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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkiiatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici öze! ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, öze! 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 
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SUNUŞ 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
kapsamında oluşturulan "İşgücü Piyasası, Çalışma Yaşamı, İstihdam 
ve İşsizlik" Özel İhtisas Komisyonu'nun üç alt komisyonundan biri 
olan "İşgücü piyasası, istihdam ve işsizlik" Alt Komisyonu, DPT, 
DİE, IIBK, Türk-İş, TİSK, MPM, Maliye Bakanlığı, Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sakarya Üniversitesi 
İktisadi Bilimler Fakültesi, ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederakyonu Araştırma Enstitüsü (TESAR)'nde görevli üyelerin 
kişisel katkılarıyla çalışmalarını yürütmüştür. 

Türkiye'nin gündemindeki belki de en önemli sorunlardan 
birini oluşturan istihdam ve işsizlik gibi bir konu üzerinde 
çalışmanın bilinciyle Alt Komisyon çalışmalarını büyük bir 
titizlikle sürdürmüş ve sonuçlandırmıştır. İşçi ve işveren gibi 
farklı kesimlerin yer aldığı bir komisyonda çalışmaların tam bir 
anlayış ve uyum içinde yönetilmiş olması alt komisyon 
çalışmasının başarılı bir yönü olarak değerlendirilebilir. 

Rapor 6 ana bölümden oluşmaktadır. İşgücü piyasası, istihdam 
ve işsizliğin bugünkü durumunun verildiği giriş bölümünün 
ardından istihdamın ekonomik politikalar, bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler ve eğitim ile ilişkisi 3 ayrı bölümde indelenmektedir. 
işgücü piyasasının yapısı ve işleyişinin incelendiği 5. bölümü, 
işgücü piyasası bilgi sisteminin ele alındığı 6. bölüm 
izlemektedir. ^ Genelde her bölüm mevcut durumu incelenmesi ve 
önerilen şeklinde iki alt bölümden oluşmaktadır. 

Alt Komisyon toplantılarına katılarak gerek sözlü gerekse 
yazılı görüşleriyle rapor hazırlamasında en büyük paya sahip olan 
üyelerin tümüne ve çalışmanın tüm aşamalarında değerli görüş ve 
katkılarını esirgemeyen DPT uzmanı Sayın Yusuf IŞIK'a teşekkürü 
bir borç bilirim. 

MART 1994 

Dr.Ali BALAMİR 
İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik Özel 

İhtisas Alt Komisyonu Başkanı 
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YÖNETİCİ ÖZETİ VE SONUÇ 

Hızlı nüfus artışı, tarımdan sanayiye geçiş sürecinin 
sürmesi gibi nedenlerle Türkiye'de işgücü arzı hızlı bir artış 
potansiyeline sahiptir. Diğer taraftan işgücüne katılma oranları 
ve özellikle kadınların işgücüne katılma oranı, düşmeye devam 
etmektedir. Kırsal alanlardan kentlere göç, okullaşma oranlarının 
artışı gibi faktörlere bağlı olan bir eğilimin devam etmesi 
nedeniyle işgücü arzı artışı bugüne kadar sınırlı kalmıştır. 
Ancak belirli bir süre sonra işgücüne katılma oranlarının tekrar 
yükselmeye başlamasıyla birlikte işgücü arzı artışı 
hızlanacaktır. Nüfus artışının sınırlandırılması konusunda aile 
planlaması uygulamalarının etkisi yadsınamaz olmakla birlikte, 
temelde toplumun sosyo-ekonomik gelişmesiyle yakından ilişkili 
olan hızlı nüfus artışı olgusunun ancak uzun vadede bir dengeye 
ulaşması beklenir. Bugün ülkemizde istihdam yapısının en çarpıcı 
özelliği tarımın payının yüksekliğidir. Ancak tarımdaki yüksek 
istihdam düzeyinin önümüzdeki yıllarda da sürmesi beklenemez. 
Genelde göreli olarak yüksek bir büyüme hızının gerçekleşmesine 
rağmen, imalat sanayii yatırımlarının düşük düzeyde seyretmesinin 
de etkisiyle sanayi ve hizmetler sektörlerinde işgücü talebi 
artışı potansiyel işgücü arzındaki artışı karşılayacak nitelikte 
değildir. 

Türkiye'de 1993 yılı Nisan ayında %7,2 olarak ölçülen 
işsizlik oranının OECD ülkeleri ortalamasının biraz altında 
olduğu İspanya gibi bazı OECD ülkelerindeki işsizlik oranından 
ise çok daha düşük olduğu gözlenmektedir. Ancak Türkiye'deki 
işgücü piyasasının yapısı diğer OECD ülkelerine göre önemli 
farklılıklar göstermektedir. Tarımın payının yüksekliğine ek 
olarak işgücü piyasasındaki kurumsallaşma düzeyinin genelde çok 
daha düşük olduğu Türkiye’de eksik istihdam olgusu da işsizlik 
kadar önem taşımaktadır. İşsizlik + eksik istihdam nedeniyle atıl 
durumda bulunan işgücü toplamı %14'e ulaşmaktadır. 

Diğer taraftan, kentlerdeki kadınlarda işsizlik oranının 
yüksekliği ve gençlerin ve uzun süreli işsizlerin işsizlik 
içindeki payının yüksek olması gibi faktörler nedeniyle 
işsizliğin bileşimi de kaygı verici nitelikler taşımaktadır. 

İstihdam artışının yeterli düzeye çıkarılması makro-ekonomik 
politikaların niteliğiyle yakından ilişkilidir. Bir taraftan 
makroekonomik istikrarın sağlanması istihdam yaratıcı ekonomik 
faaliyetlerin gelişimi açısından vazgeçilmez bir faktördür. Diğer 
taraftan sanayileşmenin sürdürülüp gelişmesini sağlayacak bir 
makro-ekonomik politikalar çerçevesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
bağlamda kilit unsur yatırımların, özellikle de imalat sanayii 
yatırımlarının istikrarlı bir şekilde göreli olarak yüksek 
düzeyde seyretmesi olacaktır. 
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Yatırımların teknolojik yapısı da kritik bir faktördür. 
Uluslararası rekabetin gerisinde kalmamak için ve özellikle orta 
ve uzun vadeli istihdam perspektifi açısından Türkiye'nin 
bilimsel ve teknolojik gelişmesini çok daha yüksek bir düzeye 
çıkaracak bir sıçrama yapması zorunludur. Şu anda teknolojinin 
Türkiye'ye dağınık bir şekilde girmesi ve geliştirilmemesinin de 
etkisiyle, teknoloji faktörüyle bağlantılı olarak ortaya çıkan 
istihdam azalışını telafi edecek faaliyetler yaratılmamaktadır. 
Bu durumda hizmetler sektörü de modernleşmemektedir. Bu eğilimin 
tersine çevrilmesi için ortak bir sanayi ve teknolojik gelişme 
stratejisi oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede enformasyon 
teknolojilerinin geliştirilmesi özellikle kritik bir hedef 
oluşturmaktadır. 

Gerek uluslararası rekabet gücünün gerekse bilimsel ve 
teknolojik gelişmenin geleceği ve dolayısıyla istihdam 
perspektifi işgücünün niteliğinde sağlanacak gelişmelerle 
doğrudan bağlantılıdır. Bugün işgücünün eğitim ve kalifikasyon 
düzeyi genelde çok düşüktür. Bu alanda gelişme sağlanması genel, 
mesleki ve okuldışı eğitim ve yetiştirmede işgücü piyasasının 
ihtiyaçlarını daha fazla dikkate alan kapsamlı düzenlemeler 
gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu bağlamda bilimsel ve teknolojik 
atılımın gerçekleştirilmesi için örgün eğitimde kalitenin 
yükseltilmesine ve müfredatın öğrenciyi düşünmeye, senteze, 
araştırmaya, kendini yenilemeye ve insiyatif kullanmaya olanak 
sağlayacak şekilde yeniden düzenlemeye ihtiyaç vardır. Firma içi 
eğitim ve yetiştirmenin düzeyi de özel bir önem taşıyacaktır. 

Son yıllarda bu alanda sağlanan önemli gelişmelere rağmen 
işgücü piyasasına ilişkin istatistiklerin henüz yeterli düzeye 
ulaşmamış olması istihdam politikalarının oluşturulmasında önemli 
bir darboğaz oluşturmaktadır. Bu_ darboğazın aşılması için 
eşgüdümlü ve yeterli düzeyde bir İşgücü Piyasası Enformasyon 
Sistemi'nin geliştirilmesi zorunludur. Bu sağlanmadan işgücü 
piyasasının dinamikleri de yeterince ortaya konamamaktadır. 

İşgücü piyasası gerek parçalı yapısı gerekse kurumsallaşma 
düzeyinin yetersizliği ve mevcut kurumlarının yeterince 
geliştirilememiş olması gibi faktörler nedeniyle istenen ölçüde 
etkin ve esnek bir işleyişe_sahip değildir. işgücü piyasasının 
işleyişinin güçlendirilmesi İİBK'nın çağdaş işlevlerini yeterince 
yerine getirecek şekilde yeniden yapılanmasını ve bunun için 
gerekli imkanlara kavuşturulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Kırdan kente göçün de körüklediği informal sektör önemli bir 
büyüklüğe ulaşmıştır. Sahip olduğu önemli istihdam potansiyeli 
nedeniyle bu sektörün kayıtlı hale getirilmesini de içeren 
gerçekçi iyileştirme önlemleriyle ele alınması gerekmektedir. 

\ 
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İstihdamı daraltıcı bir etki yapan fonların 
sınırlandırılması olumlu bir etki sağlayacaktır. Çalışma 
saatlerinin verimliliği düşürmeden ve Türkiye koşulları dikkate 
alınarak azaltılmasının denenmesi de yararlı olacaktır. 

Genelde işçi-işveren ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, 
diyaloğun artırılması ve istihdam ve işsizliği de kapsayan üçlü 
danışma mekanizmalarının geliştirilmesi de büyük önem 
taşımaktadır. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle bütünleşme süreci işgücü 
piyasasının daha büyük bir hızla kurumsallaştırılmasını 
gerektirmektedir. 

Arz ve talebin nicelik ve nitelik açısından dengelenmesine 
yönelik faaliyetlerin yanısıra, gerek genelde küçük işletmelere 
gerekse kendi işlerini kurmak isteyenlere destek sağlaması da 
istihdam politikalarının en önemli bileşenlerinden biri haline 
getirilmelidir. Bu çerçevede organizasyon açısından KOSGEB, 
finansman açısından HALKBANK tarafından sağlanması önerilen 
desteklerin sağlam hazırlık ve planlara dayandırılması, 
zorunludur. Bu uygulama KİT'lerin özelleştirilmesi sürecinde 
açığa çıkacak işgücüne istihdam sağlanmasında da önemli bir araç 
olabilecektir. işsizliğin bölgesel boyutu dikkate alındığında bu 
uygulamanın yanısıra, belirli özel istihdam projelerine de 
ihtiyaç bulunduğu ortaya çıkmaktadır. 

(İstihdam ve işsizliği ilişkin daha ayrıntılı öneriler raporun 
ilgili bölümlerinin sonunda yer almaktadır.) 



I. İŞGÜCÜ PİYASASI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK 

1) GİRİŞ 

İstihdam ve işsizlik Türkiye'nin gerek kısa gerekse orta ve 
uzun dönemde çözmesi gereken en önemli sorunlardan birini 
oluşturmaktadır. 

İstihdam ve işsizlik ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısının 
yanısıra uygulanmakta olan makrd-ekonomik politikalara bağlı 
olarak ortaya çıkan bir sorundur. Türkiye'de nüfusun %2,17 gibi 
oldukça yüksek bir hızla artması ve buna bağlı olarak kırdan 
kente hızlı bir göç olgusunun yaşanması ekonominin yeterince 
güçlü olmadığı ülkemizde bu sorunu daha da ağırlaştırmaktadır, 
istihdam edilen nüfusumuzun %45'i aşkın bölümü tarım sektöründe 
çalışmaktadır ve bu oran Türkiye gibi belirli bir gelişmişlik 
düzeyine ulaşmış bir ülke için çok yüksektir. 

İstihdam ve işsizlik açısından önemli diğer bir faktör de 
teknolojidir. Günümüzde,.üretim süreçlerinde yeni teknolojilerin 
kullanımı kaçınılmaz olarak yaygınlaşmaktadır. Ayrıca 
Türkiye'nin, kalkınmasında gelişmiş batı ülkelerini de içeren 
zorlu bir rekabet sürecini hedeflemiş olması da ülkede teknolojik 
açıdan önemli atılımlar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Söz 
konusu rekabet süreci, teknolojik gelişmenin yanısıra 
Türkiye'nin, istihdam konusu da dahil tüm sosyal politikalar 
alanında üyeliğine aday olduğu Avrupa Topluluğu ülkelerinin 
kurumsal düzeyine ulaşmasını gerektirmektedir. 

Yeni teknolojilerin kullanımı, işgücünün eğitimi ve nitelik 
düzeyi sorununu gündeme getirmektedir. İşgücünün nitelik düzeyi, 
teknolojinin üretim süreçlerinde her geçen gün artan önemine 
bağlı olarak ekonominin iç dinamiğinin arttırılmasında ve 
ekonomilerin yeniden yapılandırılması çabalarında bugün çok büyük 
değer taşımaktadır. İşgücünün niteliksel^ yapısının önemli 
göstergelerinden biri eğitim düzeyidir. Ülkemizde işgücünün 
eğitim, yetiştirme ve beceri düzeyi ve dolayısıyla nitelik 
düzeyinin düşüklüğü istihdam ve işsizlik konusunda önemli 
sorunlardan birini oluşturmaktadır. 

Türkiye'de işgücü piyasasının yapısı ve işleyişine ilişkin 
olarak da sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlardan bazıları işgücü 
piyasasının parçalı bir yapıya sahip olması, yeterli esnekliğe 
sahip olmaması, kurumsallaşma düzeyinin düşüklüğü ve istihdam 
hizmetlerinin yeterince sağlanamıyor olmasıdır. 

İstihdam ve işsizlikle ilgili diğer önemli bir sorun da 
işgücü piyasası konusunda düzenli, sağlıklı ve güvenilir güncel 
verilerin, son yıllarda bu alanda sağlanan gelişmelere karşın, 
hala yeterli düzeyde olmamasıdır. Bu durum, işgücü piyasasının 
yeterince ayrımlı bir biçimde tahlil edilmesi, izlenmesi ve 
istihdam ve işsizlikle ilgili kapsamlı politikaların 
oluşturulmasını güçleştirmektedir. 
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2) İŞGÜCÜ-İSTİHDAM-İŞSİZLİK: GENEL DURUM 

a) IŞGUCU ARZI 

Henüz yeterli hassasiyet düzeyinde olmamakla birlikte 
geliştirme çalışmaları sürdürülen DİE Hanehalkı İşgücü Anketleri 
(HIA) verilerine göre Türkiye'de 15+ yaştaki işgücü, 20.080 bin 
kişidir (HİA, Nisan 1993) ve işgücüne katılma oranı (IKO) 
%55.3'tür. 

TABLO : 1 - Sivil işgücü, Sivil istihdam ve işgücüne Katılma 
Oranı 

(15+Yaş) (Bin Kişi) 

1990 1991 1992 
1993 

(Nisan) 

İşgücü 19.954 19.967 20.196 20.080 

İstihdam 18.364 18.421 18.600 18.633 

İşgücüne 
Katılma Oranı (%) 

Toplam 56, 7 56, 2 55, 5 54, 3 

Erkek 79, 7 78, 4 78, 1 77, 0 

Kadın 34, 7 34, 2 33, 1 31, 8 

Kaynak : DİE 

Tablo l'de de görüldüğü gibi İKO'da önemli sayılabilecek bir 
düşüş sürmektedir. Bu düşüş kadınlarda daha hızlıdır. IKO'daki 
düşüşü açıklayan nedenler arasında kırsal alanlardan kentlere 
göç, okullaşma oranlarının hızla artmaya devam etmesi gibi 
faktörler yer almaktadır. Umudu kırılmış işsizler de kısmen bu 
faktörlere eklenebilir. 
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Türkiye'de işgücü göreli olarak gençtir. 35 yaşın altındaki 
işgücü (15+) toplamın yüzde 53'ünü 25 yaşın altındakiler de 
yüzde 26'sını oluşturmaktadır. Kadınların işgücü içindeki payı 
yüzde 30'a varmakla birlikte bu pay kentlerde yalnızca 17.5, 
ücretsiz aile işçiliğinin yaygın olduğu kırsal alanlarda ise 
yüzde 40'dır. OECD ülkelerinde erkeklerin IKO yüzde 82.6, 
kadınlarınki yüzde 60'a ulaşmıştır. 

Eğitim durumu açısından incelendiğinde,Türkiye'de işgücü 
arzının yüzde 76'sının azami eğitim düzeyinin ilkokul mezunluğu 
olduğu görülmektedir.Bu orandan da anlaşılacağı gibi işgücünü 
eğitim düzeyi diğer OECD ülkeleriyle kıyaslandığında çok 
düşüktür. Bununla birlikte Türkiye'de çalışma çağındaki nüfus, 
kısmen okullaşma oranındaki artışa da yansıyan önemli bir 
dinanizme sahiptir. 

Türkiye'de işgücünün verimlilik düzeyi de diğer OECD 
ülkelerine oranla oldukça düşüktür. Bunda eğitim düzeyinin 
düşüklüğü, sermaye donanımı, teknoloji düzeyi ve yönetim 
işlevinin yetersizliği, tarım sektörünün istihdam içindeki 
ağırlığının yüksek olması, tarım dışı sektörler içinde informal 
kesimin önemli bir paya sahip olması gibi faktörlerin etkisi 
bulunmaktadır. 

Nüfus artış hızının yüksek olması İKO'nmdaki düşüş 
nedeniyle henüz yeterince ortaya çıkmamış olan işgücü arz 
fazlasının doğmasına kaynaklık etmektedir. 1990-92 arasında yılda 
ortalama %15 oranında artış gösteren sivil işgücü arzının 2000'li 
yıllara doğru hızlanması beklenmektedir. Tarım sektöründe 
istihdamın giderek azalması kaçınılmaz olduğundan sorunun yükü 
hızlı şehirleşmeye paralel olarak tarım dışı sektörlere ve sanayi 
üzerine kaymaktadır. 

b) İŞGÜCÜ TALEBİ 

DİE Nisan 1993 HIA sonuçlarına göre Türkiye'de 15+ yaştaki 
toplam istihdam yaklaşık 18.6 milyon kişidir. 

İstihdamın sektörel dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo : 2 - Sektörel İstihdam 

Sektörler 1990 1991 1992 1993 (Nisan) jtj 

Tarım 8.731 8.714 8.169 8 . 758 

Sanayi 2 .773 2 .837 3 .047 2.751 

Hizmetler 6 . 860 6 . 870 7 .285 7.124 

TOPLAM 18.364 18 .421 18 .600 18.633 1 )%t 
Kaynak : DİE 

Nisan 1993 itibariyle istihdamdaki sektörel paylar şöyledir. 

Tarım %47 Sanayi %15 Hizmetler %3 8 

Ülkemiz, tarımın istihdamdaki payı açısından gelişmiş 
ülkelerin yüzyıl önceki durumuna benzemektedir. Ancak son on 
yıllık dönemde tarımın istihdamdaki payında gözlenen göreli düşüş 
eğilimi gecikmiş bir dönüşümün göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Burada hizmetler sektörünün payının yüksekliği daha 
gelişmiş, ileri teknolojili ülkelerden farklı olarak ileri bir 
sanayiyi besleyen, bilim ve teknoloji bileşeni yüksek bir 
hizmetler sektörünün varlığı anlamına gelmemektedir. 

İstihdam edilenlerin statüleri incelendiğinde Türkiye'de 
ücretli kesimin istihdam içindeki oranının çok düşük olduğu, buna 
karşılık kendi hesabına çalışanların ve ücretsiz aile işçilerinin 
önemli bir paya sahip olduğu gözlenmektedir. Toplam istihdam 
içinde ücretli çalışanların oranı %36'dır. Bu oran örneğin; 
ABD'de %90, Hollanda'da %81'dir. Kendi hesabına çalışanlar ve 
işverenler toplam istihdamın %30'unu oluşturmaktadır. Bunların 
%55 tarım sektöründe yer almaktadır. Ücretsiz aile işçilerinin 
istihdam içindeki payı yıllar içinde azalmakla birlikte hala 
toplam istihdamın üçte biri bu kesimden oluşmaktadır. Tarımdaki 
ücretsiz aile işçilerinin yüzde 75'i kadındır. 
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İstihdamın diğer bir yapısal sorunu da informal sektörün 
işgücü piyasalarında önemli bir paya sahip olmasıdır. 

informal sektör ve genelde tüm küçük işletmeler önemli ve 
oldukça esnek bir istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Ancak bu 
sektörün modernleşme ve kurumsallaşma yönünden geliştdirilmesi 
gerekmektedir. 

İşgücü talebinin nitelik açısından gelişiminin eldeki 
verilerle yakından izlenmesi güçtür. Nitelikli işgücü talebinin 
ancak küçük bir bölümü İİBK kanalıyla karşılanmaktadır. Nitelikli 
işgücü talebinin gelişimi işgücü piyasasının daha önce değinilen 
parçalı yapısını yansıtan düzensiz bir yapıdadır. (Bu konuya 
ilerideki bölümlerde tekrar değinilmekte, yurtdışı işgücü talebi 
ise ayrı bir alt komisyonun raporunda ele alındığı için burada 
incelenmemektedir.) 

c) İŞSİZLİK 

Tarımın ekonomideki rolü sanayileşme ve kalkınma sürecindeki 
iyileşmelere bağlı olarak azalmakla birlikte, başta sınai olmak 
üzere yatırım miktarında sürekliliğin sağlanamaması ve tarımsal 
yapıyı hızla değiştirecek yatırım türlerinin yeterli düzeye 
ulaştırılamaması, bugün hala tarım kesimindeki işgücü fazlasının 
tarım dışı kesimlerce yeterli ölçüde istihdam edilmemesine neden 
olmaktadır. 

Türkiye'de işsiz sayısı DİE Nisan 1993 HIA verilerine göre 
(15 + yaş) % yüzde 7,2'dir. Bu oranın düşük olmasının önemli 
nedenlerinden biri ücretlilerin toplam işgücü içindeki payının 
düşük olmasıdır. Ülkemizde eksik istihdam olgusu da işsizlik 
kadar önem taşımaktadır. Aynı verilere göre eksik 
istihdamdakilerin toplam işgücüne oranı %6.6'dır. Böylece 
"İşsizlik-Eksik İstihdam Nedeniyle Atıl Durumda Bulunan İşgücü 
Oranı" %13.8'i bulmaktadır. Tablo 3'de yansıtılan bu yaklaşım 
Türkiye'de istihdam yetersizliği olgusunun boyutlarını salt 
işsizlik parametresine göre daha kapsamlı bir biçimde ortaya 
koymaktadır. OECD ülkelerinde işsizlik ortalaması yüzde 8.5'e 
yaklaşmaktadır. İspanya ve Danimarka'da bu oran %20 düzeyindedir. 



Tablo : 3 - İşsizlik ve Eksik İstihdam 

(15 + yaş) 

1990 
Ekim 

1991 
Nisan 

1992 
Ekim 

1992 
Nisan 

1992 
Ekim 

1993 
Nisan 

İşsiz Sayısı (Bin kişi) 1.482 1.476 1.618 1.611 1.581 1.448 

İşsizlik Oranı (%) 7,3 7,3 8,2 8,0 7,8 7,2 

Eksik İstihdam 
Oranı (%) 7,0 7,3 6,5 7,9 7,3 6,6 

İşsizlik+Eksik İstihdam 
Nedeniyle Atıl Durumda 
Bulunan İşgücü Oranı (%) 14,3 14, 6 

/ 

14,7 15,9 15, 1 13,8 

Kaynak : DİE 

İşsizlik oranı kentlerde %11'i bulurken kırsal alanlarda 
%4,4 düzeyinde kalmaktadır. Kentlerde 25 yaşın altındaki 
üniversite ya da lise mezunu gençlerde işsizlik oranının %30'u 
bulması Türkiye'de işsizlik sorununun ciddiyetini göstermektedir. 

Erkeklerin işsizlik oranı kentlerde %9,6 kırsalda ise 
%6,1'dir (Ekim 1992). 

Kentlerdeki kadınlarda İKO çok düşük buna karşılık işsizlik 
oranı Tablo 4'te görüleceği gibi yüksektir. 

Tablo : 4 - Kadınların İKO ve İşsizlik 
Oranı 

(15+Yaş) 

Türkiye Kent Kır 

İKO (%) 33,4 17,1 51,7 

İşsizlik 
Oranı (%) 

7,4 20,5 2,5 

Kaynak : DİE, 
Ekim 

Hanehalkı 
1992 

İşgücü Anketi, 
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Toplam işsizlerin yaklaşık %30'unu 25 yaşın altındaki 
gençler oluşturmaktadır. işsizlerin %45 kadarı bir yıldan fazla 
süredir, %45'i de ilk kez iş aramaktadır. İş bulma umudunu 
kaybettiği için iş aramayan ancak işbaşı yapmaya hazır olanların 
sayısı Ekim 1992'de 100 bin kişi olarak ölçülmüştür. Ancak bu 
sayının daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. İşsizlerin 
%50'sinden fazlası niteliksiz işgücü konumundadır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun konuya ilişkin istatistiksel 
verileri aşağıda Tablo 5'te sunulmaktadır. 

Tablo : 5 - İİBK Kayıtlarına Göre İstihdam 
ve İşsizlik (Ocak-Temmuz 1993) 

Erkek Kadın Toplam 

Başvuru 255.705 69.319 325.024 
Açık Iş 133.756 37 .403 171.159 

Kamu 112.730 7 . 917 120.647 
Özel 21.026 29 .486 50.512 
Toplam 

İşe Yerleştirme 130.291 37.075 167.366 

Kayıtlı İşsiz 551.847 107.044 658.891 

Kaynak : İİBK 

İİBK kayıtlarının en çarpıcı yönlerinden biri açık işler 
içinde özel sektör işlerinin payının düşüklüğüdür. 

Bölüm 5'teki önerilerde de belirtildiği üzere İİBK'nm 
çağdaş bir istihdam kurumunun işlevlerini yerine getirebilecek 
şekilde yeniden yapılanması ve güçlendirilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

d) PERSPEKTİF 

İşgücü piyasası ve istihdam imkanları ile işsizliği 
önümüzdeki dönemde etkilemesi beklenen faktörler ve gelişmeler şu 
şekilde özetlenebilir : 

Tarımdan sanayiye geçiş süreci hızlanarak devam edecek ve bu 
istihdam üzerinde yeni bir baskı unsuru oluşturacaktır. 
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Son iki yıldır kaydedilen göreli olarak yüksek büyüme 
hızlarına rağmen, özellikle imalat sanayii yatırımları genelde 
istihdam yaratma perspektifi açısından kritik bir faktör olma 
niteliğini korumaktadır. 

Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırması için 
zorunlu teknolojik gelişmeyi gerçekleştirmesi vazgeçilmez bir 
hedeftir. Bu hem ileri teknolojili sanayilere yönelinmesini, hem 
de mevcut sanayilerde daha ileri teknolojiler uygulanmasını 
içerecektir. Geleneksel sanayi ve yöntemler belirli bir ölçüde 
varlıklarını koruyacak olmakla birlikte ve turizm gibi hizmet 
ağırlıklı sektörlerde yeni imkanlar gelişmeye devam etmekle 
birlikte söz konusu teknolojik dönüşüm de istihdam üzerinde baskı 
oluşturacaktır. Bu teknolojik dönüşüm Türkiye kaynaklı bir 
teknoloji geliştirme süreci çerçevesinde gerçekleştiği sürece 
istihdam açısından olumlu etkileri de o ölçüde çok, olumsuz 
etkileri sınırlı olacaktır. 

Teknolojik gelişme süreci ilerledikçe insangücü yetiştirme 
hedefleri giderek daha kritik bir nitelik kazanacaktır. 

Ekonomi ve özellikle yatırım ve teşvik politikaları ile 
istihdam arasındaki ilişki giderek daha da önem kazanacak, sosyal 
ve ekonomik politikalar arasındaki eşgüdümün önemi de artacaktır. 

İşgücüne katılma oranlarındaki düşme eğiliminin orta vadede 
tersine çevrilmesi beklenir. Bu nedenle orta vadede istihdam 
yaratma hedeflerinin daha da genişletilmesi gerekecektir. 

Orta ve küçük ölçekli işletmelerin kurumsallaştırılıp 
geliştirilmelerinin önemi artacaktır. 

Aktif işgücü piyasası önlemlerinin hem istihdamı artırma hem 
de insangücü alanındaki hedefler nedeniyle kapsamlı bir şekilde 
geliştirilmesine ihtiyaç olacaktır. 

Yerel ekonomik kaynakların harekete geçirilmesi ile istihdam 
artışı arasındaki, ilişkinin önemi artacaktır. 

Çalışma saatlerinin kısaltılması, kısmi zamanlı çalışma gibi 
önlemlerin hukuki boyutlarıyla birlikte aktif bir biçimde 
değerlendirilmelerine ihtiyaç doğacaktır. 

Türkiye'nin genelde başta OECD ülkeleri olmak üzere dünya 
ekonomisi ile, üyelik başvurusu doğrultusunda da AT ile daha 
ileri bir bütünleşme eğilimi istihdam alanını da içeren kapsamlı 
ekonomik ve sosyal önlem, girişim ve düzenlemeler 
gerektirecektir. Bunlardan en gakını AT ile gümrük birliği 
sürecinin gerektirdiği adımlardır. 

11 



II. TÜRKİYE'DE MAKRO-EKONOMİK POLİTİKALAR VE İSTİHDAM 

a- GENEL 

Türkiye'de izlenen makro-ekonomik politikaların istihdam 
üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde iki farklı dönemdeki 
gelişmelerin incelenmesi yararlı olacaktır. 

Bu iki dönemin her birinin temel politika uygulamaları ve 
sonuçları önümüzdeki yıllar için tümüyle uygulanabilir bir model 
niteliğinde olmamasına karşın ve dünyanın ve Türkiye'nin ekonomik 
gelişme yapısında köklü değişiklikler ortaya çıkmış olmakla 
birlikte, bunların oluşturulacak yeni makro-ekonomik politikalar 
için titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Dış ticaret ve sanayileşme stratejilerine ilişkin teorik 
çerçeve, ithal-ikamesine yönelik politikaların göreli faktör 
yapısını bozduğu, sermaye yoğun teknolojiyi özendirdiği bunun 
sonucu olarak da istihdamda yeterli artışı sağlayamadığı 
yönündedir. Türkiye'de 1980 öncesinde aşırı değerlenmiş kur ve 
reel faiz oranlarının düşüklüğü, sermayenin göreli fiyatının 
ucuzlamasına yol açmış başta kamu sektörü olmak üzere imalat 
sanayiine yönelik yatırımlarda sermayenin yoğun kullanımına neden 
olmuştur. 

Dışa dönük startejilere yönelik teori ise, ithal ikamesinin 
aksine sektör önceliklerinin ülkenin mukayeseli üstünlüklerine 
göre şekillendiğini ve göreli faktör yapısındaki bozuklukların bu 
strateji ile giderilebileceğini iddia etmektedir. Ülke eğer emek 
zengini ise, alt sektörlerin, bu türden politikaların uygulanması 
halinde emek yoğun bir üretim yapısına ulaşacağını, bu durumun da 
istihdam ve gelir dağılımı üzerinde olumlu etkileri olacağını 
belirtmektedir. 

Türkiye'nin 1980 öncesinde uzun bir dönem uyguladığı ekonomi 
politikası genel hatlarıyla ithal ikamesine yöneliktir. Bazı 
yıllar bu politikanın gereklerine ters politika uygulamaları 
olmasına karşın, 1980 öncesi ekonomiyi, dışa kapalı, göreli 
faktör piyasalarına ciddi müdahallelerin olduğu bir yapı olarak 
değerlendirmek mümkündür. Bu dönemde ekonomik kalkınma hedefinde 
sanayileşme sürekli olarak ön planda tutulmaya çalışılmış, bu 
politikanın sonucunda imalat sanayiine yönelik yatırımlar toplam 
yatırımlar içinde önemli bir pay almıştır. ithal ikamesinin 
birinci aşaması 1970'li yılların başında tamamlanmış, ikinci 
aşaması olan ara ve yatırım mallarına yönelik üretim yapısı 
1980'lere kadar olgunlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu dönemde 
sanayi üretiminde büyük artışlar sağlanmış ve ciddi sorunlarına 
karşın sanayinin kurulu kapasitesinde önemli ilerlemeler elde 
edilmiştir. 
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1980 yılına gelindiğinde, ölçek ekonomilerinden 
faydalanabilmek için yurtiçi pazarın büyüklüğünün yetersiz 
kalması ve ekonominin dışa kapalı olması nedenleriyle üretim 
kapasitesinin massedilme yeteneğinin azalmasının maliyetler 
üzerinde yarattığı baskı, ithal-ikamesinin ikinci aşamasında 
oluşturulan üretim yapısının ara ve yatırım malı girdilerinde 
ithalat gereksinimini arttırması sonucunda, döviz ihtiyacının 
artması, izlenen borçlanma-özellikle dış borçlanma 
stratejisindeki yanlışlıklar ve 1973 yılından itibaren dünya 
ekonomilerinin karşılaştığı ciddi ve çok boyutlu dış şoklar, ülke 
ekonomisini büyük bir darboğaza sokmuş ve 24 Ocak Kararları 
olarak adlandırılan makro ekonomik politikalarla dışa açılma 
süreci başlatılmıştır. 

Bu yeni politikalar temel olarak, ithalatın liberalizasyonu, 
gerçekçi kur ve faiz politikası ile sermayenin göreli fiyatındaki 
düşüklüğün ortadan kaldırılması, devlet sübvansiyonlarının 
azaltılması ve reel ücretlerin düşürülmesine yöneliktir. Bu 
politikaların önemli bir kısmı sermaye yoğun yatırımları 
caydırıcı ve istihdamı arttırıcı bir karakterdedir. 1986 yılından 
itibaren mali piyasaların serbestleştirilerek dışa açılması ve 
yabancı sarmayenin yerli sermaye ile aynı teşvik, politikasına 
tabi kılınması da belirli bir çerçeveye göre yatırımları, 
dolayısıyla istihdamı 1980 öncesine göre, daha fazla arttırıcı 
politika uygulamalarıdır. 

1980 öncesi ve sonrasında uygulanan iki ayrı temel rnekro 
ekonomik politika uygulamasının istihdam üzerindeki etkileri 
değerlendirildiğinde, daha önce belirtilen teorik beklentilere 
uygun sonuçların Türkiye'de gerçekleşmediği gözlenmektedir. 

Ele alman dönemlerde istihdamın ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirilmesi için yeterli düzeyde sağlıklı veri 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla aşağıda belirtilen sayısal 
değerlendirmelerin ancak eğilimlerin ortaya konması şeklinde 
algılanması gerekmektedir. 10 yıllık periyodlar itibariyle toplam 
istihdamdaki artışın en yüksek olduğu dönem 1950'li yıllardır. Bu 
dönemin tarım toplumundan çıkışın sağlanmaya çalışıldığı önemli 
bir zaman dilimini ifade etmesi ve yatırımların önceki dönemlere 
göre artışlar göstermesi bu sonucun nedenlerindendir. Tarımın 
makinalaşmaya başlamasına karşın, tarım alanlarındaki önemli 
artışa paralel olarak 10 yıllık dönemler içinde tarımın istihdam 
içindeki payının yükseldiği tek dönem, yine 1950'li yıllardır. 
İthal ikameci politikaların daha yoğun ve sistematik olarak 
uygulandığı, planlı dönemin başladığı 1960-1980 yılları arasında 
gerek toplam istihdamın, gerekse imalat sanayiinde istihdamın 
artış oranları 1980'li yıllardan daha yüksek olarak 
gerçekleşmiştir. Bu sonuç bilinen teorik çerçeveye ters bir 
durumdur. 1960'lı yıllarda toplam istihdam ve imalat sanayiindeki 
istihdamın artış oranları sırasıyla yılda %1,19 ve %4,54'dür. Bu 
oranlar 1970'li yıllarda yine sırasıyla yılda %1,66 ve %4,3'dür. 
Dışa açılmanın gerçekleştirilmeye çalışıldığı ve uygulanan makro- 
ekonomik politikaların genel olarak emek yoğun üretim yapısını 
özendirmesi beklenen 1980'li yıllarda ise gerek toplam istihdam 
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gerekse imalat sanayiindeki istihdam artışları önceki iki dönemin 
oldukça gerisinde kalmıştır. Bu dönemde, bu oranlar sırasıyla 
yılda %1,04 ve %2,93'dür. Bu oranlar, 1980-1989 döneminde sabit 
sermaye yatırımlarının daha çok hizmetler sektörü gibi emek-yoğun 
alanlara yatırılmasına karşın, hizmetler sektöründeki yıllık 
istihdam artışının imalat sanayiinin altında kalarak yılda %2,7 
olarak gerçekleşmesi, 1980 sonrası izlenen mekro-ekonomik 
politikalardan beklenen sonuçların elde edilemediğini 
göstermektedir. 

Bu sonuçlar konunun, yalnızca iktisat teorisinin çizdiği 
çerçeve ile açıklanamayacağını, istihdamı etkileyen faktörlerin 
daha ayrıntılı ve farklı bir anlayışla ele alınmasının 
gerekliliğini göstermektedir.ilk olarak, 1960'lı yıllarda reel 
ücretlerin arttırılarak satmalma gücünün yükseltilmesine yönelik 
politikalar, istihdam artışında önemli rol oynamıştır. 1960 ve 
1970 dönemleri birbirleriyle karşılaştırıldığında ise, 1970'li 
yıllarda yüksek marjinal sermaye hasıla oranlarına sahip 
sektörlere önem verilmesi ve reel faiz oranlarının 1960 dönemine 
göre daha yüksek negatif değerler alması sonucunda sermaye yoğun 
üretim tekniklerinin bu dönemde daha fazla kullanılmasının imalat 
sanayiindeki istihdam artışını önemli ölçüde azalttığı daha açık 
görülmektedir. Bu sonuç alt zaman dilimleri incelendiğinde daha 
açık görülebilir. İmalat sanayiinde katma değer artış hızının 
1967-1973'de yılda %9,8'den 1973-1979 döneminde %4,6'ya düşmesi, 
bu sektördeki istihdam artış hızının da yılda %4,6'dan %1,7'ye 
gerilemesine neden olmuştur. 

1980 Öncesinde uygulanan makro politikalar sanayileşmeyi ön 
plana alan ve bu amaçla toplam sabit sermaye yatırımlarında 
imalat sanayiine ağırlık veren bir özelliktedir. Bu dönemde kamu 
ağırlıklı olmak üzere imalat sanayi yatırımlarının toplam sabit 
sermaye yatırımları içinde %30'lardaki payı 1980'li yıllarda 
sürekli azalarak son yıllarda %17'ye düşmüştür. Bu azalma sadece 
kamunun imalat sanayiinden çekilmesiyle ilgili siyasi otoritenin 
tercihinin ötesinde, özel sektörün imalat sanayii yatırımları 
için de geçerlidir. Bu sonucun ortaya çıkmasına neden olan 
faktörlerin incelenmesi ayrı bir çalışmanın konusu olmakla 
birlikte, kısaca değerlendirilmesi gerekmektedir. Kamu bu dönemde 
sabit sermaye yatırımlarını daha çok alt- yapı yatırımları 
alanında gerçekleştirmiştir. Kamunun özellikle 1980'lerin 
ortasından itibaren, artan kamu harcamalarını kamu gelirleriyle 
karşılamamasıyla başlayan iç borçlanma süresi reel faiz 
oranlarının önemli ölçüde artmasına ve bu sürecin kamunun özel 
sektör yatırım kaynaklarını kendisine yöneltmesine neden 
olmuştur. Bu durum özel sektörün yeni yatırım yapmasını önemli 
ölçüde engellemiştir. Bu olumsuzluğa- Türkiye'de mali 
piyasalarının derinliğinin olmaması ve tasarruf-yatırım 
ilişkisindeki kopukluk da eklenince, özel sektörün sanayici 
kesimi, üretken yeni yatırımlara yöneltmekten çok, ticaret 
sermayesinin davranış alışkanlığı olan kısa dönemli spekülatif 
kar anlayışı davranışlarına itilmiştir. Bu gelişmelere ek olarak, 
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ekonomik kararlarda sürekliliğin ve derinliğin olmaması, ekonomik 
belirsizliklere yol açmış, ekonomik birimlerin geleceğe dönük 
olarak karar vermelerini güçleştirmiştir. Bütün bu gelişmeler 
kaynakların gerektirdiği ölçüde üretken alanlara aktarılamaroasına 
ve sonuçta istihdam hacminin ve niteliğinin yeterince 
gelişememesine neden olmuştur. Bu dönemde, imalat sanayinin 
yeterince desteklenmemesi ve bu sektörden kaynaklanacak itici 
güçten yararlanılamaması, olgunlaşma aşamasına ulaşabilecek 
imalat sanayi sektörlerine güç kaybettirmiştir. 1980'li yıllarda 
desteklenen bazı imalat sanayi sektörlerinde ise önemli üretim 
artışları sağlandığı, bu sektörlerin rekabet güçlerinde önemli 
iyileşmelerin elde edildiği görülmektedir. Bunlar tekstil, gıda, 
deri, cam ve bazı dayanıklı tüketim mallarına yönelik 
sektörlerdir. 

1980'li yıllarda dışa açılma stratejisinden beklenen 
sonuçların yeterince elde edilememesinde, dış ticaret politika 
uygulamalarında gerekli alt yapının yeterli düzeyde 
oluşturulamaması, bu konuda sistemli ve uzun vadeli bir 
perspektife sahip olunamaması da etkili olmuştur. İthalatın 
liberalizasyonunun ancak 1980'li yılların ikinci yarısında 
gerçekleşmesi, dışa açılma stratejisinden beklenen üretim 
yapısının ortaya çıkamamasının etkenlerinden biridir. Yine 
ihracat teşviklerinin daha çok sermaye yoğun kesimlere yönelik 
olması da, diğer bir olumsuz durum olarak nitelendirilebilir. 
İhracat içinde sanayii mallarının oranı önemli ölçüde artmakla 
birlikte, bu artış ihracata yönelik yeni yatırımlardan çok 1980 
öncesi kurulu kapasitenin kullanım oranındaki artışlar ve imalat 
sanayiindeki tevsii yatırımları sonucunda sağlanmıştır. 
Dolayısıyla, ihracattaki artışın yeni istihdam yaratma olanağı 
fazla olmamıştır. Dışa açılma stratejisinin gereklerine uygun 
ihracata dönük yatırımların yeterli düzeyde gerçekleştiri¬ 
lememesi, bu stratejiye uygun üretim yapısının ve sektörlerin 
ortaya çıkmasına engel olmuştur. İhracata yönelik yatırımların 
gerçekleştirilememesi sonucunda, 1987 yılından itibaren ihracat¬ 
taki artış oranları ciddi boyutlarda azalmıştır. 

Endüstrileşmiş ülke konumuna ulaşmada imalat sanayiinin 
büyük bir rol oynadığı şüphesizdir. Bu sektörün gelişmesi ve 
toplam üretim içindeki payının artması, işgücü piyasalarında iş 
disiplininin ve işçi-işveren ilişkilerinin daha üst düzeylere 
ulaştırılmasında, iş yaşamının niteliğinin değişmesi, kalitesinin 
yükseltilmesi ve rasyonalize edilmesinin sağlanmasında imalat 
sanayiinin ekonomideki payı önem taşımaktadır. Türkiye'de imalat 
sanayiinin toplam yatırımlar içinde aldığı payın son yıllarda 
önemli boyutlarda azalması, hem istihdam ve iş yaşamı, hem de 
geleceğin endüstrileşmiş ve değişen dünyanın ekonomik gereklerine 
sahip ülke olma koşullarına ulaşma çabaları açısından üzerinde 
önemle durulması gereken bir sorundur. 

Türkiye ekonomisinin belirli ölçülerde dışa açılmasının bir 
zorunluluk haline geldiği 1980'li yıllarda, dışa açılma 
stratejisinin kapsamlı ve sistematik bir yapı içerisinde 
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oluşturulamaması, bu stratejiden elde edilebilecek kazançların 
tam olarak gerçekleşememesine neden olmuştur. Türkiye 
ekonomisinin bugünkü üretim yapısı, sanayileşme sürecinde alması 
gereken uzun bir yol olduğunu göstermektedir. Hem hızla değişen 
dünyanın ekonomik gereklerine uygun, hem de olgunlaşmış sanayi 
yapısını oluşturmaya yönelik bir gelişme stratejisinin birarada 
yürütülmesi gerekmektedir. 

Bu hedefin gerçekleştirilmesi piyasa ekonomisi çerçevesinde 
planlama işlevini de kapsayan yeni bir anlayışın varlığına bağlı 
gözükmektedir. Böyle bir anlayış aynı zamanda esneklik, derinlik 
ve kısa ve orta vadeli hedeflerin birbirleriyle uyumu gibi 
özellikler içermektedir. 

b- MAKRO-EKONOMİK POLİTİKA ÖNERİLERİ 

Endüstrileşme sürecini devam ettirebilmek ve hızla değişen 
dünyanın ekonomik gerçeklerine uygun olarak üretimin yeniden 
yapılandırılması çabalarında başarıya ulaşabilmek için, bu 
hedefleri birlikte realize edebilecek makro-ekonomik 
politikaların bugünden geliştirilmeye başlanması zorunludur. Bu 
politikaların oluşturulmasında, değişen dünyanın temel gelişme 
dinamiklerinin kavranmasının yanısıra, ülkenin içinde bulunduğu 
mevcut ekonomik ve sosyal yapının gerçeklerini çok boyutlu olarak 
ele alan ve bu yapının iyileştirilmesini hedefleyen politikalar 
da aynı ölçüde önem taşımaktadır. 

1990'lı yıllarda Türkiye, temel ekonomik sorunları çözmek 
için kaynak tahsisi, sermaye birikimi, sanayileşme, üretimin 
yeniden yapılandırılması, uluslararası ekonomik ilişkiler ve 
bölüşüm gibi konuları birlikte ele alan, yeni ve çok boyutlu 
iktisat politikaları modelini oluşturmak durumundadır. Bu uzun 
vadeli hedeflerin somutlaştırılarak yaşama geçirilebilmesi için 
zorunlu ve gerekli koşul, ekonominin kısa dönemde istikrarlı bir 
yapıda bulunmasıdır. 

Kısa dönemde, ekonominin işleyişinden istikrarın sağlanması, 
geleceğe yönelik çabaların geliştirilmesine ve ekonominin yeni 
bir yön anlayışına olan ihtiyacının ortaya çıkmasına neden 
olacaktır. Kısa dönemde, ekonomik belirsizliklerin azaltılarak, 
ekonomik karar vericilerin geleceğe yönelik kararlarında güven 
duygusunun geliştirilmesi gerekmektedir. 

Ekonomik kaynakların mümkün olduğu ölçüde popülist 
politikalara ve spekülatif alanlara dağılmasını önleyecek bir 
yapının ve anlayışın geliştirilmesi gerekmektedir. Ekonominin 
büyüme oranlarında istikrarlılığın sağlanması, ekonomik 
kararların kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ile uyum göstermesi 
ve kararların sürekliliği önem taşımaktadır. Kamu gelirlerinin 
arttırılmasına, harcamalarının ise rasyonalizasyonuna yönelik 
köklü tedbirlere ihtiyaç bulunmaktadır. Kaynakların daha çok 
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yatırımlara ve üretken alanlara yönelmesini sağlayacak tedbirler 
ve mekanizmalar geliştirilmelidir. Finans piyasalarının 
işleyişinde tasarruf-yatırım ilişkisinin güçlendirilmesi, son 
yıllarda bu piyasaların büyük çapta spekülatif bir özellik 
kazanması nedeniyle bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bugün gelişmiş ülke ekonomilerinde sinai üretim 
teknolojisindeki değişiklikler, ekonomik birimlerin ölçeğinin 
küçülmesine ve bu birimlerde daha etkin üretim yapılmasına neden 
olmaktadır. Bu önemli gelişmenin yanısıra, diğer bir önemli 
değişme de, yeni teknolojiler için ulusal ekonomilerin yeterli 
büyüklüğe sahip olamaması, bu ekonomilerin pazarın genişletilmesi 
amacıyla uluslararası entegrasyonlara hatta global pazarlara 
yönelme gereğini hissetmeleridir. Bu yönelimi etkileyen önemli 
diğer bir neden de talebin daha kısa zaman dilimlerinde mal 
bazında hızlı değişmesi ve farklılaşmasıdır. Bu durum, esnek 
üretim sistemi diye adlandırılan anlayışın her geçen gün üretim 
yapısında daha etkin olduğunu göstermektedir. Bu yapıda yeni 
ürünler, tasarımlar dolayısıyla da bilgi yoğunluğu önem 
taşımaktadır. Bilgi üretiminin önemi ise, ülkelerin 
"karşılaştırmalı üstünlüklere" sahip olmasından çok "mutlak 
üstünlüklere" sahip olmasının değer taşıdığını bize 
göstermektedir. 

Türkiye önümüzdeki yıllarda henüz tamamlayamadığı ikinci 
sanayi devrimini ve teknoloj i ve bilgi çağının öncüsü olarak 
adlandırılan üçüncü sanayi devrimini bir arada yaşamanın 
çelişkisi içinde olacaktır. Türkiye farklı dönemlere ait 
teknolojileri sektörleri ve sanayileri bugüne kadar geç 
sanayileşen ülkelere benzer biçimde aynı zaman dilimi içinde 
kurmaya çalışmıştır. Bugün de teknoloji ve bilim çağma uygun 
üretim yapısına ulaşabilmek ve bu yöndeki girişimleri toplumda 
yeşertebilmek için, olgunlaşmış bir sınai yapıya, ekonomik ve 
toplumsal değişmenin hızlandırılmasına ihtiyaç vardır. Bu 
anlayışın geliştirilebilmesi, sektör politikalarının 
oluşturulabilmesini, bu politikaların varlığı ise, bilimsel, 
teknik ve sınai yeniliklere açık, ancak aynı zamanda ikinci 
sanayi devrimini de tamamlanamaya yönelik bir üretim yapısının 
orta ve uzun vadeli makro-ekonomik politikalarla bir arada 
oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu politikaların geliştirilmesi 
için iç ve dış kaynak, doğal zenginlik ve nitelikli işgücü 
ihtiyacı gelecek yıllarda önemli oranda artacaktır. Bu sebeple, 
verimliliği artırmak, kuruluşları bu anlayışa uygun olarak 
yeniden şekillendirmek ve yenilikleri üretim yapışana hızla 
sokabilecek dinamik bir yapıya sahip olmak lazımdır. 

Bugünün dünyasında, sadece, katma değeri düşük, geleneksel 
diye adlandırılabilecek; kitlesel üretime ve eski teknolojilere 
dayanan bir üretim yapısını veya bazı hizmet sektörlerinde 
uzmanlaşmayı hedef alan politikalar ile bir ülkenin gelecekteki 
ekonomisini şekillendirmeye devam etmesi, o ülkenin geleceğin 
dünyasında yer almasını engelleyecek bir anlayıştır. Bu türden 
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politikalar, ülkeyi niteliksiz insangücü ve istihdam yapısında 
bırakacaktır. Bilimin ve teknolojik yapının hızla değişmesinde en 
önemli etken, rekabetin ve ürünlere yönelik değişen ve çeşitlenen 
bir talebin varlığıdır. Rekabeti ön plana çıkaran en önemli öğe 
ise, ürünün fiatmdan daha çok teknolojidir. Teknolojinin üretim 
süreçlerinde kullanılabilmesi ise, nitelikli ve yüksek ücretli 
işçi gereksinimine ihtiyaç göstermektedir. Bugün, OECD 
ülkelerinde son yıllarda hızlı artan işsizlikten en fazla 
etkilenen kesimin, diğer durğunluk dönemlerinden farklı olarak, 
netiliksiz işgücünün yanısıra az nitelikli veya yaratıcılık 
gerektirmeyen işlerde çalışan ancak eğitimli işgücünü de 
kapsadığı gözlenmektedir. Nitelikli ve yüksek ücretli emek, 
bugünkü teknolojik devrimin gereklerinin yerine getirebilmek için 
bir zorunluluk ve dolayısıyla rekabetin önemli bir belirleyicisi 
olarak ortaya çıkmaktadır. Gelecekte düşük ücret yapısının ancak 
belirli sektörlerde ve kısa dönemde çeşitli getirileri 
olabilecektir, uzun dönemde bu tür bir yapı, gerçekte ekonominin 
dinamiğinin zayıflılığının bir göstergesi olacaktır. Çünkü düşük 
ücret yapısı genelde düşük nitelikli ürünler yaratabilir, değişen 
yeni üretim süreçlerine bu düşük nitelikli işgücü yapısının uyum 
göstermesi zor olacaktır. 

Daha önce belirtilen teknolojik gelişme ve rekabetin 
öneminin yanısıra, geleceği belirleyecek politikaların; istihdam, 
geri kalmış yörelere yönelik uygulamalar, sosyal göstergelerdeki 
bozuklukların giderilmesi, bölüşüm gibi her biri toplumsal ve 
ekonomik yaşamda önem taşıyan konuları da içermesi gerekmektedir. 

İkinci sanayi devrimi diye adlandırılan ve ülkemizin henüz 
tümüyle ulaşamadığı bu sınai üretim yapısının gelişmesine bağlı 
olarak, istihdamda, özellikle de imalat sanayinde çalışanların 
sayısında artışlar sağlanabilecektir. Katma değer oranı yüksek, 
bilgi ve teknoloji ağırlıklı üretim süreçlerinde girişilecek yeni 
çabalarda ise daha nitelikli, eğitimli bir emek gerekecektir. Bu 
nitelikte emeğin yaratılmasında eğitim en önemli öğedir. Ancak 
eğitim konusuna, sadece teknik bilgiyi, böyiece verimliliği 
artıracak bir anlayış ile değil, bireyleri çok yönlü ve 
derinliğine düşünebilen yaratıcılık yönü gelişkin kişiler 
yetiştirme bakışı ile yaklaşmak gerekmektedir. Bu girişimci ve 
yaratıcılığı olan kuşaklar yetiştirmek için de zorunludur. 

Bu bölümde gelecek yıllarda sanayileşmenin geliştirilmesinin 
ve yeni üretim süreçlerinin oluşturulmasına yönelik makro- 
ekonomik politikaların yönü genel olarak çizilmiştir. Bu 
politikaların özünün ve başarısının göstergesinin de yatırımların 
arttırılması olduğu, istihdamın miktarının ve niteliğinin bu 
politikalar çerçevesinde şekilleneceği açıklanmaya çalışılmıştır. 
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III. TEKNOLOJİ İSTİHDAM İLİŞKİSİ 

a- GENEL 

Teknoloji ile istihdam arasındaki ilişki, teknolojik 
gelişmenin bir çok yönü için geçerli olduğu üzere, karmaşık bir 
nitelik taşımaktadır. Bu ilişki aynı zamanda bilimsel ve 
teknolojik gelişmenin (BTG) toplumsal bir süreç olma özelliğini 
en belirgin bir şekilde ortaya koyan olgulardan biridir. 

Teknolojik gelişmenin istihdam üzerindeki etkisi kaçınılmaz 
olarak işsizlik mi? 

Yeni teknolojilerin ve genelde bilimsel ve teknolojik 
gelişmenin adeta kaçınılmaz olarak işsizlikte önemli artışlara 
yol açıp-açmadığı sorusu gündemdedir. Özellikle 1973 sonrasında 
OECD ekonomilerinde genelde işsizlik oranının büyümenin tekrar 
hızlandığı dönemlerde de göreli olarak yüksek kalması bu soruyu 
anlamlı ve gerekli kılmaktadır. OECD ülkelerinde teknolojik 
dönüşüm 1990'da başlayan durgunluk döneminde de sürmektedir. Bu 
son dönemde OECD ülkeleri toplamında 35 milyon kişi ile ortalama 
olarak % 85 gibi çok yüksek bir orana ulaşan işsizlik, bazı OECD 
ülkelerinde %20'lere kadar yükselmiş ve en önemli birkaç sorun 
arasına girmiştir. Konu ile ilgili analiz çabaları yoğunlaşmaya 
başlamıştır. Teknoloji-İşsizsizlik ilişkisine yönelik yaklaşımlar 
üç görüş çerçevesinde toplanmaktadır: 

1. Teknoloji, sanayi ve ekonominin yapısı bundan böyle düşük 
işsizlik oranları sağlayacak büyüme biçimlerine imkan 
vermeyecektir. Bu olguyu bilerek ona göre hareket etmek 
gerekecektir. 

2. İşsizlik düzeyinin yüksekliği dahil, bugünkü olgular 
geçicidir. Piyasa mekanizmasının işleyişi dengesizlikleri tavsiye 
ederek çözüm sağlayacaktır. 

3. Bilgi yoğun ekonomi ile birlikte yeni bir paradigmaya 
geçilmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişimin ağırlıklı bir 
yer tuttuğu bu dönüşüm için gerekli toplumsal düzenleme 
biçimleri oluşmuş değildir. Bu toplumsal düzenleme ve değişimler 
de gerçekleştirildiği takdirde istihdam artışı da sağlanacaktır. 

BTG'nin önemli ölçüde etkili olduğu bir süreç içinde, 
sanayide, ekonominin bütününde ve sosyal yaşamın belirli 
kesimlerinde bir bakıma tarım ağırlıklı üretimden sanayiye geçişe 
benzeyen çok büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır. Yukarıdaki 
görüşlerden üçüncüsü bu dönüşümün; 

(i) derinliğini, 

(ii) salt kendiliğinden çözüm sağlamayacak ölçüde karmaşık 
yapısını, 
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(iii) toplumsal süreçlerle daha yakından ilişkilendirilmesi 
gereğini ortaya koyması bakımından gerçeğe daha yakın 
gözükmektedir. 

Teknolojik gelişmenin uzun süreli büyük bir işsizliğe yol 
açması kaçınılmaz değildir. Ancak kısa sürede önemli darboğazlar 
ortaya çıkacaktır. Gerek uzun gerekse kısa vadede bu konuda 
ortaya çıkacak sonuç BTG sürecinin yönetiliş şekline bağlı 
olacaktır. Özellikle Fordist sistem yerine esnek üretim ya da 
başka adlarla anılan bir üretim sisteminin yerleştiği, bilgi 
dolaşımının ve üretiminin yepyeni boyutlar aldığı bir dönemde 
alışılmış iş, çalışma ve organizasyon biçimlerinin darboğazlar 
oluşturması beklenir. (Ekonomik mekanizma ile ilişkili diğer bir 
dizi darboğaza burada değinilmemiştir). BTG sürecinin hızlı 
seyrine rağmen verimlilik artışının hızlanmamasmın yarattığı 
paradoksal durumun önemli nedenlerini de büyük ölçüde bu tür 
darboğazlarda aramak gerekmektedir. Verimlilik-istihdam 
ilişkisine daha yakından bakıldığında ise şu özellikler göze 
çarpmaktadır : 

i. Verimlilik-istihdam ilişkisi sektörden sektöre ve 
piyasadan piyasaya önemli farklılıklar göstermektedir. 

ii. Verimlilik artışının düşük olduğu turizm vb.gibi hizmet 
sektörlerinde istihdam artışı göreli olarak yüksek olmuştur. 
Ancak daha uzun vadede bu durum geçerli değildir. 

(ii)'de değinilen hizmetler sektörünün homojen sayılması 
yanıltıcı olur. Hizmetler sektörünün toplam istihdam içindeki 
payı artmaktadır. 1966'da OECD ülkeleri toplamı için % 50'nin 
biraz üzerinde olan bu pay 1990'larda % 65'e varmakta, ABD'de % 
70'i aşmaktadır. Ama bu sektörün alt sektörleri arasındaki 
farklılıklar artmıştır. Artık kısmen yazılım alt sektöründe 
olduğu gibi bazı alt sektörler gerçekte imalat sanayiinin bir 
parçası konumundadır, fakat bu durum istatistiklere henüz 
yansımamıştır. İstihdam yaratma potansiyeli açısından bu sektörde 
hem kişisel hizmetler alanında hem de enformasyon teknolojisi 
ile bağlantılı alanlarda yeni imkanlar doğması, ancak bazı rutin 
işlerinde kısa ve orta vadede tasfiyesi beklenmektedir. 

Teknoloj ik gelişmenin işgücü arz ve talebinin gelişimi ile 
ilişkisi: 

BTG'nin işgücü üzerindeki etkileri esas itibariyle 3 düzeyde 
ortaya çıkmaktadır. Birincisi, özellikle enformasyon 
teknolojilerinin yaygınlaşması sonucu rutin işlerin bir bölümü 
makinalar tarafından devralmmakta, en başta vasıfsız ya da daha 
az kalifikasyon sahibi işçiler olmak üzere işgücünün bir bölümü 
mevcut işlerini yitirmektedir. Bu sürece büro çalışanları da 
dahildir. Bunlardan belirli bir yaşın üzerinde olanların yeniden 
istihdam perspektifi zayıftır. İkincisi, daha küçük ve daha az 
hiyeraşik bir sisteme dayalı üretim birimleri ortaya çıkmaktadır. 
Ürün yaşamı kısalmıştır. Çok yönlü beceri ve esneklik işgücünde 
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de aranan nitelikler haline gelmiştir. Üçüncüsü, doğrudan 
ekonomi alanındaki gelişmelerle de bağlantılı olarak, kurumsal 
düzeyde yönetim kadamelerini de etkiyelen yeniden yapılanmalar 
belirli bir gecikmeyle de olsa devreye girmektedir. Böylece 
yüksek bir eğitim düzeyine ve yönetim fonksiyonlarına sahip 
belirli bir kesimin de mevcut işlerini yitirmesi gündeme gelmiş 
ve özellikle de ABD, Fransa ve kısmen İngiltere'de ortaya çıkmaya 
başlamıştır. 

Bütün bu gelişmeler sonucunda bir süre öncesine kadar 
piramit şeklinde ifade edilen insangücü yapısı giderek küre 
şeklinde ifade edilen bir yapıya dönüşmektedir. 

Geniş işgücü kitlesi üzerindeki etkisi bakımından BTG 
sürecinde ortaya çıkan açıklar üçe ayrılabilir: 

1. İşgücünün genel hazırlık düzeyi yetersiz kalmaktadır. 

2. Belirli sektörlerde belirgin bir kalifiye personel açığı 
bulunmaktadır. 

3. Uygun kalifikasyonu olmayanlar için uzun süreli işsizlik 
ortaya çıkmaktadır. 

İşletmenin BTG'nin bugünkü aşamasında izledikleri insangücü 
stratejileri üçe ayrılmakta ve bu stratejilerin her biri belirli 
ülkelerde yoğunlaşmaktadır. 

i. Genelde yüksek nitelikli işgücünü hedefleyen ülkeler, 

ii. Yüksek kalifikasyon düzeylerine sahip olanlar ile 
diğerlerinin ayrıldığı kutuplaşma yapısını seçenler, 

iii. Seyyaliyeti esas alarak gelişmeyi büyük ölçüde piyasaya 
bırakan ülkeler. 

BTG'nin hızlı bir seyir izlediği bugünkü koşullarda bu 
sürecin işgücü ve istihdam üzerindeki etkileri henüz 
belirginleşmiş değildir. Bununla birlikte bazı genel ilkeler 
işgücü ve istihdamla ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi ve 
özellikle kamunun politikalarıyla ilgili çözüm arayışları 
bakımından önemli gözükmektedir. 

BTG sürecinde genelde toplumsal ve bir ölçüde ekonomik 
mekanizmanın işleyişi ile ilgili mevcut yapı ve düzenlemeler, 
bilim ve teknolojinin taşıdığı potansiyelin kullanılması ve 
geliştirilmesi ve bu çerçevede daha sağlıklı istihdam 
politikalarının geliştirilmesi açısından yetersiz kalmaktadır. 

BTG makinalara indirgenemeyecek bir süreçtir; temelinde yer 
alan başlıca olgu bilgidir; verimliliğin kaynağını da bilgi 
oluşturmaktadır; bu bakımdan özellikle BTG sürecine yavaş uyum 
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sağlayan sektörlerde işgücünün BTG sürecinin gereklerine uygun 
bir şekilde geliştirilmesi ve bu alandaki nitelik arzının talebe 
yetişmesinin sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Kısa vadede işsizlik konusunda ortaya çıkması beklenen 
darboğazlara karşı aktif işgücü piyasası önlemlerinin hayata 
geçirilmesi büyük önem taşıyacaktır. 

Belirli bir yerde (ülke, hatta bölge...) işletmelerin esnek 
üretime geçişteki başarıları yararlanabildikleri eğitim ve işgücü 
piyasası ile yakından ilişkilidir. Ama yeni teknolojilerin 
başarılı kullanımı ve rekabet gücünün geliştirilmesi salt bu 
unsurlara bağlı olmamaktadır. 

Eğitim ve yetiştirme faaliyet ve kurumlarının önemli ölçüde 
yeniden ele alınmasına, bu konuda bir taraftan özel sektör ve 
kamu, diğer taraftan da teori ve uygulama arasındaki ayrım ve 
tamamlayıcılığın belirginleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
çerçevede üzerinde özellikle durulması gereken konulardan 
bazıları şunlardır: Çıraklık kurumu, işgücünün işletme içinde 
yeniden üretken bir şekilde istihdam edilir hale getirilmesi ve 
yetişkin eğitimi. 

Genelde iş organizasyonunda kapsamlı bir değişim 
gündemdedir. Ancak her teknolojinin gerektirdiği özgül bir iş 
organizasyonu ve kalifikasyon yapısı bulunmamaktadır. Dolasıyla 
bu değişimin etkinliği, aralarında eğitim ve işgücü piyasasının 
özeliklerinin de yer aldığı bir çok faktöre bağlı olacaktır. 

Fiziksel yatırımlar ve önemi artmakta olan beşeri yatırımlar 
arasında daha sıkı bir eşgüdüm sağlanmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Çeşitli düzeylerde gerek çalışanlar, işverenler ve devlet 
arasında gerekse farklı mesleki ve diğer kesimler arasında 
istihdam ve işgücü sorunlarını da içeren daha yoğun bir uzlaşma, 
danışma, katılım sürecinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

b- TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ İSTİHDAM İLİŞKİSİ 

Genelde teknoloji-istihdam ilişkisi için geçerli olan ve 
yukarıda Bölüm l'de belirtilen olguların önemli bir bölümü 
Türkiye için de geçerlidir ve Türkiye'nin gelişmesi hızlandıkça 
daha geçerli olacaktır. Bununla birlikte bugünkü BTG sürecinde 
zaman daha kritik bir faktör olduğundan aradaki kritik 
farklılıkları da dikkate alan bir yaklaşımın kısa sürede ortaya 
konması önem taşımaktadır. 
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Türkiye'de istihdamın %47 • sinin hala tarımda olması BTG ile 
birlikte sağlanacak değişimde çok büyük boyutlu bir işsizlik 
tehlikesi üzerine eğilinmesini gerektirmektedir. Hizmetler 
sektörünün istihdamdaki payı % 41'dir, ama OECD ortalamasının 
altında da olsa göreli olarak geniş boyutlardaki bu sektör imalat 
sanayinin uzantısı konumundaki ileri teknoloji ile bağlantılı 
faaliyetleri çok az içermektedir. Dolayısıyla bugünkü yapısıyla 
Türkiye BTG sürecinde istihdam yaratma açısından yeterince 
sağlıklı perspektifler sunmamaktadır. 

İmalat sanayinde işletmelerin büyük çoğunluğu küçük ve orta 
büyüklüktek işletmelerdir (KOBI). Ama taşıdıkları dinamizm ve 
gelişme potansiyeli bir tarafa bırakılırsa, mevcut durumda 
bunların çok küçük bir bölümü modern işletme niteliğindedir. 
İmalat sanayi çok heterojen bir yapıdadır. Hizmetler sektörü için 
olduğu gibi imalat sanayiindeki istihdam açısından ortaya çıkacak 
perspektif modernleşmenin hangi kapsamda, hangi faktörlerin öncü 
rolüyle gerçekleşeceğine büyük ölçüde bağlı olacaktır. 

DİE'nin Tablo 6'da belirtilen istatistiklerine göre büyük 
ölçekli olarak tanımlanan imalat sanayii işyerlerinde üretimde 
çalışanların sayısı kayda değer bir azalma göstermekte, üretim 
ise artmaktadır. 

TABLO : 6 - İmalat Sanayinde Çalışanlar Ve Üretim Endeksi 

1989 1990 1991 1992 1993 (2.Dönem) 

Üretimde 
Çalışanlar 103 102 90 84 82 

Üretim 119 130 135 141 140 

Kaynak : DİE Haber Bülteni, 6.9.1993 SNU/98 ve SNU/97. 

Üretimde çalışanlar ve üretim indeksleri tam olarak 
karşılaştırılabilir değildir. Ayrıca belirli yöntem sorunları ve 
özellikle taşeronlaşma gibi nedenlerle farkın büyütülmüş olması 
muhtemeldir. Buna rağmen belirgin bir eğilimi yansıttıkları için 
bu indeksler önem taşımaktadır. Bu eğilime aşağıda tekrar 
değinilecektir. 

Türkiye'de genelde BTG sürecinin ve istihdam üzerindeki 
etkisinin gelişme perspektifi kuşkusuz teknolojinin nasıl 
sağlandığı ile çok yakından ilişkili olacaktır. Bu konuda mevcut 
durum kısaca şu şekilde özetlenebilir : 

i. Teknoloji üretimi belirli odaklarda toplanan istisnalar 
dışında son derece sınırlı düzeydedir. 

ii. Teknoloji ithalatı, ithal edilen teknolojilerin 
uyarlanıp geliştirilmemesine bağlı olarak büyük ölçüde dağınık 
bir yapıdadır. 
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iii. Otomasyon parça parça ve düzensiz bir şekilde 
yapılmakta bu da ani kitlesel işten çıkarmaları arttırmaktadır. 
Bazı durumlarda otomasyon işçi-işveren ilişkilerindeki 
yetersizliklerle bağlantılı olarak uygulamaya konmaktadır. 

iv. Bugüne kadar yabancı sermaye yatırımlarında, ortakların 
teknoloji araştırma faktörlerine ilişkin konumları ciddi boyutta 
gündeme gelmemiştir. 

v. Türkiye'nin önemli eğitim-insangücü potansiyeline ve 
dinamizmine rağmen BTG sürecinin sağladığı muazzam potansiyelinin 
kullanılması Türkiye'de bu doğrultuda endojen bir gelişme süreci 
yaratılarak uluslararası rekabet gücünün arttırılması yönünde çok 
az mesafe alınmıştır. 

Bu durumda, BTG'nin gereklerini dikkate alan değişiklikler 
ve yeni yapılanmalar gerçekleşmediği takdirde, şu tehlikelerin 
belirginleşmesi olasıdır. 

i. Otomasyonun düzensiz ve çok büyük ölçüde ithalata dayalı 
olarak sürdürülmesi sonucu işçi çıkarmalarının hızlanması, 

ii. Teknolojik kapasitenin ithalat bir noktada kısıtlanınca 
büsbütün yetersiz kalması üzerine uluslararası rekabet gücünün 
yeterince artmaması ve bunun uzun hatta orta vadede istihdam 
yaratma kapasitesi üzerindeki olumsuz etkileri, özellikle 
enformasyon teknolojilerinin sağladığı yeni iş ve istihdam 
yaratma imkanlarından yeterince yararlanılamaması, 

iii- Tarım alanında teknolojik gelişmenin kendi içinde ve 
diğer sektörlerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmemesi 
durumunda ortaya büyük bir yeni işsiz kitlesinin çıkması, 

C- ÖNERİLER 

Teknoloji-istihdam ilişkisinin sağlıklı bir perspektife 
oturması yukarıda sözü edilen yaklaşımlar doğrultusundaki 
gelişmelere bağlı gözükmektedir; özellikle orta ve uzun vadede 
Türkiye'de ekonomik gelişme ve istihdamı en çok etkileyecek bir 
kaç faktörden biri BTG sürecinin uygulanış şekli olacağından 
aşağıda belirtilen olgu ve önerilerin bu çerçevede kritik bir 
öneme sahip olduğu düşüncesindeyiz. 

1) Türkiye'nin uluslararası rekabet hedefi doğrultusunda, 
özel sektör ve devletin ekonomik kararlarının eşgüdümüne dayalı 
bir teknoloji stratejisinin geliştirilmesi; bu çerçevede mikro 
elektronik, biyo-teknoloji, yazılım gibi bazı sektörlerde 
sıçramalar hedeflenmesi, 

2) Makroekonomik politikalarda, istikrar gereği gözardı 
edilmeksizin, sürekli olarak göreli yüksek imalat sanayii 
yatırımı düzeylerinin hedeflenmesi, 
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3) Düzensiz teknoloji ithalatından, ithal edilen 
teknolojilerin uyarlanıp geliştirilmesi, giderek yeniden 
üretilmesi sürecine geçmenin hedeflenmesi, bunun için rekabet 
ortamının güçlendirilmesi, işletme politikalarının gözden 
geçirilmesi, eğitim, yetiştirme ve genelde beşeri sermaye 
yatırımları gibi faktörleri de içeren bir stratejik çerçeve 
oluşturulması, 

4) İşgücü piyasası politikalarında BTG sürecinin Türkiye'nin 
özellikleri dikkate alınarak yönetilmesi gereğinin dikkate 
alınması, tarım sektörünün üzerinde ayrıca durulması, kısa vadede 
ortaya çıkacak işten çıkarmalar ve işgücünü teknolojik gelişmeyle 
bağlantılı talebe hazırlamak bakımından aktif işgücü piyasası 
önlemlerine ağırlık verilmesi ve bunun için gerekli veri 
sisteminin geliştirilmesi, 

5) İstihdam imkanlarını genişletmek üzere genel hammadde, 
deneyim birikimi ve diğer kaynakların kullanılmasında BTG'nin 
sağladığı potansiyelin harekete geçirilmesi, 

6) Özellikle enformasyon teknolojilerinin çok küçük 
birimlerde üretken istihdam sağlayabilme potansiyelinin dikkate 
alınması, 

7) İşletme düzeyinde işçi-işveren, genelde devlet-işçi- 
işveren ve diğer ilgili kesimler arasında BTG sürecinin 
güçlendirilmesi ve bu sürecin işgücü ve istihdam boyutuyla ilgili 
sorunların çözümü doğrultusunda olabildiğince kapsamlı bir 
diyalog ve uzlaşma sağlanması, 
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IV. EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİ 

a- GENEL 

İşgücü arzı, hemen hemen bütünüyle, eğitim ve yetiştirme 
sistemlerinin ürünüdür. Bir başka deyişle, piyasaya sunulmuş olan 
işgücünün zihinsel veya zihinsel olmayan nitelikleri, formal veya 
informal yollarla kazanmış olduğu ve kazanmayı sürdürdüğü bilgi, 
beceri, vb.nden oluşur. Bu nedenle, işgücünün istihdam edilme 
düzeyi ve istihdam edilme biçimi (hangi işte, nasıl 
çalıştırıldığı ve nasıl ücretlendirildiği) işgücü piyasası, 
ekonominin bütünüyle ilgili diğer koşullar, ülkede sunulan eğitim 
hizmetinin özellikleri ve yapısı ile ilişkili olarak görülmek 
durumundadır. 

Gelişmekte olan ekonomik ve toplumsal yaşam, özellikle 
teknolojik değişmenin zorunlu kıldığı örgütsel ve kurumsal 
değişmeler tüm nüfusun, doğal olarak da işgücünün eğitim 
düzeyinin yükseltilmesini gerekli kılmıştır. Dünyada ve 
Türkiye'de amaçlanan işgücü arzının ve dolayısıyla çalışan 
nüfusun eğitim düzeyi açısından bileşimini orta öğretim ve orta 
öğretim sonrası eğitim düzeyleri lehine değiştirmektir. 
Türkiye'de bugün işgücü arzının ve çalışan nüfusun yaklaşık % 
75'i ilkokul mezunları ve herhangi bir okulu bitirmeyenlerden 
oluşmaktadır (% 71; % 76). Geçmiş yıllara ait verilerle 
karşılaştırıldığında sözkonusu dağılımlarda bugün bir iyileşme 
gözlenmekle birlikte bunun yeterli görülemeyeceği açıktır. İşgücü 
arzının ve dolayısıyla istihdam edilen nüfusun nitelik artışının 
hızlandırılması gerekmektedir. 

İstihdam edilenlerin eğitim düzeylerinin yükseltilmesi, 
çeşitli tür ve düzeydeki eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
ve bu yaygınlaştırmanın özellikle orta öğretim ve ortaöğretim 
sonrası eğitim için daha büyük oranda gerçekleştirilmesi, eğitim 
ile ilgili nicel bir hedef olup eğitim yatırımlarının 
artırılmasını gerektirmektedir. Bu sorunla bütünleştirilebilecek 
bir başka hedef ise gereksinmenin karşılanamadığı meslek alanları 
ile ilgili eğitim yatırımlarının artırılmasıdır. Diğer pek çok 
ülkede olduğu gibi Türkiye'de de arzı talebe göre yetersiz kalan 
meslekler sınırlı sayıdadır ve göreli olarak daha az önemli bir 
sorunu oluşturmaktadır. 

Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de eğitim 
ile ilgili başlıca sorunlar, işgücü arz ve talebi arasında 
gözlenen nitel açıklardır. Nitel açık genelde eğitim sisteminin 
en alt kademelerinden başlayarak yükseköğretime dek uzanan tüm 
kademelerinde düşük nitelikte eleman yetiştirilmesi problemi ile 
ilgilidir. 

Türkiye'de bu problem, temelde eğitim programları ile ilgili 
olmakla birlikte, öğrenci sayısına oranla öğretmen sayısının az 
olması, öğretmen niteliğinin yetersiz olması ve fiziksel sermaye 
yatırımlarının yetersizliği gibi pek çok etkenle açıklanabilir. 
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Nüfus artış oranının yüksek olması nedeniyle her düzey eğitimdeki 
çağ nüfusu da hızla artmakta, fakat eğitim kapasitesi buna 
paralel bir artış göstermemektedir. 

Türkiye'de yükseköğrenim talebinin yarattığı baskı ve bu 
konuda alınan önlemlerin yarattığı sorunlar büyük boyutlardadır. 
Bu sorunun çözümüne yönelik olarak, fiziksel sermaye 
yatırımlarının hızlandırılması ve her düzey eğitim için öğretmen 
(ve öğretim üyesi) yetiştirmeye öncelik verilmesi kaçınılmaz 
olmaktadır. 

Bazı meslek elemanlarının talep kesiminin beklentisini nitel 
olarak karşılayamaması istihdam açısından önemli bir sorun 
oluşturmaktadır. Böyle bir sorunun çözümü, okul dışı eğitim ve 
yetiştirme sistemleri ve okul-işyeri işbirliği çerçevesinde 
düşünülmek durumundadır. Okulların piyasa ile işbirliği içinde 
olması konusu da her düzeydeki mesleki eğitim için bir gereklilik 
olarak algılanmak durumundadır. 

Türkiye'deki işgücü arzının eğitim düzeyinin düşük olması, 
düşük nitelikli işgücünün işsizliği problemini yaratmaktadır. İş 
ve İşçi Bulma Kurumu'nun yürüttüğü, nitelik kazandırma 

\ programlarının geliştirilmesi ve böylece küçük ve orta 
büyüklükteki işyerlerine eleman yetiştirilmesi istihdamı artırma 
açısından önemlidir. 

/ Eksik istihdam edilen ve işsiz olan nitelikli işgücünün 
istihdamına yönelik olarak, iş yaratıcı ve girişimciliği 

) özendirici makro-ekonomik politikaların kullanılması 
I gerekmektedir. 
/ Görüldüğü gibi istihdam konusunda eğitimle ilişkili sorunlar 

işgücü arz ve talebinin uyumundaki sorunlardır. Sözkonusu 

(uyumsuzluğun nedeni olarak, özellikle teknolojik değişmelerle paralellik gösteren talep kesimindeki değişimleri arz kesiminin 
(eğitim sistemi) izleyememesi gösterilmektedir. İşyerleri yeni 
teknolojiye uygun yeni iş örgütlenmelerine gitmekte, iş tanımları 
değişmekte, fakat eğitim sistemi buna uygun işgücü niteliklerini 
sunamamaktadır. 

Bugüne dek yürütülen insangücü/eğitim planlamasında 
kullanılan planlama yaklaşımlarının hem kuramsal olarak çok 
eleştirilmesi hem de uygulamada gözlenen başarısızlıklar, bugün 
planlamanın yerini piyasa koşullarına uygun politikaların alması 
ve eğitim sisteminin eğitim politikaları yoluyla yönlendirilmesi 
gerektiği görüşünü getirmiştir. Ancak böyle bir yöntemin, piyasa 
ile ilgili ayrıntılı incelemelere dayanması gerektiği 
unutulmamalıdır. Piyasasının analiz edilmesi ve değişimlerin 
izlenerek uygun politikaların belirlenmesinin, eğitim sistemini 
esnek kılma açısından daha işlevsel olabileceği düşünülmekte ve 
önerilmektedir. Kuşkusuz, bazı boyutlardaki değişmelerin 
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planlanması (örneğin fiziksel sermaye yatırımlarının) diğer 
boyutlardaki değişmelerin ise politikalar yoluyla sağlanması gibi 
bir karma model, ülke koşulları açısından daha uygun görülebilir 
ve seçilebilir. Özellikle Türkiye gibi bütünüyle ekonomik ve 
sosyal yapı ile ilgili değişmeleri gerçekleştirmeye yönelmiş 
ülkeler için karma bir model işlevsel olabilir. 

Bu durumda yapılması gereken, işgücü piyasasında çeşitli 
eğitsel niteliklerin nerede ve nasıl kullanıldığının incelenmesi, 
eğitim ve yetiştirme sistemlerinin buna uygun biçimde 
örgütlenmesidir. Yani işgücü piyasasında eğitim ile istihdam 
arasında fiilen gerçekleşmiş olan ilişkiler belirlenmeli ve arz 
kesiminin taleple uyumlu kılınmasında bu ilişkiler veri 
alınmalıdır. Bir başka deyişle, arz kesimine (eğitim ve 
yetiştirme sistemi) talep kesimi ile uyumlu bir işleyiş 
kazandırılmalıdır. 

Her ülkedeki işgücü piyasalarında farklı oranda geçerli 
olmakla birlikte, genellikle gözlenebildiği belirtilen eğitim- 
istihdam ilişkileri şöyle betimlenebilir : 

1) Yoğun insan sermayesi stratejisi olarak bilinen kullanım 
biçimi, firmanın geniş bir eğitsel temelden eleman alması ve 
elemanları yoğun işbaşı yetiştirmeleri ve eğitimden geçirmeleri 
ile gerçekleşir. Bu yaklaşım iyi bir genel eğitim ve meslek 
eğitiminin verilebildiği ülkelerde kullanılmaktadır. Aslında 
herhangi bir ülkedeki firmanın ülkede iyi genel eğitim ve iyi 
meslek eğitimi verdiği bilinen okulların mezunlarını işe alarak 
böyle bir kullanımı gerçekleştirmesi sözkonusu olabilmektedir. 

2) Rekabetçi bir piyasada, gelişmiş teknoloji kullanan ve 
daha çok hizmet sektöründeki firmalarda geçerli olan bir kullanım 
biçimi "hareketlilik stratejisi" olarak anılır. İşletmeler, 
üniversite mezunu elemanlar alma eğilimindedirler. Düşük düzeyde 
yapılanmış bir hizmetiçi eğitim ve yetiştirme bulunur. Birey iş 
ortamında hem öğrenir hem de gelir elde eder. Firmalararası 
hareketlilik yoğundur. 

Bu kullanım, talep kesimine kolay tepki gösterebilen esnek 
bir yükseköğretim sistemini gerektirir. Bu yaklaşımda firmaların 
genellikle yükseköğretim sisteminin göreli olarak esnek 
kesimlerinden mezun olanları (örneğin yabancı dil mezunları) 
seçmeleri beklenir. 

3) İçsel işgücü piyasasının iyi yapılanmış olduğu 
işletmelerde, daha çok alt hiyerarşik basamaklara dışardan eleman 
alarak, firma içi yetiştirmelere bağlı bir yükseltmeye (terfi) 
dayanan kullanım biçimi. Burada firma, başvuranlar içinden eğitim 
düzeyi en yüksek olanları işe alır ve böylece daha kısa sürede 
(daha düşük maliyetle) istediği elemanı yetiştirme şansını elde 
eder. Özellikle orta ve üst yönetici konumlara (uzmanlık 
gerektiren bazı üst yönetim konumları hariç) firma içinde 
yetiştirdiği elemanları atar. 
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Böyle bir kullanım biçiminin geçerli olduğu işyerine 
başvuran bir aday için eğitim düzeyinin yüksek olması, örneğin 
yükseköğrenim görmüş olma bir öncelik sağlar. 

4) Çeşitli işlerde verimli çalışabilmek için farklı tutum, 
güdü kişilik özelliği ve benzeri niteliklere sahip olmanın 
gerekli görüldüğü durumlarda uygunanan kullanım biçimi. Firmaya 
başvuran adaylara yukarıdaki özelliklerini ölçen testler 
verilerek, adayların aldığı puanlara göre çeşitli işlere 
yerleştirilmeleri sözkonusudur. Bu kullanım biçiminde de işin, 
işte çalışırken öğrenilmesi esastır. Bu nedenle, kişinin aldığı 
eğitimin türü değil ama düzeyi, örneğin bir yükseköğretim 
kurumunu bitirmiş olma önem taşıyabilir. Bu tür kullanımda da 
firma içi hareketlilik tecrübe ve alınan işbaşı yetiştirmelerine 
göre sağlanır. 

5) Özellikle bazı işler için belli okul diplomalarının 
istendiği ve işteki tecrübenin ücretlendirme ve yükseltmelerde 
temel alındığı kullanım biçimi. 

Bunlara başka kullanım biçimlerini eklemek mümkündür. 
Örneğin bazı firmaların, mesleksel bilgi ve becerilerin yoğun 
olarak kullanıldığı işler için, okullarla bağlantı kurmaları ve 
mezun adaylarına uygulama olanağı tanıyarak mezun olduktan sonra 
onları istihdam etmeleri sözkonusu olabilmektedir. Ayrıca bunlara 
çıraklık sistemini de eklemek gerekmektedir. Çıraklık bugün 
Avrupa ve Amerika ülkelerinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. 
Son on yılda azaldığı belirtilen kurumsal desteğe rağmen bu 
sistem nitelikli işgücü gereksinmesinin karşılanmasında evvelce 
olduğu gibi bugün de önemli bir rol oynamaktadır. 

Piyasada, yukarıda belirtilen kullanım biçimlerinin çeşitli 
kompozisyonlarına ve farklılaşmış biçimlerine rastlamak 
olanaklıdır. Firmanın piyasadaki konumu, büyüklüğü, kullandığı 
teknoloji, içinde bulunduğu piyasanın ve işgücü arzının 
özellikleri eğitsel nitelikleri kullanma biçimini 
etkileyebilmektedir. Ayrıca ülke koşullarına bağlı olarak 
azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde çeşitli piyasalarda 
bazı özellikler (örneğin yabancı dil bilme, bilgisayar 
kullanabilme), işe almada bir ölçüt olabildiği gibi belli bir 
yöreden (veya kentten), etnik gruptan, cinsiyetten ve sosyo¬ 
kültürel gruptan bireylerin bazı işyerlerine veya işlere 
girebilmeleri kolaylaşabilmekte veya zorlaşabilmektedir. Bu 
durumda genelde istihdamı arttıracak makro-ekonomik 
politikalardan çok, bu işleyişi olumlu yönde etkileyecek 
önlemlerle istihdamı arttırmak veya iyileştirmek mümkün 
olabilecektir. 

Dünyada işgücü piyasasındaki nitel arz-talep dengesinin 
oluşturulmasına yönelik önlemler konusunda bazı eğilimlerin 
varlığından söz etmek olanaklıdır. Bunlardan biri, mesleksel 
eğitim programlarında temel ve göreli olarak genel bazı 
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yeterliklere öncelik verilmesidir. Mesleksel eğitim ve 
yetiştirmenin, giderek okulların dışına taşması ve endüstrilerle 
bütünleşmesi, eğitim ve yetiştirme sisteminin talep kesimindeki 
değişmeleri yakından izleyebilecek bir esnekliğe kavuşması için 
gerekli görülmektedir. Bu, aynı zamanda, bu tür eğitimin devlete 
maliyetini azaltabilecek bir yol olarak da görülebilir. 

Kuşkusuz, eğitim sisteminde bu yönde bir değişmenin 
sağlanabilmesi, piyasadaki işlerin meslek içerikleri açısından 
incelenmesini, buna bağlı olarak da okul programlarının ilk 
kademelerden üniversiteye dek gözden geçirilmesini gerektirir. 
Örneğin üniversitelerde uygulanmakta olan lisans programlarında, 
bireyleri akademik çalışmaya ya da üniversite çalışma yaşamına 
hazırlayacak programların ayrı ayrı ele alınarak incelenmesi 
gerekli olmaktadır. 

Mesleksel eğitimin yanısıra genel eğitim de istihdam 
açısından ihmal edilemeyecek derecede önemlidir. Genel eğitimin 
her düzeyinde problem çözme girişimcilik becerileri, olumlu tutum 
ve değerler geliştirme gibi daha sonraki eğitime transfer 
edilebilir temel beceriler üzerinde durulmalıdır. Ortaöğretim ve 
daha sonraki eğitimde öğrencinin ileri düzeyde düşünme 
becerileri geliştirilmelidir. Yani bu kurumlardan mezun olan 
bireyler belli bir durumu çok sayıda ölçütü dikkate alarak analiz 
edebilmeli, farklı kararlara varabilmeli gelişmeleri 
kavrayabilmeli ve değişmeyi zorlayabilmelidirler. 

Kuşkusuz, özellikle yükseköğretimde bilgi teknolojilerinin 
etkisi dikkate alınmalıdır. Üretim sistemini geliştirmeye 
yarayacak beceriler kazandırma, tüm iletişim ve veri ulaştırma 
sistemlerini kullanabilecek yeterlikler kazandırma, üniversite 
eğitimi açısından önemlidir. 

b- ÖNERİLER 

Türkiye'deki eğitim sisteminin de dünyadaki değişmelere 
paralel olarak, genel yeterliklere dönük olması ve okul dışı 
yetiştirme sistemini geliştirmesi gerekmektedir. Bu değişmeyi 
sistemin, örgütlenme ve program içerikleri açısından 
gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Ayrıca eğitim sisteminin, insangücü eğitim planlaması 
çalışmalarını aşan bir yönlendirmeye gereksinmesi vardır. Bu 
amaçla işgücü piyasası eğitsel nitelikleri, işlevleri açısından 
incelenmeli ve değerlendirilmelidir. 

Eğitim sisteminin, işgücü piyasasının, talep kesimine uyum 
sağlamasını kolaylaştırmak üzere aşağıdaki önlemlerin alınması 
önerilebilir : 
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1) Eğitimin tüm tür ve düzeylerinde, hem genel nitelik 
artışını sağlamaya yönelik, hem de maliyeti olabildiğince düşük 
tutmayı sağlayacak düzenlemeler planlanmalıdır. Bu kapsamda, 
eğitimin finansmanında da devlet dışındaki kesimlerin katılımını 
sağlayıcı yollar araştırmalı, özellikle yükseköğretimde karma 
finansman modelleri incelenerek uygulanmalıdır. Bu önlemle 
birlikte, fiziksel sermaye yatırımlarının arttırılması ve 
öğretmen yetiştirme sorunu ivedilikle ve titizlikle ele 
alınmalıdır. 

2) Okul dışı eğitim ve yetiştirme sistemleri geliştirilmeli, 
geliştirilmesi için teşvik edici önlemler alınmalıdır. Örneğin 
firmalar, insan ve madde kaynaklarını geliştirmeleri için, vergi 
yasalarında yeni düzenlemelerin de yer aldığı, çeşitli 
özendiricilerle teşvik edilmelidir. 

3) İşgücü piyasası ile okullar (özellikle üniversiteler ve 
mesleki-teknik ortaöğretim) arasında bilgi akışını sağlamak üzere 
önlemler alınmalıdır, 

4) İşgücü pisasası ciddi biçimde analiz edilmeli ve 
istihdamı arttırıcı makro-ekonomik önlemler yanında, piyasa 
aksaklıklarını giderici ve bazı piyasa kesimlerine dönük 
önlemlere de önem verilmelidir. 

5) İşgücü piyasası ile ilgili bilgiler, eğitim sisteminin 
çıktılarının piyasadaki durumunu ayrıntılı olarak izlemeye 
elverecek bir içerikte toplanmalıdır. Toplanan bu bilgiler, 
eğitim sisteminin yönlendirilmesinde kullanılmalıdır. 
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V. İŞGÜCÜ PİYASASININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ 

a- GİRİŞ 

Türkiye'de işgücü piyasası genelde parçalı bir yapıya 
sahiptir. Ülkemizde işgücünün önemli bir bölümünün hala kırsal 
alanlarda bulunması ve tarımsal faaliyetlerde istihdam edilmesi, 
kırsal ve kentsel alanlarda birbirinden oldukça farklı işgücü 
piyasalarının oluşmasına neden olmaktadır. Bunun yanısıra küçük- 
büyük/modern-geleneksel işletme, formal-informal sektör, gibi 
ayrımların da işgücü piyasasında farklı dinamiklerin ortaya 
çıkmasında rolü bulunmaktadır. 

Kırsal alanların ekonomik ve sosyal yapısına bağlı olarak 
kırsal işgücü piyasalarında ücretsiz aile işçisi olarak istihdam 
edilenler en büyük kesimi oluşturmaktadır. Bunun yanısıra kendi 
hesabına çalışanlar da oldukça önemli bir orana sahiptir. 
Ücretsiz aile işçileri içinde kadınların payı yaklaşık % 70-% 
75'dir. Kırsal işgücü piyasalarının diğer önemli bir özelliği de, 
vasıfsız ya da düşük vasıflı işgücünün bu kesimde çok yaygın 
oluşu, ücretli çalışanların ise çok düşük bir paya sahip 
olmasıdır. Hızlı nüfus artışı ve kırdan kente olan hızlı göç 
nedeniyle kırsal işgücünün bu özellikleri kentsel işgücü 
piyasalarına da belli ölçüde yansımaktadır. 

Kentsel alanlarda işgücü piyasası başlıca iki bölüme 
ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi organize kesimde özel sektöre 
ait büyük işletmelerde ya da belirli düzeyde kurumsallaşabilmiş 
yine özel sektöre ait küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde 
genellikle sigortalı kısmen de sendika ve toplu sözleşme düzeni 
içinde çalışanlarla kamu kesiminde çalışanlardan oluşmaktadır. 
İkinci grup ise genellikle kayıt dışı olan ve sigortasız 
işçilerin çalıştığı küçük işletmelerden, ev ya da ev dışında 
faaliyette bulunan bu nitelikteki aile işletmelerinden, sabit 
veya seyyar bireysel işlerden ve benzeri yapılardan oluşan 
informal sektördür. Kırdan kente göçün de körüklediği bu sektör 
önemli bir büyüklüğe ulaşmıştır. Çalışanların büyük çoğunluğunun 
sosyal aüvenceden yoksun olduğu bu sektörün sahip olduğu önemli 
istihdam __düzeyi nedeniyle üzerinde durulması ve kayıtlı hale 
getirilmesini de içeren gerçekçi iyileştirme önlemleriyle ele 
alınması gerekmektedir. 

Ülkemizde ücretli statüsündekilerin işgücü içindeki payının 
düşüklüğü işgücü piyasasının gelişimini sınırlayan faktörlerden 
biridir. Orta ve uzun vadede, özellikle ücretsiz aile işçilerinin 
önemli bir bölümünün ücretli konumuna gelmeleriyle işgücü 
piyasası daha homojen bir yapıya kavuşacaktır. 

Homojen bir yapısı olmayan Türkiye işgücü piyasası yeterince 
esnek ve sağlıklı bir işleyişe de sahip değildir. Bunun önemli 
nedenlerinden biri ülkedeki eğitim sisteminin işgücü piyasasının 
talebini niteliksel açıdan karşılayabilir durumda olmamasıdır. 
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Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sınırlı da olsa 
ülkemizdeki yansımalarına bağlı olarak talep kesiminde belirli 
bir değişme, yenilenme ve çeşitlenme söz konusudur. Eğitim 
sistemimiz de beceri ve meslek kazandırmaya yönelik olmaktan çok 
örgün eğitim ağırlıklı olduğundan, eğitim kurumlarından mezun 
olanlar, edindikleri bilgi, beceri, tutum, güdü ve benzeri 
nitelikler açısından piyasanın bu değişken talebini 
karşılayamamaktadır. Bu durum yetişkin eğitiminin önemini, 
özellikle de kamu kurumlan ve özel kuruluşlardaki yetiştirme 
programlarına olan gereksinmeyi arttırmaktadır. Dünyada artık 
endüstriler ve eğitim kurumlan dışında kalan diğer kurum ve 
kuruluşlar, nitelikli ve yüksek nitelikli insangücü hazırlama, 
bilimsel ve teknolojik araştırma yapma ğibi alanlarda da giderek 
daha büyük sorumluluklar almaktadır. Ote yandan örgün eğitim 
sistemimizde de kalite yeterli düzeyde değildir. Bu kesimde her 
kademe ve dalda, özellikle de yüksek öğretimde ezberciliğe dayalı 
yaklaşımların terkedilip öğrenciyi düşünmeye, araştırmaya, 
kendini yenilemeye ve insiyatif kullanmaya yönelten bir sistemin 
oturtulması, ülkede bilim ve teknolojinin gerekli sıçramayı 
yapabilmesi açısından zorunludur. Bu sıçrama, yalnızca ülke 
ekonomisini canlandırmak ve geliştirmekle kalmayacak, istihdam ve 
işsizlik sorunlarının çözümüne de önemli katkılarda bulunacaktır. 

Eğitim kurumlan ile bu kurumların mezunlarını istihdam 
edecek kamu ve özel kuruluşlar arasında doğrudan ya da İİBK 
vasıtasıyla sağlanacak yeterli ve süratli bir bilgi akışı da 
işgücü piyasasına işlerlik kazandırma açısından önemlidir. 
Bilgiyi toplayan ve kullanan ilgili tüm kurumlar arasında 
yapılacak bir koordinasyonla sağlanacak kapsamlı, standart ve 
daha sık aralıklarla elde edilip yayınlanacak istatistiksel 
veriler, hazırlanan planların kapsayacağı dönemde meydana 
gelebilecek talep değişikliklerinin daha doğru tahmin 
edilebilmesine olanak verecektir. Bu da yapılacak eğitim 
planlarının daha gerçekçi hedeflere yönelmesini sağlayacak ve 
işgücü piyasasına belli bir esneklik getirecektir. 

İşgücü piyasasını sağlıklı bir işleyişe kavuşturacak diğer 
önemli bir konu da, Türkiye'nin tek istihdam kuruluşu olan İş ve 
İşçi Bulma Kurumu'nun (İİBK), gelişmiş batı ülkelerindeki benzer 
kuruluşlarda olduğu gibi işsizliğin azaltılmasında ve istihdamın 
arttırılmasında söz sahibi ve etkin bir kuruluş haline 
getirilmesidir. Gelişmiş batı ülkelerinde iş kurumlan, açık 
işler ile iş arayanlar arasında aracılık yapmakla yetinmeyip işe 
yerleştirmenin yanısıra işgücüne vasıf kazandırma, mesleğe 
yöneltme/rehberlik, işgücü piyasasındaki gelişmeleri izleyip 
araştırarak emek arz ve talebi arasındaki vasıf uyuşmazlığını en 
aza indirme ve gerçekçi tahminler yapma, mesleki standartları 
geliştirme ve sertifikasyon sistemini oluşturma, kendi işini 
kuracaklara finansman-teknifc yardım-danışmanlık ve eğitim desteği 
sağlama, yerel iş olanakları yaratma, işsizlik sigortası ve 
yardımlarına ilişkin işlemleri yürütme gibi hizmetler sunarak 
işgücü piyasasında dinamik ve etkin bir rol oynamaktadır. 
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Türkiye'de ise İİBK'nrn elindeki mevcut kaynaklarla ve 
bugünkü yapısıyla, fiilen yürüttüğü hizmetlerin tatmin edici ve 
çağdaş bir düzeye ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle son 
yıllarda kurumun yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar 
yoğunlaştırılmış olup, bu konuda hazırlanan yasa tasarısı halen 
Bakanlar Kurulu'nda İncelenmektedir. İhtiyaç duyulan nitelikte 
bir yeniden yapılanmanın bir an önce gerçekleşmesi, özellikle 
işsizlik sigortasının gündeme girmesiyle daha da önem 
kazanmıştır. Ayrıca, kurum hizmetlerinin daha etkin bir düzeye 
getirilmesi amacıyla, Dünya Bankası işbirliği ile "İstihdam ve 
Eğitim Projesi" adı altında bir proje de yürütülmeye 
başlanmıştır. 

İşçi işveren ilişkilerinin belirli bir uyum içinde 
yürütülmesi de işgücü piyasasının işlerliği, istihdamın 
güçlendirilmesi ve işsizliğin azaltılması açılarından hayati önem 
taşımaktadır. Bu uyum ayrıca ortaya çıkabilecek sorunların 
çözülmesi, gerektiğinde yasal çerçeveye oturtulması sürecini de 
hızlandıracaktır. 

Gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmış olan gerek "part-time" 
çalışma gerekse tam gün sürekli çalışma dışındaki diğer çalışma 
biçimlerinden bir bölümünün Türkiye'de de bir ölçüde önem 
kazanması eğilimi ortaya çıkmaktadır. Kadın işgücünün ve genelde 
istihdamın artmasına katkıda bulunabilecek bu tür yeni çalışma 
biçimlerinin yasal düzenlemeye kavuşturulmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Son yıllarda yaygınlaşan diğer bir istihdam şekli de taşeron 
vasıtasıyla istihdamdır. Bu istihdam türü özellikle inşaat 
sektöründe uzun zamandır kullanılıyor olmakla birlikte son 
yıllarda imalat sanayiinin diğer dallarında da yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Nitelikleri gereği işletmelerin düzenli işgücünün 
faaliyeti kapsamına giren işlerin gereksiz yere taşeronlara 
verilmesi, işgücü piyasasının işleyişini düzensizleştirmekte ve 
işçi-işveren ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Çalışanlar açısından güvencesiz ve yasaların korunmasından uzak 
bir istihdam şekli olduğundan taşeron eliyle istihdamın da yasal 
düzenlemeye kavuşturulması gerekmektedir. 

İşverenlerden istihdamla ilgili olarak kesilen ve istihdamı 
daraltıcı bir etki yapan çeşitli fonların sınırlandırılması, 
ayrıca asgari ücretten vergi alınmaması uygulamasına geçilmesi de 
istihdamın artırılması açısından yararlı olacaktır. 

Türkiye'de gündemde olan KİT'lerin özelleştirilmesi konusu 
da sonuçları itibari ile işgücü piyasasında önemli etkileri 
olabilecek bir uygulamadır. Bu uygulama ile açığa çıkacak işgücü 
için, yerel koşulları da göz önünde bulunduran küçük ya da orta 
ölçekli kendi işini kurma projelerinin geliştirilmesi bir 
alternatif olarak düşünülmelidir. Bu tür projelere sağlanacak 
desteğin, işlerliği olan verimli bir sistem içinde yapılmasına 
özen gösterilmelidir. Ayrıca, finansman, eğitim, yönetim, teknik 
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yardım, pazarlama gibi konularda sağlanacak desteklere ek olarak 
uygulamaya konan projelerin belli bir süre, konunun uzmanlarınca 
yakından takip edilmesi de çalışmaların başarı şansını önemli 
ölçüde arttıracaktır. Kendi işini kurma projeleri ile hem yeni 
istihdam olanakları yaratılmış olacak hem de çalışan nüfusun daha 
üretken hale gelmesi sağlanacaktır. 

Küçük ölçekli kendi işini kurma projeleri özelleştirme 
sonucu ortaya çıkabilecek nüfusun istihdamına yönelik bir 
alternatif olmanın yanısıra, yerel iş olanaklarının ve nüfusun 
üretkenliğinin artırılması için de uygun bir araç olarak ele 
alınmalıdır. Söz konusu yaklaşımda oluşturulacak işletmelerin 
küçük ölçekli olmasından kaynaklanan diğer bir avantajı da işgücü 
piyasasının değişken taleplerine cevap verebilecek esneklikte 
olmasıdır. 

b- ÖNERİLER 

- Aşırı nüfus artışının kısa vadede sınırlandırılmasını 
sağlayacak aile planlaması politikalarının güçlendirilmesi büyük 
önem taşımaktadır. 

- İİBK, çağdaş istihdam hizmetleri ve aktif işgücü 
piyasasının gereksinimleri doğrultusunda, kısa bir süre içinde 
yeniden yapılanmalıdır. Bu bağlamda İİBK tarafından özellikle 
işsizlere yönelik yetiştirme ve genelde nitelik kazandırma 
hizmetleri genişletilip etkinleştirilmeli, meslekler sözlüğü ve 
standartları geliştirilmeli, sertifikasyon sistemi oluşturulmalı, 
açık işler ve iş arayanların nitelikleri ile ilgili bilgilere 
kısa sürede erişilmesini sağlayacak bir bilgi akış sisteminin 
oluşturulması ve işgücü piyasasının sürekli olarak izlenip 
araştırılması sağlanmalıdır. 

- Küçük ve orta ölçekli işletmeler, kendi işini kurma 
projeleri ve diğer özel istihdam projeleri, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu gibi sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş 
yörelerimizde ve Karadeniz ve Orta Anadolu Bölgelerinin bazı 
yörelerinde yerel iş olanaklarının yaratılması ve nüfusun 
üretkenliğinin arttırılması açısından önemli bir istihdam 
potansiyeli olarak değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir. 

Bu bağlamda; 

a- Kendi işini kurmak isteyen küçük ve orta ölçekli 
işletmelerden desteklenmeye ihtiyaç duyulan ve desteklenmeye 
uygun konumda olanlara kuruluş ve işletmecilik aşamalarında 
gerekli bilgi desteği ağırlıklı olarak KOSGEB tarafından 
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sağlanmalıdır. KOSGEB'in ilgi ve destek alanına hizmetler 
sektöründeki projeler de dahil edilmeli ve KOSGEB bu amaç 
doğrultusunda takviye edilmelidir. İşletmelerin kredi ihtiyaçları 
ise öncelikle Halk Bankası tarafından karşılanmalı, diğer 
finansman kaynaklarının harekete geçirilmesi imkanları 
araştırılmalı ve bir kredi garanti fonunun kurulması için gerekli 
araştırma ve çalışmalar yapılmalıdır. 

b- Desteklerden yararlanacak potansiyel girişimcinin 
belirgin ve geçerli bir projesinin bulunması zorunlu tutulmalı, 
bu projeye ilişkin, küçük de olsa gerçek anlamda bir fizibilite 
etüdü hazırlanmalı ve KOSGEB bu konuda girişimciye gerekli 
yardımı yapmalıdır. Fizibilite de pazar konusuna özel bir önem 
verilmeli, ayrıca başarı için gerekli olan örgütlenme biçimi, 
yönetici profili ve teknik bilgi de dikkate alınmalıdır. 

c- Potansiyel girişimcinin yararlanabileceği küçük ve orta 
ölçekli işletmelere yönelik örnek yatırım/iş projeleri İİBK, 
KOSGEB ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından oluşturulacak 
yetkin bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. 

d- Kurulacak küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük 
işletmelerle ya da kendi aralarındaki tamamlayıcılık nitelikleri 
konusunda en verimli düzenlemelerin yapılabilmesi için İİBK, 
KOSGEB ve MPM işbirliği yapmalıdır. 

e- Potansiyel girişimcilerin gerektiği takdirde, küçük 
sanayi sitelerinde ortak statüsünde işyeri açmaları teşvik 
edilmelidir. 

f- Yerel sanat ve kaynakların yurt ekonomisi ve yöresel 
istihdam açısından taşıdığı önem yatırım projelerinde dikkate 
alınmalı ve bu amaçla Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve 
Destekleme Genel Müdürlüğü ile işbirliğine gidilmelidir. 

- KİT'lerin özelleştirilmesi sürecinde ortaya çıkacak 
işgücü fazlasının mağdur durumda kalmasını önleyecek sosyal ve 
ekonomik tedbirler alınmalıdır. Durumları göz önüne alınarak, 
bunların bir bölümü doğrudan istihdam olanağına kavuşturulmalı, 
istekli olanlara ise kendi işlerini kurma konusunda gerekli 
destek yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda sağlanmalıdır. 

Bu bağlamda örneğin, KİT'lerin bünyesindeki yemek, temizlik 
gibi hizmetlerin ve ana faaliyet konuları dışındaki bazı yan 
üretim faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda, ayrılan personelin 
oluşturacağı işletmelere öncelik tanınabilir. 

- İşgücü piyasasının daha sağlıklı bir işleyişe kavuşması 
açısından iş yaşamına ilişkin sorunların işçi ve işveren 
kesimleri tarafından uyum içinde çözümlenebilmesi için gerekli 
ortam sağlanmalıdır. 
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- İşletme düzeyinde işveren sendika ilişkisinin daha geniş 
bir katılım, bilgilendirme ve işletmenin durumunu dikkate almayı 
da içerecek şekilde geliştirilmesi verimliliği arttırmanın 
yanısıra istihdam üzerinde de olumlu bir etki yapacağından 
işveren-sendika ilişkisinin önemli bir hedefi haline 
getirilmelidir. 

- İşsizlik sigortası sağlıklı aktüeryal hesaplar temelinde 
kısa sürede oluşturulmalıdır. Prim toplama işleri SSK tarafından 
gerçekleştirilmeli ancak işsizlik ödeneği, işsizlerle, işe 
yerleştirme hizmetini etkinleştirecek şekilde yakın temas 
kurularak İİBK tarafından ödenmelidir. 

- İşgücü içinde ücretli kesimin arttırılmasına yönelik 
politikalar ivedilikle uygulanmaya konmalıdır. 

- Çalışanların büyük çoğunluğunun sosyal güvenceden yoksun 
olduğu kayıt dışı sektörde bir taraftan bu sektörün sahip olduğu 
önemli istihdam düzeyini de dikkate alan, diğer taraftan da 
kayıtdışı sektörün giderek kayıtlı hale getirilmesini de içeren 
gerçekçi iyileştirme önlemleri uygulanmalıdır. 

- İstihdamı daraltıcı etki yapan fon ve kesintiler 
sınırlandırılmalıdır. Ücretli istihdamı geliştirici ve daha fazla 
işgücü kullanımını özendirici yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

- Part-time çalışma, aynı işi/işyerini paylaşma, mevsimlik 
çalışma, eve iş verme gibi standart dışı istihdam biçimleri, 
çalışanları güvenceye alacak düzenleeler de yapılarak yasal 
statüye kavuşturulmalıdır. 

- Çalışma saatlerinin verimliliği düşürmeden ve Türkiye 
koşulları da dikkate alınarak azaltılmasının denenmesi yararlı 
olacaktır. 

- Asgari ücretten vergi alınmaması uygulamasına geçiş 
hızlandırılmalıdır. 
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VI- İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİ SİSTEMİ 

a- GENEL 

İşgücü piyasasının tam anlamıyla işler durumda olması, 
analizi, yorumu ve iyileştirilmesi hakkında geliştirilecek 
politikaların gerçekçi ve uygulanabilir olmasının olmazsa olmaz 
önkoşullarından biri, belki de birincisi, bu konuda yeterli, 
düzenli, sağlıklı ve güvenilir güncel verilerin olması ve 
bunların ilgili kişi ve kuruluşlara uygun şekilde ve zamanında 
duyurulmasıdır. 

Türkiye'de biri idari diğeri istatistiksel olmak üzere 
işgücü piyasasını besleyen iki ana veri kaynağı bulunmaktadır. 

İdari veri yapısını oluşturan belli başlı kaynaklar, Çalışma 
Genel Müdürlüğü, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Bağ-Kur, Devlet Personel Başkanlığı, Emekli Sandığı vb. 
kuruluşlardır. Bu kuruluşlar kendi kullanımları için değişik 
amaçlarla çalışanlar hakkında bilgi derlemektedirler. Belli bir 
standartta olmayışı, derlenme ve yayınlanma sıklıklarının farklı 
olması nedeniyle idari kayıtların işgücü piyasasında etkin 
kullanımı mümkün olmamaktadır. 

İşgücü istatistikleri konusundaki veri yapısının Xna kaynağı 
ise Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan sayım ve 
anketlerdir. Enstitü iki çalışması ile işgücü piyasası veri 
yapısına katkıda bulunmaktadır: Genel Nüfus Sayımları ve 
Hanehalkı İşgücü Anketleri. Bunların dışında Genel Sanayi ve 
İşyerleri Sayımları, İşyeri Anketleri de diğer istatistiksel veri 
kaynaklarını oluşturmaktadır. 

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı dışındaki Beş Yıllık Planlarda 
istihdam ve işsizlik tahminleri, Türkiye'de doğrudan işgücüne 
yönelik sürekli ve karşılaştırılabilir başka veri kaynağı 
olmaması nedeniyle, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından beş 
yıllık ara ile gerçekleştirilen Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına 
dayanılarak yapılmıştır. 

Bu metodun şu sakıncaları bulunmaktadır: 

Genel Nüfus Sayımlarının asıl amacı işgücü hakkında bilgi 
derlemek olmadığından, bu konudaki soru sayısı ve sırası bu 
amaçla düzenlenen soru kağıtlarından farklıdır. Dolayısı ile 
işgücü hakkında elde edilen rakamlar bu konudaki gerçeği 
yansıtmakta yetersiz kalmaktadır. 

Kullanılan tanımlar bu konuda uluslararası bir 
karşılaştırmaya olanak tanımamaktadır. 
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Uygulama dönemleri arasında beş yıl gibi uzun bir zaman 
dilimi olduğundan güncel yapının izlenmesi mümkün olmamakta ve 
aradaki boşluklar belli varsayımlar altında yapılan 
projeksiyonlar ile doldurulmaktadır. 

Doğrudan işgücü piyasasına yönelik Hanehalkı İşgücü 
Anketlerinin uygulanmasına Devlet İstatistik Enstitüsü ilk kez 
1966 yılında deneme mahiyetinde sekiz ilde başlamıştır. Kapsam ve 
içerik bakımından kademeli olarak geliştirilen bu anketler 
düzenli olmayan aralıklarla 1985 yılına kadar devam etmiştir. 

V.Beş Yıllık Plan döneminde Türkiye'deki işgücü piyasasının 
geliştirilmesi konusunda önemli mesafe kaydedilmiştir. 1987 
yılında T.C. Hükümeti ile UNDP arasında imzalanarak yürürlüğe 
giren İşgücü Piyasası Haberalma Sistemlerinin Geliştirilmesi adlı 
proje kapsamında, ILO'nun da teknik desteği ile Ekim 1988 'de 
Devlet- İstatistik Enstitüsü bütünüyle yeni bir Hanehalkı İşgücü 
Anketini uygulamaya koymuştur. 

11.160 hanehalkı ile görüşülerek uygulanan bu yeni Hanehalkı 
İşgücü Anketlerinde (HIA), istihdam ve eksik istihdam 
istatistikleri konusunda 13. Uluslararası Çalışma 
İstatistikçileri Konferasmda (ILO, Cenevre 1982) kabul edilen 
uluslararası yöntem ve tanımlar kullanılmaktadır. İlk uygulaması 
Ekim 1988 'de yapılan HİA '1ar Nisan ve Ekim aylarının pazartesi 
ile başlayıp pazar ile biten son haftasını referans dönemi alarak 
yılda iki kez uygulanmaktadır. 

Yeni anket düzenlenirken elde edilecek verilerin hem zaman 
içerisinde kendisi ile karşılaştırılabilir hem de uluslararası 
verilerle kıyaslanabilir nitelikte olması dikkate alınmıştır. 

Yeni HİA'ların Türkiye'deki işgücü istatistiklerine önemli 
katkısı olmuştur. Bu anketler öncesi işsizlik rakamları ve tanımı 
konusunda bir kargaşa bulunmaktaydı. Sözkonusu proje kapsamında 
gerçekleştirlen HİA '1ar bu kargaşaya son vermiştir. 

Kapsamlı ve ayrıntılı bir veri potansiyeli olan Hanehalkı 
İşgücü Anketlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. 

HİA'larmın bir diğer özelliği normal anket soru kağıdı 
dışında geliştirilecek bir ek soru kağıdı ile değişik konularda 
bilgi derlemeye elverişli yapıda olmasıdır. Bu tür ek soru 
kağıtları ile işgücü piyasasının güncel olan diğer unsurları 
hakkında ayrıntılı bilgi derlemek mümkün olabilecektir. 

Yine bu proje kapsamında DİE'de iki önemli çalışma 
başlatılmıştır; 

a. Ücretler konusunda bilgi derlenmesi için hazırlıkları 
sürdürülen işyeri anketleri 
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b. Türkiye'de işgücü piyasası ile ilgili veri üreten 
kuruluşların bu ürünlerinin giderek belirli bir standardı 
da sağlayacak şekilde periyodik bir yayın ile kamuoyunun 
istifadesine sunulması. 

İki ayrı işyeri anketi (istihdam ve kazançlar ile istihdam 
ve ücret yapısı) ile ücretler hakkında da uluslararası 
standartta, ülke koşullarına uygun, karşılaştırılabilir sonuçlar 
üretecek bir çalışmanın hazırlıkları DİE 'de sürdürülmektedir. 
Her iki anket de, resmi devlet kuruluşları dışında, tarım dışı 
tüm sektörleri içerecek şekilde hazırlanmaktadır.Uluslararası 
standartlara uygun böyle kapsamlı bir ücret istatistikleri 
çalışması işgücü piyasası ile ilgili mevcut veri kümesine önemli 
katkı sağlayacaktır. Bu ücret anketleri sayesinde eksikliği 
duyulan ücret istatistikleri konusunda da sürekli bir veri 
kümesine kavuşulacaktır. 

HİA, işgücü piyasası için temel veri kaynağı olmakla 
birlikte, bu kaynak tek başına karar alıcıların işgücü piyasası 
hakkında ayrıntılı analiz yapmalarına olanak sağlayacak 
yeterlikte değildir. 

DİE 'nin dışında, Türkiye'de pek çok kuruluş, SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Kamu İşverenleri Sendikası, Çalışma Genel Müdürlüğü, İİBK gibi 
kuruluşlar değişik amaçlarla, kendi ihtiyaçları doğrultusunda, 
istihdam, işsizlik ve ücretler hakkında bilgi derlemektedir. 
Doğal olarak, değişik kuruluşlar tarafından değişik amaçlarla 
derlenen bu veriler kapsam, tanım ve yöntem olarak farklılık 
göstermektedir. Böylece bu verilerin bir arada, birbirini 
karşılıklı doğrulayacak şekilde değerlendirilmesi mümkün 
olmamaktadır. Oysa ilgili kaynakların kapsam, kavram ve tanım 
olarak belirli bir standartta derlenmesi HIA 'lardan elde edilen 
istihdam rakamlarının iktisadi faaliyet, meslek vb. 
karakteristikler bazında karşılaştırılmalarını mümkün kılacaktır. 

DİE işgücü piyasası ile ilgili mevcut verileri derleyecek 
periyodik bir yayının hazırlıklarını sürdürmektedir. Bu yayında 
yeralacak bilgilerin, bu tür verileri üreten kuruluşların 
işbirliği ile, belirli bir standarda kavuşması kullanıcıya 
Türkiye'deki işgücü piyasasını daha doyurucu değerlendirme 
olanağı verecektir. 

Ülkemizde işsizlik rakamları altı aylık HİA'lar ile 
derlenmektedir. Ülkemiz koşullarında aylık işsizlik rakamlarının 
HİA sonuçları mihenk alınıp kayıtlı işsizlik rakamlarının 
kullanılması ile aylık işsizlik tahminlerinin yapılabilirliğinin 
irdelenmesi karar alıcı ve araştırmacılar için önemli bir bilgi 
kaynağı oluşturabilecektir. 

İşgücü piyasası ile ilgili veriler konusunda sağlanan bir 
diğer ilerleme ise, 1993 yılında Dünya Bankası ile imzalanan 
İİBK, MEKSA, KSSGM ve DİE 'nin yeraldığı İstihdam ve Eğitim 
Projesidir. Özellikle, işlevini tam olarak yerine getirebilmesi 
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bakımından İİBK'yı yapısal olarak güçlendirmeyi amaçlayan bu 
projenin, İİBK'nm üreteceği verileri kapsam ve kalite olarak 
geliştireceğinden, işgücü piyasasını oldukça olumlu yönde 
etkileyeceği aşikardır. 

Proje, DİE'nin istihdam istatistiklerinin yayın ve kapsam 
olarak geliştirilmesini, bir işgücü piyasası veritabanı 
oluşturulmasını da amaçlamaktadır. DİE bünyesinde oluşturulacak 
bir veri tabanı, ilgili kurumların standart veri üretmelerini 
sağlayacağı gibi işgücü piyasası ile ilgilenenlere veriye kısa 
sürede erişim olanağı sağlayacaktır. 

Aynı proje, emek seyyaliyetini, verimliliği geliştirmek için 
geçerli bir meslek sertifikasına sahip olanların sayısını 
artırmayı da hedeflemektedir. 

Türkiye'de işgücü piyasası bakımından gözardı edilemeyecek 
bir diğer husus gayri resmi sektör ve bu sektörde yaratılan 
istihdamdır. Hızlı nüfus artışı ile her yıl yaklaşık bir milyon 
kişinin çalışma çağma girdiği ve resmi sektörde yeterli 
istihdamın yaratılamadığı ülkemizde, kente göç olgusu da dikkate 
alınırsa, bu sektördeki istihdamın önemi belirginleşmektedir. 

Konunun Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeler bakımından 
önemi büyüktür. Bu sektör alternatif istihdam alanlarının 
yetersiz olduğu durumlarda önemli bir istihdam ve gelir 
kaynağıdır. 

Gayri resmi sektördeki istihdam sosyal güvenlik şemsiyesi 
altındaki nüfusta ciddi azalmaya neden olmaktadır. Bu sektörde 
faaliyet gösteren işletmelerin genellikle kaydı olmadığından 
çalışanları da kayıt dışı kalmaktadır. 

Gayri resmi sektördeki istihdam konusunda Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafından ilk bilgi toplama girişimi, 1988 yılında 
uygulamaya konulan Hanehalkı İşgücü Anketi soru kağıdındaki 
işyerinin büyüklüğü, yerleşikliliği ve kayıtlılığı ile ilgili 
sorularla gerçekleştirilmiştir. 

Bu sektör konusunda sadece Hanehalkı İşgücü Anketlerinden 
bilgi derlemek yetersiz kalmaktadır. İkinci işin de dikkate 
alınması ve ölçümün birden çok yöntemle yapılması bu rakamlarda 
netlik sağlayacaktır. 

Türkiye, çalışma hayatı ile ilgili yasal düzenlemeler, 
istihdamın sektörel yapısı ve işteki duruma göre dağılımı 
bakımından diğer OECD üyesi ülkelerden farklıdır. 

İşsizlik sigortasının henüz kurulmamış ve işsizlik 
yardımının^ da gündeme gelmemiş olmasının da etkisiyle ülkemizde 
çalışma çagmdakilerin göreli olarak önemlice bir bölümü ücret ve 
verimlilik düzeyinin yeterince dikkate alınmadığı koşullarda 
çalışmak durumundadır. 
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İşsizlik sigortası olan bir ülkede kişi işini kaybettiğinde 
hayatını bir süre idame ettirecek sosyal bir güvenceye 
sahiptir.Bu nedenle ücreti ve diğer koşulları bakımından doyurucu 
bir iş buluncaya dek bekleme şansı vardır.Oysa ülkemizde,işini 
kaybetmiş ya da hiç işi olmamış,ancak çalışmak isteyen kişilerin 
bu bekleyişe katlanması çoğu kişi için mümkün değildir.Resmi 
sektörde kendine iş bulamayan kişiler kazanç, sosyal güvenlik, iş 
tatmini, verimlilik ğibi unsurları dikkate almadan kendi işlerini 
kurmak, çalışmak ve gelir elde etmek durumunda kalmaktadır. 

Bu kişiler işsiz nüfus arasında yeralmamaktadır. Oysa 
bunların bir kısmı, ücret, sosyal güvenlik, iş tatmini gibi 
nedenlerle, mevcut işlerinden memnun olmayıp yeni bir iş arar 
durumdadır. 

Bu nitelikteki işlerde çalışanlar, işsizlik rakamlarında bir 
azalmaya yol açsa da, istihdamdaki yetersizliğin göstergesi de 
sayılabilecek bir diğer önemli istihdam sorununu gündeme 
getirmektedir. İşgücü piyasası ile ilgilenenlerin bu konu 
üzerinde önemle durmaları gerekir. HİA'larda bu nitelikteki 
kişiler 'eksik istihdam' kavramı ile ölçülmeye çalışılmaktadır. 

Özetle sağlıklı bir işgücü piyasası veri tabanı, ülkedeki 
işgücü yapısının gayri resmi sektör, eksik istihdam gibi farklı 
boyutlarını ortaya çıkartacak kavram ve tanımların oluşturulması 
ve ölçülmesi ile mümkündür. 

b- ÖNERİLER 

1. DİE'nin Çalışma İstatistikleri'ne devamlılık kazandırılması ve 
bu yayında verileri yeralan kuruluşların verilerini DİE'nin 
uyguladığı/uygulayacağı uluslararası standartlara uygun hale 
getirmeleri. 

2. İşyerlerinde düzenlenen mesleki eğitim ile ilgili bilgi 
derlenmesi. 

3. İşgücü piyasası verilerine kullanıcının çabuk ulaşmasını 
mümkün kılacak bir veri tabanı oluşturulması ve bu amaçla 
oluşturulacak veri tabanında girdisi bulunan kuruluşların bu 
tür bir veri tabanın oluşturulmasını sağlayacak katkıda 
bulunmaları. 

4. Hanehalkı İşgücü Anketleri ile derlenen işsizlik 
istatistikleri yanında istihdamın yetersizliğini ortaya 
koyacak eksik istihdam kavramının geliştirilmesi. 

5. Gayri resmi sektördeki istihdam konusunda sadece Hanehalkı 
İşgücü Anketlerinden bilgi edinmekle yetinilmemesi, ikinci 
işin de dikkate alınarak, bu rakamlarda netlik sağlanması 
amacıyla, ölçümün birden çok yöntemle yapılması. 
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6. İİBK kayıt sistemine giriş ve çıkışların güncel işgücü 
piyasasının izlenmesini mümkün kılacak ayrıntıda kullanıcıya 
sağlanması. (Örn.başvuru, işe yerleştirme faaliyetlerinde 
işgücü seyyaliyetinin izlenebilir kılınması, yeni başvuruların 
aylık sağlanması vb.) 

7. Türkiye'deki çalışma istatistiklerinin geliştirilmesi amacıyla 
önerilerde bulunmak ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında bu 
konudaki koordinasyonu sağlamak üzere, DİE ' nin 
koordinatörlüğünde, çalışma hayatı ile ilgili istatistik 
üretenlerin ve bunları kullananların yeralacağı, belirli 
gündem ve aralıklarla toplanan bir çalışma gurubu 
oluşturulması. 

8. Çalışma istatistikleri ile ilgili veri tabanına girdi 
sağlayacak kurumlardaki ilgili birimlerinin personel ve 
donanım olarak güçlendirilmesi. 

AA/OLUM 
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