertifika aranması, iş kalitesinin yükseltilmesi açısından 

olduğu kadar tüketicilerin korunması yönünden de önem taşımaktadır, 

(Şöför ehliyeti ve kaloriferci belgesi buna örnek olarak gösteri¬ 

lebilir.) Bu tür uygulamaların toplum sağlığının gerektirdiği alan¬ 
lar öncelikle düşünülmek kaydıyla yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
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7. YÜKSEK ÖĞRENİMLİ ÎNSANGÜCÜ 

Yüksek öğretim sistemi iasangiicü ihtiyaçları açısın¬ 
dan değerlendirildiğinde aşağıdaki noktalar göze çarpmaktadır: 

- Yüksek öğrenim gören insangücünde Plânlı dönemde 
sayısal olarak önemli bir artış sağlanmıştır. 

- IV. Plân dönemi sonunda Plân Hedeflerinin gerisin¬ 
de kalınmasına rağmen, yüksek öğrenim görmüş insangücünde tıp 

doktorları dışında insangücü açıkları görülmemektedir. 

Teknik insangücünde arz hedeflerine ulaşılmasına hat¬ 

ta aşılmasına rağmen, insangücü talebinin ekonomik durgunluk ne¬ 

deniyle öngörülen hızlarda artmaması bunda etkili olmuştur. 

Ancak sayısal boyutun dışında, kaliteli eleman yetiş¬ 

tirilmesi sorunu giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Bugün 
birçok alanda yeterli sayıda yetişmiş insangücüne sahip bulundu¬ 

ğundan, sorunlar da hızlı bir sayısal artışın öngörüldüğü I. 
Plân döneminden oldukça farklıdır. Bugün yüksek öğretimde ka¬ 
litenin en önemli unsuru şüphesiz yeterli sayıda ve bilimsel 

düzeyde öğretim üyesinin varlığı ve sağlıklı bir şekilde bi¬ 
limsel çalışmalarda bulunabilmeleri için gerekli ortamın ve 
güvenliğin sağlanması olmaktadır. 

Üniversite kontenjanlarının özellikle son öğrenim yı¬ 
lında her alanda büyük ölçüde artırılmasının,insangücü ihtiyaç¬ 
larının üstünde bir arzı ortaya çıkaracağı,tunu da istihdam sorunları¬ 

nı ağırlaştıracağı düşünülmektedir. Baha da önemlisi zaten sınır- 
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lı olan mevcut öğretim üyesi, laboratuvar, ara9-gereç ve diğer 

fiziki ve sosyal imkânların artırılan öğrenci sayısı karşısında 

daha da yetersiz kalması dolayısıyla yetiştirilen öğrencilerin 
niteliğinde düşmeler görülmesi muhtemeldir» Yeterli sayıda ve 

kaliteli eleman yetiştirme yerine, fazla sayıda ancak nitelik 

yönünden eksikleri elan eleman yetiştirilmesinin olumsuz etkile¬ 

ri, öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdama katılmasıyla ken¬ 

disini daha çok belli edecektir. * 
<• 

Yüksek öğretimde bugünkü okullaşma oranlarının uluslar¬ 

arası ortalamalardan düşük olduğu bir gerçektir. Ancak, bugün için 
yüksek öğretimin, hemen hemen bütün, branşlarından mezun elemanlar 

için sayısal açıklar görülmediğine göre, yüksek öğrenimde meydana 

gelecek değişmelerin önceki dönemlerde daha alt öğrenim kuramların¬ 
dan karşılanan meslek elemanlarını yetiştirmeye yönelik dalların 

geliştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmesi; gerek ekonominin istih¬ 

dam potansiyeli, gerekse insangücünün niteliğinin yükseltilmesi 

açısından uygun bir çözüm, yolu olarak düşünülmektedir. Dahs önce¬ 

leri lise düzeyinde eğitimle yetiştirilen öğretmenler için eğitim 
enstitüleri açılması, bu duruma uygun bir örnektir. Aynı durum, 

kısmen diğer meslek alanlarına da yansımaktadır. Sağlık teknisyen¬ 

leri, hemşireler ve diğer teknisyenler için üst düzeyde eğitim ve¬ 
ren yüksek okullar açılmıştır. 

Ancak, bu uygulamalar sırasında, söz konusu mesleklere 
bugün için eleman yetiştiren meslek liseleri ve teknik liseler si si¬ 
teminin de birlikte'düşünülmesi; yardımcı sağlık elemanlarının ön¬ 

celikle yüksek öğrenim düzeyinde yetiştirilmesi yararlı görülmek¬ 

tedir. 3u amaçla yeniden yetersiz imkânlarla meslek yüksek:okulla¬ 

rı açmak yerine, şu.anda ortaöğrenim düzeyinde yetişen yardımcı. 
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sağlık personelinin zamanla yüksek düzeyde eğitilmesinin, gerek 
kaynakların verimli kullanımı, gerekse eğitim sisteminde tutarsız¬ 

lıklara yol açılmaması bakımından uygun olacağı düşünülmekte¬ 

dir. 

Yüksek öğretimde kapasitelerin artırılmasının yarata¬ 

cağı sorunların bir ölçüde öğrenim sürelerine getirilen sınırla¬ 

malar ile telâfi edileceği düşünülebilirse de; özellikle üst sı¬ 
nıflardaki öğrencilerin kaydının silinmesinin verdiği şahsî 
kayıpların yanısıra yüksek öğretimde kişi başına eğitim harcama¬ 

larının fazlalığı nedeniyle sosyal zararlara yol açacağı göz¬ 
den uzak tutulmamalıdır. 

Lisansüstü öğrenime, üst düzeyde araştırıcı ve öğre¬ 

tim üyesi eksikliğinin giderilmesi, ayrıca meslek mensuplarının 

niteliğinin geliştirilmesi yönünden önem verilmesi gerekmektedir. 

Ancak, lisansüstü öğrenim için yeterli düzeyde öğretim üyesi, a- 

raç-gereç, laboratuva.r, kütüphane ve diğer imkânlara ihtiyaç var¬ 

dır. Her üniversitenin gerekli şartları karşılaması mümkün olma¬ 

dığından, lisansüstü öğrenimin yeterli imkânları olan üniversite¬ 

lerde yapılması uygun görülmektedir. 

Ayrıca lisansüstü eğitimde, 2547 sayılı Kanunun da ön¬ 

gördüğü yan geçişlere imkân sağlayan; bu arada sazügeçsıKaaja çıkmadan 
önce ve sonraki lisans düzeyinde sayılmayan yüksek öğretim mezun¬ 

larına lisansı tamamlama ve lisansüstü eğitime katılma imkânları 

veren düzenlemeler yapılmalıdır. 
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Üniversite ders programlarının çağdaş gelişmeler 
ışığında sürekli olarak iyileştirilmesi, ve araştırmalarla 
sürekli olarak geliştirilen programların uygulanması, iş ha¬ 

yatıyla daha sıkı bir ilişki sağlıyabilmek anacıyla program¬ 

ların düzenlenmesinde kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluş¬ 

ları ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliğine gidilmesi yararlı 
görülmektedir. 
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8. ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRİLMESİ 

Her kademede Öğretmen ve öğretim üyesi yetiştirilmesi, 

insangücü kaynaklarının geliştirilmesi açısından özel bir önem ta¬ 
şımaktadır. Şöyleki; öğretimle ilgili elemanlar bir taraftan diğer 

meslekler gibi insanglicüniin bir unsurunu oluşturmakta, diğer taraf¬ 

tan bütün mesleklerdeki insangücünün kalitesinin belirlenmesinde en 

önemli rolü oynamaktadırlar. 

Özellikle teknolojik gelişmelerin hız kazandığı ve insan- 

gücünüa. bu gelişmenin temel faktörü olduğu düşünüldüğünde, üst dü¬ 

şeyde öğretim üyesi ve araştırmacılara mümktin olan en iyi çalışma 

şartlarının sağlanması ülkenin geleceği açısından zorunlu görülmektedir. 

Serek sayı, gerek nitelik yönünden yeterli ölçüde öğretim 

elemanı yetiştirilmesi konusunda gereken bütün dikkat gösterilmelidir. 

41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnâme, öğretmen yetiştiren ku¬ 
rumlan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinden alarak üniversitelere bağ¬ 

lamıştır. Bu kararın öğretmenlerin niteliğinin yükseltilmesine yöne¬ 
lik olarak verilmesi olumlu bir adım olarak yorumlanabilir. Ancak ü- 

niversitelerin öğretmen yetiştirme konusuna uzak olmaları, Milli Eği¬ 

tim Bakanlığı*nın ihtiyaçlarını ve sorunlarını kavrayamamalarına ne¬ 

den olabilmektedir, öğretmen yetiştiren kurumlarla, öğretmenleri is¬ 
tihdam edecek olan Milli Eğitim Bakanlığı arasında, lisans ve lisans¬ 

üstü eğitim sürecinde, düzenli bir işbirliği sağlanmalıdır. 

Ayrıca, 1739 sayılı Kanunun ös öngördüğü öğretmenlerin 
niteliklerini belirleyen yönetmelik çıkarılmalı; öğretmen yetişti¬ 
ren yüksek öğretim kurumlan her düzeydeki eğitimin iyileştirilme¬ 
sine dönük araştırmalara yer vermeli ve ilgili kuruluşlar da bu a- 
raştırma!.ara katılmalı, onları desteklemelidir. 
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9, KAMU KES İM İNDE İNSAN GÜCÜNÜN VERİMLİ KULLANIMI 

Kamu kesiminde hizmetin gerektirdiği bilgi ve beceri¬ 

lere sahip iyi yetişmiş insangücünün verimli olarak kullamİması¬ 
nın büyük önem taşıdığı açıttır. Bununla beraber bu konuda çeşit¬ 

li sorunların bulunduğu da muhakkaktır. Bir taraftan insangiicünün 

yerinde kullanılamaması, diğer yandan da bazı hizmet alanlarında 

ve/veya yerlerde'istenen ölçüde ya da nitelikte eleman bulunama¬ 
ması sorunları vardır. Kamu kesiminin uyguladığı ücret politika¬ 

sının da eğitim düzeyine eıı büyük ağırlığı vermesi, buna, karşılık 

eksikliği duyulan elemanlara (görev yarlerine, özelliklerine göre) 

istihdamlarını sağlayacak düzeyde ücret ve diğer sosyal im.-cânların 

sağlanamaması kamu kesiminde insangücünün dengesiz dağılımına se¬ 

bep olmaktadır. 

Kamu kuruluşlarının insangücü ve personel politikala¬ 
rında bilimsel verilere uygun bir plânlamayı gerçekleştirememiş 
olmaları sorunların artmasına yol açmaktadır. Devlet Personel' Dai¬ 

resinin bu konuda gereken çalışmaları yapması ve kamu kesiminde iş 

analizleri, ünvan standardizasyonu, görev tariflerinin yapılması 

suretiyle gerekli olan kadroların tesbiti î bunların sonucu ola¬ 

rak da, kamu kesiminde insangücü plânlamasının bilimsel verilerin 
ışığında yapılması gerekmektedir. 
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10. SONüÇ VE TEKLİFLER 

Plânlı dönemde özellikle yüksek seviyeliinsangücü ye¬ 

tiştirilmesi konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak, 
ganal olarak insangücünün eğitim düzeyi henüz yeterli değildir. 

Bu konuda temel 3orunun insangücünün büyük çoğunluğu¬ 
nu ve Üretim faaliyetinin tabanını oluşturan kesimin eğitim ye¬ 

tersizliği olduğu düşünülmektedir. Bu bakımdan, V. Plân dönemin¬ 
de önceliğin lamel eğitime verilmesi; ilkokullarda okullaşma o- 
ranının $ 100'e, ortaokullarda okullaşma oranının $ 60’a yüksel¬ 
tilmesi gerakli görülmektedir. Zorunlu eğitimi tamamlayamayan ve¬ 
ya zorunlu eğitimi tamamlayıp da bir üst öğrenime devam edemeyen 

insangücünün çevreye uyumu ve iş için gerekli temel davranışları 

geliştirmesine imkân verecek yaygın eğitim programları geliştiril¬ 

melidir. 

Gerek orta seviyeli meslaki-teknik eğitimin, gerekse 

yüksek eğitimin' insangücü ihtiyaçları vs istihdam imkânlarıyla 
paralelliği kurulmalı; yetersiz imkânlarla veya ihtiyaç bulun¬ 
mayan alanlarda yeni okullar aşılmamalı ve/veya kontenjan artı¬ 
rımına gidilmemelidir. Mevcut okulların yetersizliklerinin gi¬ 

derilmesine öncelik verilmelidir. Bundan böyle orta seviyeli mes¬ 

lekî vs tokaik eğitim ile yüksek eğitim kurumlarinin asgari stan¬ 
dartlara uygun biçimde kurulması tamel ilke olmalıdır. 

Eğitim sisteminin her kademesinde nitelik sorununa 

özer bir önem verilmeli, eğitimin kalitesi, muhtevası ve yöntem¬ 
leri geliştirila elidir. 
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Öğretmenler ve öğretim üyelerinin yetiştirilmelerine 
özel bir önem verilmeli; tatmin edici şartlarda görev yapmaları 

sağlanmalıdır. 

V. Beş Yıllık Plânün başlamasıyla birlikte, raporda 

belirtilen görüşler doğrultusunda, eğitim plânlaması yaklaşımla¬ 
rının geliştirilmesi çalışmalarına hemen başlanılmalı; insangücü 
hedeflerinin belirlenmesinde birden fazla yaklaşımın bulguları 

birbirlerini test eder şekilde kullanılmalıdır. 

Yeterli araştırma, inceleme ve tartışma yapılmadan 

insangücünün yetiştirilmesi ve istihdamına yönelik politika, il¬ 
ke ve tedbirler uygulamaya konulmamalıdır. 



EKLER 
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EK 1. İNSANGÜCÜNE İLİŞKİN TERİ DERLEME ALTEOHİSYONU RAPORU 

Beşinci Beş Yıllık Kal>•>nna Planı 
İnsangüeü Özel İhtisas Komisyonu 
Başkanlığı 

Komisyonumuzun 20.12.1982 günü yapılan birinci toplantısın¬ 

da tarafıma tevdi edilen görev uyarınca, teknik insangücü stoğunu 

belirleme konusunda çeşitli girişimlerde bulundum. Temin ettiğim 
belgeler ekte sunulmuştur. 

Bu konuda ana kaynak nüfus sayımlarıdır. 1975 yılı nüfus sa¬ 

yımının nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerine ilişkin bölümü 
1982 yılı içinde yayınlandı. Sözü geçen yayının ilgili sayfaları 
ek I olarak sunulmuştur. Ancak 1975 yılı nüfus sayımında "mes¬ 

lek" ve “işi! ayrımı net olarak belirtilmemiştir. Bu nedenle, ek¬ 
teki bilgiler konusunda bazı kuşkuların olduğu belirtilmektedir. 
I960 nüfus sayımının 14 ile ilişkin sonuçları yayınlanmıştır. 
Ancak ülkenin tümünü kapsayan, bilgiler elde etmek benüz mümkün 

değildir. 1975 sayım sonuçlarına ilişkin ekte belirtilenlerden 
daha ayrıntılı bilgilerin Devlet İstatistik Enstitüsü'nden temin 
edilebileceği kanısındayım. Ancak yayınlanmamış bu verilerin 
sağlanabilmesi, gerekli bilgisayar programlarının hazırlanıp, 
belirli bir sürenin Enstitü'ye tanınmasına bağlıdır. 1930 Sayımın¬ 

da "meslek'* ve "iş" ayrımının özellikle yapıldığı belirtilmiştir. 
1980 sonuçları yayımlanınca, DPT tarafından değerlendirilebilir. 



Teknik personel ya kendi başına bir işyeri açmış, yada ücretli- 
aylıklı olarak bir başkasına ait işyerinde çalışmaktadır. 

Kendi işyeri açmış teknik personele ilişkin en derli toplu 
bilgi, Bağ-Kur İstatistik Yıllıklarında belirlendi. Bağ-Kur, Türk 
Mühendis Mimar Odalar Birliği (TLÎKOB) odalarının toplam üye sayı¬ 

larım toplu olarak yayınlıyor (Bkz. Ek II/l). Ayrıca Bağ-Kur üye¬ 
lerinin mesleklerine göre dağılımına ilişkin ayrıntılı bilgiler de 

sağlandı (Bkz. Ek II/2). Onbir sayfalık bu liste, bağımsız çalışan¬ 
ların yarıdan fazlasını gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda Eağ-Eur üye 
sayılarının artmasıyla, Bağ-Kur istatistiklerinin Türkiye insangücü 
envanteri açısından değeri artacaktır. 

Bir başkasına ait işyerlerinde (kamu ve özel) ücretli-aylıklı 
olarak çalışanların mesleklere gere dökümü konusunda toplu bilgi 

sağlanamadı. Sosyal Sigortalar Kurumu kaynakları bu açıdan incelen¬ 
di. Ancak sigortalıların illere ve işkollarına göre dökümünün olma¬ 
sına karşılık, mesleklere ilişkin bir sınıflandırma olmadığı belir¬ 
lendi. 

7amı personeli içinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kap¬ 
samında olanlarla ilgili olarak Devlet Personel Dairesi tarafından 
hazırlanan anketlerde, memurların mesleklerine ilişkin dökümü bu¬ 
lundu (Bkz. Ek. III). 



Kama kesiminde işçi statüsünde çalışanlara ilişkin Teri için 

Yüksek Denetleme Kurulu'na başvuruldu. Ancak Yüksek Denetleme 
Kurulu!nun böyle bir çalışma yapmadığı öğrenildi. 

Emekli memurların meslekleri konusunda bilgi almak için 
Emekli Sandığı!na başvuruldu. Emekli Sandığı tarafından iç kul¬ 
lanım için hazırlanan İstatistik Yıllıklarında bu konuya yer 
verilmediği belirlendi. 

Nitelikli işgücünün iş arama durumunun da önümüzdeki yılları 

ihtiva edecektir çalışmada ele alınması gerektiği düşünülerek, Iş ve 
İşçi Bulma Kurumu'na başvuruldu. İş ve İşçi Bulma Kuruma İsta¬ 
tistik Yıllıklarından çeşitli mesleklerden kişilerin iş bulması 

içm Kuruma başvuruları ile bu mesleklerden çalışacak kişi ara¬ 
yanların müracaatları konularında ayrıntılı bilgi sağlandı (Bkz. 
Ek IV). , 

Nitelikli işgücü değerlendirmelerinde ele alınması gereken 

bir değişken olarak yurtdışma işçi göçü olgusu da düşünülerek, 
gidenlerin mesleklerine göre dağılımı konusunda veri arandı. 
1964-1973 dönemini toplu olarak içeren bir kaynak belirlendi 

(Bkz, Ek V). Son yıllardaki durumla ilgili olarak da, İş ve 
İşçi Bulma Kurumu'nun İstatistik Yıllıklarından "Yurt dışından 
alınan açık işler" ile "Yurt dışına gönderilenler" tabloları 
(mesleklere göre) sağlandı (Bkz. Ek Yl/l-2). 
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Teklifler : 

Değerli Komisyonunuzun görevlendirmesi üzerine yapılan ince¬ 

lemelerde, Türkiye insangücü envanteri konusunda derli toplu bir 
kaynak belirlenememiştir. 

Ülke ekonomisinin daha rasyonel bir işleyişe doğru yapı 

değişikliklerini yaşadığı bir dönemde, insangücü kaynaklarının 
yeterince bilinmemesi, en değerli üretim unsuru olan nitelikli 

işgücü konusundaki değerlendirmelerde önemli eksikliklere yada 

somut tahlillerden uzak genellemelere yol açacaktır. Önümüzdeki 
yıllarda bu eksikliklerin giderilebilmesi için bazı tedbirlerin 

bugünden alınmasının yararlı olacağına inanıl maktadır i 

1. DPT İnsangücü Bölümü ile DİE arasında daha yakın iş¬ 
birliği ve nüfus sayımlarının mesleklere ilişkin ayrıntılı dö¬ 
kümlerinin BPT'na aktarılması. 

2İ Devlet Personel Dairesi'nin 657 Sayılı Kanuıkapsamında¬ 

ki personel için merkezi ve güncel bir veri bankası kurması 
memurlar açısından insangücü planlamasını merkezden yapması iste¬ 
nen ve beklenen Devlet Personel Daire si'nin DPT İnsangücü Bölümü 
ile sürekli ilişki içinde olması. 

3» Sosyal Sigortalar Kurumu'nun işyerlerinden derlediği 
bilgiler arasına her yıl Eylül ayında mesleklere ilişkin bilgi¬ 
lerin de eklenmesi. 
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4. Yüksek Denetleme Kurulu'nun kamu kesimi işçilerine 

ilişkin ayrıntılı bilgi derlemesi ve nitelikli işçilere ilişkin 
bilgileri DPT'na iletmesi. 

3kte t kısa bir sürede derlenen bilgiler ve derleme sürecinde 
görülen eksiklikleri değerli Komisyonumuzun değerli üyelerine 

saygılarımla sunarım. 

Yıldırım Koç 



I. NÜFUSUN ESAS MESLEK ve CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI U; 

Esas iş veya meslek Toplam Erkek Kadın 

Genel toplam 26 945 724 13 823 470 13 122 254 

İlmî ve teknik elemanlar, serbest meslek 
sahipleri ve bunlarla ilgili diğer meslekler 

Toplam 700 735 514 957 185 778 

Fizikçiler, kimyagerler ve bunlarla 
ilgili meslekler   6 668 6 157 2 511 
Mimarlar, mühendisler ve benzeri 
teknik elemanlar   129 810 118 947 10 863 
Bilctlar, güverte subayları, makina 
subayları (Deniz, hava) ...... 8 906 8 498 408 
Biyologlar, agronomlar (fennî zira¬ 
atçılar) ve benzeri teknisyenler . 3 254 2 790 464 
Tıp ile ilgili meslekler ..... 101 232 59 953 41 279 
istatistikçiler, matematikçiler, 
sistem eııalizcileri ve benzeri tek¬ 
nisyenler     6 514 6 154 360 
Ekonomistler ........... 10 889 8 478 2 411 
Malî müşavirler ve muhasebeciler . 28 126 23 500 4 626 
Hukuk ile ilgili meslekler .... 27 456 22 617 4 839 
öğretim ile ilgili meslekler ... 292 738 182 711 110 027 
Din adamları ve benzerleri .... 37 578 36 746 832 
Yazarlar ve mecmua, edebiyatla il¬ 
gili diğer meslekler   6 103 5 176 927 
Hevkeltraş, ressam, fotoğrafçılar 
ve ilgili yaratıcı sanat mensupları 16 745 14 751 1 994 
Müzik ve sahne sanatçıları, eğlence 
ile ilgili diğer sanatkarlar ... 13 893 11 169 2 724 
Sporcular ve sporla ilgili 
meslekler   3 924 3 679 245 
Başka yerde sınıflandırılmamış ilmi 
ve teknik meslekler ve benzerleri . 4 899 3 631 1 268 

Müteşebbisler, direktörler ve Ust kademe 
yöneticileri 

Toplam 72 144 67 358 4 786 

Yasama organları ve kamu sektörü 
Ust kademe yöneticileri ...... 
Müteşebbisler ve yöneticiler (Tica¬ 

25 995 23 921 2 074 

ret hariç 46 149 43 437 2 712 

(r) 12 ve daha yukarı yaşlardaki nüfus 

KAYNAK: Genel Nüfus Sayıştı 1975, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik 
Nitelikleri, Devlet İstatistik Enstitüsü. 
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Esas iş veya mesisk Toplam Brkak Kadın 

îdsri personel ve benzeri çalışanlar 
Toplam 581 943 438 534 143 409 

Büro memurları, grup şefi ......... 25 435 17 996 7 439 
Kamu idare memurları ........ 364 625 287 569 77 056 
Stenolar, daktilolar, kart ve rulo 
delgi makinaları operatörleri . . . 46 170 24 271 21 899 
Muhasebe memurları, kasiyerler ve 
benzeri işde çalışanlar ...... 98 578 70 652 27 926 
Toplama işlemleri yapan makinalar 
üzerinde çalışanlar ........ 4 862 3 487 1 375 
Ulaştırma ve haberleşme servis şef» 
leri   .......... 1 855 1 615 240 
Şeftren ve bilet toplayanlar (kon-
döktörler) ................ 4 ?99 4 786 13 
Posta dağıtıcıları (müvezzii) ... 11 417 10 131 1 286 
Telefon ve telgraf operatörleri . . 7 349 4 197 3 152 
Başka yerde sınıflandırılmamış ida
ri personel ve benzeri çalışanlar . 16 853 13 830 3 023 

Ticaret va 

Toplam 

satış personeli 

573 070 545 546 27 524 

Müdürler (Toptan va perakende tica
ret)   ....... 3 465 3 178 287 
Toptan ve perakende ticarette müte
şebbis ve yöneticiler (işe bakan 
mal sahibi)...   . 395 596 382 862 12 734 
Satış ve alım şefi   1 577 1 430 147 
Ticarethane memur ve teknisyeni 
(seyyar tüccarlar) ......... 62 964 55 075 7 889 
Sigorta acentası ve emlak komisyon
cuları, gelir senetleri simsarları, 
müesseselerin satış servisi memur
ları, satıcıları, açıkartırma ile 
satış yapanlar (müzayede memurları) 11 492 10 283 1 209 
Satış komisyoncuları, ticax*et me
murları, benzeri işlerde çalışanlar 97 284 92 157 5 127 
Başka yerde sınıflandırılmamış ti
caret ve satış personeli   692 561 131 



- 55 -

Easts iş veya meslek Toplam Erkek Ketim 

Şahsi hizmet işlerinde çalışanlar 
Toplam 568 902 518 265 50 69? 

Otel, kahvehane, oyun salonları, 
lokanta, gazino, pastahane, sinema, 
tiyatro ve benzeri yerlerin müdür¬ 
leri ................ 1 154 885 272 
Otel, kahvehane, oyun salonları, 
lokanta, pastahane, sinema, tiyatro 
ve benzeri yerleri idare eden müte¬ 
şebbis ve mal sahipleri  95 273 92 753 2 520 
Kâhya, vekilharç ve benzeri çalı¬ 
şanlar   ....... 863 736 127 
Ahçı, garsonlar, barmen ve benzeri 
çalışanlar     121 350 115 f73 5 577 
Hizmetçiler ve benzerleri ..... 30 495 17 586 ~ 
Mülk bekçileri,'temizlik işçileri . 116 365 99 777 2 İİ 
Elbise temizleyicileri, çamaşırcı 
vs ütücüler    ,5 992 4 610 1 lbl 
Berberler, güzellik salonu uzmanla¬ 
rı ve benzeri çalışanlar ...... 64 297 5& 292 6 005 
Güvenlik ve koruyucu hizmet perso¬ 
neli    113 581 110 772 2 809 
Başka yerde sınıflandırılmamış şah¬ 
si hizmet işlerinde çalışanlar ... .19 532 16 884 2 648 

Tarımcı, hayvancı, onnaneı, 
balıkçı ve avcılar 

Topla® 11 740 900 6 136 56? 5 604 633 

Tarıs işletme şef ve müdürleri 
{kahyalar dahil)   5 187 3 097 2 090 
Tarus işletmecisi (üreticiler) ... 11 428 546 5 912 226 5 516 320 
Tarımda çalışanlar ......... 277 855 193 738 8z 117 
Orman işlerinde çalışanlar ..... 12 113 10 908 1 205 
Balıkçılar, avcılar ve benzeri iş¬ 
lerde çalışanlar .......... 17 199 16 298 901 



- 36 -

Bsas iş veya meslek Toplam Brkek Kadın 

Tarım dışı liretim faaliyetinde çalışanlar ve 
ulaştırma makinalârı 

■■ ■•■■{a maları 
Toplam 

îşin yönetmenleri ve benzerleH 
Madenci, taşçı, sondajcı ve’£ân2S- 
ri işte çalışanlar . i ,'İ 
Metal işleme ve üretim işçileri ;« 
Ağacın ilk hazırlama işlemini ya¬ 
pan işçiler ve kâğıt imalâtı ... 
Pırın ve kimya aletleri kullanıcı¬ 
ları    
Dokuma işçileri ....   
Debbağlar, dericiler, sepiciler ve 
kiirkçülük işleri ......... 
İlda ve içki sanayii işçileri . .. 
Tütün işçileri .......... 
Terziler, döşemeciler ve benzeri 
meslekler   . ....... 

Ayakkabı ve deri işçileri ..... 
î-nce iş marangozluğu, marangozluk 
ve benzeri işçiler ........ 
Taş yontma ve oyma işçileri (Mer¬ 
mer de dahil)   
El emeği ile çalışan ve metal iş¬ 
leyen işçiler ........... 
Makina montajcıları, hassas, dakik 
aletçiler ve tamirci makinistler 
(elektrik hariç) ......... 
Elektrikçiler, elektronikçiler ve 
benzeri çalışanlar ........ 
Radyo televizyon yayın istasyonla¬ 
rı operatörleri, ses vs sinema 
projeksiyon aletleri operatörleri 
Kurşun boru vs sıhhi tesisatçılar, 
tenekeciler ve bakırcılar, metal 
boru montörleri ...... ... 
Mücevherciler ve ku., amcular ... 
Cam ve camdan eşya imali, seramik' 
toprak mamulleri işçileri - . , 
Plastik madde ve kauçuk eşya ima¬ 
lât işçileri ..... .... 
Kâğıt karton ve kaplama- eşyalar 

kullananlar :ux ı ananıar 

101 835 3 541 472 560 363 

3 co co 3 329 159 

81 492 81 187 305 
44 598 44 523 75 

19 862 18 366 1 496 

9 157 8 501 656 
203 317 106 408 96 909 

5 808 5 551 257 
161 708 152 556 3 752 

25 194 12 218 12 976 

294 106 171 481 122 625 
88 651 86 049 2 602 

217 O O 215 318 1 685 

4 376 4 370 6 

191 982 186 307 5 175 

134 634 131 529 3 105 

111 749 102 874 8 875 

3 754 2 968 786 

134 122 131 829 2 293 
16 025 14 629 i 396 

37 436 33 875 3 56i 

16 194 14 444 1 750 
? 412 1 978 434 
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Esas iş veya meslek 

Mürettipler, baskıcılar, ciltciler 
ve benzeri işlerde çalışanlar . .. 
Soy acılar 
Başka yerde sınıflandırılmamış is¬ 
tihsal ve benzeri işlerde çalışan 
işçiler .......   
Yapı kalfası, dülger ve diğer in¬ 
şaat işlerinde çalışanlar . . . .. 
Sabit tesis makinaları kullanıcı¬ 

ları ............... 
Tahmil tahliye işçisi ve yapı ma¬ 
ki nal arı kullanıcıları ...... 
Ulaştırma makinaları kullanıcıları. 

Başka yarde sınıflandırılmamış sı¬ 
ra işçileri ile meslekleri tayin 
edilemiyenler ve mesleksizler ve 
meslekleri meçhul olanlar ..... 

Ev kadınları,, emekliler, irad sa¬ 
hipleri , öğrenciler, çalışamaz 
halde olanlar ve hapislerden mes¬ 
leği olmayanlar .......... 

Toplam Erkek Kadın 

26 385 
56 959 

21 722 
56 597 

4 663 
362 

177 302 148 771 28 531 

433 398 432 901 497 

7 220 6 714 506 

32 157 
505 305 

31 660 
502 661 

497 
2 644 

1 056 041 809 256 246 785 

8 606 195 2 061 071 6 545 124 



II/l. BAÖ-KUR KAPSAMINDAKİ AKTt? SİGORTALILARIN MESLEK KÖR U LU i,; LAKIN A 
■ . A • 

GÖRE DAĞILIMI 

Meslek Kuruluşu Meslek Kurulu™ 

şu Âdedi. 
Üy« Bayisi 

f|ys Sayısı 
Bağılım 

Oranı % 

1980 1981 1980 1981 1980 1981 

Ticaret Odaları 54 i. 55 277 699 26 3 687 14*94 14.33 

Sanayi Odaları 9 11 25 382 25 877 1.37 1.31 

Tiooret ve Sanayi Odaları 198 200 17 3 472 190 984 9.33 9.64 

Ticaret Borsaları S* 53 28 800 29 192 1.55 1.47 

Sigorta Eksperleri Cemiyeti 2 2 281 61 0.01 0.00 
1 

\>ı 

Eczacı Odaları 21 21 5 439 5 870 0.29 0.30 
CD 

) 

Tabip Odaları 22 22 4 225 4 807 ^-4>.23 0.24 

Esnaf ve Küçük San, Dernekleri 3 036 3 04i 1 333 031 i 429 02 3 71.7c 72.17 

Sigorta Prodüktörleri Cemiyeti 1 1 207 207 0.01 0.01 

Veteriner Hekimleri Odası 1 1 28 28 _ -

Mimarlar Odası 1 l' 5 024 5 024 0.27 0.25 
İnşaat Mühendisleri Odası 1 1 1 075 1 076 0,06 0.06 

Kimya Niihendıs 1 eri Odası 1 1 280 280 0.01 c.oı 
Makina Mühendisleri Odası 1 1 2 174 2 147 0.12 0.11 
Orman Mühendisleri Odası 1 1 e 6 - -

Ziraat Mühendisleri Odası 1 1 43 43 _ -

Elektrik Mühendisleri Odası 1 1 513 521 0.03 0,03 
Gümrük Komisyoncuları Derneği 2 2 1 451 1 451 0.08 0.07 

TOPUM 3 405 3 416 i 859 ITO 1 980 304 100,00 100.00 

KAYNAK: Bag-Kur İstatistik Yıllığı, 1980-81, 



Umiak 
Koda 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

04 

07 

08 

09 

II/2. Bag-Kur Kapsamındaki Aktif Sigortalıların Meslek 
İtibariyle Basamaklara Dağılımı , .1980 

Meslekler 

Mesleği Bilinmeyenler 

İmarlar 

İnçaat Mühendisleri 

Ilektrik Müh. Makine Müh. 

İzabe ve Orman Müh. 
Bahçe Mimarları 

Kimya Müh. Kimyagerler 

Veteriner, Ebe, Sünnetçi, 
Sağlık Memuru, Hastabakıcı, 
İğneci, Biç Teknisyeni 
Doktor, Biç doktoru 
(Pratisyen ve mütehassıslar) 

Bczaoılar 

Diğer mühendisler ve 
tıpla ilgili meslekler 

308 

989 

1 154 

593 

4 

37 

685 

1 731 

2 706 

207 

2-3 

1 

509 

510 

254 

4 

12 

431 

939 

1 660 

66 

Basamaklar 

4-6 

241 

268 

151 

5 

10 

200 

583 

450 

44 

7-12 

181 

264 

133 

3 

10 

111 

983 

491 

38 

Toplam 

309 

1 920 

2 196 

1 131 

16 

69 

1 427 

4 236 

5 307 

355 

VO 

KAYNAK: Bag-Kur İstatistik Yıllığı, 1980-81. 



Meslek 
Koduı 

Meslekler 

1 2-3 

10 Mali Müşavirler 68 

11 Muhasebeciler 257 

12 Avukatlar -

13 Bava vekilleri 2 

14 Noterler 2 

15 Serbest Yazar, Kritikçi, 
Senaristler 

16 Heykeltraş, Ressam, 
Dekoratörler 

17 Besteoi, Müzisyen, Dansöz, 
Artistler 553 

18 Gözlükçüler, Fotoğrafçılar 2 736 

31 

64 

3 

16 

88 

126 

1 111 

Basamaklar 

4-6 7-12 TPpla" 

26 56 181 

45 22 368 

16 16 70 

60 40 470 

42 29 750 

551 262 4 682 

P 
o 

O 



keelek 
Kodu 

Meslekler 

19 Diğer ilmi ve teknik 
meslekler (Plan, proje, 
kopya, ozalit işleri) 

30 Evkadını 

31 Tarım işi yapanlar 

32 Herhangi bir işte iştigal 
etmeyenler 

33 Türkiye'de ikamet eden Türk 
asıllı yabancı uyruklular 

34 Yurt dışında bulunan 
vatandaşların çalışmayan 
eşleri 

36 Meslek kuruluşuna kayıt 
zorunluluğunda bulunmayan 
kendi nam ve hesabına 

çalışanlar 

40 TİCARET İŞUSRİ- 
Toptan ve perakende bakkaliye 
işi yapaîîlar (’Ser türlü 
gıda ticareti) 

Basamaklar 

4-6 

184 

546 

114 

68 

7-12 

127 

173 

123 

Toplam 

ı m 

19 905 

4 322 

1 730 ■O: 
t 

o , 

fS:; 

12 

12 917 

13 224 4 864 120 022 



Healek ", * Mefllekler 
Kodu 

41 Toptun perakendeci sebzeci, 
manavlar (Kabzımal, narenciye, 
tekel bayii ve büfeciler) 

42 Elektrikli ev eşyası, halı 
ve mobilya satanlar 

43 Seyyar tüccarlar, röprezantlar, 
celepler, seyyar satıcı, 
müvezzi ve bezirganlar, 

44 Sigorta acentası, Rnlftk 
komisyoncuları, Ajanlar, oto 
komisyoncuları, Bankerler, 
Acentalar 

45 İnşaat malzemesi ve 
Hırdavatçılar, Nalburiye, 
Attar, Çerçi 

î. 

16 »36 

3 616 

24 525 

3 10? 

8 402 

46 Tuhafiyeci, Manifaturacı 
(Toptan perakende hazır 
elbiBeciler) 

19 305 

2-3 

Basamaklar 

4-6 7-1* T°plam 

7 962 3 881 1 679 30 35» 

1 894 1 105 681 7 296 

10 316 4 591 ı 643 41 075 +, 
r-> 

1 897 h 570 1 173 7 747 

5 018 2 806 1 708 17 934 

11 934 6 930 4 006 42 175 



M«sİek 

Kodu 
Meslekler 

47 İthalât-İhracat işleri 
yapanlar 

jü Zahireci ve Uncular (Pamuk, 
yün ve yapağı ticareti) 

49 Diğer Toptan ve Perakende 
ticareti yapanlar (Kırtasiye, 
kitap, çorap, müzik aletleri, 
plak ve parfümeri, yakıt, 
akaryakıt, tıbbi malzeme, av 
malzemeleri, benzin 
istasyonları ve oto yedek 
parçacıları, çiçekçi gibi) 

50 ŞAHSİ HİZMET İŞLERİ t 
Otel, motel ve pansiyon 
işleten ve hancılar 

31 Kahveciler (Kahvehane sahibi) 
Bilardo ve bezik salonu 

işletenler 

52 Lokantacı, kafeteryaca., 
pastahaneci, kebapçı ve 
ahçılar 

Basamaklar 

4-6 7 -İZ 
Toplan 

256 35e 1 504 

2 983 1 573 17 958 

12 ,590 12 I64 71 135 <£ 
I 

V!> 

720 523 4 474 

2 632 965 37 359 

2 562 1 296 22 506 



Meslek 
„ . Meslekler Kodu 

55 Pavyon, Bar, Gazino, Dansing, 
Diskotek, Klüp, Çay bahçesi 
v,e. işletenler 

54 Sinema işletenler 

55 Tiyatro işletenler 

56 Bibise tsmizleyicıleri 

57 Berber, Kuaför, Güzellik 
salonu işletenler 

58 Hamam, sauna, kaplıca, plaj 
İşletenler 

59 Diğer şahsi hizmet işyerleri 
işletenler (Lostra salonu, 
arzuhalci, emanetçi, kantarcı 
gibi) 

60 Balık avcılığı yapanlar 

1 

496 

756 

2 

i 749 

17 805 

460 

3 789 

269 

2-3 

152 

311 

1 

658 

5 894 

263 

1 777 

60 

Bauamaklar 



Meslek Meslekler 
Kodu 

70 TARIK DIŞI SANATKARLAR 
(İmalat) t 
Madenciler 

71 Demirci ve dökümcüler, soğuk 
demirci, haddecl, tornacı, 
sobaoı, bisikletçi, zirai 
aletler tamir ve iastlatı 

73 Metalik kaplama ve elektrikli 
kaplamacılar (nikelaj) 

73 Hızarcılar, keresteciler, 
bıçakçılar 

74 Kaportacı ve karosöroüler 

7$ Dokumacı, trikotajcı ve 
mensucat dokumacıları, çadırcı, 
kasarcı, tiftikçi 

146 

33 080 

780 

5 180 

i 679 

11 329 

2-3 

91 

7 780 

383 

3 652 

1 607 

4 447 

76 Terzi (Sr'cek-katın) şapkaoı, 
yorgaaoı ve yataık yapanlar, 
korseci, abacılar, nakışçılar 

23 m 9 351 

Basamaklar 

4-6 7-12 TOpî“" 

66 84 387 

3 693 1 »34 36 3Ö7 
' O ■ 

I 

124 97 1 2§3 
» 

s 487 8 36 10 155 

516 222 9 224 

2 032 l 147 18 955 

4 331 l 863 41 22J 

M 



Meslek 

Kodu 
Meslekler 

1 2—3 

77 Değirmenciler 2 174 

78 Kasaplar 7 520 

79 Fırıncı, pastacı ve şekerleme 
imalatı, tatlıcı, kadayıfcı, 
künefeciler, yoğurt, peynir, 12 349 
tahin imalat, mandralar, 
börekçi 

80 Ayakkabıcılar, İmal ve 
tamirciler, k tinker, dabbağ, derici 
ve kümeliler, kavaflar, 16 008 
çantacılar, »araçlar, 
sayacılar 

81 Mobilya imalatçiBi, sandalyeci, 
kutu, Bandık imalatçısı, 
ambalajcı, marangoz, nacar ye .... r ' „ , 26 20a dülgerler, doğramacılar, 
takunyacılar, müzik aletleri 
imalatı 

90* 

3 556 

5 991 

9 202 

9 907 

Basamaklar 

4-6 7-12 T°Pİ“ 

355 155 3 506 

1 704 754 13 534 

3 084 1 638 23 262 
P 
<Tı 

4 872 1 974 32 056 

3 987 1 640 • 41 73* 



Meslek 

Kodu 

62 

83 

64 

85 

86 

87 

Meslekler 

Taş ve mermer oyma İşleri 
yapanlar 

Bıçakçılar, fırçacılar, madeni 
büro eşyası yapanlar, 
karyolanı, çilingir 

Saat tamircisi ve saatçiler 

Elektrikçi, radyo, televizyon 
alıcı cihazları, makina, 
buzdolabı imal ve tamircileri 

Kaynakçı, kalaycı, lehimciler 
ve bakırcılar 

Tecritçiler (ses geçirme, 
izolasyon işleri), Sıhhi 
tesisatçı, klima, havalandırma, 
kalorifer tesisat 

1 

416 

1 75* 

2 114 

12 433 

7 753 

2 710 

2-3 

195 

1 082 

1 104 

3 242 

3 079 

945 

83 SCrçyi5*'J«, v« Mücevherci, 
bijuteri, auveniir eşya imalatı 
ve sarraflar 

4 982 l 82i 

Basamaklar 

4-6 7-12 TopUm 

11* «4 793 

524 265 4 *27 

507 229 3 954 

1 454 681 1* 010 

1 11* 41* 12 3** 0 

■5 

480 

912 

2 31 

S'25 

4 3*6 

7 447 



Jteulek 
Kodu Maslaklar 

S 12 3 

89 ÇHalekçiier, SMamikçiler, 
tuğla ve kir«ait ocakları. 
Sayana vo büz yapanlar, 
çimentosula?, çişi *iler, taş 
vo kireç ocaklar: /a her türlü 
inşaat malzemeleri imali 

90 Plastik madde v» kauçuk eşya 
imalatçıları, .astik kaplama, 
düğme 

91 Küğıt, karton eşya imalatçısı 
ve matbaacılar 2 233 

92 Ciîtçil»! 133 

93 İnşaat, tcyı badas. onlar,' 
inşaat ustaları 

94 Kimyevi madde imalatçısı 
(kolonya, parfümeri, temizleme 
tozu vs.), Kiraya laboratuvarı 
ve ecza deposu işletenler, 
zirai ilaçlar, sirke, alkol, 
turşu, sabun, tuz .imalatı 

2-3 

2 209 

67? 

e? 1 

50 

3 053 

660 

Basamaklar 

4~4 7-12 Toplam 

1 020 508 9 860 

401 300 2 774 

503 

27 

i 408 

394 

13 

553 

4 001 

223 

11 660 -S 

435 420 2 968 



Meslek 

Kodu 

95 

96 

97 

9# 

99 

Meslekler 

1 

Camcılar, Züocaciyeciler 4 I42 

İnşaat Müteahhitleri (Taahhüt 
işleri yapanlar) * 
Oto tamircileri (oto motor 
akşamı ve oto elektrik 

tamircileri), Oto yedek parça 
imalatçıları 

İ7 374 

Şoförler, yapı ve tahmil, 
tahliye makinaları işletenler 
(Buldozer, vinç, grsyder vs.) 128 753 
Nakliyeciler, oto işletme- 
oileri, kayıkçılar 

Muhtarlar 2 3 304 

2-3 

1 735 

3 »4 

4 687 

39 155 

4 041 

TOPUK 858 620 247 

Basamaklar 

4-4 7-12 Topla* 

864 418 7 159 

2 674 l 846 13 223 

1 665 842 24 56* X 
O '•o 

15 îe&8 4 949 188 145 

7 393 

126 277 

3 770 

67 M İ 

38 50® 

1 30© rjÛ# 



lir.TÜM KAMU KURULUŞLARINDA TEKNİK HİZMETLER 
SINIFINDA ÇALIŞAN MEMURLARIN DAĞILIMI 

Diplomasına göre mesleği Kadın Erkek Toplam 

r 

İnşaat Mühendisi veya Yük.Müh. 474 5 321 5 795 

Elektrik Mühendisi veya Yük.Müh. 187 2 437 2 624 

Fizik Mühendisi veya Yük.Kiih. 54 210 264 

Semi Kühendisı veya Yük.Kiih. 1 17 18 

Semi Kakmaları İşletme Kühendisı 
veya, Yük.Müh. - 16 16 

Harita-Kadastro Mühendisi 
veya Yük.Müh. 31 669 700 

Jeoloji Mühendisi veya Yük.Kiih. 78 85i 929 

Kimya Kühendisı veya Yiik.Küh. 599 1 588 2 18? 
Maden Kühendisı veya Yiik.Küh. 29 642 67i 

Kakına Mühendisi veya Yiik.Küh. 212 3 735 3 947 

Metalürji Mühendisi veya Yük.Müh. 17 İ3Ğ 153 

Meteoroloji Mühendisi veya Yük. Müh. 15 760 775 

Orman Mühendisi veya Yük.Müh. 16 2 601 2 617 

Petrol Mühendisi veya Yük.Müh. - 15 15 

Şehir Plânlama Mühendisi 
veya Yük.Müh. 7 20 27 

Ziraat Kühenoisi veya Yük.Müh. 1 785 6 13i 7 918 

Endüstri Mühendisi veya Yük.Müh. 14 52 66 

Uçak. Mühendisi veya Yük.Müh. 1 10 11 

Tekstil Mühendisi veya Yük.Müh. 17 95 112 

, Mimar veya Yüksek Mimar 73& 1 247 1 985 

r İç Dekorasyon Mimarı 16 79 95 

Eidrcjeolog 2 43 45 

Hidrolog - 3 3 

Jeeraorfolog 24 237 261 

Jeofizikçi 22 209 231 
Jeolog 81 367 448 

, Fizikçi 40 35 125 



Diplomasına göre mesleği 

Kimyager 

Matematikçi 

İstatistikçi 

Yöneylemci 

Matematiksel iktisatçı 

Er.TeksÖğ.Dk.Ene. (Tek.His.çalışan) 

Tütün Eksperi 

Müskirat Eksperi 

Çay eksperi 

Pen memuru 

Yüksek tekniker 

Tekniker 

Teknisyen 

Diğerleri 

TOPUM 

- 51-

Kadın Erkek Toplam 

135 551 686 

79 260 339 

92 485 57Î 

1 2 3 

11 21 32 

7 278 28,5 

2 300 .102 

- 28 28 

_ 159 159 

Ğ I 729 1 735 

, 7 2 476 . 2 48 ? 

13 3 117 3 130 

2 583 19 309 21 897 

2 370 13 49?- 15 86:5 

9 771 69 783 79 55k 

KAYNAK: Kamu Personeli Anket Sonuçları, 
Devlet Personel Dairesi, Mart 1980. 



IV* ÎÎBK’nun 1981 îılı Çalışmaları Genel Görünümü 

Monlek vay* zne&iek gruptan 

îöftO dec 

devreden 
müracaatlar 

YU İçinde 
müracaatlar 

1660 den • 
devreden 
açık işler 

Yıl içinde 
alman açık 

işler 

YU (süresince iş* 
yarleşünnelar 
tplastnanl&r) 

1962 yılma 
aktardan 

müracaatlar 

1982 yılma 
aktarılan 

müracaatlardan 
içctz olanlar 

(galilerden 
tnealeji&de 
yetişmemiş 

olanlar 

1082 yüme 
aktardan 
aç* işler 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadro Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

1 a S 4 0 e 7 e 9 30 11 12 13 14 M 10 17 10 

Mlau»', Mühendis, TnpogrcS î3ös 182 2*100 417 1SC2 1 076 17 100 9 2446 «35 1020 350 286 0 
Kimyager, filikçi, Veteriner. Ormancı Î9S »7 hf(H Üt» 01 _ 127 ıı 74 10 508 186 424 146 ■ _ 28 I 
Sîekimltur, Dig nakirrj 15 8 74 a 25 1 69 12 17 ~ 58 13 48 11 _ 22 7 

elemanları. H#»a«ireic!, Ebeler ise 103 211 185 8 24 89 72 22 3» 238 154 133 02 M 1 48 23 
Eczacılar. Tip leknl «yenleri 245 50 302 144 10 _ . 216 7 35 4 581 134 210 108 a 1 •6 2 
Teknik rtMoroUr VUi *39 1060 438 21 1 223 31 89 22 1003 486 712 333 a « 72 2 
Teknisyenler 3*37 257 4571 368 01 1 1618 36 517 27 4442 304 3155 228 _ •72 1 * öteki teknik i* erbabı 853 455 1882 774 68 14 371 İM 165 65 1786 70» 1358 562 22 a 187 M 
Sevk ve İdareciler 607 274 1082 162 27 _ 153 15 43 ~ 1070 181 702 118 _ 

_ 58 1 
Muhasebaciler, Büro eleaıanlan 42116 33373 6U23H 40652 557 163 5888 2205 2864 1430 02360 48117 48583 333S3 18072 11044 1488 388 
Tesgöhtariar, Satış isçileri 155 16 185 36 15 14 116 48 23 14 101 34 117 20 2 1 M 11 
Tarun .ve Orman işçisi, Balıkçı, Avcı 3542 370 29383 82474 26 — 28673 77707 27868 77873 2303 3318 1813 »11 838 1781 487 20 
Madenciler. TaşocakcıJar 853 •— i 021 — 47 _ 1577 _ 1102 1732   70S   107 147 
Şoförler (Ağır vasıta) 2184» -- 20167 907 — ■ 6028 _ 3321 _ 26260 _ 14841   1038 _ 2378 _ 

öteki Nakliye Haberlime e! t manian «648 36 5248 34 60 ’ _ 015 42 270 14 6265 36 2851 22 282 1 817 21 
Elyaf hazırlayıcı. Çıkrıkçı. Sancı 508 352 573 375 36 26 89 52 44 27 657 400 451 251 87 20 22 21 
Dokuyucu, Tezjt&h tertipleyici 650 105 867 137 36 7 283 112 110 63 1055 116 647 82 44 14 88 14 
Trikotajcılar 57 3 26 0 . — _ 42 45 36 10 36 10 20 3   2 38 
Boyacı (Kumaş) to 0 80 3 — _ 8 1 1 ' _ 44 S 23 2   _ 2 
öteki Dokuma işçileri 60 16 57 10 2 _ 28 1 4 _ 78 18 53 14 ■ _ 7 4 
Tarzl. Kürk ve Şapke işçileri 2447 1442 2784 i »76 40 42 286 348 138 232 3340 2183 1553 1073 170 240 128 47 

Döşemeci, Biçici, Dikişçi 504 163 546 165 18 6 76 58 25 »3 537 107 256 M 10 2 22 8 

Ayn.Vkabı ve Deri imalAt işçiîan 3)0 3 427 1 7 — 87 1 42 1 464 _ 242 _ 47 ' _ 20 
Demirci (Sıcak) İtti’» 2 2038 1 34 283 — 125 — 2100 1 1113 1 w   İS _ 

Kalıpçı (M&kina l'e roetsJ dök Ora i 421 426 3 13 — 124 — 41 _ 505 _ 244 __ 44 — «a _ 

Montör - tesviyeci «750 32 »067 27 204 — 1803 1 1076 1 8323 41 4402 24 531 1 506 
Turna tezgâhı operatörü (Metal) 3 KM 5 .«176 6 105 — 940 1 425 — 3227 5 1410 S 157   184 
Freze tezg&hı operatörü (Metal) 102 - 124 — 31 — 155 — 36 _ İM _ 50 _ 4 . _ 04 _ 

Planya tezg&hı operatörü (Metali 43 ı 27 _ 6 — 26 — a 45 _ 17   7 __ 

Tamirci - Makinist (Motorlu taşıtı 435 i 3 6146 2 254 — 2221 _ 886 — 5613 2 3102 1 350 
Metal levha İşçisi 1867 2 2332 1 55 576 273 2174 2 1412 54 122 
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KAYNAK: IÎBK I3tatia51.it Yillı»Şı iqai. 
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t, 1964-1973 Döneminde Yurtdışına 
Gönderilen İşçilerin Mesleklerine 
Göre Dağılım 

Tasıfsız işçi -P* OD -P* 212 

Madenci 30 408 

Dokamacı 20 349 

Terzi 15 206 

Sıcak Demirci -i 488 

Dökümcü 2 045 

Tesfiyeo i-Tornacı-Fre zec i 29 646 

Makinist ve Tamirci 2 OJ OD O 

SiTshi Tesisatçı 519 

Montör 396 

Kaynakçı 9 992 

Soğuk Demirci el 208 

Elektrik Tesisatçısı 2 292 

Maranço z-D o ğ raaae ı -Dü lge r 38 641 

Duvarcı 35 131 

Diğer 50 700 

î 0PIA1I 724 613 

Kaynak : Korkut Tuna, Yurt Dışına İşçi Gönderme Olayının 
Sosyolojik Eleştirisi, İ.Ü.Ed.Fak.Yay. No. 2869, 
İst., 1981, s. 221. 



VI/l. MESLEKLERE GÖRE 1981 YILINDA YURT DIŞINDAN ALINAN AÇIK İŞLER 

Meslekler Irak Libya 
Öteki 

Ülkeler Toplam 

VASIFSIZ İŞÇİLER 3 536 1 269 79 4 884 

Şoför aıat 744 103 1 66i 
Terzi - - 25i 25i 

Frezeci-Teskiyeci, Tornacı 14 22 - 36 

Oto tamircisi-Kaportacı 110 559 80 749 

Sıhhi tesiBatçı-Boru montörü 10 I64 2 176 

Kaynakçı (Elek. Oksijen) 60 34 - 94 

Soğuk demiroi-beton demirci 496 1 107 30 1633 
Elektrikçiler 19 237 31 287 

Marangoz-Doğramacı-dülger 566 158i 51 2198 

Duvarcı, Sıvacı 221 1 997 21 2 239 

Moloz, Karo fayans, Mozaikçi - 484 3 487 

İnşaat makina operatörleri 257 226 5 488 
Gemi Adamları 4 6 _ 10 
Aşçı-Garson 114 94 12 220 
Diğer Meslekler 429 436 170 1 035 

GENEL TOPLAM 6 654 8 960 838 16 452 

&AÎNAK: 1 Î.BK İstatistik Ylllıftı 1 81 



VI/2. MESLEKLERE GÖBE 1081 KILINDA YüRÎDIŞINA GÖNDERîLENXER 

Irak Libya S.Arabistan Öteki Ülkeler Toplam 

Vasıfsız İşçiler 4.40,3 5.448 7.735 1.221 18.007 
Şoför 982 2.149 685 9 . 3.825 
Tarsi - 58 60 61 179 
Ere zao i-îe av., îomao ı 26 22 16 7 71 

Oto Temimİet-Kaportacı 149 857 274 15 1.295 

Sıhhi Tasiaatçı-Boru Mont. 111 603 190 2 906 

Kaynakçı (Elak. Oksijen) 256 226 156 16 654 

Soğuk Demirei-Beton Dem. 881 2.409 745 4 4.039 
Elektrikçiler 184 698 368 44 1.294 

Maraag ez-D o ğramac i~K.il. 1.039 6.126 1.234 47 8.446 
Duvaroı~31vac x 323 5.024 1.117 29 6.493 

Moloz, Karo Fayans» Mozaikçi 37 1.515 226 21 1.799 

inşaat Makim Operatörleri 373 571 189 8 1.141 

Gemi Adamları -
*» 

- 1.088 1.091 

Aşçı-Gareon 170 312 116 83 681 

Diğer Meslekler 1.533 4.646 1.268 . 585 8.032 

GENEL TOPLAM 10.467 30.667 14.379 3.240 58.753 

Not: Yapılan göndermelerin alınan açık işten fazlalığı; yurt dışında kendi olanakları ile iş 
bulanlar için açık iş frösterilememe.ninden kaynaklanmaktadır. 

KAYNAK: UBK İstatistik Yıllığı l')81. 



EK : 2 PLANLI DÖNEMDE BAZI MESLEKIılRDEKİ İNSANGİİCİİ 

1967 1970 

Ziraat Mühendisi 4.400 
10.316 

Orman Mühendisi 1.4.00 

Veteriner 1.600 1.927 

Tarım Teknisyeni 1.900 
5.567 

Oı-man Teknisyeni 100 

İnşaat Mühendisi ve Mimar 7.300 12.469 

Makina Mühendisi 3.100 5.101 

Elektrik Mühendisi 2.200 2,494 

İnşaat Teknisyeni 13.200 8.162 

Makina Teknisyeni 6.600 9.522 

Elektrik Teknisyeni 4.500 6.348 

Tıp Doktoru 10.700 15.856 

Diş Doktoru 1.800 3.245 

Eozacı 1.900 3.011 

Hemşire 4.700 8.796 

KAYNAK s D.P.T. 

1 972 19 7 7 1 932 

6.920 7.500 11.106 

2.440 3.710 4.315 

1.785 2.750 3.300 

5.800 S »940 13-365 

1.000 1.200 • o • • 

12.670 30.180 41.500 

5.550 15.430 22.200 

3.420 7.090 11.268 

9.000 12.580 35-100 

.17 .360 15.950 80.300 

7.270 13.210 38.300 

17.365 24.000 29.786 

3.789 5.954 6.790 

3.981 10.572 11.423 

11.358 19.859 30.342 



EK; J 

RBKTÖRKL İSTİHDAMIM 

KÖİTİK KABKKELZHÎH® 

oörk daSilimi, 
(Tösds değerler, 19ÖO) 

Okume-yssaa bilmeyenler 

Okur—yasar, okul »«sunu değil 
İlkokul 
Ortaokul 

Ortaokul dengi meslek okulu 

Lise 

Lise dengi meslek okulu 
TUksekokul ve fakülte . 

Öğrenim kurumu bilinmeyen 

Kesun olup olmadığı bilinmeyen 

Okuma-yauna bilip bilmediği bilinmeyen 

TOPLAM 

■s • 
H 

46.2 İM 5.8 6.1 

8.7 8.5 5.5 2.6 

42.2 61.7 67.0 55.0 

1.7 5-3 7.3 8.4 
0.02 - 0.2 -

0.7 2.7 3.7 7.0 

0.3 2.2 3-5 13.1 

0.2 3.0 3.1 7.9 

0.001 0.05 0.04 -

- 0.05 0.01 -

0.003 - — -

100.0 100.0 100.0 100.0 

KAYNAK: 1980 Genel Nüfus Sayımı %1 Örnekleme Sonuçları,DlE 
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2.7 6.4 6.4 25.6 

1.4 2,6 4.1 a.4 

1.9 3.4 2.0 25.4 

0.04 0,08 0,02 0. 4 

- 0.009 - 0.07 
. - -
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2.1 2.5 5.3 7.0 

47.2 29,6 47.6 48.2 
10.0 4.1 8.2 4.8 
0.2 0.08 0.05 0.08 

8.0 1.3 JJ.5 J.6 

14.3 0.9 4.6 3.2 

12,6 

0.1 

41.2 
0.2 

3.6 

0.07 

3.4 1 
\n 

0.04 03 

0,03 - - 0.007 

0,03 0.06 - 0.00? 

100.0 100.0 100.0 100.0 



EK:4. DÜNYADA EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE OKULLAŞMA 

Kıtalar veya 
ülke grupları Yıl 

îlk- 
ögr. . 

Orta-
öğr. 

Yüksek 
ögr. 

Dünya 1965 
1977 

82.3 
87.3 

32.2 
40.0 

7.7 
11.9 

Afrika 1965 
I977 

52.9 
73.3 

7.5 
18.0 

0.9 
2.3 

Amerika 1965 
1977 

100.5 
113.0 

44.4 
50.2 

15.1 
25.0 

Asya 1965 
1977 

68.0 
74.0 

27.1 
33.9 

3.9 
6.5 

Avrupa 1965 
1977 

109.2 
104.6 

53.3 
78.4 

9.7 
18.3 

Okyanusya 1965 
1977 

104.1 
102.5 

53.7 
64.5 

9.6 
16.9 

S■ S# C. B. 1965 
1977 

132.4 
139.0 

33.7 
36.4 

23.4 
17.3 

Gelişmiş ülkelerl965 
197? 

117.2 
115.8 

56.6 
68.4 

16.6 
24.4 

Gelişmekte 
olan ülkeler 

1965 
1977 

66.1 
78.1 

18.6 
28.4 

2.8 
5.7 

Afrika (Arap 
ülkeleri hariç) 

1965 
1977 

50.3 
73.2 

4.8 
13.3 

0.4 
1.0 

Kuzey Amerika 1965 
1977 

123.0 
120.0 

76.1 
32.9 

30.2 
44.0 

Latin Amerika 1965 
1977 

85.5 
110.0 

21.0 
31.0 

3.6 
11.5 

Asya ( Arap 
ülkeleri hariç) 

1965 
19 77 

66.5 
75.9 

27.4 
33.7 

4.0 
6.5 

TÜRKİYE 1965 rı, 0 -19 -Orta 
12.8 Line 

■4.1. 

TÜRKİYE . 1977 öf .3- 33.7 Orta 10,1 
• 23«5 La.ee • 

ORANLARI, (%) 

Ortaöğrenim 
öğrencilerinin dag-ılıoı(%) 

Bütün 

kade¬ Genel 
Öğret¬ 

men Diğer 
meler eg. ok. ok. 

45,2 82.9 1.8 15.3 
49.4 84.2 1.4 14.4 

24.2 80.1 6.0 13-9 
36.0 85.4 4.6 10.0 

58.9 91.2 2.4 6.4 
64.7 88.7 1.7 9.7 
37.1 90.6 0.8 8.6 
410 9 ,91.4 0.7 7.9 
59.8 70.4 2.1 27.7 
67.5 73.3 1.0 25.6 
60.2 * • ■ • • • 

63.0 • o • • • • • • O 

71.7 57.5 2.8 39.7 
59.9 56.8 3.8 39.4 
67.4 80.0 1.2 18.9 
68.8 80.4 1.0 18.6 
33.8 87.9 2.9 9.2 
41.7 88.0 1.9 10.1 

22.0 77.6 8.3 14.1 
54.3 84.9 6.8 8.3 

81.2 • » ft - • 0 a 

80.3 • • • - • • • 

42.9 67.5 8.9 23.6 
56.0 70.8 4,3 24.9 
37»3 90.5 0.7 8.7 
41.8 91.3 G» & 8.0 

45.8 Ü 1.5 Orta 3,6 Orta 1 c 
.4, J 

33.9 Li a e 3,3.1 Lise 31.0 

46.9 86.6 Orta 4.0 Orta 9.4 
53.3 Lı e e 5.0 Line 39.? 



EK:4(devam). ~ “ 
DÜNYADA EĞÎTÎM KADEMELERİNE GÜRE OKULLAŞMA 

ORANLARI, 

Ülkeler 1x1 
îlk- 
ögr. 

Orta 
öğr. 

îlk 
ve 

orta 
ögr. 

Yüksek 
ögr. 

Mısır 1976 75 45 60 14.47 
Kanada 1977 101 89 94 37.66 
Meksika 1977 116 39 81 11.43 
A. 3. D. 1977 • • • A • « 100 56.03 
Arjantin 1977 110 41 76 28.60 

Brezilya 1976 88 » • O • • • 12.62 
Kolombiya 1977 121 Al 78 9.60 
Hindistan 1977 79 28 53 8.40 

Japonya 1977 99 93 96 28.55 
Kore C. 1977 109 65 86 10.31 
Filipinler 1977 102 66 89 23.69 
Belçika 1977 102 86 94 23.08 
Bulgaristan 1977 99 90 96 21.55 
Fransa 1977 111 83 94 25.73 
?.Almanya 1977 » ( » • • o 79 24.70 
İtalya 1977 103 73 85 26.83 
Hollanda 1977 100 92 96 28.15 
Polonya 1977 100 67 88 17.77 
İspanya 1976 110 76 91 21.54 
İsveç 1977 99 69 83 34.82 
İngiltere 1975 105 83 93 18.90 
Yugoslavya 1977 99 79 86 21.49 
Avustralya 1977 94 73 84 25.31 
3. S«C«B. 1977 98 71 90 21.58 

Türkiye 1977 87.1 29.3 56.4 10.1 
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'£K 5. ILO'SUN ' aŞKKiSISE ÎAÎlTföLABI 

Teknisyenlerin görevleri uluslararası Çalışma Teşkilâtı 
(ILC)’nün. yayınladığı ISCö'da (International Standard Classifi¬ 
cation of Occupations) aşağıdaki biçimde tanımlanmıştır,. 

Sanayi Teknisyeni: Mühendisin talimat ve gözetimi al¬ 
tında verilen teknik görevleri yapmak, plân ve krokiler yapmak, 
teknik ressamlara bilgi vermek, projenin gerektirdiği çeşitli 
hesapları yapmak, gereken malzemeleri ve maliyetlerini tatmin 
etmek, mühendise imalâtın"plSnlanâasmda ve gözetiminde iş prog¬ 
ramının yapılmasında yardım etmek, ürünleri, malzemeyi ve alet- 
mski i: aiarı kontrol ve test etmek, bakım ve onarım çalışmalarını 
denetiemek. 

AraymuEt Laboratuvarç. Teknisyeni:' Araştırma 'için ge¬ 
rekli malzemeyi hazırlamak, bilimsel aletleri deneye hazır hale 
geçirmek, deneyleri yapmak veya yapılmasına yardım etsek,' hesap' 
yapmak., kayıtlar, tutmak., rapor hazırlamak. . 

Saneyi Laboratuvarı Teknisyeni: Hammaddeleri ve ürün¬ 

leri üretimden önce, üretim’sırasında veya üretimden scrhra analiz 
ve kontrolü için örnek seçmek, ve deney için hazırlamak, deney ' 
cihazlarını hasırlamak ve işletmek’, malzemenin çeşitli özellik¬ 
lerini .'(sağlamlık:, dayanıklılık, bileşim, ergime noktası vs./tesbit 
etmek , hesap yapmak, kayıt tutmak, rapor hazırlamak. Rutin 

deneyleri kendi başına yapabilir. Diğerleri mühendisin gözetim 
ve denetiminde gerçekleştirilir. 
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EK 6. fSHEKDtS, TEKNİSYEN VE ÎÇÇİLSEE İLİŞKİN ULUSLARARASI SAYI 
VE KATSAYILAR İLE BEuEHLENISlBlLLESl 

Çeşitli ülkelerdeki mühendis ve teknisyen sayıları 
ile teknisyen/mühendis oranlarının incelenmesinden aşağıdaki 
sonuçlar çıkarılabilir* 

En yüksek teknisyen/mühendis oranı 9.95 ile Hollanda'da, 
en düşüğü de 0.30 ile E.Almanya'daddır. Diğer ülkelere ait oranlar 
ise bu iki değer arasında değişmektedir. İlginç bir nokta da 
sanayileşme düşeyi ile teknisyen/mühendis oranı arasında bir 
ilişkinin görülememesidir. Hollanda veya Fransa ile B.Almanya 
veya ABD arasındaki sanayi yapısının veya yapılan işlerin 
fonksiyonel dağılımının bu derece büyük bir farklılık göstere¬ 
bileceği düşünülemez. Teknisyen/mühendis oranları arasındaki 
bu büyük farklılıkların fonksiyonel bir dağılımın farklılığından 
ziyade^, benzer işlerin değişik ünvanlı kişiler tarafından 
yapılmasından kaynaklandığı en uygun açıklama şekli olarak 
görülmektedir. 

Bn açıklamanın doğruluğunu kanıtlayabilmek için şimdi de, 
"mühendis♦■teknisyen" ile işçiler arasında sayısal bir karşılaştır¬ 
ma yapmak yerinde olacaktır. 

Burada da, ülkeler arasında belli ölçüde farklar bulunmak¬ 
la birlikte, benzer sanayileşme düzeyindeki ülkelerde işçi/ 
teknik eleman (mühendiaeteknisyen) oranının birbirine oldukça 
yakın olduğu görülmektedir. Yalnızca, bazı sosyalist ülkelerde 
teknik eleman sayısının işçi 3ayısma oranının beklenenden yüksek 
çıktığını görmekteyiz. 

Mihendisin görevi, genel olarak, tasarım ve pl&n yapmak, 
organize etaek, kontrol etmek, araştırma yapmak ve teknik bilgi 
versek olarak tanımlanabilir. Mühendis, yapması gereken işlerin 
bir bölümünü, özellikle daha az ihtisas gerektiren işleri, 
kendi kontrol ve denetimi altında teknisyene yaptırmaktadır. 
Ama, mühendislerin ve teknisyenlerin yaptığı işler bir bütün olarak 
üretimin plAnlanma, yönetim, denetim ve organizasyonunu yapma 
olarak değerlendirilebilir. 

SEihendis ve teknisyenlerin görevleri, böylece üretimi 
fiilen gerçekleştiren işçilerden farklılık göstermektedir. 
Mühendis ve teknisyenlerin görevleri arasındaki yakınlık da, 
zaman zaman birbirlerinin yerine geçmelerine (ikame) yol açabil- 



- 63 

Tablo: ÇESÎTLÎ ÜLKELEHDE MÜHENDİS- TEKKÎSYEK ŞAHLARI VE 
TERNÎSÎEN/MÜH. ORAKLARI 

ülkeler 

Mimar ve 

“mühendisler 
/Teknis¬ 
yenler -

Tekni 

Mii nen 

Hollanda 9 845 97 961 9.95 
.Ho manya.  29 321 * ’ 142 179 4.85 

Yugoslavya 14 900 " 62 400 4.19 
Macaristan 23 307 92 78? 3.98 
Gana 2 562 . 9 277 3*62 

Polonya 103 54-7 370 716 3.58 
Jamaika 284 648 2.23 

Fransa 163 200 346 900 2.13 

Belçika 23 573 37 969 1.61 

Portekiz 5 790 9 238 1.60 

Hong-Kong 3 806 6 068 1.59 
Sovyet1er B, 334 300 1 246 500 1.49 
Yunanistan 5 000 7 300 1.46 

Norveç 11 012 15 552 1,42 
ürdün 447 566 1.27 

Ingiltere 275 400 343 800 1.25 
Kanada 54 448 60 445 1.11 
Mısır 17 126 14 112 0.82 

Zambia 1 846 1 464 0.79 
Fas 2 604 1 856 0.71 

Uruguay . 4 200 2 600 0.62 

ABD . • 933 700 . 557 900 0.60 

Danimarka 21 629 10 624 0,49 
Pakistan 15 462 6 650 0.43 

Çili 16 704 6 532 0.59 
Filipinler 14 720 5 090 0.35 

F.Almanya 636 600 192 500 0-30 

Kaynak: Statistics of the Occupational and Educational 
Structure, of the Labour Force in 63 Countries, 
OECD, Paris, 1969. 
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Tablet Çeşitli ülkelerde işçi ve teknik elenan savılan ve orsaları 

"Ikeier İretisde çalışan 
işşiler,ssûatkarlar 
üîlsJsisi) ..îl)   

Mühendisler, 
Teknisyenler v2)/U): 

jgj-jj-*- sk. 3 âb. a Öİ 5*5 ' C.ibb -
Esnada »i 8?b.S lib 395 ■ 0.061 . 
Haniçarka b$9.1 32 253 0.070-
Hransa 6 629*0 528 ICO ■ c.077 
E.Alnanya 1 r- 537.2 829 100 C.030 
İngiltere - *o 5*^.7 619 2CC C.C66 
Yunanistan 635.1 12 3CC 0.C18 
Hollanda 1 513.3 107 306 0.071 
l'orve 5 26 66b 0.056 
Portekiz 921.0 15 028 0.C16 -
Ail 13 213.3 1 b9i 600 0.C32 
i'uhOElavya b'72.3 - 77 300 0.161 
,ili 03b. 6 23 236 0.037:0 
Mısır 1 1C?.5 51 233 0,023 
Cana 395.1 11 339 • 0.030 : 
Hong-Hong 511.6 9 3?b .0,019■ ■ 
Hacari stan 1 631.3 116 09b 0.071 
Jar. ail-: a ?7'\2 932 0*002. 
"rdiin 111.5 1 Cl? 0.009 
.-as" 5 5b. 2 b bSC 0.C13 
Hakistan 3 265.5 22 112 0.007 
Hilitinier 1 051.5 19 310 '. 0.019 
Ror.anya 1 3'b8.5 171'500 0.127 
'iru^uay 279.0 6 300 . 0.02b 
SSCH 2b 332.1 2 060 SCO 0.035 

T'jEKI xrE 933.8 33 lbO 0.035 ■ 

Haynak: Statistics o? the Occupational and educational 
Structure of the labour rorce in 53 Countries, 
OHCD, Paris, 1969. 
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mektedlr. 

Yukardaki tabloların incelenmesinden de teknisyen/ 
mühendis oranlarının pek anlamlı olmadığı; "mühendis+teknisyan" 
olaras tanımlanabilecek teknik elemanların işçilere .oranının ise 
anlamlı bir gösterge olarak kullanılabileceği görülmektedir. 

”Teknisyen"liğin kendi başına ele alınmasının, bir başka 
deyişle teknisyen açığı veya fazlası olup olmadığının diğer kate¬ 
gorilerden (özellikle mühendislerden) ayrı olarak tartışılmasının 
anlamlı olmadığı da görülmektedir. Asıl önemli nokta, bir teknik 
eleman açığının (veya fazlasının) bulunup bulunmadığıdır. 

I'eknisyen ünvanı olan kişilerin sayısı azsa, yerleri mühen¬ 
disler tarafımdan (yaptıkları işlerin benzerliğinden dolayı) 
rahatlıkla doldurulabilmektedir..Bu bakımdan bir yandan mühendis 
fazlası, diğer yandan teknisyen açığı olduğunu ileri sürmek, bu açıdan 
anlamlı görünmemektedir. Diğer yandan, unvanı ne olursa olsun, ni¬ 
telikli (kaliteli) eleman ihtiyacı üzerinde titizlikle durulmalıdır. 



İSSÂHGÜCÜ ve eğitim Eşref Kılıç 

Türkiye 'ma mevcut insangücü potansiyeli tespit edilerek özel¬ 
likleri ve fonksiyonları belirlen/selidir. İnsamgücünua sektörler® 
göre £rojeksiyonları yapılmalıdır. Bu tespitlere göre belli perı- 
yadüarda sektöre!, bölgesel ve yerel insangücü planlamasına gidil¬ 
melidir. İnsangucünün sektöre! dağılımında ortaya çıkacak dengesiz¬ 
likler ileriye dönük sağlıklı bir eğitim politikası ile giderilme¬ 
lidir. 

Insungucunde sajisal olarak görülen artışın yaoısıra nitelik 
yönünden de gerekli önlemler alınmalıdır. Bu amaçla tüm insangücü- 
nün sağlıklı, dengeli, bilgili ve bilinçli olarak yetişmesine özen 
gösterilmelidir. Nitelikli inaangucu yetiştirme politikası belir¬ 
lenmeli ve ou politikaya uygun eğitim ve yetiştirme çalışmaları 
kademeli olarak ele alınmalı ve uygulanmalıdır. 

1* Orgiin Lgitim'den geçmemiş insangücü: Ülkemizde örgün eğitim 
çağı öı;ma çıkmış (13 ve d. ha yukarı yaş grubu) 7.152.ÛOO'i kadın, 
2.?49.üûo*i erkek olmak üzere 9.9ül.00ü ki^i okum va yazm bilme¬ 
mektedir, (i) Bunların sağlıklı ve dengeli oır kişiliğe, saelam bir 
dünya görücüne smip, üretken bir insan ve iyi barer yurttaş alma¬ 
ları ıçıa temeleğitim'den geçirilmeleri gerekmektedir. Orgun eği¬ 
timden yararlanamamış bu İnsangücü*ne temelegitim götürmek üzere 
işlevsel yaygın eğitim programları nazırlanmalıdır. Yaygın eğitim 

•programları büyük ^enirlerin kenar semtleri ve kırsal bölgelerden 
başlanmak sureti ile bütün ülkeye yay ilamlıdır. Bu programlar Had- 
yo, TV. yayınları ve Basın taralından desteklenmelidir. Ayrıca, 
meslek kuruluşları, gönülj.ü kurum ve kişiler işlevsel yaygın eği¬ 
tim programlarına katılmaya teşvik edilmelidir. 

2. îemeiegıtim Ça^ Nüfusu: lybü nüfus sayımı 1» 1 örnekleme sonuç¬ 
larına 0öre, ülkemizde 5-*9 ve 10-14 yaş gruplarında çag nüfusu, 
sırasıyla 2.656.000 kız, 3*040,000 erkek olmak üzere; toplam 
Ş.d^^.OOO; 2.611.000 kız, 2.ü51.üuU erkek olmak üzere toplam 
5.462,0006dır. Bu nüfus grupları genellikle okulöncesi eğitimi ve 
ilköğretim kademelerine rastlamaktadır. Yaklaşık bir ifade ile 
5-iü yıl gibi bir süre sonunda bu nüfus i*e ve nayata atılmak su¬ 
retiyle üretime katılacaktır. Bu nuıus gruplarına, 1300*11 yılla¬ 
rın ikinci yarısında iyi birer üretici olmaları için sağlam bir 
temelegitim verilmelidir. Bu amaçla; 

a. Tüm çag nüfasunda ,« 100 okullaşma neden gerçekleştıril- 
meiıdir. 

b. Eğitimin niteliğim yükseltici tedoırler olunmalıdır. Tem 
aelegitım birinci ve ikinci kademede suratie normal öğretime ge- 
  — 

(1) I30O ti uf us sayısı 
jt 1 örnekleme sonucu 
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çilmeiı, ikili ve uçlu o0retıia sunn erdırılmelğdır.,bu ulunda uzmaıa- 
la;mış öğretmen kadrosu oluşturulmalıdır. Temelegitm programlan, 
temel yurttaşlık bilgileri yanışına öğrencileri bulundukları çevre¬ 
ye, ı-şe ve bayata hazırlayışı bir yapıya kavuşturulmalıdır. Okullar, 
öğrencinin fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişmesine uygun bir 
çevre halına getirilmelidir. 

3. Ortaöğretim Çag Nüfusu: 3u kademede çag nüfusu (15-19 yaş grubu) 
2.363.000 kız, 2.50O.U00 erkek olmak üzere toplam 4.677.000'dır. Bul¬ 
ların 1.954.000*ı örgün eğitimden yararlanmaktadır. Buna göre 
2.033.000 genç örgün eğitim dışında kaimi,-tır.Bu çag nıuuaunda örgün 
Ot,i timden yarar.1 ananlara aut ögrcuııu., ı,e ve hay at— aıiu’la,, .«1 çok 
amaçıi pro grata iarjta eğitim gdturülieuli dir. Bu probraiu.arı tamamla¬ 
yan öğrencilerin sağlıklı bir rohberıık ve yöneltme ııe itendi alan¬ 
larında y tiksek öğrenime yönelmeleri saklanmalıdır• 

Ortaöğretim sununda eşe ve huy-ta jöneıtcek öğlenciler için 
meslek kazandırıcı eğitim olanakları yaratılmalıdır.Ortaöğrenim dü¬ 
zeyinde örsün eğitimden yararianamayanlara ısa çeşitli meslekler* 
ve çalışma ilanlarına hazırlayıcı t-rde yaygın eğitim programlarıyla 
egltım verilmeli ve bunların orgun eğitime geçişlerma • olanak aag- 
lanmaiıdır. Bunlara uygulanan yaygın e6ıtım programları belli stan¬ 
dartlara kavuşturulmalı ve bu eğitimin oröun eğitime denkliği sağlan¬ 
malıdır. 

4. '■‘r t -öğretim sonrası ıns-ngücü egıtımı: l.:rt_n,iretimden sonra tüm 
gençlerin belli mesleklere yont i t.ilmelerini ve o -ianıarda uzmanlaş¬ 
malarını sagiayısi, ietiniam alanlarının intiyaçiarına ve özellikleri— 
ne uygyn yükseköğretim verilmeli «(,„• a ileri d..ze/d* işlevsel yaygın 
eğitim pro .ramlar1 uygulanmalıdır, yükseköğrenim düzecinde öğretmen 
yetiştirme alırlıkla ele alınmaiıaır. öğretmenlere nızmet alan ve 
kesimleri ile ilgili uzmanlık derecesinde bilgi ve beceriler kazan¬ 
dırılmalı, egit-bilim tekniklerini en iyi şekilde kullanmalarına 
yaraım edilmelidir. Öğretmen ihtiyacının Hesaplanmasında yetişeceği 
alanın öğrenim çağı nüfusu, okullaşma hedeflen esas alınmalı, ancak 
nicelik yönüyle ulaşılacak bu hedefler, nitelik yönü ile de gerçek¬ 
le ştırilmelıdir. 

Öğretmen yetiştirmede, uzun dönemde ihtiyaç duyulacak disiplin¬ 
lere göre plânlamalar yapılmalı ve bazı branşlarda öğretmen yığıl¬ 
masına, bazılarında öğretmen eksikliğine yolaçan uygulamalar önlea- 
melidır. Öğretmenliğin meslek olarak bütünlüğü sağlanmalı, sazı branş¬ 
larda ortaya çıkan sistem dışı talep ve ücret dengesizliği önlenma- 
İldir, böyiece, öğretmenliğin toplum içindeki statüsü belirlenmeli 
ve öğretmenin sistem dışına itilmesi önlenmelidir. 
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Doç. Dr. Ali D„ Arseven 

ÎNSAN GÜCÜ PLANLAMASI 
▼e 

SĞÎTÎM PLANLAMASI ÎLE ÎLÎŞKÎSÎ 

Bir ülke sosyal Te ekonomik kalkınma için gerekli insan 
gücü planlanmasında belli hedefler oluşturur. Sosyal ve ekonomik 
kalkınma için teknik düzeyde oluşturulan bu hedefler ile 
ülkenin eğitim imkânları arasında pozitif bir ilişki vardır. 
Eğitim*sistemi, yapısı ve işlevleri ile, sosyal ve ekonomik 
hedeflere ulaşmada en önemli araçlardan birisidir. 

ülkenin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, insan gücü 
ARZ’ını sağlayan bir kurum olarak, eğitim sistemlerinin iki temel 

fonksiyonu vardır: 
1. Eğitim sistemleri ve politikasının, ülkede yaşayan bireylerin 

bilgi ve becerilerini geliştirmesi için duyduğu ihtiyacı 
karşılayacak biçimde düzenlenmesi. Buna sosyal talebin 
karşılanması da denebilir. 

2. İkincisi, eğitim sistemleri ve politikasının, ülkenin ekonomik 
kalkınması için gerekli insan gücünü hazırlayacak hiçimde 
düzenlenmesi. Buna/ ekonomik kalkınma İçin emek talebinin 
karşılanması da denebilir. 

''örüldüğü gibi, birey açısında aldığı eğitimin biri kültürel 
diğeri ekonomik olsak üzere iki önemli yönü vardır. Öyle ise, 
eğiti* yatırımlarının, bu yatırımı yapan toplum bakımından 
ekonomik ve ekonomik olmayan iki sonucu vardır. Ekonomi için 
insan unsurunu şekillendirmede, ona meslek kazandırmada, eğitimin 
rolü, edinilen mesleğin verimliliği ile ölçülür. Bir başka deyişle 

kazanılan mesleğe ödenen ücretin, saptanan ekonomik kalkınmadaki 
payın altında veya üstünde olması eğitim yatırımlarının isabetlilik 
derecesini gösterir. 

insan gücü Salebi yaklaşımı: insan gücü plânlaması, belli bir 
ekonomik kalkınma için gerekli meslek çeşitlerine i dikey ve yatay 
kesitte) duyulan ihtiyacın ileriye dönük olarak tahmin edilmesine 
ilişkin teknik yöntemlerdir. Başka bir deyişle, saptanan 
ekonomik hedefler için hangi mesleklerde ne kadar insana ihtiyaç 
duyulduğunun belirlenmesi işlemlerine !,însan gücü pLânlaması" 
denir. Meslek çeşitlerine ve her mefelekde yetişmesi gereken insan 
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sayınına göre eğiti* sisteminin düzenlenmesi ise insan gücü 
plânlamasına göre eğitinin plânlanaaaı denir. 

Sosyal Talep Yaklaşımı: Bu yaklaşma yönelik eğiti* planlanası ise, 
ekonomik kalkınmaya öncelik vermez. Sosyal talebe öncelik tanıyan 
bir eğitim plânlaması, ülkedeki insanlar için, öğrenimde fırsat 
eşitlisi, iyi birer vatandaş olabilae, sosyal güvenliğe sahip olaa 
konusunda NE KADAR EuîTÎK gerektiğini içerir. 

İnsan gücü plânlaaası, her ne kadar ekonoaik büyüae ölçütle¬ 
rine öncelik taşırsa da, insan gücü arzını sağlayan eğitia sistemle¬ 
rinin aynı paralelde ürün verebilmesi, yani ekonoai için gerekli 
insan gücünü yetiştirebllmesi sosyal talebi de içeren bir plânlama 
niteliğinde olması zorunludur. Sadece insan gücü İhtiyacını 
dikkate alan, fakat bireylerin eğitim isteklerini içermeyen bir 
yaklaşım yeterli değildir. 

Eğitim plânlaması dışında, insan gücü plânlamasında plâncıların 
kullandığı "İNSAN GÜCÜ İHTİYACI" ile^bkonoaistlerin kullandıkları 
"İş İçlN TALEP veya EMEK İÇİN TALEP" kavramları farklı şeyleri 
içerirler. Ekonomistlere göre, belli meslek kategorilerine 
(örneğin: Mühendis) talep, arz edilen sayı (Mühendis sayısı) ile bu 
mesleğe ödenmesi mümkün olan ücret dereceleri arasındaki ilişkilerin 
ileriye dönük zamanlamasıdır. Başka bir deyişle, belli bir zaman 
kesiminde belli bir meslek çeşidindeki insan sayısı, veya bu 
meslekdeki kişilere ödenen ücret, bu meslekdeki arza ve o aesleğe 
duyulan ihtiyaca bağlıdır. Bu fonksiyonel ilişki aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir: 

Eğer bir iş verenin, belli bir ücret düzeyinde işe almak istediği 
işçi sayısı, mevcut işçi sayısından fazla ise, işçi ücretinde bir 
yükselme olur. Ücretlerdeki bu değişiklik o nitelikli işçi arzını 
artırır ve bu yükselme ar» ile talep arasında denge temin edilinceye 
kadar devam eder. 

insan gücü plânlaması, genellikle sabit parametrelere göre 
yapıldığından ve insan gücü kaynağının oluşması uzun süre aldığından 
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arz ve talebi belli bir düzeyde tutabilme olanağı yoktur. 
Bu nedenle insan gücünü plânlamada, meslekler arası insan gücü 
dağılımını yaparken, meslek ile o mesleğe ödenen ücret arasındaki 
ilişkiyi dikkate alarak arz ve taleplerdeki değişmenin kaçınılmaz 
olduğunu bilmek gerekir. 

Buradaki insan gücü tahmini, toplam insan gücii içinde meslek 
kompozisyonlarının ve bunların birbirine oranlarının bilinmesini 

gerektirir. 

Bir yaklaşım olarak, insan gücü tahmini ile sosyal talep 
tahmini birlikte mütalâa edilir ve Sayri Safî Killi Hasıladaki bliyüme 
hızı da insan gücü plânlaması için taban (hareket noktası; olarak 
düşünülür İse ve mesleklerde verimlilik trendi dikkate alınırsaj 
insan gücü plânlamasının daha gerçekçi bir yaklaşım alacağına 
inanıyorum. 

Saygılarımla.. 
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Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında uygulanacak Eğitim 
Plânlaması Yaklaşımına İlişkin Düşünceler 

Muhsin Heaapçıoğlu Ankara Şubat 1Ş83 

"İn san gücü Sektör Raporu"nda belirtilen iki kabul. V* Plan¬ 
da daha gerçekçi ve daha kapsamlı bir model uygulanmasını güçleş¬ 
tirmektedir. Bu kabuller şunlardır: 

1. İPD'nin makro plan çözümlerinin bilinmemesi, 
2. T. Plânın hazırlanmasına çok az bir sürenin kalmış ol¬ 

ması (İnsangücü Sektör Raporu, S. 40). 

Komisyonumuzda yapılan tartışmalar sonucu Alt Komisyon Ra¬ 

poru'ncla benimsenen görüş şöyledir: "İnsangücü ihtiyaçları yakla¬ 
şımının, daha çok maliyeti yüksek ve üst düzeydeki öğrenim kurum¬ 

lan için, sosyal talep yaklaşımının da temel ve bir ölçüde ortaöğ¬ 
renim için geçerli görülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Getiri oranları yaklaşımından da, ücret ve eğitim maliyetleri 
konularını içermesi dolayısiyle, yararlı sonuçlar elde edilebi¬ 
lir" (Alt Komisyon Raporu, s.9-10). 

Böyle bir görüş aslında şimdiye kadar uygulanan yaklaşı¬ 

mın bir ölçüde yumuşatılmasıdır. Şöyle ki, sosyal talep yaklaşımı 
orta öğrenim alanı için de geçerli kılınacaksa, bu karar, orta¬ 

öğrenim alanında şimdiye dek öngörülen insangücü modelinin ak¬ 

sine gerçekleşen sosyal talep modelinin bundan böyle meşrulaştı- 

rılması anlamına gelir ki aslında böyle bir karar yerindedir. 

Öngörülenin aksine, uygulamada gizli olarak gerçekleşen bu mo¬ 
deli baştan öngörmek daha akıllıca bir davranış olur. 
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Yüksek öğrenim alanı için insangücü modelinin öngörülmesi 
ise, Plânlarda şimdiye kadar uygulanan geleneğin sürdürülmesi 
anlamına gelir. Fakat bu modelin şimdiye kadar uygulandığı 
biçimiyle V. Plânda da uygulanmasının ne fayda sağlayacağı an¬ 
laşılmamaktadır. Çünkü, bizzat Alt Komisyon Raporunda da be¬ 
lirtildiği gibi, yüksek öğrenim görmüş insangücünâen sadece tıp 
doktoru açığı mevcuttur, diğer öğrenim dalları mezunları için 
herhangi bir açık sözkonusu değildir. Ki, saflık personeli ihti¬ 
yacı da zaten insangucu modeli ile belirlenmemektedir. Bu du¬ 

ruma göre, plân dönemi için kabul edilen enstrüman 'insangucu 
modeli' sadece çeşitli mesleklerdeki fazlalıkların boyutları¬ 

nı göstermeye yarayacaktır. Aslında, insangücü modelinin plân 
dönemi için ortaya koyduğu bu sonuç ile, yani sağlık dışında 
ihtiyaç rakamları ortaya çıkmamış olması olgusu ile, uyuşmak 

mümkün değildir. Bilindiği gibi, insangucu modeli tek bağım¬ 
sız değişkenli bir modeldir. Milli gelir artış hızı olarak bi¬ 

linen ou değişkenin, kendi içinde çoğaltılması, tek değişkenli 
durumdan daha fazla istihdam rakamları verebilmektedir. BFT'nin 

kuruluşundan bu yana BPÎ içinde bu tek değişkenli insangücü mo¬ 
delini genişletmek yolunda bazı ciddi çalışsalar yapılmıştır 
(H. TuRUÎTER, Ankara Nisan 1971; Y. HAMURDAN, Ankara Mart 1575; 
K. EBÎRİ/ Z. BOZKORT/ A. ÇULFAZ, Ankara Aralık 1377; DPT, 
Ankara Ağustos 1969 ). 

insangücü modeli aslında öğrenme yeteneğine sahip bir mo¬ 

deldir. DPI içinde yapılan bu ayrık çalışmaları, insangücü mo¬ 
delinin öğrenmeleri olarak yorumlamak olasıdır. Fakat 1. Plân¬ 
dan "bu yana bu tür iyileştirmeler varolageiossine rağmen, bunla¬ 
rın hiçbirinin Plânlara yansımamış olması büyük talihsizliktir. 
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Çünkü 1963 den 1933 e kadar olan süre, * öğrenme1 açısından ol¬ 

dukça uzun bir suredir. 

Alt Komisyon Raporu’da benimsenen ortaöğrenimin da sosyal 
talep modeline göre plânlanm&sı görüşü, aslında üniversite önün¬ 

de yığılmaları teşvik eden ve şimdiye kadarki gelişme ile uyum¬ 

lu bir görüştür. Bu yığılmanın özellikle yüksek öğrenim harçla¬ 
rı ve bir ölçüde - Alt Komisyon Raporu'nda da belirtildiği gibi- 

yeni sınıf geçme ve sınav sistemi ile eribilebileceği ve caydırı- 

labileeeği düşünülebilir. Bu husus da, doğrudan doğruya ortaöğ¬ 
retim sisteminin kalitesi sorununu gündeme getirir. 

Günümüz. Türkiye'sinde plânlama alanının görünümü şöyle ka- 
rekterize edilebilir: 

. 1983 yılında eğitim sorunları 1. Hân döneminden çok 
farklıdır (Alt Komisyon Raporu, 3.16). 

. DPT dışında eğitim plân lamasına ilişkin kararlar verebi¬ 
lecek başka karar merkezleri oluşmuştur. (YÖK, MEB). 

. Bu merkezler de bugün DPT'nin hedeflerinden bağımsız he¬ 
def koyabilmekte ve plân yapabilmektedirler (YÖK'ün son 
kontenjan arttırımı kararı ve KEB'nın 5 yıllık plân ça¬ 
lışmaları) .. 

. "Birleşme eylemi" olarak plânlama, hu karar merkezlerini 
dikkate almak zorundadır. 
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İnsangücü ihtiyaçları modeli, tek merkezli ve çatışmasız 
tir dış çevre varsayımıyla çalışan bir modeldir. Modelin öngör
düğü üretim ya da refah fonksiyonu, höyle çatışmasız bir ortam
dan kazanılmaktadır ve model geleneksel haliyle günümüz şartla

rına uygun olmayan bir yapıya sahiptir. Diğer yandan, hangi mo

delde olursa olsun, "ihtiyaç" kavramı yeniden tam mİ anmak zorun

dadır. İhtiyaç sadece, hesaplama tekniğine ilişkin bir sorun de
ğildir. Yani, bir teknolojik yapı dıştan uyarılabilir. Bir baş
ka deyişle ihtiyaç, aynı zamanda finans ve politik yönü olan 

bir kavramdır. Belli bir sayıda insangücü finan.se edilebilecek 

durumda ise, o ihtiyaçtır. 0 halde, ihtiyaç kavramanın bu ham 
teknik, hem politik yönü arasında bir denge kurulmalıdır. 

Bunlara Göre; 

. 7, Plân için, Alt Komisyon Raporutnda benimsenen plânla

ma yaklaşımı geçici olarak kabul edilebilir, (ilk ve bir ölçü
de ortaöğretim için sosyal talep modeli, yüksek öğrenim için 
insangücü modeli, her iki model içinde bir kontrol enstrümanı 

olarak getiri oranları yaklaşımı), ima böyle bir yaklaşımın ni
çin kabul edildiğinin bilimsel, yeterli bir açıklaması - araş
tırmalara dayanmayışından dolayı - sunulamaz. 

. 7. Plânirn ilk yıllarından itibaren geleneksel insangücü mo
delinin tek değişkenliligini kaldıracak çalışmalara acilen baş
lanmalıdır. Bu konuda DPT içinde yeterli bilgi birikimi vardır. 
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. Özellikle işsizler konusunda kesin ve güvenilir rakamlar 
derlenmesine başlanmalıdır.. Burada önemli olan, işsizlerin yaş¬ 
lara, cinsiyete ve öğrenim durumlarına göre belirlenmesidir. Bu 
rakamlar plânlama işin kaçınılmazdır. 

. İnsangücü modelinin tek değişkenliliğinin yok edilmesi 
demek, sorunu makro düzeyden sektör ya da işletme (mikro) düze¬ 
ye indirgemek demektir. Mikro düzeyde işgücü talebini ve işgü¬ 
cünün kullanımını belirleyen değişkenlerin araştırılması, in¬ 

sangücü modelinin uzun vadeli ve esnek olmayan çalışma ilkesi¬ 
ni yumuşatacak, insangücü talep tahminlerine bir esneklik ge¬ 
tirecektir. 

. Böylece, yapılacak tahminler hiç bir zaman nokta tahmin¬ 
leri olmamalıdır. Aksine aralık tahminlerinde bulunulmalıdır. 

Bu husus aynı zamanda,-nokta tahminlerinin gerçekleşmemesi du¬ 

rumunda DPT'ye yöneltilebilecek eleştirileri karşılayan bir 

mekanizma olarak da kullanılabilir. 

. Getiri oranları yaklaşımı ise, saf bir plânlama yakla¬ 

şımı değil, saf bir eğitim ekonomisi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, 
sayısal insangücü hedefi öngörmez, sayısal insangücü hedefi ön¬ 

gören bir model içinde en iyi hizmetini yapar. Bu nedenle, bu 

yaklaşımın bağımsız bir -şekilde uygulanması söz konusu değildir. 
Bakat, getiri oranları konusunda ülkemizde plânlara akseden hiç 
bir çalışmanın olmadığı da bir gerçektir. Mevcut çalışmalar, 
yazarlarının bireysel ürünleridir. Örneğin, tüm Hanlarımızda ön¬ 
görülen meslekî .-teknik eğitime ağırlık verme hedefi, bir fayda- 
maliyet- analizi sonucu bulunmuş bir hedef değildir. Bu konuda 
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şaşaan kaybetmeden çalışmalara başlanmalıdır. Hem yüksek öğreti— 
■nin kendi dalları, hem de ortaöğretimin kendi dalları arasında bir 
fayda-maliyet-aaalizi yapılmalıdır» • Ve hangi öğretim dalının 
daha "getirili" olduğuna ancak o zaman karar verilebilir. Bu ko¬ 
nuda şimdiye kadar olan karar verme işlemi, 'göz kararı' ilkesine 
göre gerçekleşmiştir. Fayda-maliyet-analizi statik bir yaklaşımdır 
ve bu nedenle belli sürelerle tekrarlanması gerekir. 

. 7.Plân için yüksek öğretim alanında öngörülen insangücü 

modelinin plân dönemi boyunca sadece işsizliğin boyutlarını gös¬ 
terme gibi bir işleve sahip olmasından dolayı sorunun, yüksek 

öğretim önündeki alanın, yani ortaöğretimin, niteliği sorununa 

dönüştüğüne değinildi. Burada artık niceliksel plânlama ile bü¬ 

tünleşmiş bir niteliksel plânlama gündeme gelmektedir. Bir önce¬ 
ki Plânln, yani 17. Plânlın eğitim kesimini de aslında bir nite¬ 
liksel plân olarak yorumlamak olasıdır, günkü, 1. Plândan beri 

ihmal edilen hu nitelik sorunu^17. Plânh doğru adım adım kendi¬ 
ni hissettirmiş ve 17. Plânda artık sorunlar "adlarıyla" belirtil¬ 

meye başlanmıştır. 7. Plân için bu sorun, bir yandan tüm ortaöğ¬ 
retim sisteminin nitelik olarak iyileştirilmesi, bir yandan da 
ilköğretim sonu öğretim sistemi dışında kalmış çeşitli düzey 

gruplar için eğitim politikaları öngörmek olarak belirtilebilir. 

UMsm ortaöğretim sisteminin niteliğinin iyileştirilmesinden 

öz olarak şu anlaşılmalıdır: Plân döneminin ilk yıllarından iti¬ 

baren başlatması gereken insanğicü modelinin iyileştirilmesi ça¬ 
lışmalarına paralel olarak, ortaöğretim sisteminin de esnekleşti¬ 

rilmesi gerekir. Yani, teknolojik değişikliklere kısa samanda uyum 
sağlayabilecsk bir yapıya kavuşturulması gerekir (Alt Komisyon 
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Raporu, 3. 10). Bu husus bir program geliştirme sorunu ya da 
diğer adıyla sektörel teknolojik yapının belirlenmesi sorunu olup, 

iktisatçıların yaklaşımı olan büyüme kuramlarından yola çıka¬ 
rak yapılmamalıdır. İktisatçıların bu yaklaşımı, teknolojik 
ilerlemeyi emek verimliliği, sermaye yoğunluğu vb. gibi gös¬ 

tergelerle-■:belirleme şeklindedir. Bir program geliştirme çalış¬ 

ması için bcjyle bir yaklaşım yetersizdir. Teknolojik ilerleme, 

aynı samsada şoşyainjik bir yaklaşımla da belirlenmelidir. Bu 

sosyolojik yeklaşı®! insan kol gücünün 'üretimde kullanılma de¬ 
recesine göre teknolojiyi belirler ve buradan giderek çeşitli 
teknolojik düşeyler ile bunlara uyaa kol ve zihin kalifikas- 
yonlarmı ortaya koyar. Buradan giderek ne denli esnek bir ka™ 

lifikasyon ve eğitim sistemi gerekeceği belirlenebilir, 

İlköğretim sonu öğretim sistemi dışında kalmış çeşitli dü¬ 
zey gruplar için eğitim politikaları öngörmek de şu anlama gelir: 

- Okur-yasar olmayan nüfus için öngörülecek politikalar, 

- 12-14 yaş grubunda bulunup, öğretim sistemi dışında kalmış 
olanlar1 için uygulanacak politikalar, 

- 15-19 yaş grubunda bulunup, öğretim sistemi dışında kal¬ 

mış olanlar için uygulanacak politikalar. 
Komisyonumuzun tartışmalarından, bu politikaların somut 

içeriklerinin ne olması gerektiğine ilişkin bilgiler elde edi¬ 
lebilir. 
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TABIMDA İHSAK GS&CO 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

Tan.® sektöründe çalışanlar iki grup altında toplanır. 

1- Tarımda kendi nam ve hesabına çalışarak üretim 

yapanlar. Bunlara çiftçi denir. 

2- Tanmda işçi olarak ücretle çalışanlar. 

Ancak bu iki grubu kesin olarak birbirinden ayırmak 
mümkün değildir. Çünkü çiftçi olup da mevsimlik işçi olarak 

çalışanlar milyonları bulmaktadır. 

Bu alanda yasal boşluk vardır. Kim çiftçidir» kim 
tam işçisidir» belli değildir ve toplanan istatistikler de 

sıhhatli değildir. D.î. Enstitüsünün meslek gruplarına göre 
sayıları da gerçek değildir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, sanayide çalışan işçi sayı¬ 
sını doğru verebilmektedir. Çünkü sanayide çalışan işçi sosyal 

güvenliğe sahiptir ve kayıtlıdır. Tarımda çiftçi olanlar da 

sosyal güvenliğe sahip olsalar,bu yoldan doğru olarak çiftçi 
3ayısı ortaya çıkacaktır. 

Aynı şekilde Tarım Orman îş Kanunu çıkınca ona göre 
tarımda çalışan Işşi sayısı da belli olacaktır. 

Bu nedenlerle tarımda çiftçi olarak çalışanlarla ta¬ 

rlada işçi olarak çali-şanların tesbitinde Çiftçi Sosyal Güvenlik 
Kanunu ile Tanm-Orman £# kanununun çıksınİması, her iki alan¬ 

da çalışanların doğru olarak tgsfeitine ysırdımcı ©İslaktır. 



Bunun için öneriler arasında adı geçen iki kanunun 

çıkarılması ile tarımda çalışan çiftçi ve işçi sayısının 
doğru olarak tesbit edilebileceğine işaret edilmelidir. 
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TÜRKÎYE ÎŞVEEEN SENDİKALARI KONFEDERASYONUNUN GÖRÜŞLERİ 

Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiyemizde de beşeri kaynakların 

geliştirilerek insan gücüne istihdam imkânı yaratılması şüphesiz sosyal 

amaçların başında gelmektedir. Bugün bir sosyal felâket olarak nitelen¬ 

dirilen işsizlik, milletlerin karşılaştığı en büyük sorundur, çünkii iş¬ 

siz insan hertürlü gelir imkânından mahrum olmakla kalmamakta, aynı 

zamanda sosyal güvenlik kapsamının da dışında bulunmaktadır. 

ülkemizde işsizlik son yıllarda yeterli yatırım da yapılamaması sebebiy¬ 

le gittikçe büyüyen bir sosyal problem halinde devam etmektedir, ülke¬ 

mizdeki nüfus artışının da yılda yüzde 2 oranının üzerinde gerçekleşmesi 

soruna olumsuz boyutlar getirmektedir. Bu durumu aşağıda yer alan Tablo'da 

açıkça görmek mümkün bulunmaktadır. 

İstihdam Durumu 1979 1980 1 981  

İşsizlerin Sayısı 2.366.000 2.651.000 2.975.000 

İşsizlik Oranı (%) 14.00 15.43 16.88 

Kaynakt DPT 

Avrupa ve Orta-Doğu ülkelerinde sayıları 1 milyonu aşan vatandaşımızın 

istihdam imkânı bulmasına rağmen, ülkemizdeki işsizliğin bu ölçülere varma¬ 

sı meseleye ciddiyetle eğilmemizi gerektirmektedir. 

Ülkemizde işsizliği önlemek ve yeni istihdam imkânları yaratmak için şu 
temel tedbirlerin alınmasını zarurî, görmekteyiz •. 

- Gerekli teşvik ortamı ve bilhassa finansman kolaylığı getirilerek yeni 

yatırımların gerçekleştirilmesi., 

- çalışma barışının sağlanması, 

- Etkili bir nüfus plânlama uygulamasına taşlanılması, 

- Meslekî ve teknik eğitim yeterli düzeye çıkarılarak, halen kalifiye 

eleman yokluğu sebebiyle doldurulamayan iş münhallerinin kapatılması, 
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- İş ve İşçi İhtlab Kurunu'nun daha verimli ve netice alıcı faaliyet göstermesi. 

Sorun çok önemli olduğu için, ülkemizde işsizliği azaltacak bu tedbirlerden 

yeni yatırımlar ve çalışma barışının sağlanması konuları üzerinde daha et - 

raflı bir şekilde durulmasını yarabil görmekteyiz. 

ekonomik alanda, müteşebbis geleceğe ğilvenli bakabilmeli, devletin ekonomik 

hayata ilişkin tutumunda devamlılık ve kararlılık ilkelerine tam bir riayet 

hakim olmalıdır. İşte yeni istihdam sahaları açacak olan yatırımlar ancak 

böyle bir güven ortamında gerçekleştirilebilir. 

Devlet bu anlayış çerçevesinde ele alınacak yatırımları her yönden teşvik 

etmeli ve desteklemelidir. Yatırımlar için gerekli fonları meydana yeti¬ 

recek tasarruflar da hem kredi müesseseler!, hem vergi tedbirleri ile 

geliştirilmeli ve çoğaltıloalıdlf, 

İşsizliği, önleme çabalarında, sanayi kesiminin liss kendi, bünyesinde, ham 

de ticaret ve hizmetler sektöründe ek istihdam imkânları doğurduğu çöz - 

önünde tutularak, sanayi yatırımlarına öncelik tanınması lâzımdır. Bu 

itibarla bugün sanayi sektörünün başta pahalı kredi olmak üzere enerji 

ve altyapı yetersizlikleri gibi problemleri süratle çözüme kavuşturulma¬ 

lıdır. 

İhracat, en önemli, bir döviz kaynağı olduğu kadar yurtiçi tüketim haçmini 

aşan seviyelerde yatırım, üretim ve istihdam ihtilacı ve imkânları yolunu 

açan hayati bir ekonomik faaliyettir. O kadar ki, ihracatını arzulanan 

seviyede gellşletebilen bir ülkede istihdam sorunu kalmayacağını söylesek 

yanlış bir teşhis olmayacaktır. 

Türkiye'de ekonomik hayatın canlandırılması ye geliştirilmesi, suretiyle 

işsizliğin ortadan kaldırılmasında, yabancı sermayenin cazip yollarla 

Türkiye'ye celbedilerek yatırım yapmasının sağlanması bizim inancımıza 

göre fevkalâde olumlu ve önemli bir davranış olacaktır. Halen Türkiye'deki 

yabancı sermaye dar bir çerçeve içinde sıkışıp kalmıştır. Bu gerçeği İsla- 

betle teşhis eden Hükümetin Türkiye’yi yabancı sermaye bakımından cazip 
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kılmak için hır seri tedbir aldığını memnuniyetle görmekteyiz. Bu yöndeki 

gayretler çoğaltılmalı ve geliştirilmelidir. Milli yararlar daima ön 

plânda tutulmak kaydiyle bir ülkede yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı 

artıracak şabancı sermayeye mazide örnekleri görüldüğü gibi karşı, çıkmak 

asrımızın gerçekleri va anlayışı dışında kalmak demektir. 

Bir ülkede ücret, sosyal yardımlar ve kıdem tazminatı yükünün taşınamayacak 

bir işgücü maliyeti haline gelmesi4 bir yandan yerli ve yabancı sermayenin 

ek istihdam imkânları yaratacak yeni, yatırımlara yönelmesini engelleyeceği 

giHl emek-yoğun istihdam uerine aekanizasuon ve otcmasuona yol açacağı 

unutulmamalıdır. Saydığımız bu önemli- tedbirlerin etkili hir şekilde 

uygulamaya konulması halinde. Ülkemizde işsizlikle mücadelede ciddf mesafe¬ 

ler alınacağına içtenlikle inanmaktayız. 
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TÜHK-İŞ'İfl GÖRÜŞLERİ 

1930 yılı nüfus sayımına göre, Türkiye nüfusu 45 milyon civa¬ 

rında bulunmaktadır. Ülkemizde nüfus yapısı çok önemli 2 özellik 

taşımaktadır: Bunlar hızlı artış ve genç nüfusun oran ve sayı ola¬ 
rak fasla olmasıdır. 

Diğer taraftan kalkınma ve istihdam konularında önemli bir "un¬ 

sur olan nitelikli insangücü ihtiyacının tam olarak karşılanamama¬ 

sı ve bu duruma paralel olarak da işsiz sayısının hızlı bir artış 

göstermesi dikkati çeken önemli noktalardır. 

Kalkınma sürecine girmiş olan ülkemizde, özellikle orta nitelikte 

insangücüne ihtiyaç vardır.Bu açıdan eğitim,üretim,insangücü ara¬ 
sındaki uyumun sağlıklı gelişmesi gereklidir. Fertler arasında im¬ 

kân ve fırsat eşitliği, bölgeler arası dengeli kalkınma ve sosyal 
adalet ilkelerine uygun olarak eğitimin gelişmesi ve bütün yurt 

sathına yayılması, meslek kademeleri ile eğitim kademeleri arasında 

uyum sağlanması, kalkınma için gerekli sayıda ve nitelikte insan- 
gücünün yetiştirilmesi hazırlanacak olan yeni Plârida temel politi¬ 
ka ve ilke olmalıdır. 

Kalkınma Plânları, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik in- 

sangücünün yetiştirilmesi sorumluluğunu meslekî ve teknik öğretim 
kuramlarına vermektedir. Ancak, plânlı dönemdeki gelişmeleri tetkik 

ettiğimizde, mesleki ve teknik öğretime her plân döneminde önem ve¬ 
rileceği vurgulanmış olmasına rağmen, bu alandaki gelişmeler hedef¬ 

lenen düzeye gelmemiştir. 
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Keslekî ve teknik eğitim ülkenin kalkınmasında ve sanayinin 
gelişmesinde yapılması gereken bir.alt yapı yatırımıdır. Bir sos¬ 
yal hizmet olarak değerlendirdiğimizde, bu eğitim sistemi tun. ku¬ 
ruluşlarca benimsenmeli, koordineli .bir şekilde plânlanmadı ve ge¬ 
liştirilmelidir. 

Sonuç olarak: Meslekî ve teknik öğreni-m görmüş insangücünun, 
ekonomik ve teknolojik gelişmenin temel vasıtası olduğu tartışıl¬ 
mayacak kadar açık bir gerçektir. Bu insangücünun kaynağı ise ül¬ 
kesin gençliğidir. 

a Bu bakamdan meslekî ve teknik öğretim hizmetlerini verimli 
bir yanırım olarak görmek ve Blân&a yer vermek, özellikle genç 
nüfusun (0-15 yaş grubu iktisaden faal olmayanlar olarak tanım¬ 
lanan) ekonomik ve teknolojik ihtiyaçlara göre eğitilmesi konusu 
yeni Plânda hedef olarak yer almalıdır. 

Bu alanda dikkate alınssaoı gereken diğer tekliflerimizi şöyle • 
sıralamak mümkündür* 

Çalışanların en önemli ihtiyaçlarından birisi kendi hayat sevi¬ 

yelerini yükseltmektir. Buna paralel olarak sendikaların da temsil 

ettikleri kitlelerin ekonomik ve sosyal refahını sağlaması temel 

amaçlara arasında yer alır. Gerek ülkenin,gerekse çalışanların 
\ ' 

hedeflerine ulaşması, her alanda geniş ölçüde üretimin artmasıyla 

mümkündür. Bu hedefin gerçekleşmesi için düz işçiden doktora yapmış 
araştırmacıya kadar tüm meslek kademelerinin belirlenmesi ve bir 

plin dahilinde sanayi içi eğitiminin koordineli bir şekilde yürü¬ 
tülmesi gereklidir. 
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Bugiin yürürlükte olan ve işletmelerde işbaşında eğitim kurs¬ 

larının açılmasını zorunla kılan 145? Sayılı Kanunun tam uygulan¬ 
maması sonucu bu alanda beklenen tablo gerçekleşmemiştir. Arzula¬ 

nan sonucun gerçekleştirilememeSindb bir çok faktör etkili olmuş¬ 
tur. Bu'faktörlerin başında etkin bir organizasyonun meydana ge¬ 
tirilmemesi, iş ve işçi ihtiyaçlarına uygun kursların düzenlenme¬ 

mesi ve bu kursların pratikte fayda sağlamaması gibi sebepleri 
sıralamak mümkündür. 

İşyeri vs eğitim arasındaki köprünün sağlıklı bir şekilde 
kurulması için işverenlerimize önemli görevler düşmekte, özellik¬ 
le meslek eğitimi konusuna önem vermeleri gerekmektedir. Bu du¬ 

rum hem çalışan işçi açısından hem de işletme açısından olumlu 

bir hareket olacaktır. İşverenlerimizin kendi özel ihtiyaçlarına 
uygun nitelikli insangücünün yetiştirilmesini yalnızca meslek 

okulları kanalıyla beklememeleri gerekir, çünkü, meslek okulları da¬ 
ha çok aynı meslek alanında, fakat değişik işyerlerinde geçerli 
olan ortak becerileri kazandırmayı amaçladığı için, istihdam edi¬ 
len işçilerin mutlaka işyeri eğitimi yapmaları gerekir ki, o iş 
yerine daha yararlı bir kişi olsun ve o işyerinin ihtiyaçlarına 
tam olarak cevap verebilsin. 

Bugün Okuma-Yazma seferberliği gibi, sanayi içi eğitim se¬ 
ferberliğine büyük bir ihtiyaç vardır. Bu husus hasırlanmakta dan 
yeni Plânda yer almalıdır. İşçi sendikaları,işverenler ve hükümet 
temsilcilerinden oluşacak bir kurul, düz işçiden nitelikli işçi¬ 
ye kadar, meslek kademelerini ve çeşitlerini tesbit etmeli ve bu 

alanda eğitim programları, planlanalı ve uygulamaya koymalıdır. 
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Bir Başka önemli konu da,zamanında eğitim fırsatından yarar¬ 
lanamayanların sayısının çok yüksek olmasıdır. Örgün eğitim kap¬ 
samı dışında kalmış bu potansiyeli yaygın eğitim sistemi ile kı¬ 
sa sürede beceri kazandıracak kurslara tabi tutmak ve istihdam 

alanına dahil etmek temel ilke olmalıdır. . 

Çırakların eğitimi de ayrı bir önem, arsetmektedir. Temel eğiti¬ 

min ikinci kademesine devam edemeyen, etmeyen ya da çeşitli neden¬ 

lerle bu kademenin herhangi bir sınıfından okulu terkedenlerin 

oluşturduğu 12-15 yaş düzeyindeki çoğunluğun önemlice bir kısmı 
çıraklık yolu ile bir meslek kazanmak ve kendilerine bir gelecek 
kurmak çabasına girmektedir. Çalışma hayatında çırak ve kalfa 

olarak çalışanların sayısının çok fazla olması konunun önemini 

ortaya koymaktadır. 

Türkiye çıraklık eğitimine geç başlamış olmakla büyük kayıp¬ 
lara uğramıştır. Bugün de bu alandaki gelişmeler henüz ümit verici 
düzeye gelmemiştir. Çırakların iyi yetiştirilememiş olmasının eko¬ 

nomimizi olumsuz yönde etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu bakım¬ 
dan hazırlanacak olan yeni Plârida çırakların eğitimine gereken ö- 
nem verilmeli ve bu büyük potansiyelin daha rasyonel olarak değer¬ 
lendirilmesi için temel ilkeler belirlenmeli ve çıraklık eğitim 
sistemi devle.t, işçi, işveren ve eğitim kurumlan arasında işbir¬ 
liği esasına göre düzenlenmelidir. 
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SOKUÇ VE TEKLİFLER 

- Meslekî ve teknik eğitifi çok yönlü işbirliğini gerektiren 
bir hizmet alanıdır. Bu alandaki gelişmeler henüz arzulanan sevi¬ 

yede değildir. Mesleki ve teknik öğretim sorunlarının başında öğ¬ 
retmenlerin durumu gelmektedir. Özellikle öğretmenler fabrikalar¬ 
da veya işyerlerinde araştırma yaparak tecrübe ve bilgilerini ar¬ 

tırabilme imkânını elde etmeli, ayrıca, meslekî ve teknik öğreti¬ 
me ait yatırımlar ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde hedeflenme¬ 

lidir. Gerçekleşme oranı ise tam olmalıdır. Aksi takdirde, bugün¬ 

kü sorunlarımız önemini korumaya devam edecektir, 

- Önem verilmesi gereken bir başka konu da işyeri eğitimidir. 
Kısa sürede beceri kazandırabilecek bu eğitim sistemi işçi ve iş- 
verenlerce müştereken plânlarımalı ve geliştirilmelidir. 

. Sonuçta, kalifiye işçi eğitimi, mevcut kalifiye işçilerin 

yeniden eğitimi hızlandırılmış üst ve orta kademe sevk ve ida¬ 

reci eğitiminin yapılması ile hem kalkınma hami emiz daha rahat 

gerçekleşecek, hem de ekonominin dış rekabette başarılı olması 
sağlanmış olacaktır, 

- Eğitim kurumlan ile işyerleri arasında bir köprü kurulma¬ 

lıdır. Eğitim-istihdam ve üretim üçlüsü uyumlu bir gelişmeye yön¬ 
lendirilmelidir. 

- Millî Eğitim Bakanlığında, kapasite darlığı sebebiyle be¬ 

lirli sayıda işçi çalıştıran kamu ve öze-l sektör kuruluşlarında 

gece ve gündüz (çı rak-kalfa-usta) eğitimi yaptıracak okulların 
açılması ve bu okulların Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği 
yapması yeni Flânfla dikkate alınmalıdır. 



Kalkınmada önemli bir unsur olan nitelikli insangüeünün ye¬ 
tiş tirilebilne si için yüksek öğretim sistemindeki dağınıklık ve 

farklılığın giderilmesi ve Yüksek Öğretim Kuramlarının çağdaş bilim, 
araştırma, eğitim ve teknoloji esasına göre koordineli bir şekil¬ 
de çalışma! arında zorunluluk bulunmaktadır. 
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