
•s 
•s 

r-



T.C 

BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI 

MÜSTEŞARLIĞI 

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNI 
İSTİHBÂM-İNS1NGÜCÜ ÖZEL İHTİHSAS 

KOMİSYONU RAPORU 

r 

Ağustos 1971 



543 i 02it. fit2o)(um. 1) "1913/7777 
7 

ToC 

BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

MÜSTEŞARLIĞI 

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
İSTİHDAM-İNSANGÜCÜ ÖZEL İHI® İHSAS 

KOMİSYONU RAPORU 

Ağustos 1971 

r- p T L_. t J 



DEVLET PLÎNLAMA TEŞKİLÎTI 
MÜSTEŞARLIĞINA 

Müsteşarlığınızca kurulan III. Beş Yıllık Kalkınma Plânı İstihdam 
İnsangüoü özel İhtisas Komisyonu Raporu ilişiktir. 

1*“ İstihdam - İnsangüoii Komisyonu ilk toplantısını 3* Mayıs. 1971 
günü yalpmış ve örgütlenerek çalışmalara başlamıştır. Anoakf çalışmalar 

sürdürülememiştir. 

2- Teşkilâtınız ilgililerinin de katıldığı 18.6.1971 günlü toplan¬ 

tıda komisyon tekrar örgütlenmiş ve çalışmalara girişmiş, 4 ayrı çalışma 
grubu kurulmuş, üyeleri seçilmiştir. 

Çalışma Konuları ve üyeleri t 

m. Genel Düzeyde istihdam 

sorunları ihtiyacı tesbit 

yöntemleri ve projeksi - 

yenları. 

Mustafa ANAHTAR D.P.fk 

Haşan ŞATIROĞLU D,P.1K 
İsmail ARİKAN İ.İ.B.K. 

Şadi BIÇAKÇI İ.İ.B.K. 
Nihat TANER İ.İ.B.K. 

Erhan ALPAN İ.İ.B.K. 

Baki BİLAL T.C.K.Y. 

Yıldız YAPICI Orman Bk. 

Kenan OKAN M. Eğt. Bk. 

b. Nüfus, Şehirleşme, Tarımda 

yapı değişikliği ve günvnlik 

sorunları. 

Tandoğan TOKOÖZ Sağlık Bk. 
Sezer SEVER İm. İs. Bk 

Vahap ALPER Tarım Bk. 



c. Teknoloji seçimi ve Sanayi¬ 

leşme biçimi, ithâl rejimi 
Kredi Politikaları - Vergi 

farklılaştırma ve sorunları. 

Hüseyin ERKAN T.K.Gn.Md. 

İhsan DEMİRÖZ Sanayi Bk. 
Şevket ÇELİKKANAT T.C.K.Y. 

d. ücret, fiyat, verimlilik, 

Grupların örgütlenmesi ve 

sorunları. 

Tuncer TANILKAN M.P.M. 

İlyas GÜLMEZ M.P.M. 

Kâzım KARA İşv. Send 

Gül Neşe EREL Türk - İş 

Çalışma gruplarından c ve d grupları çalışmalarını sonuçlandırmış ve 

raporlarını hazırlamışlardır. 

3- Komisyonun, 15•7* 1971 günü yaptığı toplantıda toplanan rapor ve 

bilgilerle rapor hazırlamak üzere : 

" : Tuncer TANILKAN 

TÜRK—İŞ Temsilcisi : Gül Neşe EREL 
İşveren Send.Temsilcisi:Cumhur 

den bir su komisyonu oluşturulması kararlaştırılmıştır. Daha sonra komisyon 

çalışmalarına Dr. İsmail ARIKAN ve Erhan ALPAN (İ.İ.B.K. ) da katılmışlardır. 

Bu komisyon yaptığı yoğun çalışmalar sonunda taslak raporu hazırlamış ve özel 

ihtisas komisyonuna vermiştir. 

4- 30.7*1971 günü yapılan toplantıda rapor taslağı tartışılmış ve kesin 

raporu hazırlanıp Devlet Plânlama TeşkilStı'na sunmak üzere Başkanın yetkili 

kılınması kararlaştırılmıştır. 

5- Komisyon çalışmalarına ilgi çok az olmuştur. 100 kadar üye her top¬ 

lantıya çağırılmış olmasına rağmen katılan üye sayısı 20 yi geçememiştir. Son 

toplantılara, Akademisyenlerden hiç katılan olmamıştır. 

Komisyon Başkanı 

Raportör 

: Hüseyin ERKAN 

: Gülsevin BİNGÖL 
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6- Teknoloji seçimi ve istihdamla ilişkilerini inceleyen* alt çalışma 

grubu, çalışmaları sır&sanda ihtiyaç duyduğu 15 kadar kuruluşu davet etmiş 

ve çalışmalara katkısını sağlamıştır# Bu çalışma grubu, önerdiği yöntem için¬ 

de gereken çalışmaların yapılabilmesi için, özel İhtisas Komisyonu niteliğinde 
bir sürekli komisyonun görevlendirilmesini kararlaştırmış ve bu kararını M üs- 

teşarlığınıza sunmak üzere Başkanlığa görev vermiştir. 

7- Komisyon Raporu, verileninıkiijlğı, sürenin darlığı, çalışmalara 

yeterli ilginin gösterilememesi nedenleri ile gerekli muhtevada hazırlanama- 

mıştır# Ancak toplanan bilgilerin yararlı olabileceği düşünülerek ve verilen 

görevi yerine getirmiş olmak için rapor hazırlanarak sunulmuştur# 

Bilgilerinize sunarım. 3*9*1971 

Eki* 2 suret İstihdam - İnsangücü 
RAPORU 

: 1 Dosya 



İstihdam - İnsangücü Özel ~ İhtisas Komisyonunun Genel Kurul 
Halindeki Çalışmalarına Zaman Zaman Katilanlar : 

Prof* Melih Koçer 

Doç» Adnan Gülerman 
Prof» Doğan Sor 

Prof» Nusret Ekin 

Burhanettin Ahıposoğlu 

Mehmet Hemşinoğlu 
Muzafkı Özdel 

Faruk Aral 

Ferit Berkdy 

Faniye MdngınV 
Metin Çetin 

i/jîan Kutlucd 
Kenan Okan 

Yaşar Tez» 

Mlieyyet Binay 

Halil Kâyâ 
Oktay Altmok 

Abidin Daver Kıymaz 

Remzi Ansan 

Fuat Korkmaz 

Melih Gökten 

Doç» Pr» Baha G, Tunagil 

Cengiz Akın 

Bintuğ Ayteğ 
Birol Bimun 

Giirkan Ge*im 

Yılmaz Aybdr 

Hüsnü Kayaoğlu 

İlhan Ahdemin 

Reşat Özalp 

Muammer Uçdoğan 

A.l.T.l.A. 
A»1»T•İ»A* 

O.D.T.Ü. 

İ»Ö» İktisat Fakültesi 
Tan m Bakanlığı 
II II 

Orman Bakanlığı 

Bankalar Birliği 

Dış. Eko. İşler. Bakanlığı 
Tapu Kadastro Gn» Müd. 

Sanayi ve Tiç. Bakanlığı 
Dev* Üretme Çiflikleri Gn. Md 
M.E.B. 

T.C Ziraat Bankası Gn. Mdt&^i 
Veteriner İşleri Gn. Md. 
Ankara Sanayi Odası 

Türkiye İş, Fed. Kon, Temsil. 
Bayındırlık Bakanlığı 

II »I 

T. İşverenler Sendikası Konf. 
T.H.Y 

Ziraat Mühendisleri Odası 

Tan m Bakanlığı 

A.Î.T.İ.A» 

A.Î.T.İ.A. 

O.D.T.Ü 

D.S.İ. Genel Müdürlüğü 
T.C.D.D. 

Toprak ve İskân Gn. Md. 
M.E.B. 

T.C. Emekli Sandığı 



İBtihdam - İnaangücü özel - İhtisas Komisyonunun Genel Kurul 

Halindeki Çalışmalarına Zaman Zaman Katılanlar : 

Nejat Üzel 

Şükrü Yıldırım 

Ziya Seval 

Özcan Sengölge 
Hayri Çan 

Abdullah Soylağ 

Aydın Büyükumut 

Mustafa Saatçi 
Baki Bilal 

Doç. Uğur Korum 

Metin Şekerelli 
Muammer Obuz 

Tolgay Çavuşoğlu 

Filiz Ofluoğlu 
İbrahim Öngüt 

Yılmaz Çinetçi 

Cavit Bibioğlu 

Ziya Çtfğiar 

Yılmaz Özdemiroğlu 
Haşan Yüce 

Ümit Özsoy 
Yıldırım Gürkan 

İsmail Bdf&nd 

Reşit Hamzakadı 

Cevat Ajrfoan 

Orman Bakanlığı 
W W 

T.C.D.D. 

D.İ.E 

Sümerbank 

Güneydoğu TSK Birlikleri 
(« M n 

Atatürk Üniversitesi 

Karayolları Gn, Müd. 

A.Ü. S B F. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Odalar Birliği 

T.S.K.B. 

Kaçholding A.Ş. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 

DİE 

DİE 

T.Z.D.K Temsilcisi 

Türkiye Süt End* Kurumu Gn* Md 
II HU 91 If tl 

Köyişlsri Bakanlığı Temsilcisi 
Topraksu Genel Md. 

Tarım Bakanlığı 

D.S.İ. Genel Müdürlüğü 
Makina Mühendisleri Odası 



İstihdam - İnsangücü Özel İhtisas Komisyonuna 
Devlet Planlama Teşkilâtı Koordinatörü Olarak 

Katilanlar 

Yusuf Hamurdan 

Yiğit Alemdar 

Ahmet Gökçen 
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İSTİHDAM - İNSANGÜCÜ 

I- GENEL AÇIKLAMALAR 

1- Q İ R İ S i 

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biride istihdam ve işsizlik 

sorunudur. 1971 yılında Türkiye'de 1.750.000 kadar tarımda 250.000 ka¬ 

darı tarım dışında olmak üzere 2.000.000 dolayında gizli ve açık işsiz 

va»dır. Ayrıca, her yıl işgücüne 400.000 katılma olmaktadır. Plânlı dö¬ 

neme girildiğinden bu yana ekonominin yarattığı ortalama istihdam yılda 

135.000 dolayındadır. Son yıllarda dış ülkelere göç yılda 100.000 e ulaş¬ 

mıştır. Bu durumda her yıl mevcut 2 Milyonluk işsiz stokuna I65.OOO eklen¬ 

mektedir. Bu koşulların devamı halinde I98O lerde " İşgüoü ^!0î^laması" 
teklikesinden söz edilebilir. <— 

I.fce II. Kalkınma plânlarında temel hedef ekonomik kölkınma olarak 

alınmış, yaratılacak katma değerin tam istihdamı da sağlıyabileceği düşü¬ 

nülmüş ve istihdam bağımlı bir hedef olmuş ve buna göre bazı politika ve 

tedbirler öngörülmüştür. Ancak, bu güne kadarki gelişme varsayımın ger¬ 

çekçi olduğunu kanıtlayamamıştır. 0 halde işsizliğin ve dolayısıyla tam» 

istihdamın çözümü mutlaka gerekli bir sorun olarak ele alınması, başka 

bir deyişle tam istihdamın plânlamada temel bir tercih olarak alınması zo- 
V 

runludur. Nitekim bugün gelişmiş durumda olan ülkelerde de başında ve bu¬ 

gün tam»istihdam temel hedef olarak alınmış, bu hedefe göre diğer politi¬ 

kalar yönlendirilmiştir. 1954 yılında hazırlanan ( 1955 - 1964 yıllarını 
Ma/y0^ ■& * S'? ** e Yt, 

kapsayan)»1971 - 1975 yıllarının kapsayan VI. Fransız plfinı tam istihdamı 

temel tercihler arasında ve hatta başında saymıştır.-~ 

Sorun,Türkiye açısından biraz daha değişiktir. Ve y#no yaklaşım biçi 
mi| gerektirmektedir. I. ve II. Plânlarda öngörülen politikaların gerçekçi 

olduğu kanıtlanamadığına ve gelişmiş ülkelerin yaklaşımları aynen alınamı- 

yacağma göre Türkiye’nin III. Plân döneminde kendi koşullarına uygun 



yaklaşım biçimleri araştırması gerekmektedir# Bu dönem^daha sonraki kalkın¬ 
ma plânlarında sorunun nasıl ele alınacağım saptamaya yard®mci olacak ve 

geliştirilebilecek politikaların, alınabilecek tedbirlerin denenmesîne ola¬ 

nak hazırlayıcı olabilecektir# Komisyon, hem açıklanan gerekler^hemde veri¬ 
len sürenin kısalığı ve benzer diğer koşullar nedeniyle sorunun anlam ve 

önemini, gelişme yönünü, ilişkilerini ve bazı alanlarda tutulabilecek poli¬ 

tikaları, araçları saptamayı uygun görmüştür. 

2- Plânlamada İnsan Unsuru î 

/ 
v 

Kalkınma çabalarının amaçlarından başta geleni insanın insanca yaşa¬ 

masını sağlamadır. Hedef insan mutluluğudur. Çeşitli ülkelerde de yapılmış 

olan plânlarda amaç sadece üretimi düzenleme ve artırmaya çalışmaktan iba¬ 

ret kalmamakta, aynı zamanda sosyal ihtiyaçları karşılama öngörülmektedir. 

İstihdam, sosyal bir hedef olduğu gibi ekonomik bir ataç olarak alınmakta- 

dır, uzak veya yakın aın bir hedef şeklinde sürdürülmektedir. A / 

Dengeli ekonomik ve sosyal kalkınma plânı hazırlanması ve uygulanma¬ 

sı söz konusu olunca insan mutluluğunun, çalışma çağında ve çalışmak iste¬ 

yen insana kendisini yaşatacak bir istihdam olanağı sağlanmasının önde gel¬ 

mesi gerekmektedir. Ülke nüfusunun insan onuruna yaraşır bir yaşama düzeyim¬ 
de olması için bir gelir kaynağının bulunması, geçinme olanağını oradan sağ¬ 

layacağına göre ekonomik ve sosyal plânda bu yöne önem verilmesi gerekmekte¬ 

dir. Toplumsal huzursuzlukların önlenmesi geniş ölçüde istihdam yaratmaya 

bağlıdır. 

V Bir kalkınma plânının başlıca aracı insandır. Her eğitim ve yetişme 
derecesindeki uygulayıcılar plânda kendilerini görebilmeli, plân içinde du¬ 

rumlarını iyiye götürecek belli işaretlere rastlamalıdırlar«>y 

İstihdam bir kalkınma plânında tek ve başlıca amaç daraca alınamaz. 
İstihdam kişi ve toplum için verimli olmalıdır. Kişileri salt kazanç yapmak 
amacıyla atelyelerde, çiftliklerde, resmi ve özel işyerlerinde yığıntı yap¬ 

tırmanın verimi düşüreceği, maliyeti yükselteceği v.b. bir takım zararları 
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olacağı açıktır» 

Ekonomik gelilme, üretim gücünün ve bu gücün iyi kullanılarak üreti¬ 

min artması demektir, üretim gücü artışı sermaye birikimi yanında, işgücü¬ 
nün etkili bir şekilde kullanılmasına yani !l istihdama " dayanmaktadır. Su 

açıdan insan bir ekonomik değer, bir sermaye ve istihdam da bu değerin üre¬ 

timde kullanılmasıdır. Kullanıldığı takdirde kajtkınmayı Bağlıyacak olan bu 

güç, kullanılmaması halinde ise bir patlama ile sosyal bünyeyi tamamen boza¬ 

cak niteliktedir. İki yönlü etkide bulunabilecek bü 'denli kritik bir konuda 
kanımızca eldeki imkânlar zorlanmak durumundadır. 

3 - İstihdamın İlişki ve Etkileri t 

İstihdam kalkınmanın temel tercihleri ile ilişkili ve onları etkile¬ 
yicidir. İstihdam politikaları hemen her sektörü dolaysız ya da dolaylı et¬ 
kiler. 

a. İstihdam sosyal adaleti sağlamada bir araçtır. Gelir dağılımının 
düzeltilmesi ya da değiştirilmesinde istihdamdan yararlanılabilir. Dolayı¬ 

sıyla istihdam politikaları gelir dağılamını etkiler. 

b« İstihdan hedef ve politikaları Eğitim politikalarını etkiler. Eği¬ 

tim hedef ve politikaları ile istihdam hedef ve politikaları arasında güçlü 

bir ilişki vardır» 

c. İstihdam kalkınmanın strateji ve hedefleri ile ilgilidir^/Kalkın- 
mada sürükleyici sektör olarak alınan sanayi sektörü, istihdam amacıyla yapı 

değişikliğinden çok genişleme olanakları gösterebilmektedir» Özellikle Türk 

sanayisi için istihdam açısından yapılabilecek öneriler çok sınırlı bulun¬ 

makta, daha hızlı kalkınma, daha çok sanayileşme söz konusu olabilmektedir. 

d. İstihdam, karma ekonomi düzeni içinde ücret, fiyat, kâr ve verim¬ 
lilik politikaları ile ilişkilidir.,» <- 

e. İstihdam kentleşme politikası ile ilgilidir. Kalkılma plânlarında 

öngörülmüş olan " Kentleşmenin desteklenmesi " temel ilkesi kent kesiminde 

istihdam sorunu ve politikalarında yeni yönelimler gerektirmektedir. 
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f. İstihdam sorunu, çeşitli sektörlerde teknoloji seçimini etkiler. 
Kalkınma gerekleri ve Türkiye'nin uluşlararası ilişkileri gözönünde tutu¬ 

larak sektörlerde teknoloji seçimi sorunlarına sınırlamalar getirilebilir. 

Karma ekonomi, özel girişim koşulları teknoloji seçimi ve ithali politika¬ 

larına yön verir. 

İstihdam sorunu, aslında ekonominin yapı ve hedefleri ile yakından 

ilişkilidir. Kalkığıma planlamasında ele alınacak her konuya istihdam açı¬ 

sından çözümler önerilmesi mümkündür. Komisyon bu görüşten hareketle, is¬ 

tihdam sorunu ile doğrudan doğruya ilişkisi görülmeyen bazı konularda bu 

açıdan yaklaşarak politikalar önermeyi yararlı görmüştür. 

4 — Kavramlar: 

Bu„günedek istihdam ve insangücü ile ilgili tanım ve kavramlar bazan 

değişik anlamlarda kullanılagelmiştir. Yanlış anlamaları önlemek ve anlam 

birliğine varmak amacıyla raporda istihdam ve insangücü ile ilgili tanım ve 

kavramlara değinmek yeridde görülmüştür. 

a. İşgücü : Bir ülkenin faal nüfusunun ( 15-65 ) yaŞ grubunda olupta 
çalışanlar/» iş arayanların tamamı işgücünü meydana getirir. 

b. Sivil İşgücü : İşgücünden ordu ve jndarma kesiminin çıkarılmasıy¬ 
la elde edilen miktardır. 

Bu tanıma göre, ülkede 15 ile 65 yaş arasındaki nüfusS dahil ve fakat 

bedenî ya da zihni yetersizlikten dolayı çalışamıyanlarla, iş aramak ihti¬ 

yacını duymayanlar ve öğrenciler sivil işgücü kavramının dışında kalmaktadır¬ 
lar. 

v 
i 

c. Tam istihdam : Geçici işsizlik hariç olmak üzere, çalışma istek 

ve kararında olan emek sahibinin fiilen katılabildiği ekonomik duruma tam 

istihdam denir. 

4* İssizlik : Çalışma idare ve iktidarında olupta, yürürlükteki ücret 
üzerinden ve ayrıca kanun yahut örf ve adetle tayin edilmiş saatler zarfında 

bir iş aradığı halde bulamayan kimseye " işsiz " deniry 
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e. Gizli issizlik : İşgücünün ancak düşük prodüktivite ve ona uygun 
düşük bir ücretle istihdamına gizli işsizlik denir. 

f. Gecici issizlik t Yer ve meslek değiştirme esnasında katlanılan 

işsizliktir. 

Mevsimlik issizlik : özellikle tarım kesiminde^ölü aylarda geçimi¬ 
ni sağlamak için bir iş tutmak isteyen, ancak aradığı işi bulamayanların iş¬ 

siz kalması halidir. 

II—İNSANGÜCÜ 

1- İlkeler ; 

Hızla gelişen, ekonomik ve sosyal yapısında büyük değişmeler.olan 

ülkemizde insangücü sorunu bıiyük bir önem taşımaktadır. Ekonomik ve sosyal 

kalkınmayı eldeki imkânlarla en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için, insan— 

gücü potansiyelini kalkınmayı hızlandırıcı yönde, etkin bir biçimde kullan¬ 

mak gereklidir. 

Bu anlayış ikinci Beş Yıllık- Plân içerisinde de yer almış olmasına 

rağmen, yetişmiş insan gücünün verimli kullanılması ile ilgili hedefler bü¬ 

yük ölçüde gerçekleştirilememiştir. 

Bu gün ülke ölçüsünde kıt kaynak olan vasıflı işgücü bile verimli 

olarak kullanılamamaktadır. Çalışan nüfusun çeşitli meslek kollarına bölü¬ 

nüşünde dengesizlikler vardır. Bunlar geçmişteki eğitim politikasının bir 

sonucu olduğu kadar, geçmişteki ve bugünkü ücret politikalarının da bir so¬ 
nucudur. 

İnsanı amaç alan bir insangücü plânlamasında, ülke ölçeğinde ihtiyaca 

göre vasıflı işgücü yetiştirilmesi yanında, bunların yu»t düzeyine istenilen 

şekilde dağılmaları için ekonomik ve sosyal avantajların da dengelenmesine 

çalışılmalıdır. 
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Mahrumiyet bölgelerinde yaratılan hizmetlerin nicelik yönünü olduğu 

kadar nitelik yönlerini de göz önüne alan hedeflerin tesbiti zorunludur. 

Bu gün olduğu gibi ihtiyacın üstünde yığılma görülen meslek kolları^ 

na çalışanların verimli şekilde kullanıliamaları sonucunu doğuran eğitim 

politikasındaki hataların gelecekte de tekrarlanmaması için meslek ihtiyaç¬ 
larının tesbiti zorunludur. 

2- İşgücü arzı i 

1965 ve 1970 yılı nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre bu dönemde 
nüfus artış hızı 2.56 dır. Bu hızın devam edeceği varsayımına göre yapılan 

projeksiyonlarda III ve IV. PlSn dönemleri işgücü arzı durumları Tabro I de 

gösterilmiştir. 

Tablo I s İşgücü arzı 
( 1000 kişi) 

Yıl Tüm 
Nufus 

Sivil 
İşgücü 

Ordu+Jandarma Tüm İşgücü 

1965 31 391 13 044 514 13 558 

1970 35 667 15 043 615 15 658 

1972 37 538 15 895 650 î>6 545 

1977 42 675 18 064 700 18 764 

1982 48 490 20 531 700 21 531 

Kaynak s DPT araştırmaları. 

Tablo, 1965 “ 1970 dönemi nüfus artış hızı esas alınarak hazırlanmış¬ 

tır. Bu nedenle kaba tahminler niteliğinde görülmektedir. Oysa işgücü arzı 

tahminleri nüfus yaş yapısı esas alınarak daha yaklaşık olarak hazırlanabilir. 

PlSn dönemi için işgücüne katılacak nüfus her yıl için ayrı ayrı ve sakatlık, 

öğrenim v.b. düzeltmeleri yapılarak hesaplanır. İşgücünden çıkacak nüfus da 

ölüm, emeklilik v.b. faktörler dikkate alınarak hesaplanır. Bu iki değer ara¬ 

sındaki nüfus miktarı her yıl ayrı ayrı işgücüne katılacak kesin miktarım 

verir. 
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I. ve II. Plân dönemlerinde işgücü arzı projeksiyonları ve gerçekleş- 

malar aşağıda Tablo II de gösterilmiştir : 

Tablo II Plânlarda İşgüoü arzı 

0 1000 kişi ) 

Yıllar I. B. K. P. II. B.Y.P 1965 nüfus 
sayımı 

en son 

tahmin 

1962 14 200 -
-

-

1965 15 000 - 13 044 13 044 

1967 17 700 14 281 - 13 792 

1970 - 15 180 - 14 973 

1972 17 600 15 867 - -

1977 19 900 - - -

Tabloda görüldüğü gibi plânlarda yapılan tahminler genellikle gerçek¬ 

leşmelerin çok üstündedir, öte yandan tahminler giderek düşmektedir. 

Bu durumda, tahmin yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiği ortaya çık¬ 

maktadır. > 

3 - I. ve II. Plân İngangücü hedefleri ve gerçekleşmeler : 

Aşağıda tablo III de însangücü bakımından bazı merteklerdeki plân tah¬ 

minleri ve gerçekleşmeler verilmiştir. 
* 

Tablo II 

I. Beş Yıllık plân,1965 tahminleri ve gerçekleşme durumu 
< 

Bazı meslekler 1965 plân _ 
tahmini 

Gerçekleşen i fark = Park 
tahm in 

Mühendis 15.000 26.900 0 + 

Sağlık Per. 11.000 14.600 - *33 

öğre tmen 30.000 21.000 + #30 

Teknisyen 27.000 33.600 - ?o25 

Yurt Sağlık 
Persoli 

11.000 14.900 + £35 

îlk Okul 
Öğretmeni 

63.000 85.IOO - *35 
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İnsangücü bakımından I. plân tahminleri, öğretmenler dışında, bir 
kısım mesleklerde gerçekleşmelerin çok altında kalmıştır. II. Plân döne¬ 

minde de benzer gelişme olduğu ve bu gidiş devam ettiği takdirde ekonomi¬ 

ye etkisinin ne olacağını tahmin etmek güç olmasa gerektir. Nitekim 1971 

yılı içinde bazı mesleklerde nitelikli insangücünde fazlalıklar görülmeye 

başlamıştır. Bir ölçüde bunlar da dikkate alınarak III. Plân döneminde 

istihdam ve insangücü politikalarının Balt ekonomik gelişmeye bağlanamayaŞ 

cağı anlaşılmıştır. 

4 - Beş Yıllık pltn politikalarının uygulama sonuçları : 

İkinci bey yıllık plân politikaları çerçevelerinin çok belirli® «1- 

maması, bunların gerçekleşmesini gerektiren teşkilâtların kurulamaması, il¬ 

gili sektörlerin ilgisiz kalması, meselelerin özel olarak belirlenmeyip, 

genel olarak verilmesi, birden fazla sektörü ilgilendiren konularda sektör¬ 

lerin koordine olamamaları nedeniyle büyük ölçüde başarılı olamamıştır, 

ı. Plân döneminde insangücü.kaynaklarının coğrafi dağılımını ortaya 

çakaralamamış ve toplanan verilerin analizi gerçekleştirilememiştir. 

İnsangücü kaynaklarının geliştirilmesi, T. Ortadoğu Smme İdaresi 
Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü programları¬ 

na münhasır kalmış, yetişmiş personelin kullanılma durumları ise, belirsiz 

kalmıştır. 

İnsangücü kaynaklarının daha etkili olarak kullanıinmı, kamu kuruluş¬ 

larında reorganizasyon çalışmaları tamamlanamadığından gerçekleşememiştir, 

özel sektörde ise, bu yönde belirli bir gidiş yoktur. Yalnız sağlık perso¬ 
neli kademeleri arasında görev yetki ve sorumlulukları tamamlayıcı çalışma¬ 

lar S.S.Y.B. ca tamamlanmıştır. İnsangücünün bölgeler arası dengesizliğini 
gidermek amacıyla kamu sektöründe ücret tesbitlerinde çalışma yerinin bu¬ 

lundurulduğu bölgeler gözönünde bulundurulmuştur. (Personel Kanunu) üniver¬ 

siteler kanunu tasarısında, yabancı üniversitelerde profesör ve doçent ün- 

vanını almış Türk Bilim adamlarının orada geçen hizmet sürelerini de dikka¬ 

te alarak aynı ünvanla Türk Üniversitelerinde görevlendirilmesini sağlaya¬ 
cak husuBİar yer almıştır. 
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Nüfusun bölgelere dağılımı, bölgelerdeki nüfusun yaş ve cinsiyete 

göre dağılış tahminleri yapılmamış, bu nedenle bölgesel işgücü tahminle

rine gidilememiştir. 

İşsizliğin coğrafi dağılımı ve yapısı analizine imkân verecek araş

tırmalar 8 il merkezi için D.Î.E tarafından yapılmış ve yayınlanmıştır. 

5 - II. Plân İnsangücü Tahmin Yöntemleri : 

İkinci Beş Yıllık Plân devresinde ekonominin bütün sektörleri ele 
alınmış fakat meBİek gruplarında ekonomik kalkınma için gerekli kategori

ler ele alışmıştır. 

Projeksiyonlar 1955» 1960, 1965 istihdam sereleri ile başlatılmıştır. 
Mesleklere göre,ietihdam seviyelerinin ve insangücü yapısının /ye #laoağı 

tahmini, mesleklere göre sektöryel istihdam ve sektöryel üretim veya gelir 

arasındaki esneklik kat sayılarına bağlanmıştır. 

İkinci plân devresinde sağlık elemanları ihtiyaçları ekonomik faktör
lerden ziyade sosyal faktörlere dayandığı düşünülerek sağlık elemanlarının 

ihtiyaç tahminlerinde genellikle nüfus artışı, millî refah seviyesi ve mil

letler arası standartlardan yararlanılarak ortaya konmuştur. 

Yardımcı sağlık personeli (dişçi, eczacı, hemşire, ebe ve sağlık memuru) 

ikinci beş yıllık talep tahminleri uluslararası doktor başına sağlık personeli 

kriteri üzerine hazırlanmıştır. 

Sevk ve idareciler için talep projeksiyonları ülkelerarası kriterle

rine dayandırılmıştır. 

İnsangücü ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakları sağlayan örgün ve yay
gın eğitim bugünkü kapasiteleri ile ilerisi için ne dereceye kadar insangücü 

talebini karşılayabilecekleri yönünde araştırmalar insangücü araştırması ile 

birlikte yürütülmüştür. 

6 - III. Plân İnsangücü tahminleri için model : 

Plânlı kalkınma devresinde girildiğinden buyana geçen devrede 

özellikle vasıflı insangücü yönünden hızlı bir gelişme olmamıştır. Bunun en 



- 10 -

önemli nedeni işgücü arzının kısa devrede elastik olmamasıdır» Birinci Baş 

Yıllık Plânda alınan tedbirler yavaş yavaş etkisini göstermekle beraber 

aşığı kapatacak ölçüde değildir. 

Buğünkü insangücü stokları gerek sektörler arasında gerekse bölgeler 

arasında dengesiz olarak dağılmıştır. Dağılımın nedenleri aşağıda İncelen¬ 

mektedir. 

a. Tarım Sektörü i 

Tarım sektöründe, toprak artışı mümkün olmayan bir faktör olduğun¬ 

dan, tarımsal üretim, toprağın kalitesi ve alanı, iklim verileri, bölgesel 

ve ülkesel talep düzeyleri tarafından belirlenir. İstihsalin fonksiyonu olan 

istihdam ise çalışan başına katma değer tarafından tayin edilir. 

Tarım sektöründe bölgelere göre entansiv tarıma dönük ( Mer’a hayvan¬ 

cılık, meyva ve sebzecilik ve sulama) mahsul yapısının tesbiti ve bunlara 
göre işgücü ihtiyacının hesaplanmasına gitmek zorunluluğu vardır. Böylece 

daha gerçekçi toplam ihtiyaç tahminleri elde edilebileceği gibi her bölge 

İçin istenen mahsul yapısını gerçekleştirecek tedbirlerin tesbiti de mümkün 

olur. Böylece entânsif tarıma dönülmenin sonucu olarak kırsal alanda hem da— 

ha çok işgücü ihtiyacı doğacak ve gelir artışı meydana gelecektir. Bunun so¬ 

nucu olarak kırsal alan'ci^/ı itilen nüfusun hızı azalabilecekti r. 

bu Tarım Dı.gı Sektörlerde İg,qüoü İhtiyaç tesbiti ; 

Makro Yaklaşım y* 

I. ve II. Beş Yıllık insangücü tahminlerinde kullanılan elastiki¬ 

yet katsayıları metodolojisi uygun, fakat bu metodolojinin uygulanabilmesi 

için kullanılan veriler yetersizdir. Örneğin her iki plân projeksiyonlarında 
da 5 sene ara ile nüfus sayımı sonuçları kullanılmış, İkinci Plân esas ola¬ 
rak da 1965 nüfufe sayımının /o 1 örnekleme sonuçlarından yararlanılmıştır. 

$ 1 örnekleme sonuçları ile 19&5 kesin nüfus s'ayımı sonuçları karşılaştırıl¬ 
dığında her iki sonuç arasında da önemli farklar olduğu görülmektedir, özel¬ 
likle ikinci beş yıllık plânda insangücü tahmin tutarsızlıklarının en önemli 

nedeni, elastikiyet katsayılarına esas olarak alman verilerin gerçek durum¬ 

dan uzak oluşudur. 
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Hangi metot uygulanırsa uygulansın, temel olarak kullanılan plânla¬ 

manın yapıldığı andaki yapı durumu ( Ekonomihin alt sektörlerindeki çalışan 
işgücü miktarı ve mesleklere dağılımı) ve geçmiş senelerdeki durumlar tam 
anlamıyla tesbit edilemediği sürece, yapılacak projeksiyonların tutarlılığı 

rastlantıya kalacaktır. 

III. plan tahminlerinde yine ekonomik kalkınmaya dayalı bir midelin 

kullanılması yerinde olacaktır. İnsanın toplumsal ve ekonomik yaşam koşulla- 
tinı geliştirmek plânın ana hedefi olmakla beraber, ana hedefin gerçekleş¬ 

tirilmesi herşeyden önce ekonomik kalkınmaya bağlıdır. Bu nedenle kalkınma 

hızına dayalı bir insangücü plânlamasının yapılması gerekmektedir. $ 7 kal¬ 
kınma hızı insangücü potansiyelini içine almaya yetmediği takdirde, ekonomik 

sistemleri dikkate alarak kalkınma hızı bir ölçüde arttırılabilir. Kalkınma 

hızını arttırmak için endüstri yatırımlarının ve eğitim yatırımlarının özel¬ 

likle arttırılması gerekecektir. 

III. Plân için kullanılabilecek bir model alternatif olarak aşağıda 

kısaca açıklanmıştır. 

Modelin esası ekonominin her alt sektöründe ( en az 10 yıllık), bu 
alt sektörlerde çalışan eleman başına safi hasıla oranlarını saptayıp tren¬ 

di izlemek ve regrasyon metoduyla geleceğin eleman başına safi hasıla payını 

tahmin etmeye dayanmaktadır. Bilahare plânlaması yapalacak yılın alt sektö¬ 

re düşecek safi hasılasını regrasyonla bulunan eleman başına safi hasıla 

oranına bölüp bu alt sektör için gerekli eleman miktarı bulunacaktır. 

Hesaplanacak eleman .miktarını mesleklere dönüştürebilmek için, alt 

sektörlerin meslek yapısını bilmek gerekmektedir. Meslek yapısını bulabil¬ 

mek içihde, son yılın alt sektörlerdeki meslek dağılımını incelemek yerinde 

olacaktır. 1970 nüfus savımmdakirıalt sektörde bir meslekle çalışan eleman 

1e tesbit edip, geçmişte mesleklerde görülen değişiklikler ve gelecekti yara¬ 

tılmak istenen yapı dikkate alınmak suretiyle, 1970 sayımından bulunanak oran¬ 

larda tedrici bazı düzeltmeler ( Özellikle teknisyen, mühendis branşlarında) 
yapılabilir. Düzeltmeler yapıldıktan sonra elde edilecek meslek oranlarını 

alt sektörler için hesaplanan eleman miktarı ile çarpmak suretiyle gelecek 
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için alt sektörler ve mesleklerde gerekli eleman miktarı bulunabilir. 

Bu modelin özelliği regrasyonla hesabedilen eleman başına hasıla oran¬ 

larının plâncı tarafından yaratılmak istenen insangücü potansiyeline göre bir 

ölçüde ayarlanabilir olmasıdır, örneğin bir alt sektörde gelişme hızı fazla 
ve gelecekte bn. sektörde daha aç elemana ihtiyaç olacak ise, fert başına safi 

hasıla oranını gelecek için küçültmek suretiyle daha fazla insangücünün bu 

alt sektörde çalıştırılması planlanabilir. 

Ayrıca projeksiyonlar yapıldıktan sonra alt sektörlerdeki emeklilik 

ve ölüm nisbetlerinin ve yurt dışına gidişlerin daha sıhhatli yapılabilmesi 

ve bunların da dikkate alınması yerinde olacaktır. 

Sevk ve idare tahminlerinde plâncıların ifadeBİne göre $95 tutarlık 

sağlanabilmiştir^ Bu nedenle ğ.ncü plânda da bu konuda aynı metodun uygulan¬ 
ması yerinde olur. 

Sağlık ve Eğitim sektörlerinde bölgesel, kırsal ve kentsel dağılım 

dengesizlikleri mevcuttur. Bu sektörlerde tahminler kentsel ve kırsal ihtiyaç¬ 

lara göre yapılmalı ve bunların toplanması ile makre ihtiyaçlar elde edilme¬ 

lidir. 

III. Beş Yıllık Plân için ayrıca Output-înput modelini kullanarak da 
projeksiyonlar yapmak ve bu pnojeksiyonları III. Plânda şimdilik kullanmayıp 

projeksiyonlarla gerçekleşme durumlarını izleyip aksaklıkları ve nedenlerini 

tesbit ettikten sonra IV. Plân için hazırlık yapmak yerinde olacaktır. Böylece 

bu modelin Türkiye için uygulanabilirliği araştırılmış olacaktır. 

Mikro Yaklaşım : 

Hangi model uygulanırsa uygulansın modellerin kontrolünü ve düzeltme¬ 

leri yapabilmek için en az yıllık periyodik insan gücü gerçekleşme durumları¬ 

nın yatay ve dikey kesitler şeklinde izlemeyi sağlanacak verilerin derlenmesine 

ihtiyaç vardır. Bu veri derleme işi yalnız bir kuruluş tarafından yılda bir 

defa yapılmalı çeşitli kuruluşlar sık sık işyerlerini rahatsız etmemeli ve 

dublikasyonlar önlenmelidir. 

Kuruluşlardan hangi verilerin, ne zaman ve nasıl isteneceği konusu, 
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işçi işveren, insangücü çalışması yapan kuruluş temsilcilerinden kurulacak 

bir kurul tarafından saptanmalıdır. 

Kurulun tesbit edeceği esaslar dahilinde verileri derleme görevi 

çalışma Bakanlığı, ya da D.İ.Enstitüsü tarafından yürütülebilir. 

Diğer kuruluşlar çalışmaları için gerekli verileri bu kuruluştan 
alabilirler. 

III? plânda artacak teknisyen Shtiyacını karşılayabilmek için 2 şer 

senelik sanat enstitüsü mezunları için akşam teknisyen okulları açmak ye¬ 

rinde olacaktır. 

Sevk ve İdareci eğitiminde seminer, kurs ve konferansların yeterli 
olmadığı bir gerçektir. Sevk ve ^İdarecilerin yeni metot ve teknikleri iz¬ 
leyebilmelerini sağlamak amacıyla, üniversitelerde özellikle akşam eğitim 

yapan lisans üstü eğitim, mastır, doktora tipi eğitimlere ağırlık vermek 

ve bu faaliyetlere sevk ve idarecilerin katılmalarını sağlamak amacıyla 

teşvik unsurları gerekmektedir. , , 
Mühendis, doktor v.b. branşlarda^kentlerdeki yığılmayı önleyebil¬ 

mek için özellikle bu brançlarda tamamiyle burs sistemini uygulamak, belir¬ 

li bir ihtisastan sonra mecburi hizmet yüklemek icap etmektedir. 

Bu arada, mahrumiyet bölgelerindeki hizmete daha fazla emeklilik 

hakkı tanımak, ücretli yıllık izinleri bu branşlacda arttırmak, teknik ve 

elverişli sosyal şartlar hazırlamak teşvik unsurları olarak ele alınabilir. 

c« Sağlık Elemanların 

Sağlık personelinin sayı bakımından yetersiz olması sağlık per¬ 

soneli kompozisyonunun bozuk olması yurt düzeyine dengesiz olarak dağılması 

sağlık hizmetlerinin istenen yönde gelişmesini engellemektedir. (Tablo IV) 
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TABLO : IV - İl ölçüsünde Doktor Başına Düşen Nüfus : 

Doktor Basına Nüfus 

10.000 

9999 - 7717 

7716 - 3000 

2999 - 1000 

999 - az olan  

Kaynak: 8,SyY.Y. Bakanlığı 

Gerekli hızda sağlık personeli yetiştirilememesi ve yetişmiş perso¬ 

nelin yurt dışına gitmesi nedeniyle, Türkiye, özellikle " Doktor başına 

düşen nüfus" genellikle " Doktor babına düşen sağlık personeli" bakımından, 

gelişmiş ülkelere oranla oldukça geri kalmaktadır. Gerçi bu durum yıllar 

itibariyle istenilen yönde gelişmekte ise de gelişme hızı açığı kanamaya 

yeteıfo. olmamaktadır. 

d. İhtiyaç Tesbitinde Gözönümte Alınması Gereken Hususlar : 

Sağflıık personelinin sayı bakımından yetersizliği, yurt düzeyinıfe 

dağılımındaki dengesizlikleri gözönüne alınırsa bölgeleri üç bölüme ayıra¬ 

biliriz. 

1) Nüfus başına düşen sağlık personelinin yüksek olduğu bölgeler 
(İller) 

2) Nüfus başına düşen sağlık personeli ortalama düzeyde olan 
bölgeler ( İller ) 

1 1 * e r  
Kırşehir, Maraş, Mardin, Muş, Nevşehir, 

Niğde, Ordu, Sinop, Tokat, Tunoeli, Urfa 

Yozgat, Adıyaman, Afyon, Bingöl, Bitlis, 

Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Hakkari. 

Ağrı, Amasya, Artvin, Bileoik, Bolu, Burdur, 

Giresim, Kars, Kastamonu, Siirt, Sivas,Uşak. 

Adana, Antalya, Aydın,Balıkesir,Bursa, 

Çanakkale,Denizi i, Edirne,Elazığ,Erzincan 
Oaziantep,Hatay,İçel,İsparta,Kayseri,KIrk¬ 

lareli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, 

Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Te*x 

Trabzon, Zonguldak, Van. 

Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli. 

Ankara, İstanbul, İzmir 



3) Nüfus başına düşen s ağlık*-; personel inin yetersiz olduğu bölgeler 
( İller ) 

Tabloda doktor başına düşen nüfusun iller ölçüsünde dağılımı görül¬ 
mektedir. 

Gelecek için sağlık personeli ihtiyacının saptanmasında gözönünao 

alınması gereken başlıca hususları şö|:le sıralayabiliri^ t 

i) üçüncü Beş Yıllık PlSn döneminde bölgesel dengesizlikleri kaldırı¬ 
cı yönde hedefler tesbiti olanağı yoktur. Arzın kısa sürede arttırılması ve 

talebin sesyo—ekonomik gelişme ile ilgili olması nedeni ile böyle bir hedef 

tesbiti gerçekçi değildir. 

Gerçekçi hedef, bölgesel, dengesizlikleri azaltıca yönde olmalıdır. 

Bunun için nüfuB başına düşen sağlık personeli ortalama düzeyin üstünde 

olan ( iller) bölgeler için artan nüfusun ihtiyacını karşılamak ve yalnız 
sağlık personeli, yardmmcı sağlık personeli oranındaki dengesizlikleri orta¬ 

dan kaldırmak; ortalama düzeyde olan bölgeler için riüfus başına standartlar¬ 

da bölgenin sosyo - ekonomik gelişmesine jparalel bir düzeye ulaşmak; ortala¬ 

ma standartların altında bir düzeyde olan bölgeleri ise, ortalama standart¬ 

lara erişmelerini temin etmek gerekmektedir, 

Böylece nüfus başına sağlık personeli yönünden birinci tip bölgelere 

kısa dönemde gelişme öngörmek, ikinci tip bölgelerde yavaş bir gelişme ve 

üçüncü tip bölgelerde hızlı bir gelişme sağlanacak dengesizlikleri azaltıcı 

yönde gelişme sağlanabilir. 

ii) Sağlık personelinin yeterliliği yönünden kır ve şehir düzeyinde 

farklı hedefler belirlenmeli böylece kırsal alanda dengeli bir dağılım ve 

kentlerde nüfus büyüklüklerine J>aralel bir dağılım sağlanmalıdır. 

Yukardaki hedeflerin ışığı altında sağlık personeli ihtiyacının 

tesbitinde kademeli olarak hesaplanabilir. 

e. Uygulanacak Politikalar ; 

Personel ihdiyacını karşılamak için kısa ve uzun süreli olmak 

üzere aşağıdaki politikaların uygulanmaları önerilmektedir. 
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i) Kısa vadeli politikalar : 

Eğitim süreleri 3 yıl olan, Ebe, hemşire, hemşire yardımcısı gibi 

yardımoı sağlık personeli ihtiyacını karşılayacak eğitim kurumlarının geliş¬ 

tirilmesi, 

3-4—5 inci sınıflarda olan başaralı tıp öğrencilerine meoburi 

hizmet karşılığı burs vermek ( Doktor açığı olan bölgelerdeki ihtiyaçla 
orantılı olarak) bunların kısa süre içinde mezun olup bölgelere gitmelerini 
sağlamak* 

Mahrumiyet bölgelerinde çalışanlara ücret farklı, sosyal kolaylıklar, 

mahrumiyet bölgelerinde geçen hizmet sürelerinin 5 veya 2 misli sayılması 

gibi teşvik edici tedbirlerin alınması. 

ii) Uzun vadeli politikalar : 

Uzun vadeli personel ifctiyacanı karşılamak üzere eğitim plSnlama- 

sı yapmak 3»4» ve 5 inci sınıf tıp talebelerine mecburi hizmet karşılığı burs 
vermek. 

Mahrumiyet bölgelerinde çalışanlara sağlanan menfaatlerin bölgenin 

gelişme hızına paralel olarak giderek azaltmak, 

Mahrumiyet bölgelerinde çalışan sağlık personelinin gelişmelerini 

sağlamak nedeniyle kısa sürelerle gelişmiş bölge hastahanelerinde staj yap - 

malarının sağlanması tesbitinde gerek görülen politikalardır. 
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f* Tedbir vd öneriler t 

a- İşgücüne katılma sayı ve oranlarını saptayan yöntemlerde geliştir¬ 
me yapılmalı, uygun yöntemler araştırılmalıdır* 

b. İnsangüoü projeksiyonları ile ekonomik yapı ve eğitim arasında 
güçlü bir ilişki kurulmalı ve uygulamada da sürdürülmelidir* plfinda oldu¬ 

ğu gibi stratejik önemi ve ekonomide dar boğaz yaratacak niteliği olan mes¬ 

lek elemanları ( Yöneticiler, teknik elemanlar, öğretmenler, ve sağlık ele¬ 
manları ) önem ve öncelikle ve belli kalitede yetiştirilmek üzere projeksiyon¬ 
lara bağlanmalıdır. Projeksiyonlarda aynı meslek grubunda niteidl ve sayısal 

kademelenmeye de yer ve önem verilmelidir* 

o. İnsangücü ihtiyaçlarının bölgelere dağılımı üzerinde durulmalıjim¬ 
kan oranında illere göre plSnlarda yer verilmelidir. İhtiyaçların büyüklükle¬ 

rine göre mahallinde eğitim imkanları hazırlanarak göç zorunlulukları önlene¬ 
bilir* 

d. însangücünün en verimli olacak biçimde çalıştırılabilmesi için yöne¬ 
ticilerin seçim ve yetiştirilmeleri, dş ölçme, iş değerlendirme v.b. teknik¬ 

ler etkin biçimde kullanılmalıdır. 
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III- İSTİHDAM 

1“ İlkeler î 

Bütün ekonomilerde tam istihdama yönelmek, tam istihdam», sağlamak, hedef¬ 
im 

leri vardır* Tam istihdam sağlama verimli çalışma koşulund^rkapsayıcı ©İmalıdır» 

Bu durumda plânlamada hem tam istihdam hemde ekonominin gelişmssi, işgücünün 

verimli kullanılması gerekmektedir. 

Kalkınma sanayileşme ile mümkün görülmekte ve ekonomide sanayi®» sürük¬ 

leyici sektör olarak alınmaktadır. Kalkınma amacında ve çabasında olan Türkiye 

için tam istihdama yönelmek, sanayileşmeden fedakarlık yapmadan olacaktır. Sapta¬ 

nacak politikalar bu temel ilkeyi daima gözönünde bulundurmak zorundadır. 

Kalkınma ve ekonomik gelişmenin bir ölçüsü de şehihleşme olmaktadır. Bu 

gün Türkiye’de % fO dolayında bulunan tarım nüfusunun azaltılması gerekmektedir. 
0 halde tam istihdama yönelme tarımda çalışan nüfusun azaltılmasını ilkesini 

de kapsamalıdır. Ancak, tarımda çalışan büyük ve fakat niteliksiz işgücünün, önem¬ 

li ölçüde nitelik gerektiren sanayiye kısa sürede aktarılması söz konusu olamaz, 

Kaldıki Türk tarımı ve tarım toprakları iyileştirilmek ve üretimi çeşitlendirmek 

koşuluyla bir kısım insangücünün emebilir» 

İstihdam sorununun ekonomiden ayrı olma olanağı yoktur. Ancak, aynı büyük¬ 
lükteki gelişmeler ve yatırımlar değişik istihdamla sağlanabilir. İstihdama önem 
ve öncelik vermeden de ekonomik kalkınma plânlanabilir. Bu nedenle istihdam 

sorununa sahip çıkacak, plfalama verilerini toplayacak ve yorumlayacak, uygulama¬ 

ları izleyecek örgütlenme özel bir önem kazanmaktadır» 

2— I. ve II Plââlarda durum: 

Toplam istihdam artifanın birinci Beş Yıllık Plândaki tahminlere göre 
[jiV. 

2 100P00 olması gerekirken 1 215 400 bir artış gerçekleşebildiği II. Plânda 
belirtilmiştir, (gerçekleşmenin daha farklı olduğu ilerde belirtilmektedir.) 
Ckrri kalmap 1963 - 19^7 döneminde »arımda ki ve hizmetler sektöründeki işgücü 

artış miktarlarının düşük olmasındandır. İstihdam artışı, 
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sektörlerde kullanılan teknoloji ve sektörün prodüktivitesi 51e ilgili olmak¬ 

tadır. Bu durum aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablo V de Birinci Beş Ymllık Plânda öngörülen ve bu dönemde gerçekleş— 

şen çalış*^ müfustaki artışlar ( 15 ve daha yukarı yaşta çalışanlar) gösteril¬ 
miştir. 

Tablo: Vf 

IBYP, da hedefler ve gerçekleşme 

Sektörler Öngörülen Gerçekleşen Fark 

Tarım 700.0 213.1 -436.9 

Sanayi 316.0 375-5 59.5 

İnşaat 204.0 152.8 - 51.2 

Hizmetler 890.0 474.0 -416.0 

TOPLAM 2110.00 1215.4 ,894.6 

Kaynak : DPT Kalkınma Plânı İkinci Beş Yıl 1968 - 1972 Sahife : 130 

Plânlardaki istihdamın ekonominin hızla gelişmesine paralel olarak 

gelişeceği şeklindeki varsayım doğrulanamamıştır. Ekonomideki büyüme mutla¬ 

ka büyüme hızına baralel bir istihdamı gerçekleştiremez; çünkü aynı miktar 

yatırım değişil: istihdam yaratabildi . Katta, tarımda olduğu gibi, baz: yatırım¬ 

lar istihdamı olumsuz yönde etkiler. Tarımda teknolojik gelişme, makinalaşma 

yönünde oliırsa, istihdam düşmektedir. Bu nedenle yatırımlar üretim artışı 

yanında istihdam açısından da ele alınmalı, bazı alanlarda istihdam ön plânda 

tutulmalıdır. 

—. 

BBYP da toplam 2.110.000 ünitelik istihdam artığına karşılık sanayi 

sektöründe 316.000 ünite artış- öngörülmüş ve ( 
,-*3İT tf't/t'Ok. 

59.000 fazlası ile'gerçekleşmiştir. Sanayideki 375*000 lik artış 1.215.400 

lük gerçekleşen tüm istihdamın $30.9 unu teşkil etmiştir. 

BBYP dönenindeki ortalama yıllık 400.000 lik işgücü artışını bu istih¬ 

dam- artışları karşılayamamış ve gizli ve açık işsiz artmıştır. Tarım ve hiz- 
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metler ( İnşaat dahil ) sektörlerindeki artışlar hedeflerin çok altında 
kalmıştır. Bunun başlıca nedeni, bu iki sektörde yatırımlar ile istihdam 

arasında uygun tahminlerin yapılamamış olmasıdır. Tablo VI. da yatırım 

hedefleri, gerçekleşmeleri ve istihdam gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 

Tablo VI. Yatırımlar ve İstihdam 

Sektörler Yatırımların gerçekleşmesi İstihdam gerçekleşmesi 

Tarım $ 73.35 $ 30.44 

Sanayi $92.62 $118.82 
Hi zmetleri (İnşaat dahil) $98.62 $ 6O.58 

Toplam $ 93-55 $ 57*60 

Tabloda görüldüğü gibi Tarımda yatırımların gerçekleşmesine göre 

istihdamda gerçekleşme çok düşük, hizmetlerde istihdamda gerçekleşme ol¬ 

dukça düşük düzeyde, sanayi sektöründe ise yatırımlar öngörülenin altında 

olmasına reğmen istihdamda gerçeklenme öngörülenden büyük oranda yüksek 
J 

olmuştur. 

3- Tarım şektöründe Mevsimlik issizlik : 

İBYP döneminde bütün sektörlerde öngörülen istihdam gerçekleştiği *' 
takdirde tarım sektöründe 1967 yılında 910.000 olan gizli İşsizlik 1972 

sonunda 113.000 e inecektir. Fakat tarım sektöründe en büyük istihdam soru¬ 

nu mevsimlik işsizliktir. Tarım sektöründe istihdam durumu Tablo: VII de 

görülmektedir. 

Tablo : VII Mevsimlik İşsizlik 
Bin kişi 

1967 yılı 1972 yılı 
Te mm uz Ara1ık Temmuz Ocak 

Ağustos itibat . . Ağustos Şubat 

Tarımda işgücü arzı IO.O83 10.083 10.138 10.138 
Tarımda işgücü ihtiyacı 9*173 2.283 10.025 2.452 
Kullanılmayan işgücü 91° 7.800 113 7.6Ş6 
Kullanılmayan işgücünün 

toplam arzı oranı 9*0 77*3 1.1 75*8 

Kaynak : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 



Tablo’da görüldüğü gibi, mevsimlik işsizlik tarımda istihdamın en 
düşük olduğu Aralık - Şubat aylarında 1967 yılında 7.800.000 iken 1972 
yalında ancak 7*686.000 a düşmektedir» Buna göre, ikinci beş yıllık plSnda 

tarım sektöründe gizli işsizlik büyük çapta azalacak, fakat mevsimlik işsiz¬ 

likte önemli bir değişme olmayacaktır. 

Mevsimlik işsizlik tarım ürünleri üretiminin mevsimlik olup belirli 

bir zamanda yapılmak mecburiyetinde olmasından ileri gelmektedir. Ancak ta¬ 

rım işletmelerinde yalnız bitki yetiştiriciliği yapılsa bile ekim, bakım ve 

hasat zamanları farklı bitkiler yetiştirmek işi yıl içinde belirli zamana 

sıkıştırılmamak bakımından çok önemlidir. Mevsimlik işsizlik bütün tarımsal 

işletmeler için söz konusudur. Yalnız, üretimi iklim, pazar ve işletme şart¬ 

larına uygun olarak çeşitlendiren işletmelerde mevsimlik işsizlik süresi 

kısalır. 

Ancak, tarım arazisinin 2/3 ü kurak ve yarı kurak niteliktedir. Bu 

nedenle 1969 yılına göre, 8.824.000 hektar arazi her yıl nadasa bırakılmak¬ 
ta ve ürün alınan arazi l8.9i9.OOO lıektarandüşmektedir. Bunun yanında ikli¬ 

min olumsuz etkisi nedeniyle bu geniş sahada hububat ekimi yapılmaktadır. 

Hububat üretimi yapılan işletmelerde ise yılın belirli aylarında ( 4*~5 ay) 
iş vardır. Diğer aylarda iş olanakları sınırlıdır. 

■ ■ #> “ *  

4" Sektörler itibariyle Reli^mev ve istihdam î 

Tabii VIII. de sektörler itibariyle ekonomik gelişme, yaratılan istih¬ 

dam, istihdam artış oranları plŞa hedefleri ve gerçekleşen değerler ayrı ayrı 
verilmektedir. 



Toplam Diğer İnşaat Ulaştırma Sanayi Tarım 
-il-

TABLO : VIII- SEKTÖRLER İTİBARİYLE YILLIK 

GELİŞME VE İSTİHDAM 7^ 

Hedef 1963 1964 ^ 1965 1966 1967 1 .Beş Yıl *19^ 1969 " 7 yılın ortalaması 

Gelişme 4.1 7.6 0.0 -3.3 11.4 0.1 3.2 1.9 -0.1 2.5 

İstihdam - 9.853*3 9.843.5 9.767*7 9*901.4 9*940. - 9*274. 9.333 
İstihdam artış$ - 1.3 -0.10 -O.77 1.37 0.39 O.44 -6.70 O.64 “4,05 

Gelişme 
İs-tihdam 
İstihdam 

Gelişme 
İstihdam 
İstihdam 

Geli şme 
İstihdam 

Gelişme 
İstihdam 

Gelişme 
İstihdam 

12.00 8.0 8.6 8.9 10.6 11.7 9-6 10.0 9.4 9.6 
- 1.124.9 1.151.9 1.196.6 1.304.2 1.423.9 - 1.579. 1.742. * 

artış^o - 8.30 2.40 3.88 8.99 9.18 6.35 ıc. 89 10.35 7.57 

7.2 8.4 6.3 7.0 8.4 8.3 7.7 8.0 8.8 7.9 
- 269.4 282.9 301. 921.2 339. - 360. 385. C -

artışla - 6.69 5.01 6.40 6.7i 5-54 6.07 6.19 6.95 6.20 

7.2 6.1 8.2 6.0 9-4 8.7 7.7 10.3 8.8 8/2 
- 338.7 349.2 378.8 414.5 472. - 489. 933. — 

artış$ - 6.11 3.10 8.48 9.4-2 11.87 7.80 3.60 9.10 7.38 

6.0 7.7 7.4 9.1 8.7 8.1 8.2 8.7 8.2 - * 8.3 
- 1.243. 1.319.4 1.406.4 1.494. 1.564. - 1.707. 1.821. -

artış^ - 5.65 5.65 6.59 6.23 4.69 5.76 9.14 6.68 6.37 

7.0 7.7 4.5 4.6 9.9 6.2 6.6 6.7 6.3 6.6 
- 12.829. 3 13.946.9 13.047-5 13.435 .3 13.738.9 - 13.499. 13.814. -

artış^o - 2.44 0.9i 0.78 2.97 2.26 1.87 2.49 3.02 2,11 

Kaynak : Türkiş araştırmaları 
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Tablo VIII den de anlaşılacağım gibi istihdamı en fazla etkileyen, sektör 

sanayidir» Birinci 5 yıllık uygulama sonuounda ( 1Ş68 ve IŞ69 istihdam ra¬ 
kamları, tahmin öldüğünden kesin yargıya varılamıyacağma göre) 1962-1967 

yılları arasında 909*600 kişiye yeni istihdam alanı açılmıştır» Bu rakam 
içinde en yüksek sayı 321.000 kişi ile ” Diğer” grubunda topladığımız hiz¬ 

metler v.s» faaliyet alanları teşkil etmkktedir ki har ne kadar sayı olarak 

bir şişme görülmekte ise de uzun vadeli istihdam sahası açma kapasitesi ol¬ 

mayan, kamu harcamalarını artıran ve ticaret sektöründe olduğu gibi malın 

değiştirildiği el sayısını yükselterek maliyet artıcı özellikleri ile uzun 

vadede istihdam sorununun çözümü için etkili olmayan bir sektördür. 

Sağlanan istihdam artışı içinde 299*000 ile ikinci Jbüyük gruba istih— 
dam alanı açan sanayi ise istihdam kapasitesini hızlı ve sürekli artırması, 

döviz kaybını azaltan (ithal mallarına ikame edilebilen malların üretimi 
«?    Ci   —— ~ 

halinde) ve teknoloji seçiminin isabet derecesi nisbetinde de maliyeti düşü¬ 
ren özellikleri ile en çok desteklenmeye değer_sektörü jfceşki1 etmektedir. Bu¬ 

na ek olarak diyebilirizki sağlanan gelişme veya arttırılan katma değer ile 

istihdam araamda en uygun ilişki sanayi sektöründe gözlenmektedir. İnşaat 
sektöründe ise hedefi aşan bir gelişme ve 133.300 kadar işgücü ilSvesi sağ¬ 

lanmıştır./.Ancak bu sektörde bilinmesine rağmen tekrarında yarar gördüğümüz 
bir husus dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. Enerji ve diğer üretim araçları 

inşaasına yönelik, Ölü bir yatırım olan lüks konut inşasından kaçınan bir 

politika izlenmesi hem ekonomik gelişme ve hem de uzun vadede istihdam sorunu¬ 

nun çözümü için gereklidir. 

Tayında ise sağlanan gelişme ile istihdam arasında bir bağıntı kurmak 
mümkün olamamaktadır._J(anımızca bunun nedenlerinden biri_esasen tarımda gereğir 

den faala işgücü olmay^düğeri ise tarımın hava şartlarına bağlı olmasıdır. 

İstihdam, Kalkınma ve şehirleşme hedefleri sanayi sektöründe, sanayi — 
leşme ilkesinde birleşmektedir. Ancak, sorunu bu kadar basite indirgeme ola¬ 
nağı yoktur. Çünkü Türkiyenin bugünkü durumu, potansiyel güçleri ve hedefleri 
genel çizgileri ile aşağıdaki şekildedir. 

Kalkınma sanayi sektörünün sürükleyiciliğinde olacaktır. Sanayi serma¬ 

ye, teknoloji vo nitelikli insanğücü gerektirmektedir. Günümüzde sermaye ya da 
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finansman yaratma olanakları sınırlıdır. Tarım gelenekseldir, sanayi için 

finansman ancak tarım sektöründen sağlanabilecektir. Bu amaçla Tarımın ge¬ 

leneksel yapısından kurtarılması gerekir. Bunun için toprak reformu yapılma¬ 

sı öngörülmektedir. Toprak reformu ve tarımın modernleştirilmesi, toprakların 

iyileştirilmesi ve yoğun tarıma hazırlanmasını, yani ve ileri teknolojiler 

kullanılmasını gerektirmektedir* 

Mevcut insangücü büyük ölçüde niteliksizdir. Çok basit bilgi ve bece¬ 

riler gerektiren hizmetlerde ya da üretimlerde katkılı olabilirler» IJ}i_jtiir 
hizmet ve üretimler ise hemen yalnız toprakda yapılacak çeşitli toprak iyi¬ 

leştirme, kanal, yol yapımı v.b» işler ile inşaat sektörü üretimlerini kapsar» 

Türkiye'de ve geri kalmış bikÇün ülkelerde j/lknoloji üretilemez, ithal 
edilir. İleri teknolojinin dilinden ahlayacak iı^angücü yetiştirilmesi önem¬ 
li bir sorundur. İthal teknoloji, üreti\emediğl, geliştirilemediği sürece, 
dışa bağımlılığı artırır. Belli bir düzeyin /(eknolojisi, gelişmenin çok hızlı 
olduğu günümüzde bejli bir süre sonra eski^sgeliştirilme duiumu ortaya çıkar, 

öte yandan ithal teknoloji, diğer ekleryu devbirlikte ithale zorlayan bir 
yapıdadır. Bu teknolojik gelişmeleri^.af ithalinj gerekli kılar ve böyleoe tek¬ 
noloji üretilemedigi sürece tam.bir ithalata bağımlılık ortaya çıkar. 

Türkiye geleceğin, hedef aldığı ekonomik yapının ihtiyaçlarını bugün¬ 

den görerek gereken tedbirleri almak, hazırlığını yapmak zorunluluğundadır, 

özellikle bugün bile önemli bir dar boğaz niteliğinde görülen nitelikli in¬ 
sangücü ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlan/nalıdır. Bu durumda eğitim sorununa 

önemle eğilmek, geleceğin ekonomisinin ihtiyacı olacak nitelikli insangücünü 

yeterli sayı ve nitelikle yetiştirmeye bugünden başlamak gerekmektedir. 

İstihdam açısından mevcut insangücü potansiyel ve verilerine göre tarım 

sektörü uygun ortam göstermektedir. Hizmetler sektöründe, Türkiyenin dış (tica¬ 

rette de önemli yeri olabilecek doğal kaynakları, tarihi değerleri dolayısıyla 
“   —    

turizm, geleceğin insangücü ihtiyaçlarını karşılama aracı eğitim ve bifc ölçüde 

saflık-Hfiktörleri 'm önemli istihdam alanları olarak görülmektedir. 

İşgücü fazlasının bir kısmı bilindiği gibi 196i yılından beri ekonomik 
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gelişmesi hızlı olan ve işgücü sıkıntiBi çeken ülkelere gönderilmektedir» 

B.Almanya, Fransa, Avufturalya, Avusturya gibi ülkelerle yapılan trans- 

fen anlaşmaları ile işçi sevkiat bir organizasyona bağlanmış bulunmaktadır. 

Tablo IX 1966-1970 yılları arasında yurt dışında işe yerleştirilenleri 

göstermektedir."" 

Tablo : IX - Dışarı giden işçiler 

Yıllar Dış ülkelere gönderilen Sıra bekleyenler 

1966 35173 64886O 

1967 9700 707265 

1968 44693 735040 

1969 . 107244 807019 

1970 129575 1001484 

Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kurumu 

Tabloda gözlenen önemli artışın devam edeceğini varsaymak oldukça yanıl¬ 

tıcı olabilir. Hem geriye dönüşler, hemde dış ülkelerin çeşitli nedenlerle işçi 

alınım sınırlandırmaları mümkündür. Bu nedenle projeksiyonlarda yunt dışı is¬ 

tihdam için III ve IV plSn dönemleri için ihtiyatlı davranmak gereklidir. 

6- III Plân rnakro düzeyde istihdam tahminleri s 

Geleceğe dönük istihdam tahminlerini tarım ve tarım dışı biçimde ayı¬ 

rarak yapmak bazı kolaylıklar sağlayıcı olacaktır. 

a. Tarım sektörü istihdam tahmini 

Genel nüfus sayımlarından tarım sektöründe çalışan işgücünün gelişimi 

izlendiğinde 1955-1965 döneminde az bir artış kaydederek 9*750.000 dolayında 

olduğu ve durulduğu saptanabilir. 

H Yıl  Tarımsal işgücü  

1955 9446.000 

1960 9737.000 

1965 9750.000 

Türkiye'de 1970-82 döneminde tarım sektörünün işgücü barındırma kapasite' 

sini artıracak önemli bir değişiklik olmayacağı ya da yapılacak değişikliğin 
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mevcut işgücünü daha verimli kellanmayı sağlıyabileoeği varsayılarsa III ve 

IV plfla dönemlerinde bu sektörtfabarındıracağı işgücü 9.750*000 olarak alına¬ 
bilir. 

b. Tarım dışı istihdam sektörü 
0^ 
1965 nüfus sayımına göre ( 1970 yılı nüfus sayımı sonuçları yayınlanma¬ 

dığından) göre bu sektörde 3238 bin işgücü vardır. Bunun 2825 bini sanayi ve 

hizmetler sektörlerinde 413 bini ise marjinal işlerde çalışmaktadır. Tarımda 

çalışan 9750 bin kişi ve tarım dışında çalışan 3238 bin kişiden başka 1965 sa¬ 

yımında ( tarım ve tarım dışı dahil) toplam iş arayan nüfus olarak 55700 kişi 

gösterilmiştir. Gerçek açlık işsizliklerin bu kadar küçük bir sayı teşkil ede¬ 

ceğine inanmak her ne kadar güç ise de kolaylık olsun diye bu çalışmada böyle 

bir yol seçilmiştir. 

1965 deki 413 binlik bilinmeyenler grubunun büyük bir kısmının gelir 

yaratıcı işlerden çok yaratılan geliri yeniden dağıtıcı ( marjinal karakterli) 

faaliyetlerde bulundukları esas alınmıştır. Buna uygun olarak, basit bir var¬ 

sayımla marjinal istihdam 1982 ye kadar sabit birakılmış ve gelir artışına bağlı 

olarak 2825 binlik gerçek tarım dışı istihdam sayısı arttırılmıştır. Bilahare 

bu iki sayı toplanarak tarım dışı tüm istihdam tahminleri elde edilmiştir. 

I9b5 “ 70 devresinde yıllık ortalama gelir artış hızı % 8.2 kadar ol¬ 
muştur. Bu sayıdan 7o 2 sinin işgücü prodüktivitesindeki artışlarla sağlandığı 

varsayılarak 1985-70 istihdam artış hızının 7“ 8.2 olduğu kabul edilebilir. 

Nitekim tablo VIII. dejie tarım dışı sektörlerde istihdamda gelişme bu düzey do¬ 
laylarında görülmektedir. Böylece, 1970 tarım dışı prodüktif istihdam sayısı 

3.883 bin olarak tahmin edilmiştir. 

Basit bir varsayımla 1970-82 devresinde de aynı gidişin devam edeceği 
gSİSıftS 

esasına göre hazırlanan tablo:X da ve istihdam fa artacağı! bu sayı 1972 de 

4325 bine, 1977 üe 57^7 bine ve 1982 de 7745 bine çıkacaktır. 

İşgücü arzı, yurtdışı istihdam ve tarımda fiilen çalışan işgücüne ait 
yukarıda açıklanan sayıların bir an için aynı kaldığını varsayalım. Ayrıca 

1965 de tüm açık işsizcik sadece 56.000 kadar sae, tarım dışı istihdamın uygun 

olarak gerçekleşmesi halinde ( 1965 te 56 bin olar açık işgücü faşlaşma kar¬ 

şılık) tarımdaki gizli işsizlik hariç Türkiye'deki tüm işgücü fazlası 1970 de 
676 bine, 1972 de 886 bine, 1977 de 1294 bine ve 1982 de 1703 bine çıkacaktır. 
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Tablo : X - İstihdam ve işgücü fazlası 

1000 kişi 

Tıl 

1965 nüfus sayımı 
esasına göre Sivil 
işgücü arzı 

Yurt dışındaki 
işgücü 

Tarımda 

çalışanlar 
İktisadi . 
faaliyet koyu 
bilinmeyenler 

Bilinmeyen 
hari$ tarım 
dı!şı istihdam 

Tüm tarım 

dışı 
istihdam 

Türkiyede 
Tüm sivil 
istihdam 

İşgücü 
fazlası 
to 

1965 13 044 160 9 750 413 2 825 3 238 12 988 56 
1966 13 417 195 9 750 413 3 043 3 456 13 206 176 
1967 13 800 £04 9 750 413 3 256 3c669 13 419 337 
1968 14 194 247 9 750 413 3 501 3 914 13 664 443 
1969 14 600 351 9 750 413 3 731 4 144 13 894 515 
1970 15 043 48 i 9 750 413 3 883 4 296 14 046 676 
1971 15 464 58O 9 750 413 4 080 4 493 14 243 800 
1972 15 895 680 96750 413 4 325 4 738 14 488 886 

1977 18 064 980 9 750 413 5 787 6 200 15 950 1 294 
1982 20 531 1 180 9 750 413 7 745 8 158 17 808 1 703 

Kaynak î Devlet Plânlama Teşkilâtı araştırmaları* 
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Tabloda görüldüğü gibi, oldukça iyimse* sayılabilecek bir takım var¬ 

sayımlara dayanan tahminlere rağmen işsizlik artmaktadır* Bu durumda tam is¬ 

tihdam için istihdama öncelik ve ağırlık veren bir takım politikalar gerek¬ 

mektedir* 

7- İstihdamı etkileyen unsurlar : 

a* Ücret, verimlilik (prodüktivite) ve fiyatlar : 

Raporda, I ve II. plân dönemi uygulama sonuçlarından yararlanılarak 

İstihdamla ücret verimlilik ve fiyatlar arasındaki bağıntının kurulması yolu 

tutulmuşjbir tarcih yapılmamıştır. 

Prodüktivite ve katma değerin” İstihdama etkisini inceleyebilmek için, 
prodüktivite, output ve istihdam arasındaki ilişkiyi gösteren Dr* J.Van 

Waterschoot*un " Prodve tivity and Economik Planning in Turkey” 3 Mart 1971 

tatihli raporundaki Ro ■ R^ + denklemi esaB olarak alınmış ve bu denklemdeki 
Rj^ bağımlı değişken, Rc ve Rul bağımsız değişken şekline dönüştürülmüştür. 

( I ) R^ - Ro - RuL 

R^' yi hesaplamak! için iki yıl arasındaki istihdam farkı bulunmuş, 
bu fark ilk yılın istihdam hacmine bölünmüştür, R^ ■ L-t+l-L^ "L” bir 
yıldaki istihdam hacmini göstermektedir. Aynı esastan hareket edilerek 

Re ve RuL değeri hesaplanmıştır. 

”0" bir yılda elde edilen katma değeri, UL ise emek prodüvikteBİni gös¬ 

termektedir, ( Adam başına katma değer ) 

Yıllar itibariyle sanayi sektörü için hesaplanan bu değerler çoklu reg- 

rasyon formülünde kullunılmak suretiyle prodüviktenin ve katma değerin istih¬ 

dama etki derecesi hesaplanmaya çalışılmıştır. ( Kullanılar çoklu regrasyon 

formülü X^ « a*^l23 ^2 + ^132 X3 ) 
Yukarıda da belirtildiği gibi "X” 1 değerleri yerine 1962 den itibaren 

sanayğ sektöründeki R^ değerleri, 2^ değerleri yerine bu sektördeki Ro ve X^ 
değerleri yerine de bu sektördeki RuL’ler ele alınmıştır. 

X2 nin katsayısı olan b-^3 fcu sektörde katma değerdeki $1 lik bir 
değişikliğin prodüktivite değişikliği ile birlikte istihdamda nasıl bir etki 

yapacağını, X-j ün katsayısı olar b132 ise katma değerinde etkisiyle prodükti¬ 
vitedeki fa 1 değifikliğin, istihdamda nasıl bir etki yapacağını göstermesi 
gerekir. 
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Tablo XI- Sanayi Bektöründe verimlilik, istihdam ve katma değer* 

Yıllar rl R 
0 

RuL 1 

xı X2 X3 
1963 7, 347 7, 990 0, 604 
1964 2,4 8, 600 6, 057 
1965 3, 906 8, 900 4, 807 
1966 8, 939 10, 602 1, 527 
1967 9, 202 12, 299 2, 835 
1968 8, 848 10, 100 1, 058 
1969 8, 903 9, 399 1, 004 

49, 545 67, 799 17, 892 
Ortalamalar 7, 077 9, 685 2, 556 

Reglasyon denklemi uygulama sonucu ; 

(II) X - 0.90 + 0,941 X - 1, 153 X şeklinde ortaya çıkmıştır. 
X c. j 

Bu dunkleme göre katma değerinde etkisiyle, emek prodüktivitesindeki 
% 1 lik nisbi artış istihdamda 1,153 lük feragati gerektirmektedir. 

Bu durumdan istihdamı artırmak içân prodüktiviteyi düşürmek gerekir so
nucunu çıkarmamak yerinde olacaktır. Prodüktiviteyi düşürmeden istihdamı artır

mak, katma değeri artırmakla olanaklıdır. İşgücü plânlaması yapılırken katma 
değerdeki niebî artışların ( Rate of Gröuth), prodüktivitedeki niâbî artıştan 
fazla olarak plSnlanması gerekmektedir. 

Esasen tablo XI deki değerler incelendiğinde da Türkiye’de eldeki veri

lere göre sanayi sektöründe 1962 den itibaren ortalama yıllık prodüktivite ar

tışları 2,6 , istihdamda ortalama % 7,077 ve katma değerde de % 9,6 civarında 
olmuştur. 

(l) RuL değerlerinin hesaplanmasında saniyinin katma değerleri, Devlet 
İstatistik Enstitüsü Türkiye Millî Geliri 1938, 1948, 1969 yayınının 11 sayfa
sındaki 196i üretim amilleri fiyatlarıyla değerler, ( 1966, 1967, I968 geçici 
tahminler, 1969 ön tahmin), istihdam hacmi ise Devlet Plânlama Teşkilâtının 
Türkiye’de işgücünün arzı, talebi ve işgücü fazlası tahminleri 1970 raporunda 

53 ncü sayfasındaki tablosundan alınmıştır. 
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Üçüncü Plân döneminde şayet sanayi sektöründe istihdam ve prodüktivite 
daha fazla ar$ırilmak istenirse, hu takdirde ■ Ro -RuL basit matematik 
denklemine göre yaklaşık olarak istihdamda $ 2 lik bir artışla ortalama $ 9 
istihdam artışı ve prodüktivitede % 1 lik bir artışla % 3,6 yıllık ortalama 
prodüktivite artışı sağlayabilmek için katma değer artışının bu sektörde 9»6 

dan 12,6 ya erişeçek şekilde plSnlanması yerinde olacaktır. 

ÜCRET - FİYAT - YATIRIM 

Ücret ve fiyatların istihdama etkisini inceleyebilmek için ücretler 
fiyatlara bölünmüş, salt gerçek ücretlerin istihdama etkisini incelemenin 

eksik olacağı kanısıyla, sabit sermaye yatırımları da işin içine dahil edil¬ 

miştir. Böylece istihdam hacmi, sabit sermaye yatırımlarına ve gerçek ücret¬ 

lerin bir fonksiyonu olarak ele alınmış olmaktadır. Sabit sermaye yatırımla¬ 

rı istihdamın talep yönüyle, gerçek ücretler ise hem talep hem de* arz yönüy¬ 

le ilgilidir. 

Burada da yine çoklu regrasyon denkleminden yararlanma yoluna gidilmiş, 

değerleri yerine 1Ş63 ten.itibaren istihdam endeksindeki artışlar, X^ de¬ 
ğerleri yerine de sabit sermaye yatırımlarındaki artışlar ve X^ değerâefci 
yerine de gerçek ücretlerdeki gelişmeler alınmıştır. 

Tablo XII — Yatırım, istihdam ve ücretlerde gelişmeler 

Yıllar 1963-100 esaslı istih¬ 
dam endeksindeki yıllık 
gelişme 

   (2)  
1904 2,4 
1965 4.0 
1966 9,5 
1967 10,6 
1968 11,2 
1969 12,3 

1965 fiyatlarıyla 
1963=100 sabit ser¬ 
maye yatırımların¬ 
daki yıllık gelişme 

(3)  
2,0 
3,1 

21,3 
14,8 
26,5 
29,9 

1963-100 esaslı 
gerçek ücret en¬ 
deksindeki yıllık 
gelişmeler 

(4) 

7,8 
5,4 
5,3 
3,0 
6,7 

14,0 

50,0 93,6 42,2 
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X^ - a+^i23 X2 + ^132 X 3 re£rasXon denklemine yukardaki değerler uygu¬ 
landığında, 

III. ■ 4*528 + 0,331 X^ - 0,194 X^ sonucuna varılmıştır. Korelasyon 
katsayısı da 0,966 ya çıkmıştır. 

Sabit sermaye yatırımlarının da etkisiyle ücretlerdeki $ 1 lik artış, 
istihdamda 0.194 lük bir feragati, babit sermaye yatırımlarındaki $ 1 lik 
bir artış da ücretlerin de etkisiyle istihdamda 0,331 lik bir artışı meydana 

getirmektedir. Bu durumda istihdamı artırıcı faktör yatırımlar olmakta, bu 

ücretlerdeki artışın etkisiyle istihdamda ancak 0.331 lik bir artış meydana ge¬ 

tirilmektedir. 

Bu bölümde belirtilen sonuçlar geçmişteki koşulların (seçilmiş teknoloji, 
yatırımların niteliği, eğilimler,^devamı halinde geçerlidir. Örneğin sabit 
Bermaye yatırımları otomasyona kayarsa, istihdam azalacak bu halde yatırımların 

etkisi olumsuz yönde olacaktır. 
TOİ/*'£!l 
P/f /Vt> TU       

<♦/*/> (2) 1 deki kaynaktan 1963 teki sdnayide istihdam hacmi 100 kabul edilerek, diğer 
yıllardaki istihdam artışları hesaplanmıştır. 

(3) DPT 1971 yılı programının 62. sayfasındaki Sabit Sermaye Yatırımlarındaki 

gerçekleşme tablosundan 1963 ** 100 kabul edilerek yıllık gelişmeler hesaplan¬ 

mıştır. 

Kahn (4) Sosyal Sigortalar yayınlarından sanayi sektöründeki ortalama ücretler hesap¬ 

lanmış ve bu değerleri İstanbul geçinme endeks değerlerine bölerek, bu sektör¬ 

deki gerçek ücretler bulunmuş, 1963 ■ 100 kabul edilerek gerçek ücretlerdeki 

 yıllık gelişmeler hesaplanmıştır. 

Eğitim. 

Eğitim istihdamı hem arz hem talep yönünden etkilemektedir. Arz yönünden 

etki, kalkınmanın gerçekleşmesini için ( İşpiyasassnın ihtiyacı olan meslekte 
nidelik##*nicelikte insangücü yetiştirilmesi, şeklinde} talep yönünden ise bu 
hizmetin yerine getirilmesinde ihtiyaç dğyulacak eğitici şeklinde ortaya çık¬ 
maktadır. 

Mevcut eğitim yatırımlarının (bina, labaratuvar, eğitici) eğitim amacıyla 
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en yüksek kapasitede kullanılması ve böylece ekonomimizin gerektirdiği 

insangücünü yetiştirmesi zorunlu görülmektedir. 

Ekonominin ihtiyacı olan insangücüntin yetiştirilmesinde, mevcut genel 

liselerinbir kısmı ile imam hatip okullarının; teknik ve meslek okulları hali¬ 

ne dönüştürülmesi faydalı görülmektedir. 

Hizmet sektörümüzün ihtiyacı olan ( Ticaret ve turizm elemanı, sekreter 
ve benzeri) elemanların yetiştirilmesine özel önem verilmelidir. 

o. Or$ak Pazar ( AET ) 

AET'ye girme söz konusu olduğunda, istihdam ile ilgili koşullar muhteme¬ 

len değişecektir. Iiernekadar III plân döneminde serbest dolaşım gerçekleşemiye- 

cek ise de yapılacak projeksiyonlarda Ortak Pazarın istihdama etkisi dikkate 

alınmalıdır. 

d. Vergilendirme * 

Özellikle istihdam olanaklarının yaratılması ve artırılması düşünülen 
sektörlerde yatırımları teşvik için vergi indirimi, fazla istihdam yaratmayan 

sektörlerde de gereksiz yatırımları kısıtlamak için vergilendirme yapılması 

uygun görülmektedir. 

f» İthâlat 

İstihdamı yaratma açısından ağır sanayi (makina imal eden makinalar ) 

elektronik, metalürji, kimya ve benzeri sanayi sektörleri dışında teknoloji 

ithali sırasında, ekonomik gelişmyyi etkilememek şartıyla emek-yoğun teknolo¬ 

jilere öncelik verilmelidir. 

Ham maddesi Türkiye'de bulunan yeraltı kaynakları, ya da su ürünleri vb. 
üc ı tin 

nin işlenmesi veya ihracaat imkânları olan ürün'teknolojinin ithaline özel önem 

ve öncelik sağlanmalıdır. Ham maddesi Türkiye'de işlenerek mamul halde ihracı 

mümkün olan sanayie ilişkin teknolojinin ithali özellikle özeûdirilmelidir. 

İthalat rejiminin temel politikası, istihdam açısından, ekonomik geliş¬ 
meye ve istihdama olumlu etkisi olmayan bütün alanlarda önleme şeklinde ayar¬ 

lanmalıdır. 
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f - İhracat 

İstatistiklerin incelenmesinde ihracaatın istihdama tam yönelik bir 

politika içinde olmadığı görülmektedir. Aşağıda 1968 Türkiye İstatistik 
yıllığından alınan rakamlar bu hususu aydınlatıcı niteliktedir * 

Tablo XIII. Bazı ürünlerde ihracaatın durumu 

MADDELER 1964 I965 1966 I967 

1-Canlı hayvanlar 831.820 1.105*606 619.IOO 410.8l8 
(taş) 

2-Et ve et mamulleri 60 125 5 22 
(ton) 

3-Meyve-Sebze 1 e r (ton) 217.156 266.516 263.834 286.528 

4-Tütün ve işlenmiş 
tütün (ton) 56.993 68.987 85.300 91-888 

5-İşlenmemiş kösele 
deri ve kürk (ton) 7.66O 8.101 7»6§5 4.319 

6-Köseleler ve başka 
yerde zikredilmeyen 
köseleden mamul eşya¬ 
lar ve aprelenmiş 
kürkler (ton) 

105 111 50 1)2 

7-Dokflma elyafı(kumaş 
olmamış) (ton) 178.473 301.746 265.752 254.304 

8~D«kuma iplikleri, 
dokumalar şekil 3.115 2.789 574 528 
verilmiş mensucattan 
eşyalar (ton) 

Canlı hayvanların ihracının 4 yıllık durumu incelendiğinde bunun aşırı 

iniş-çıkışlar göstererek düzensiz bir seyir izlediği görülmektedir. Et ve Et 

mamullerinde de canlı hayvan ihracına paralel olarak aynı dalgalanma vardır. 

Meyve ve sebzeler ihracında yıllar arasında önemli olmamakla beraber desamlı 

bir artış göz çarpmaktadır. 
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Tütün ve işlenmiş tütün ihracında hernekadar muntazam artışlar görül¬ 

mekte ise de tütünün sigara halinde dış piyasalara sürülmesi istihdamı olumlu 

yönde etkileyeceği gihi döviz rezervide Bağlıyacaktır. 

Kumaş olmamış dokuma elyafının ihracı yıllar itibariyle devamlı artış 

göstermesine karşılık, mensucat ve mensucattan mamul eşya ihracında büyük fark 

gösteren bir düşüş görülmektedir. İstihdama olumlu etkisi yönünden dokuma sana¬ 
yii ürünlerinin yarı mamul ihracı yerine mamul halde dış pazarlara sürülmesi 
elzemdik. 

Dukandaki tabloda yer alan bir kaç kalem ham ihraç maddesiyle bu madde¬ 

lerin yarı mamul veya mamullerinin üzerinde yapılan kıyaslamadan ihraç maddele¬ 

rinin mamul eşya olarak dış pazarlara sürülmesinin istihdamı olumlu yönde etki¬ 

leyeceğini ortaya koymak mümkündür. Bu nedenle, ham madde olarak ihraç edilen 

malların, marnul veya yarı mamul hale getirildikken sonra ihracının, bir ihraoat 

politikası olarak tesbiti öngörülmelidir. 

g. Haftalık çalışma süreleri : 

Çalışma sürelerinin tedrici olarak kısaltılması istihdamı olumlu yönde 

etkileyebilir, Ancak; komisyonumuz bu konuda detaylı bir çalışma yapamamıştır. 

Yan etkilerinin saptanması ayrıca bir araştırma konusu olarak düşünülmelidir. 

Bazı ülkelerde uygulanan çalışma süreleri aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ '  
1960 I965 1970 

ABD 38.6 38.8 37.4 

Kıbrıs 44 44 44 

İsrail 39-1 39.7 40.0 

Japonya 46.8 44.5 43.9 

Fransa 46.5 46.4 44.2 

Almanya 45.3 44.3 44.2 

Not; İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi Vumhur Turanlı'nın 

haftalık çalışma sürelerine ilişkin açıklayıcı görüşü aynen aşağıya alınmıştır. 

H Türkiye'Me çalışma sürelerinin 48 saatin altında indirilmesi belki direkt 
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ve kısa vadeli olarak sırf istihdamı olumlu yönde etkileyecektir. Ancak} böyle 

bir indirimin maliyet fiyatlarının daha çok artıracağı ve buna karşılık net 

üretim değerinde bir fazlalaşma yapmayacağı gerçeklerini de Türk ekonomisi açı¬ 

sından dikkate almak gerekir. 

Nitekim, 1971 yılı programının yaptığı, ücret artışlarının net üretim 

değeri artışları ile karşılaştırması bu konuda oldukça ilginçtir. Bu mukayesede 

1964 - 1969 döneminde ücret artışlarının yılda ortalama $ 6,47 oranında artarken 

net üretim değerinin fo 7,6 oranında arttığı, fakat bu dönemde nüfus artışı oranı 
olan % 2,6 nın net üretim değerinden çıkarılması halinde net üretim değeri artışı¬ 
nın İo 5 olduğu ortaya konulmuştur. Bu da 1964 — 1969 döneminde ücret artışlarının 
net üretim değeri üzerinden seyrettiğini göstermektedir. Burada asıl dikkate edi¬ 

lecek husus, ücretlerin haftası 48 saat üzerinden hesaplanmasına rağmen ortaya 
çıkan olumsuz neticedir. I964- 1969 döneminde çalışma süresi haftada örneğin 40 

saat olsayda, bu dönemde ortalama fo 7,6 oranında net üretim değer artışı e' !e etmek 
için ödenen toplam ücretler her halde daha fazla olacaktır. Yani, 48 saatin altın¬ 

daki bu çalışma, aynı değerdeki bir (ücretim için daha fazla insan istihdam etmeyi 

ve dolayısıyla daha fazla ücret ödemeyi gerektirecektir ki, bu ek ücret de tabia¬ 

tıyla doğrudan doğruya maliyete yüklenecektir. 

7- Teknoloji seçimi : 

Bilimsel ve diğer organize bilgilerin pratikteki işlere sistematik olarak 

uygulanması demek olan teknolojinin istihdama etkisi büyüktür. Gelişen teknoloji, 

sürekli olarak üretimin miktar/kalitesini artırdığı gibi üretim de kullanılan iman 

unsurunun, nicelik ve niteliğinde de önemli değişikliklere neden olmaktadır. İleri 
ya da gelişmiş teknoloji hem daha yüksek nitelikli hem de daha az sayıda insan is¬ 

temekte, buna karşılık daha çok sermaye gerektirmektedir, 
ita Sanayileşmek ve bunun için gereken sermayeyi ve yüksek nitelikli insangü- 

cünü tam istihdam etmeye yönelmek durumu, teknoloji seçimini koşullandırmaktadır. 

Türkiye'nin bugünkü koşullarında sanayiinin alt kerimlerinde teknoloji seçimi çok 
sınırlı, tarım ve hizmetler kesimlerinde daha çok istihdam yaratıcı teknolojiler 

Beçimi olanaklıdır. Bu temel görüş altında sanayi, tarım ve hizmetler sektörlerinde 

teknoloji seçimine ilişkin politikalar genel çizgilerjile şöylece belirlenebilir. 
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a. İlkeler ve sorunlar : 

Türkiye için ve hemen bütün ülkeler için teknoloji 2 şekilde elde edile¬ 

bilir : 

aa. Teknoloji transferi. 

Diğer ülkelerde geliştirilen teknolojiler, yabancı sermaye yatırımları, 

makina ve araç satınalma ve yabancı personel ithali yolları ile yurda sokulur. 

Ancak, bir ülkenin toplumsal değerlerine, doğal kaynaklarına, gelişmiş ve teknik 

bilgi — teknik personel düzeyine göre geliştirilmiş teknolojilerin aynen alınması 

bazı sorunlar yaratıcı* olmaktadır. Bundan başka özellikle az gelişmiş ülkelerin 

teknoloji ithali büyük ölçüde ekonomik dışa bağlılık gösterir. îthal edilen tek¬ 

nolojinin bağlı sanayiilerinin, geliştirildikçe yenilenmesi, ithali gerekir. Bu 

süreç ise dışa bağımlılığı artırıcı olur. Ayrıca ithal edilen teknolojinin gerek¬ 

tirdiği nitelikli personelin yetiştirilmesi, bu teknoloji ile yapılan üretimleri 

kullanacak kişilerin belli düzeyde teknik bilgi ve görüşe, anlayışa sahibolması da 

Önemlidir. Yetersiz bilgi, kalitesiz personel ileri teknoloji araçlarının gere¬ 

ğince bakımı ve işletilmesi sağlanamazsa sermaye israfı olur. 

bb® Teknoloji üretimi . 

Ülke içinde, ülke sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte 

ülke bilgi düzeyine göre üretim sağlama olanağı vardır. Ancak, teknoloji üretimi 

ve bunun gerektirdiği masraflar büyük miktarlar tutmaktadır. Az gelişmiş ülkele¬ 

rin bu giderleri karşılama olanakları sınırlı* bilim adimi, teknisyen güçleri 

zayıftır. 

Bu noktada, az gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere"beyin göçü" nde 

teknolojinin yerini belirtmek gerekin. Eğitim sistemi ve programı ileri teknolo¬ 

jinin bilgilerini verici nitelikte, uygulamada geri kalmış ülke koşulları ve 

araçları geçerli ise yetiştirilen personelin aldığı bilgileri uygulayamaması bir 

takım bunalımların nedeni olabilir. Bu bunalımlar;kişiyi bazı değerlerine rağmen 

yabancı ülkelere göçe sevkedebilir. Bu durumda ülke eğitim sistemi ile ülke tek¬ 

noloji düzeyi arasında belli bir bütünleşme olmalıdır. 
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b. Sanayi sektöründe teknoloji seçimi. 

İstihdam yaratma söz konusu olunca ilk düşünce, üretim teknolojisini 
elemeği aleyhine olacak şekilde geliştirmemek, yani kapital yoğun teknoloji¬ 

lere aşırı bağlanmamak, şeklinde olmaktadır. Bu husus sanayi sektörü için söz 

konueu edildiğinde durum şöyledir : 

1. Gelişmekte olan ülkelerin üretim teknolojileri büyük çapta dışardan 
ithâl edilmekte ve tercih imkânları bulunmamaktadır. 

Bu durumu biraz açıklığa kavuşturmak için tercih imkânının bulunmayışı 

şöylece özetlenebilir : Herhangi bir firma, herhangi bir konuda imâlata geçe¬ 

bilmek için teknoloji satan yabancı bir firma ile o konuda lisans anlaşması 

tasarısı imzalamakta ve bu tasarı tetkik için Maliye Bakanlağı kanalıyla Sanayi 

Bakanlığına intikâl ettirilmektedir. Bakanlık anlaşmayı tetkik etmekte, uygun 

olup olmadığı hakkmdaki mütalaasını Maliye Bakanlığına bildirmekte, bu mütâla¬ 

aya göre girmaya döviz transferi için müsaade verilmekte veya verilmemektedir. 

Dikkate değer tarafı lisans anlaşması tasarısında söz konusu olan 

"know how" dediğimiz teknik bilgi Seçiminde şimdiye kadar istihdam sorunu hiç 

bir zaman gözönünde bulundurulmamıştır. 

Teknoloji seçiminde önemli olan konu} memleketimizde, Dünyadaki muhtelif 

konularda geliştirilmiş teknolojiieri, özellikle bu&ar arasından herhangi bir 

mamûl için bünyemize en uygun olanını tavsiye edecek kapasitede bilimsel bir 

kuruluşun bulunmayışı veya mevcut kuruluşların henüz bu konuya eğilmemiş olmala¬ 

rıdır. Bu durumda, sanayi Bakanlığı ancak lisans anlaşmasında söz konusu olan 

projenin uygun olup olmadığı hakkında bir görüşte bulunabilmekte ve teknik 

bilgi seçiminde tercih yapamamaktadır. 

2. Gelişme çağında olduğundan, sanayi sektörümde emek yoğun teknolojinin 

satın alınması, mevcut verilere göre ve kısa süre için istihdama fazla etkili 

olamayacaktır. Ayrıca, ortak pazara girme söz konusu olduğuna göre, ortak pazar 

ülkeleri ile rekabet imkânları bulunan mallar bakımından da bu yol uygun olma¬ 

yacaktır. 
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3. Ekonomik ve sosyal hedeflere varabilmek, ancak Türkiye'nin üretim 

gücünü büyük ölçüde artırmakla mümkün olacaktır. Üretim gücünü artırmak ise 
sadece tam istihdam sağlamakla değil aynı zamanda sermayeye dayalı yeni ma¬ 

kineler kullanmakla sağlanabilir. Bu yeni ve ileri teknoloji demektir. 

Bu durum kısa sürede İBtihdam yaratma olanaklarının tarım ve hizmet 

sektörlerinde geliştirilebileceği fikrini yaratmaktadır. Uzun sürede işsiz¬ 

liğin halli ancak, yatırımların artırılması, hızlandırılması ve istihdam 

yaratma, ekonominin gelişmesine katkısının fazla olması yönünden ağır sanayi¬ 

ye yönelmekle mümkün olabilir. 

II. Beş Yıjtlık Plânda, bu esastan hareket ederek, az gelişmiş bölge¬ 

lerde yatırım yapacak sanayicileri teşvik edici kolaylıklar getirilmesini 

öngörmüştür. Buna göre gelişmiş bölgeler için verilecek yatırım kredilerine 

yüksek faizli, kısıtlı miktarda kredi sistemi uygulanacak, gelişmemiş bölge¬ 

lerde yapılacak yatırımlar için müteşebbislere düşük faizli, uzun vadeli kre¬ 

diler verilece4; ayrıca bu işletmeler yatırım indiriminden yüksek oranda fay- 
dalandırılacaklardır. Özel sektör yatırımlarının desteklenmesi ve finansmanı 
gayesi ile verilen çeşitli krediler de bazı bölgelerde çok düşük faiz uygulan¬ 

makla beraber, bu bölgelerdeki yatırımlar gerçekleştirilememiştir. Ulaştırma 

hizmetlerinin yeterli olarak yerine getirilmemesinin bir sonucu olan bu duru¬ 

ma kuruluş yeri, ham madde sağlanması ve yatırıma göre işçinin nitelikli olup 
olmaması da etkilemebkedİEo 

Öngörülen bu hususun gerçekleştirilmesinde, başta bu bölgelere ulaşımı 
tam olarak sağlamak ve bu bölgeleri mahrumiyet bölgesi olmaktan kurtarmak 

lâzımdır. Diğer taraftan gelişmiş bölgelerde kısa devreli ve kolay kâr maksa¬ 

dıyla yapılan yatırımlara kredi verilmemesi veya çok yüksek faiz ve kısa 

devreli ve bftlirli amaçlar için verilmesi gereklidir. Şimdiye kadar yatırım¬ 

lar konusunda alınması gerekli tedbirler sadece özel sektörü teşvik tedbir¬ 

leri şeklinde yürütülmüş; istihdam hedef vg faktör olarak dikkate alınmamıştı] 

Tasarrufların yatırıma yönelmeksizin elde tutulması, gayri menkûl alımı 
gibi verimsiz alanlara kaydırılması, ekonomiyi olumsuz yönde etkiler. Bu 

bakımdan tasarrufların verimli yatırımlara yönelmesi için tedbirler alınmalıdi] 
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Bunların dışında alınması mümkün alan tedbirler şöylede özetlenebilir* 

El eanatları geliştirilmesi ve bunların emek, yoğun metodlarla seri halde 

üretilerek ihraç yollarının aranması gereklidir. Bu amaçlaj Türkiyenin köyleri 

taranarak el sanatları saptanmalı, orjinalliği ve ihraç olanağı bulunanların 

üretimi ve pazarlaması için devletçe gereken özendirme tedbirleri alınmalıdır. 

Yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, turistik bölgelerde pazarlanması, Ba¬ 

tışı olanakları araştırılmalıdır. 

Ayrıca Türkiyenin bir çok yönlerden ekonomik üstünlüğtt sahip olduğu 

ürünlere yönelerek ( ham madde ve emek yönündün) emek yoğun teknikleri göz- 
önünde tutulmalıdır. Bunlar, mineral ve tarımsal hem maddesi Türkiyede olan 

ürünler ve Türkiye'nin geleneksel maharet isteyen Ürünleri, sebse, meyva ma¬ 
mulleri, halı, deri, lületaşı ürünleri, seramikler, altın, gümüş, elmas işle¬ 
melerdir. 

Sanayi alt sektöründe daha çok istihdam yaratma olanağı bulunan kesim¬ 

ler, ayrıntılı bir biçimde saptanabilir, özel İhtisas Komisyonunda bu çalışma¬ 
nın yapılabilmesi için gereken zaman bulunamamıştır. 

c- Tarım sektöründe teknoloji şeyimi ve sorunları 

Millî Gelirde ve ihracaatta büyük payı ile tarım sektörü ekonominin 

bugünkü yapısında önemli bir yer tutmaktadır. Nüfusun % 68 kadarı tarım kesi¬ 

minde çalışmaktadır. İşgücünün büyük miktarı niteliksizdir, ve bu nedenle ve 

sanayi sektöründe teknolojinin emek yoğun olacak biçimde seçimi olanakları 

çok sınırlı olduğundan tarım sektörü istihdam yaratma açısından uygun ortam 

sunmaktadır. 

Sa. Toprak iyileştirme 

ülkemizin tarım toprakları iyi$eştirr&ek^ gel iş ti ri&ıtalc durumundadır. Daha 
verimli ve çeşitli üretim için bu gereklidir. 

i. Kültür toprakları 23.500.000 hektar dolayındadır. Bunun 6.000.000 
hektar orta 4.000.000 hektarı şiddetli ve 8.000.000 hektarı çok şiddetli erez- 

yona maruzdur. Erozyonun önlenmesi ve toprağın korunması için büyük ölçüde 

niteliksiz işgüoü kullanılabilir. 
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ii. Tarıma açılabilecek arazinin Ş00.000 hektarı tuzlu, 54«00Q hektarı 

bataklık, 35»000 hiktarı turbiyer ve kumuldur. 2.311*000 hektar arazi alüvi- 

yenludur ve alkali problemi ve drenaj noksanlığı görülmektedir. 

iii. Tarıma elvirişli arazinin Ö.ŞOO.OOO hektarı sulamaya müsaittir ve 

bunun ancak 1.600.000 hektarı sulanabilmektedir. Sulama sonucu ayrıca entansif 

tarım yanılabileceği gibi tarımda çeşitlendirilme olanağı yaratır. 

Görüldüğü gibi tarım topraklarında, toprak iyileştirmesi çalışmaları 

gereken önemli iş alanları vardır. Bu çalışmalar için yüksek nitelikli işgücü 

de gerekli değildir ve bu yolla sanayileşme için finansman yaratılması, Türkiye 

koşulları ve ihtiyaçları açısından, öncelikle toprakların iyileştirilmesine ve 

tarımsal üretimde ileri teknolojiler kullanılması hem büyük finansman ihtiyacı 

açısından hem de mevcut işgücünün niteliği açısından olanaksızdır. Bu görüş 

açısı altında, Türkiyeye tam mamul halde tarım araç ve gereçleri (Traktör, biçer- 
döger, harman makinası, yol, kenal yapım araçları, v.b.) ithalini kısıtlamak, 
bu araçların daha basit teknoloji ile ülke içinde üretimine önem vermek ve böy— 

lece tarım araç ve gereçleri teknolojisini türkiye koşulları, ihtiyaçları ve 

teknoloji düzeyine göre geliştirmek uygun foldur. 

Bu çalışmaların planlanması Sırasında tarımsal işgücü için çok önemli olan 

mevsimlik işsizlik sorunu gözönünde tutulmalı ve ortadan kalkması için gerek&‘ 
çalışma düzeni kurulmalıdır. 

bb. Tarıma dayalı sanayi; 

Toprakların iyileştirilmesi, sulama, gübreleme teknik bilginin artırılması 

suretiyle entansif tarım yapılması ve tarım veriminin, çeşitlerinin artırılması 

yolu ile sağlanan tarımsal artı ürünlerini» değerlendirilmesi için öncelikle 

tarıma dayalı sanayi dallarının kurulması gerekir. Konservecilik, meyva Buları 

sanayileri bu tür sanayiden olarak desteklenmelidir. 

Tarıma dayalı sanayilerde hangi sanayilerin ne kadar ineangücünü emebi¬ 

leceği, hangi teknolojilerin türkiye koşulları için daha uygun ve geliştirile¬ 

bilir olacağı, nekadar sermaye gerektirecekleri ayrı ve yoğun - ayrıntılı 

sürekli çalışma niteliğinde bulunmaktadır. Özel ihtisas komisyonlarına tanınan 
süre ve çalışma düzeni ve en önemlisi'eldeki veliler bu tür çalışmalar için 

ancak yöntem ve model önermeye yeterli olmaktadır. 



co. Hayvansal üretim : 

Türkiye gayri safi tarımsal üretiminin dörtte birini hayvancılık teşkil 

etmektedir. Anoak, şimdiye kadar hayvansal üretime yeterli ilgi gösterilmemiş¬ 

tir. Hayvancılıkla uğraşan işletme sayısı azdır. 

Hayvancılık çayır-mera, yem bitkileri gibi bitkilerin üzerine kurulmuş¬ 

tur ve bu bitkileri ve kalıntılarını değerlendirici niteliktedir. Az sermaye 

ve çek emekle geliştirilebilir niteliktedir. 

Hayvansal üretimin artırılması, pazarlanması ve saklanması çalışmaları 

istihdam için uygun ortam göstermektedir. 

Hayvansal üretim içinde su ürünleri de, az sermaye ile istihdam yarata¬ 
bilmek olanağı bulunan ekonomik faaliyet alanlarındaddır. Süt Endüstrisi hay¬ 

vansal üretimler arasında Türkiye açısından verimli bir alan olarak görülmek¬ 
tedir. 

dd. Tarımsal işgücü projeksiyonu modeli : 

özel İhtisas komisyonunca kurulan teknoloji seçimi alt komisyonunun 
• Tarım alanında teknoloji seçimi çalışma grubu " karımla ilgili kamu örgütleri 
ve meslek kuruluşlarından aldığı raporlara dayanarak aşağıdaki özel raporu 

hazırlamış ve sürekli çalışma yöntemi önermiştir. 

" Tarımda teknoloji seçimi 

Türkiye bir tarım ülkesidir. Yılda $ 3 nüfus artışı içerisinde gerek 
halkının doyurulması, gerekse uygar ülke olma yönündeki aşamaları için ilkel 

&arım düzeyinden sıyrılarak ileri tarım-sanayi dikeyine aşama yapması gerekir. 
Kalkınmanın sanayileşme ile, ihracaat kesiminde sanayi ünitelerinin $ oranını 
ve fert başına düşen millî gelir birimini yükseltmekle sağlanabildiği günümüzde 

Türkiye de bu yönde bir atılım vardır. 

Tarım sektöründe " istihdam olanaklarını* arttırıcı teknoloji seçimi" 

ne yöneldiğinde* sorunu tekil düşünmemek, dayanaklarını bilimsel çerçevede 

istatİBtiki analizlerle pekiştirmek gerektiği aydınlanacaktır. 

Bu günkü durumda bile tarımımız bünyesinde istihdam olanakları vardır 

fakat bu olanaklar yıllık nüfus artışı ile aynı oranda geliştirilmediğinden 

gittikçe büyüyen bir ? işsizlik ve gizli işsizlik birikimine" etkili olmaktadır. 

Bu etkinin bilimsel ifadesi ancak tarımın çeşitli dallarındaki işçi varlığı 
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analizlerinin yıllık değişik yüzdelerinin saptanabilmeaiyle yapılabilinir. 

Bunun işin doğru anket, istatistiki değerleme, örnekleme ma-kodlarından fayda¬ 

lanılabilir» Günümüzde her dalda mevcut istihdam olanağının ne alduğuç nasıl 

bir değişim gösterdiği, nüfus artışına göre tıkanma oranlarının ne olduğu ifade 

edilebildiğinde, hangi aşamalarla, nasıl uygulamalarla bir kakro - plân içinde 

Çözümlemelere götürülebileceğimi saptanabilir» Tarım sektöründe teknoloji seçi¬ 

minin hedef ve stratejisi^ bu anlayış içinde saptanırsa, şu hükümle/nelere 

ulaşılabilir^: 

1- Türkiye ilkel tarım düşeyinde bir tarım ülkesidir» 

2- Gelişmesi ve kalkınmasının ana levyesi olan sanayileşme aşamalarında 

tarım, başlıca kaynak ve dayanaklarından biridir» 

3- Tarımı geliştirmek, halkı doyurucu, ekonomi genişlemesi yarataeak 

birikimlere uygun, sosyal adalet ve refahın bireylere iletimine yeteri: 

bir kaynak kılmak ön asaçlardlndır. 

4- Tarımsal gelişme, rasyonal tarım işletmeleri kurabilmek, entansif 

tarıma geçebilmek, ileri tarım tekniklerini uygulayabilmek, yüksek 

tarımsal prodüktivite Bağlıyabilmektedir. 

5- Gerek tarımsal gelişme, gerekse istihdam olanaklarını arttırma yönünde 

a) Rasyonel işletme büyüklüğündeki tarım işletmelerinde ileri tarım 
teknikleri uygulamalarını gerçekleştirmek 

b) Arazi tavsiyesi, ıslahı, toprak muhafaza tedbirleri 

c) Sulu Ziraat uygulama olanakları 

d) Bağ-bahçe tesislerini genişletmek 
e) İleri hayvancılık atılışları yapmak 
f) El sanatlarını geliştirmek 
g) Meyveciliği geliştirmek. 

h) pazarlamaları geliştirmek 

ı) Ürün değerlendirme olanaklarını genişletmek 

i) Tarıma dayalı sanayi ünitelerini kurmak ve arttırmak 
aşamaları gerçekleştirilmelidir. 

Geniş ve güçlü istihdam olanakları yaratacak tarıma dayalı sanayi ünite¬ 

lerinin ne oranda işgücü yutacakları hesaplanarak yıllık işçi aktarma dağılımına 

uygun, eylemlere geçilmelidir. 
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İstihdam olankklanının genişletilmesinde 

1- Eğitim 

2- Kredi 

3- Kooperatifçilik 

4- Toprak-tarım reformu 

5- Koordinasyon ve plânlama 

ilkelerinin Türk tarım potansiyeline uygun yöntemler/e ele alınmaları 
gerekir. " 

Çalışma grubu, taramda modernleşme vğ yaratılacak tarıma dayalı sanayi 
kolları ve bu sanayilerin emebileceği işgücü, gerektirdiği sermaye miktarları 

v.b. konuları aşağıdaki nodel içinde ve özel İhtisas Komisyonu niteliğinde bir 
çalışma grubunca yapılmasını önermiştir. 

i. Mevcut işgücünün bilgi ve beceri düzeyleri, işgücü fazlabı miktarları 

saptanır. 

ii. Tarımda modernleşmenin yıllar itibariyle açığa çıkaracağı işgüoü 

fazlaları saptanır. 

İÜ. Tarımsal ürdtim çeşitlerine göre yaratılabilecek tarıma dayalı sana¬ 

yiler eaptanmalı, bu sanayilerin birim finansmana dayalı emebilecekleri işgücü 

miktarları saptanır. 

iv. Sanayi ve hizmet sektörlerinin çekecekleri işgücü dışında, tarımda 

sektöründe kalacağı hesaplanacak işgücü ile tarımda modernleşmenin y ileri 

teknoloji kullanmanın - yaratacağı işgücü fazlası ile tarıma dayalı sanayinin 

işgüoü ihtiyacı arasında uygun denge kurulur. 

Bu çalışma sırasında 10 yıl - 20 yıl gibi belli süreli projeksiyonlarda 

hedef alınan ana sektörlerarası işgücü dağılımı öncelikle saptanarak - bir 

kalkınma stratejisi olarak - verilmek gerekmektedir. Bu hedeflerin alınması 

gerektirecek ayrıntılı projeksiyon ve politikalar ayrıca saptanır. 

Bu çalışmalar için söktör ve alt sektörler düzeyinde ayrıntılı ve doğru 

bilgi toplanması gerekmektedir. Toplanecak bilgilerin niteliği, nerelerden ve 

nasıl toplanacakları nasıl değerlendirilecekleri v.b. konuları doğru bir biçim¬ 

de saptayabilecek kuruluş özel ihtisas komisyonu niteliğinde bir kuruluş olar- 

rak düşünülebilir. 
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3 Bilgi toplama - örgütlenme 

Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkında 1946 tarihli kanun, 

Bakanlığı çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin 

yükseltilmesi, çalışanlar ile çalıştırılanlar arasındaki münasebetlerin mem¬ 

leket yararına ahenklendirilmesi, memleketteki çalışma gücünün genel refahı 

artıracak surette verimli kılınması, tam çalıştırma ve sosyal güvenin sağlan¬ 

ması ile görevli kılmaktadır. 

Fakat Çalışma Bakanlığı çalışmakta olanların durumunun daha iyiye götü¬ 

rülmesi, işçilerle işverenler arasındaki münasebetlerin ahenklendirilmesi yo - 

lunda gayre&ler sarfetmekte ise de, istihdamın düzenlenmesi ve tam çalışmanın 

sağlanması yönünde onun kadar belli bir tutum gösterememektedir. Birıişçiye 

vasıflarına uygun iş sağlanması ile, işverenlere aradıkları ehliyette işçi 

bulunması tarzındaki münferit istihdam aracılığı görevi İş ve tİşçi Bulma Kuru- 
muna verilmiştir. Başka ülkelerin işin tanzimi, çalışanların koşullarının iyi - 

leştiriluesi ile görevli Çalışma Bakanlığı yanında, istihdam konuları, ezcümle 

işverenlerin insangücü ihtiyacını tesbit ve karşılama, öte taraftan işsizlikle 

mücadele ile meşgul olan bir İstihdam Bakanlığı kurulması görüşü henüz bizde 

olgunlaşmamıştır. Bu halde mevcut Çalışma Bakanlığının çalışanların durumu 

ile ilgilenme yanında ve onun kadar istihdamın düzenlenmesine de ilgi göster¬ 

mesi gerekmektedir. 

Münferit iş bulma ile tam bir teknik kuruluş olan İş ve İşçS Bulma 
Kurumu, istihdam durumunun görülmesi, işbizliğin tahmini ile doğrudan doğruya 

Devlet Plânlama Teşkilâtı meşgul olmakta, Devlet bünyesinde hem politik hem 

teknik yanları olması gereken Çalışma Bakanlığımız hemen hemen bu uğraşma dışın¬ 

da kalmaktadır. 

5448 sayılı kanunla kabul edilen fiş ve İşçi Bulma Servisi kurulması 
hakkında sözleşme esaslarına göre İş ve İşçi Bulma Kurumu ilgili diğer teşek¬ 
küllerle işbirliği yaparak iş ve işçi bulma kurumu aracılıklarını en iyi şekilde 

başarmaya çalışacak, fakat bu görevi " tmm çalışmanın sağlanmasına ve idamesine 

müstahsil kaynakların geliştirilmesine ve bunlardan istifade edilmesine matuf 

milli programın ayrılma» bir parçası olarak" yürütecektir. Millî program, bilin¬ 
diği üzere başta Devlet Plânlama Teşkilatını ve sosyal yönde onunla beraber 

birinci derecede Çalışma Bakanlığını ve bütünü ile devlet yapısını ilgilendirmek¬ 

tedir! 
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Aynı sözleşme, kuruma diğer makamlar ve işçi ve işveren sendikalarıyla 
i 

işbirliği yaparak gerek bütün memleketteki gerekse muhtelif sanayi, meslek ve 
bölgelerdeki istihdam dur timu hakkında mevcut bilgileri teplayıp tahlil etmek ve 

bu bilgileri sistemli olarak ve siir'atle ilgililerin emrine hazır bulundurmak 

görevğni yöneltmiş olup, bu bilgilerden ilk kademede ve en yakından yararlanan 

Çalışma Bakanlığı ve onun aracılığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı olmak gerek¬ 

mektedir. İş hayatının düzenlenmesi ve tam çalışmanın sağlanması ile yükümlü 
Çalışma Bakanlığının, genel anlamda istihdam alanını tanımasının, çeşitli sektör¬ 
lerde çalışanlar, insangücü ihtiyacı, işsizlik, az çalışma konularında bilgileri 

elde bulundurmaeı ve onları yoğurulmuş ve olgunlaşmış halde Devlet Plânlama Teş¬ 

kilâtına sunmasının önemi kolay anlaşılır görünmektedir. Çalışma teşkilâtı bütü¬ 
nü ile Devlet Plânlama Teşkilâtının en yakın yardımcısı olmalıdır. Çalışma Bakan¬ 
lığı kuruluş Kanununun Araştırma Kurulunun görevlerini sayan 6 ıncı maddesinde 

" çalışma hayatı ile ilgili istatihtik malûmatı derlemek" de sayılmış, ancak ör¬ 

güt bunu yüklenecek bir birime kavuşturulmamıştır. 

Şonuç olarak, Devlet Plânlama Teşkilâtının istihdam ve insangücü alanında 

kullanacağı bilgilerin sadece Devlet İstatistik Enstitüsünce beş yılda bir yapılan 
nüfus sayımları ile Teşkilâtın kendi araştırmalarından çıkarılmayıp, plân ve proğ- 

ram temellerinden çoğunun sosyal kesimde görevli Çalışma Bakanlığından, tabiatiy— 

le onun içinde kurulacak mütehassıs üniteden gelmesi, bu Bakanlığın bir iAtihdam 

politikası düzenlenmesi ile bunun uygulamasının kavşağında yeralması, bu örgütlen¬ 

me yolunda ciddi çaba harcanması kaçınılmaz görünmektedir. Dağınık, asıl vazifeli¬ 

lere® derlenmemiş, noksan bilgilerle ve sadece plâncılara açık gelen, kamuya mal 

edilmemiş varsayımlarla yapılan plân ilgi çekici ve inandırıcı olamamaktadır. 

Çalışma Bakanlığı anılan görevi yerine getirecek şekilde teşkilatlandırılmalı, İş 
ve İşçi Bulma Kurumuna istihdam alanında engemiş bilgiler toplatılmalıdır. Kuru¬ 
mun yetersizliği halinde kendisinden en çok fayda sağlanır duruma getirilmelidir* 

Özet ve Öneriler : 

a. Plânların başarıyla uygulanabilmesi için bu çabaların toplumun çoğunluğu 

tarafından benimBenmesijsa ve desteklenmesi gerekir. Destek ve benimseme ancak top¬ 

lumun belli başlı sorunlarının çözümüne yönelik tedbirler getirmek ve uygulamakla 

bağlanabilir* Bu ise plânın sosyal yönüne ağırlık verilmesi, öncelikle toplumsal 
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ihtiyaçları karşılayıcı tedbirlerin önerilmesi ile mümkün olabilir* 

Komisyon bu görüşten hareketle, istihdam konusunda en etkili tedbirleri, 

rantabl görülmese dahi, önermeyi amaç edinmiştir» 

Yapılan tavsiye ve öneriler : 

i* Ekonomik gelişmeyi öngellemeden ve ekonomide enflasyonist baskılar 

yaratmatan tam istihdama yönelmek, 

ii» III. Plân döneminde istihdam sorununa- sadeue kalkınma hızına bağlı bir 

istihdam politikası yenine - tam istihdam amacıyla bağımsız politikalar önermek, 

ilkeleri gözönünde tutularak yapılmıştır. 

b. Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan insangücü ve mevcut arz tahminleri¬ 

ne ve bulgularına göre III. Beş Yıllık Plân döneminde, geçmiş istihdam trendleri 

devam ettiği takdirde işsizliğin büyük ölçüde olacağını ve artacağını göstermek¬ 

tedir. Bu durumu bir veri olarak alan Komisyonumuz, 1970 nüfus sayımı sonuçları 

da henüz alınamamış olduğundan, plân dönemi için sayısal ve nitesel sonuçlar elde 

etmek yoluna gitmemiş, genel ilkeleri gözönünde tutarak istihdam yaratan politika 

ve tedbirlerini önermeyi uygun görmüştür. 

c. I. ve II. Kalkınma Plânlarında, ekonomik gelişmenin işsizlik sorununu 

da çözeceği varsayılmış, bugüne kadarki uygulama bu varsayımı doğrulayamamıştır. 

d. Tarım sektöründe daha çok önemli olan mevsimlik işsizliktir. 

e. I. ve II. Plân dönemlerinde ekonomik kalkınma ve istihdam yaratma ola¬ 

nakları incelendiğinde görülmektedir ki en çok istihdam yaratan sektör, sanayi 

sektörüdür. Kalkınma çabası ve en çok istihdam amacı sanayi sektöründe birleşmek¬ 

tedir. Hızlı kalkınmayı Bağlıyarak daha çok insangücü kullanmak suretiyle istih- 

dam sorununun uzun vadeli çözümünde de en etkili yol olarak sanayileşme mevcut 

gelişme imkânları zorlanarak daha da arttırılmalıdır. 

f. Dışarıya işçi göçünün III. Plân döneminde azalarak devam edeceği ya da 
»skiden gidenlerin bir kısmının geri döneceği, böylece işgücü arzının bir kısmının 

dış ülkelerce emileceği varsayılmıştır. 

Ortak Pazar ülkelerinin işgücü talepleri nitelik ve nicelik açısından köklü 
bir çalışma ile saptanmalı, istenilen vasıfta insangücünü hazırlayarak, Türkiye"deki 
işsizlerin bir kısmının yabancı işyerlerince masedilmeai sağlanmalıdır. 
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g. Mevcut niteliksiz büyük sayıdaki işgücüne tarım alanı uygun ortam 
sunmaktadır* 

i* Toprak iyileştirme çalışmaları ( Sulama, kurutma, taraslama, ağaç¬ 
landırma, yol, kanal yapımı, içme suyu, akarsulardan iyileştirme, gübreleme, 

ilaçlama v.b. ) 

ii. Hayvansal üretim, 

ii&. Su ürünleri ( balıkçılık, avcılık v.b.) 

iv. Orman ürünleri, 

h. Tarıma ürünlerinin daha iyi değerlendirilebilmesi^Srıma dayalı sanayi 
kurulmalıdır. 

Tarımsal faaliyet, ürünün eldeciyle son bulduğuna ve tarımda üretimin 
ilSnahiye artırılma olanağı olmadığına göre tarıma dayalı sanayinin kısa sürede 

ve önoelikle kurulması zorunludur. Böylelikle hem tarımsal nüfusa iş yaratılacak 

hem de sanayileşme yolunda önemli bir adım atılacaktır. ( Oıda, meyve suyu, orman 
ürünleri, su ürünleri, konserve sanayii v.s).Bu doğrudan doğruya devlet eliyle 
yapılabileceği gibi, devletin kooperatifçiliği teşviki yoluyla da yapılabilir. 

8u sırada değerlendirilen ürünlerin satılması için gerekli iç ve dış pazar¬ 

lar devlet eliyle oluşturulmalı, ürünlerin ülke ve dünyâ standartlarına göre iş¬ 

lenmesi sağlanmalıdır. 

ı. Tarım araç ve gereçlerinin Türkiye koşullarına ve ihtiyaçlarına göre 

Türkiye içinde üretimine yönelmeli, mamul tarım araç ve gereçleri ithali kısıtlan- 

malıdır. 

j. Şişkinlik yaratmamak şartıyla, hizmetler sektöründen eğitim, özellikle 

teknik eğitim, Türkiye’nin büyük potansiyel gücü olan doğal kaynakların değerlen¬ 

dirilmesi açısından Turizm ve sağlık sektörleri istihdam yaratmaya uygun alanlardı] 

k. İstihdam sorununda teknoloji seçimi özel bir yer tutmaktadır. Sektörler 
itibariyle teknoloji seçimi ve ilgili politikalar şöylece saptanmıştır. 

1. Ağır sanayi, makine imâlatı, elektrik - elektronik, ihracata yönelik 

ve ham maddesi Türkiye'de olan sanayilerde teknolojilerin sermaye yoğun (ileri) 

teknoloji olması, ±± diğer sanayilerde mümkün oranda emeğe dayanması, 

ii. İhraç olanakları ve turistik nitelikte olan el sahatları ürünlerinin 

yapım ve pazarlamasının devletçe özendirilmesi, 
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1. İstihdamı etkileyen unsurlar : 

Raporda istihdamı etkileyen, ücret, fiyat, verimlilik, eğitim, teknoloji 
gibi bazı unearlara kısaca değinilmiş ve politikalar önerilmeye çalışılmıştır. 

i. Fiya* istikrarı istihdam açısından önemle üzerinde dunulacak husus- 
y*nûnd»r\ 

lardan biridir. Taleplere ve maliyete etkisi tüm ekonomiyi sarsabilecek 

nitelikte olan para değeri normalin üstünde dalgalanma göstermemelidir. Ayrıca, 

tasarrufların yatırıma yönelmesi veya atıl kalması dolayısıyla istihdama direkt 

etkisi olan çok önemli bir konudur. 
t+klUpn 

ii. İstihdamı arz ve talep yönünden'eğitim, nitelikli insangücü açıkla¬ 
rını karşılayacak ve taynı zamanda gelişmeyi hızlandıracak yeni istihdam olanak¬ 

ları yaratmak için güçlü bir tedbir olarak düşünülmelidir. 

iii. Vergi politikası he* yatırımların İBtenilen şekle yöneltilmesi, hem 
de daha çok istihdam yaratılması için bir teşvik tedbiri olarak kullanılabilir. 

iv. İthalat rejiminin temel politikası, istihdam açısından, ekonomik 
gelinmeye ve istihdama olumlu etkisi olmayan bütün alanlarda önleme şeklinde 

ayarlanmalıdır. 

v. İhracat poli tikası dajıa çok istihdam yaratmak amacıyla, mümkün mertebe 
mamul mal ihracı, daha kaliteli ambalajlama biçiminde ayarlanmalıdır. 

vi. Çalışma süreleri, istihdamı artırma sonucunu verecek şekilde ayarlan¬ 
malıdır. 

Not : o Eldeki verilere göre ilgili bölümde sanayi sektöründe, prodüktivi¬ 

te ve ücret artışlarının, olumsuz etkide, sabit sermaye yatırımlarının ise olumlu 

etkide bulunduğu sonucuna varılmış idi. 

Ancak, prodüktivitenin bir sonuç oluşu ve ekonomik kelkıhmanm prodüktivite 

artışına bağlı olduğu dikkate alındığından prodüktiviteden fedakârlık etmeksizin 

istihdamın artırılması şıkkının, yani katma değer artışlarının prodüktivite artış¬ 
larından ûafca yüksek bir oranda artırılmasının hedef alınması, bunu gerçekleş¬ 

tirmek için de prodüktivitenin kalkınma modeline, kontrollü bir parametro olarak 

girmesi kaçınılma» olmaktadır. 

Ücret artışlarının da prodüktivite artışlarına bağlanması için daha sıhhat¬ 

li ve geçerli, derinliğine yapılmış detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. En azın¬ 

dan ücret artışlarıyla birlikte, kâr artışlarının ve diğer psikolojik faktörlerin 

de incelenmesi gerekmektedir. 
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Sonuç olarak, geçmiş yıllarda düşük olmasına rağmen, olumsuz etkisi görü

len prodüktivide artışlarının gelecek yıllar için daha fazla bir oranda plânlan-

masının ve fakat katma değer artışlarının da daha yüksek bir oranda plânlanma— 

sıyla olumsuz etkisinin ortadan kalkacağı kanısındayız. Olumlu etkisi olan yatı

rımların ise enflâsyonu doğurmayacak bir biçimde artırılması istihdamı artıracak
tır. 

Yukarda sözü edilen ücret, prodüktivite artışı ve diğer etkenlerin geçmiş

teki etkilerini daha geçerli ve sıhhatli bir düzeyde incelemek ve bu konuda karar 

verecek kişilere ışık tutacak kriterler geliştirmek görevi Milli Prodüktivide 

Merkezine® tarafsız olarak incelenmeli ve merkezin bulguları ücret ve prodüktivi

tenin istihdama etkisi konusunda karar kriteri olarak kullanılmalıdır. 

vii. Bugün Türkiye'de hisse senetleri ve tahvilleri diğer batı ülkelerinde 

nazaran çok yüksek oranda kâr ve faiz sağlamalarına rağmen taBarrufu kolaylıkla 

cezbedemedikleri bir gerçektir. Bunun en önde gelen nedeni küçük kasarruf sahip

lerinin tahvillere ve özellikle hisse senetlerine karşı duydukları güvensizliktir. 

Türkiye'de yeni gelişmekte olan bu sermaye birikimi müessesesi maalesef bazı üzüntü 

verici fiyaskolarla neticelenmiş, sonuç olarak tasarruflar daha az kâr, fakat daha 

sağlam yatırımlar tercihi yoluna yönelmişlerdir. Yatırım olanaklarının artırılması 

ve istihdam yaratıcı alanlarda kullanılması için küçük tasarrufların Devlet garan

tisi altında birleştirilmesi ve boylece güvensizlik ortadan kaldırılmasıyla daha 

çok yatırım yapılması^ dolayısıyla istihdam olanakları hazırlanması mümkün olur* 

viii. Bilgi toplama - örgütlenme : 

-Teknoloji seçimi ve çeşitli teknolojiler ve gelişme durumları hakkında 

bilgi toplamak ve değerlendirmek üzere bir araştırma birikiminin kurulması (Sanayi 

gilerin çcğunluğu ile Çalışma Bakanlığı tarafından sağlanması, bunu gerçekleşti

rebilme bakımından örgütün güçlendirilmesi, ileriki plân yapımında ve uygulamala

rında Bakanlıkla Devlet Plânlama Teşkilâtı arasında bu yönde dafca yakın işbirliği

nin sürdürülmesi, 

Bakanlığı için 

- Plân ve programlara temel veren, istihdam ve insangücü alanmdakbil-



IV - S O N U Ç 

Türkiye de istihdam sorunu ağırlığını duyurmaya ve III. Plân döneminde 

soruna bağımsız politikalar önerilmesi söz konusu edilmeye başlanmıştır. İs¬ 
tihdam sorunu kilit sorun olarak görülmektedir. Tam istihdam amacıyla kalkınma 

hızının yeniden saptanması düşünülmektedir. Bu durum, plânın sosyal yönüne 

I. ve II. plânlara göre ağırlık veren bir politika anlayışını tanımlar. 

Kalkınmanın amacı ve aracı insan olduğuna göre ve yine insan, emeği ile 

ekenomik bir değer, bir kaynak, olduğuna göre plânlamanın bu değeri dikkate al¬ 

ması zorunludur. İnsanı değerlendirme yolu ise istihdamdır. 

Türkiye'de bugün % 2,5 dolayında nüfus artışı vardır ve bu hız daha da 

artabilir. Nüfus artış hızı işgücüne katılma ananlarını belirleyici olduğundan 

istihdamla ilişkilidir. Bu nedenle, nüfus artışının nedenlerini ve azaltılması 

amacıyla alınacak tedbirleri saptamak gerekmektedir. 

Şehirleşme hızı % 6 dolayındadır. I. ve II. plân dönemlerinde şehirleş¬ 

menin desteklenmesi öngörülmüş ve diğer sektörlerde bu amaca göre politikalar ^ 

geliştirilmiştir. Yaratılacak istihdamın bu hızda artmaması halinde kentler de 

doğacak işsizlik çeşitli gerginliklerin temel nedeni olacaktır. 

I. ve II. Kalkınma Plânlarında, ekenomik gelişmenin işsizliği ortadan 

kaldıracağı varsayılmıştır. Uygulama, bu varsayımın gerçekçi olduğunu kanıtla— 

yamamı=tır. Plân dönemlerinde öngörülen yatırımlar büyük oranda gerçekleşmiş 

olmasına karşıcık istihdam hedefleri öngörülenlerin çok altında kalmıştır. Kal¬ 
dı ki fo 6 ,§ dolayında gerçekleşme olmakla birlikte hedef alman 7 ük kalkın¬ 
ma hızının da, istihdam sorununun çözümünde çok düşük düzey olduğu anlaşılmak¬ 
tadır. 

Dışarıya işçi göçü, işsizliğe sınırlı ve süreli çözüm imkânları getir¬ 
mektedir. Gelecekte de dışarıya işçi göçü trendinin aynen devamını düşünmek 

gerçekçi olmayacaktır. Kaldı ki sorunun köklü çözüm yolu bu değildir. 
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197° yılı nüfus sayımı kesin sonuçları henüz alınmamıştır. Ancak, yapı - 

lan bazı tahminlere göre 1971 yfclmda 2 milyon dolayında gizli ve açık işsiz 

vardır. 1965—1970 yılları arasında işgücüne artalama 400.000 insan katılmıştır» 
Türkiye içinde sağlanan 135*000 ve dışarıya gitmekte olan 100.000 dolayındaki 

işçi dışında kalan 05 .000 dolayında işgücü heryıl mevout işsiz stokuna eklen¬ 
mektedir. Önceki pl§n dönemlerinde kendini hissettirmeyen istihdam sorununun 

büyüklük ve önemini bu oluşum yeterince açıklayabilir. 

İstihdam sorununun çözümü, mevcut işgücü ile Türkiye"nin amaç, ihtiyaç 
ve kaynakları arasında en uygun dengenin kurulmasına sağlıdır. Türkiye kalkın¬ 

mak amacındadır ; bu amaçla ana mal ve işgücü kaynaklarını en verimli olacak 

biçimde kullanmalıdır. Öte yandan mevcut gizli ve açık işsizlerin hemen tamamı 

niteliksizdir. Bu tür işgücüne istihdam olanakları ancak tarım sektöründe sağla¬ 

nabilir. Oysa kalkınma için gerekli olan sanayi sektörü ise nitelikli ineangücü 
ister. 

Bu veriler karşısında : 

a. Türkiye'nin kalkınması açısından sanayileşmeden fedakarlık etmek söz 

konusu değildir. Geleceğin istihdam sorunu bakımından Türkiye'nin ham madde 

kaynaklarını, ihraç olanaklarını gözönünde bulunduran ve daha çok ağır sanayiye 

yönelen bîr sanayileşme (politikası seçilmesi zorunludur. Sanayi sektöründe istiîp— 

damı artırmak amacıyla bugün yajilebilecek olan, daha çok yatırım için kaynak¬ 

ların toplanması, tasarrufların değerlendirilmesidir. Daha çok istihdam için 

özellikle sanayinin ana ve sürükleyici dallarında emek yoğun teknolojiye yönel¬ 

mek söz konusu edilmemelidir. 

b. Tarım sektörü niteliksiz işgücü bakımından uygun ortam göstermektedir. 

Toprak, daha üretken hale getirilmek ve muhafaza edilmek durumundadır. Bu amaçla 

toprak iyileştirme, teraslama, sulama, kurutma, yol, kanal yapımı v.b. çalış¬ 

malar gerekmektedir. Toprağın iyileştirilmesi tarımsal ve hayvansal ürünün çeşit* 
lendirilmesine ve artırılmasına olanak hazırlayacaktır. Daha çok ve çeşitli 

ürün hem türk toplumunun ihtiyaçları için hemde sanayi yatırımlarının finansmanı 

için gereklidir. 
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Artı ürünün değerlendirilmesi tarıma dayalı sanayi kurmakla mümkündür. 

Konserve, meyva Buları sanayii et kembifloları, Büt ve mamullleri sanayii v.b. 

Artı ürün sağlama ve bu ürünün saklanması, ulaştırılması için pazarlar oluşturma 

önemli istihdam alanları yaratır. Öte yandan toprakların iyileştirilmesi ve 
ürünün işlenmesi için çok ileri teknoloji gerekli değildir ; bu teknolojinin ve 

araçların Türkiye koşullarına ve ihtiyaçlarına göre üretimi, geliştirilmesi 

Türkiye içinde sağlanabilir, sağlanmalıdır. 

c. Hizmetler sektörü, özellikle kamu hizmetleri önemli ve istihdam yarat¬ 

mak amacıyla çok başvurulan sektördür. Şişkinlik yaratmamak çok önemlidir ve bu 

nedenle hizmetler sektöründe eğitim özellikle mesleki ve teknik eğitim, turizm 

ve sağlık gibi üretken nitelikli alt sektörler, belli bir kalitede öngörmek 

koşuluyla, istihdam amacıyla başvurulacak olanlar olabilir. Hizmetler sektörün¬ 

de, bu sektör genellikle yaratılan artı ürünü dağıtan ve saklıyan v.b. nitelikli 

olduğundan, yukarıda sayılan ve üretken nitelikli olan sektörler dışında ileri 

teknolojilerin kullanılması önlenerek daha çok istihdam alanları yaratılabilir. 

Temel sorun, kalkınma plânlarında tam istihdam hedefine yönelmek ve bu 

genel ilkeye göre gerekli politikaları saptamak, uygulamaktı#. III. Plân döne¬ 

minde soruna yaklaşma yöntemlerinin araştırılması ve ülke koşullarına uygun 

politikaların geliştirilmesi, gerekli bilgilerin toplanması önemli bir adım ola¬ 

caktır. 

Saptanacak hedef, ilke ve ayrıntılı polıtikalarmgerçekleştirilmesinde 

ithalat ve ipracat rejimleri başta olmak üzere ücret, fiyat tasarruf politika¬ 

ları bir araç olarak başarı ile kullanılabilir. 
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1* DPT'm Ö.İ.K, vermiş olduğu olanlar liBtesi 
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Başkanlığına kuruluşlar tarafından sunulan 
tebliğler, 
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îstihdam^İnasangücü Sorunu (197.0-1982) Hakkında 
)zel ihtisas komisyonuna Açıklama 

Herkese iş bulunması, emek arzı ile emek talebinin çeşitli 
yönleri ile biribirine uydurulması, işgücünün korunması ve 

V6 
geliştirilmesi/ emeğin verim gücünün arttırılması ile ilgili 
İşlerin tümü kalkınmada insangücii sorununu meydana getirmektedir, 

Türkiye'de sayı bakımından işgücü fazlası ve yetenek 
bakımından ise işgücü kıtlığı aynı zamanda görülmektedir. Mevcti, 
yetenekli işgücünün kullanılmasında da dengesizlikler vardır.- 

1950 ve 1960'lardaki yüksek nüfus artışının etkisi ile 
.1970 ve 1980'lerde bir 'işgücü patlaması" ortaya çıkmak duru¬ 
mundadır. Tarım sektöründe 1960'lardaki durgunluk da işgücünün 
şehirlere baskısını arttırmaktadır. Tarım dışı sektörde belirli 

bir artış kaydedil raiştir, ancak ekonomide her yıl yaratılan 
iş miktarı 2^0^000 civarında bulunup işgücündeki yıllık 4-00 OOP' 
lik artışı karşılayamamıştır. İşgücü fazlasının bir kısmı yurt 
dışında iş imkânları bulmuş, bir kısmı da mevcut işgücü fazla¬ 
sına ilâve olmuştur.—"^ 

Kalkınma stratejisinde gelir artışı ana hedef istihdam 
artışı ise bağımlı değişken olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Sektör olarak ağırlık her iki plânda da sanayi ve şehirlik ke¬ 
simler yönünde olmuştur. Plân uygulamasında daha çok iktisadi 
kararların Bermaye ve dış kaynak etkileri üzerinde durulmuştur. 

1970 ve 1980'ler için istihdam ve insangücü etkisinin de 
ele alınması gereği ortaya çıkmıştır. Kalkınma stratejisinde 
gelir artışı yine ana hedef seçilebilirse de, ek olarak istihdam 
arttırıcı politikaların ve projelerin açık seçik belirlenip 
plânda yer verilmesine ihtiyaç vardır. 

— Yurt dışına işçi göndermeleri 1960’larda büyük bir artış 
göstermiştir, ancak 1970'lerde aynı trendin devam edeceğini 
düşünmek yanıltıcı olabilir. 
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Şehirleşmeyi kalkınma ile ayni anlamda tutan girişlere 
karşı olarak 1960'lardaki gelişmeler şehirlik bölgelerde işgü¬ 
cünün daima açılan iş imkânlarından daha hızlı arttığını gös¬ 
tererek, tarımsal verimin arttırılması ve kır kesiminde tüm 
iktisadi faaliyetlerin çoğaltılması gereğini ortaya koymuştur. 

îrtsangücüne yer "veren dinamik optimalite modeli örneklet i 
mevcut ise de pratik nedenlerle Üçüncü deş Yıllık Plân için daha 
basit bir model seçilmesi uygun olacağı düşünülmektedir. Bununla 
beraber, insangücü hesaplarının Plan ile tutarlılığım sağlıya- 
cak bir yaklaşım getirilecektir. 

îkinci Beş Yıllık Plan'da yaratılacak istihdam imkânları 
tahminlerimin optimist olduğu anlaşılmış ve bu tahminler 1971 
yılı programında yenilemeye tabi tutulmuştur. 

însangücünde uygulama açısından milli seviyede yapılan 
tahmin ve belirlenen tedbirlerle gerçekleşme arasındaki tutar¬ 
lılığın sağlanmasında önemli güçlükler vardır. Şöyle ki, ekono¬ 
minin insangiicü ihtiyacı belli kriterlere göre tahmin edilmek¬ 
tedir. Gerçek hayatta bir taraftan işverenlerin özel istihdam 
politikaları, ve diğer taraftan da şahısların kendilerine ait 
kariyer tercihleri ve velilerin çocuklarına ait kariyer tercih¬ 
leri bardır. Bunların hesaba katılabilmesi için belli başlı 
İşgücü piyasalarında mikro seviyeye kadar inen bilgilerin devamlı 
bir biçimde toplanması ve değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. 

Pratik nedenlerle üçüncü Beş Yıllık Plân'm hazırlanmasında 
selektif davranmak gerekmektedir. Özellikle darboğaz yaratabile¬ 
cek kesimlerin ele alınması ve ekonominin minimum insangücü 
ihtiyaçlarının mutlaka sağlanması söz konusudur. însangiicü ye¬ 
tiştirilmesinde maliyet ve kalite sorunu da ağırlığını arttır¬ 
mıştır. Temel eğitim hakkında sosyal adalet ve eğitimin istih¬ 
lake ait cepheleri gibi hususların, geçerli olabileceği buna 
karşılık spesifik eğitim komününün ise tamamen ekonominin ihti¬ 
yaçlarına göre yönlendirilmesi esas kabul edilmektedir. însan- 
gücii tahminlerinin ayrıntılarda hassaslık sağlıyamıyacağı nede¬ 
niyle eğitim sisteminin flexible hale getirilmesi ve yeniden 
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eğitim ve yeniden intibak imkânlarının saflanması gerekmektedir 
Bu iki hususun saflanması 1970'lerde önemini arttırmıştır, 

istihdam yaratılması konusunda da somut politika tedbir¬ 
leri ve projelerin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen ağırlık noktaları ile ilgili dokuman 
ve verildr ile,Özel ihtisas Komisyonu'nun çalışmalarını prog¬ 
ramlarken yararlanabileceği bir"ilgi alanları listesi"ilişikte 
sunulmuştur. 
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îstıhdam-însangücü Konu.su.rtda IIgj Alanları Li stesl 

1. İstihdam imkânlarırun arttırılması ve/veya ayni bir gelir 
artış hızı ile daha çok istihdam yaratılması. 

a. Faktör fiyatları düzenlemesi: ücret, kredi, indirim, v.s. 
politikaları, 

b. Output komposisyonunun değiştirilmesi, 
c. Yatıra.mlarm cofrafi darılımı hakkında seçimler, 
d. Bayındırlık projeleri, 
e. Yurt dışına işçi gönderimi; açık liman ve bölge kurulmasa, v. s. 

2. însangücü ihtiyaçlaranın tahmini. • / 

a. Ekonomik sektörler, 
b. Sosyal sektörler (saflık, genel eğitim v,s.) 
c. Sevk ve idareci ihtiyaçları. 

f 

5„ însangücü yetiştirilmesi 

a. İşverenlerin katılımının saflanması, 
b. Veli ve talebelerin seçimlerinin yönlendirilmesi, 
c. Eğitimde flexible bir sistem saflanması, 
d. însangücü yetiştirme projelerinde maliyet ve zamanlama 

sorunu. 

4. Mevcut işgücünün verimli kullanımının saflanması. 

a. îş tarifi ve organizasyonu, 
b. Personolin seçim, işe alınma, efitira, terfi, nakil, 

işten çıkarılma, teşvik ve taltif (personel rejimi), 

5. İşgücünün korunması ve verimliliğin arttırılması 

a, îş kazaları, meslek hastalıkları, v.s. iş yeri emniyeti 
ve saflifı, 

b. İşgücünün genel olarak hayat standardının yükseltilmesi. 
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6. İstihdam ve insangüeü tedbirlerinin gerektirdiği örgütleş- 
menin saflanması. 

a. Mevcut kuruluşların güçlendirilmesi ve/veya yenilerinin 
kurulması, 

b. Mevzuat ve finansman saflanması, 

7. Temel verilerin toplanması, araştırmaların yapılması, tarif 
ve tasniflerin geliştirilmesi ve buna ait sistem kurulması. 

8. Gönüllü yollarla nüfus artış hızının azaltılması. 
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T.M.M.O.B. 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASININ TARIM SEKTÖRÜNDE 
İSDİHDAM OLANAKLARINI ARTTIRMA YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞLERİ 

Ülkemizin de kalkınması ve gelişmiş milletler seviyesine 

ulaşması bilimsel gelişme esaslarına dayanmaktadır.Bütün ül¬ 
kelerin ilkel tarım düzeyinden başlıyarak ileri endüstri dü¬ 

zeyine geçim safhalarını aşmaları bize örnek olmalıdır. Bu 

bakımdan hala ilkel tarım düzeyinde olan ülkemiz, önce ileri 

tarım düzeyine geçişi sağlayıcı çalışmalara girmeli ve çaba 

harcamalıdır. Tarımsal aşamamız tarımımızın temel sorunları¬ 

nın çözümlenmesine, onun mekanizasyon seviyesinin yükseltilme¬ 

sine,birim alandan elde edilen üretimin kalite ve kantitece 

geliştirilmesine, tarımsal prodüktivitenin arttırılmasına, üre¬ 

timin değerlendirilmesine,pazarlama olanaklarının geliştirilme¬ 
sine bağlıdır. Böylece önce tarım sektörünün milletimizi doyu¬ 

rucu olması milli gelirimize olan gelir aktarmasının kalkınma¬ 

mıza katkıda bulunacak değere yükselmesi sağlanacaktır. 

Memleketimiz tarımında çalışan nüfusun,nüfus artışına göre 
1950 yılına kadar hızlı bir artış gösterdiği 1950 yılından iti¬ 

baren artma hızını yitirdiği istatistiklerin incelenmesinden 

anlaşılmaktadır. Tarımsal prodüktivite ise çok değişik dalga¬ 

lanmalar göstermekte, tarım kesiminde fert başına düşen gelirde 

prodüktivitenin küçük olduğu anlaşılmaktadır. 1938 yılında nüfus 

başına düşen üretim 660 TL.I96I yılında 715 TL.dır. Tarımsal 

üretimdeki düşüklük ve düzensizlik tarımsal gelişme yoksunluğu 
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toprak dağılımandaki uygunsuzluk,tabiat olaylarından tamamen 
etkilenen bir liretim memleketimizde iş gücü prodüktivitesini 

çok düşük tutmaktadır. Tarım sektöründeki ekonomik kaynak¬ 

lardan tam faydalanma bunların etkililiğini arttırma ve iş 

gücü prodüktivitesini yükseltme çabaları tarımsal prodükti¬ 

viteyi yükseltmenin temel yolu olarak görülmektedir. Üretim 
randımanını yükseltici teknikler geliştirilerek iş entansi- 

tesisini arttırmak,arazi ve sermayeden tasarruf sağlamak, 

küçük işletmeleri geliştirmek hayvancılık bahçe tarımı,tarım 

sanatları, gıda teknolojisi ve tarıma dayalı sanayi ünite¬ 

lerini geliştirmek gibi iş gücünü daha çok yutucu dallara 

eğilmek Türk tarımını geliştirici yollar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Genel olarak tarımda üretim tekniğini geliştir¬ 

mek toprak reformunun gerekirlerini yerine getirmek üretici 

başına düşen prodüktiviteyi yükseltmek tarımcılarımızın ön 
görevlerindendir.Ülkemizin tarıma dayalı sanayi, sanayi ve 

hizmet sektörleri geliştikçe tarım sektöründeki fazla nüfus 

bu sektörlere aktarılacak,mevsimlik işsizlikler azalacaktır. 

Tarımsal gelişme sanayileşmeyi hızlandırırken,sanayi de tarı¬ 

mı geliştirecek ve prodüktivetesini yükseltecektir.Tarımsal 

prodüktivitenin artışı sanayiye bol hammadde aktırılmasma, 

sanayi ürünlerinin pazar bulmasına etkilidir.Tarımsal üreti¬ 

mi nüfus artışı oranında yükseltebilmek ekonomi genişlemesi 

yaratabilmek,sermaye birikimi ve yatırımlar yapabilmek ta¬ 

rımsal prodüktivitenin yükseltilmesiyle mümkün olacaktır.Eu ba^ 

kımdan tarımda prodüktivite en önemli bir aşama olarak ortaya 

çıkmakta ve tarımı kitlelere fayda sağlayan bir sektör kıla¬ 

bildiği oranda kalkınmamıza katkıda bulunucu olmaktadır. 
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0 halde günümüzde tarım sektöründeki fazla nüfus, 

ve iş gücü öncelikle tarıma dayalı sanayi,hizmet,el 

sanatları,orman ürünleri sanayii,üretim ihracat sanayii 

sektörlerine planlı bir şekilde kaydırılmalı dır.Bu plan¬ 

lama tarımsal gelişmeye paralel olarak kurulacak ve ge¬ 

liştirilecek tarıma dayalı sanayi üniteleri istihdam 

hacmini esas almalıdır. 

Böylesine bir aşamada 

1. Eğitim 

2. Kooperatifleşme 
3. Kredi 

4. Koordinasyon 
5. Planlama 

unsurları gerektiğince incelenmeli ve temel alınmalıdır. 

Tarıma dayalı sanayi ile yaratılacak istihdam olanak¬ 

larının kullanılabilmesi,geniş bir trend içinde nüfus aktar¬ 

masının gerçekleştirebilmesine,uygun planlı hamleler yapı¬ 

labilmesine bağlıdır. İleri tarım düzeyine geçme hamleleri 
ile kurulacak tarıma dayalı sanayi tesislerinin istihdam 

güçleri gerektiğince hesaplanmalı, yatırımları ekonomik ve 

prodüktif kılacak tedbirler planlanmalıdır. 
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DPT bu yöndeki çalışmalara girerken geniş bir trend 

içinde var olan istihdam kapasitesinin dağılımını ortaya 

koyacak verileri saptayıcı çalışmalar yapmış olsaydı.ba¬ 
rımın çeşitli dallarında birim alana düşen işçi sayısının 

saptanması,geniş projeksiyonlarla entansif tarıma geçil¬ 

diğinde istihdam koşullarının değişimi kolayca hesaplana¬ 

bilirdi.Bu yönde veriler elde etmek,onları değerlendire¬ 

rek istatstiki analizlerle olması gerekenleri saptayan 

çalışmaların eksikliği»kesinliğe yakın önerilerin bulun¬ 

masını güçleştirmektedir.Eu bakımdan tarım sektöründe 

istihdam olanaklarını arttırıcı teknoloji seçimi çalış¬ 

malarının gerçek verilere dayanan proje çalışmaları ge¬ 

rektirdiğini önermek başlıca görevimizdir. 

Doç.Dr.Paha G.TUNALIGİL 



İŞGÜCÜ İSTİHDAMI SORUYLA İLGİLİ D.Ü.Ç GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
GÖRÜŞÜ 

Genel Müdürlüğümüz,Türkiyenin çeşitli bölgelerine ya¬ 

yılmış 21 işletmesinde modern ziraat ve teknolojinin icabı 
teknik sistemlerle çalışmakta,işletmelerin tesis edildiği 
bölgelerde en fazla işçi istihdam olaraklarını; ziraî bün¬ 
ye, ekonomik şartlar ve kalkınma plânlarının çerçevesinde 
maksimum olarak kullanmaktadır. 

İşletmelerimizin bünyesinde işçi istihdamı,tarımsal 
karekterinden dolayı mevsimlik olmakta(pamuk,ayçiçeği çapası 
toplanması gibi) yılın diğer zamanlarında aynı işçinin is¬ 
tihdamı ekonomik şartlar altında imkansız olmaktadır. 

Geniş tarla arazilerinin sulu saha haline getirilmesi, 
işletmelerdeki üretimin ziraat sanatları ve tarım sanayiinde 
değerlendirme imkanlarının geliştirilmesi,işçi istihdamını 
arttırabilecektir .Genel Müdürlüğümüzde ■sulama alanlarının 

arttırılması konusunda ciddi çalışmalar yapı Sımaktadır. Bu 

meyanda 103.137 dekarı bulan sulu ziraat alanının 1972 
yılı sonunda 200.000 DK.a çıkarılması plânlanmıştır. Bu 
hedefimizin gerçekleşmesi halinde işçi istihdamı olanakla¬ 
rımızda önemli bir artış kaydedecektir. 

Hayvancılığı geliştirme projesi neticesinde bir miktar 

işçi istihdamı mümkün olabilecekse de,bunun sayıca fazla 

olacağı kanısında değiliz. 
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DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜSTEŞARLIĞI İSTİHDAM ÖZEL İHTİSAS 
KOMİSYONU*nutı 20.7.1971 tarihinde yapılan toplantısında ele 
alman ve aynı Komisyonun 30.7.1971 günü tekrar müzakeresini 

yapacağı "TARIM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM YARATMA ÇARELERİ" konusun¬ 
da TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMU'nun görüşü. 

Konu, yukarıda belirtilen tarihte yayılan toplantının 
ışığı altında, iki bölümde ele alınacaktır? 

1- Tarımda istihdamı arttırmak için takip edilmesi ge¬ 
reken politika; 

2- Konu ile ilgili olarak, Türkiye Zirai Donatım Kuru- 

munun gelecekte yapabileceği katkı. 

1- Tarımda İstihdamı arttırmak için takip edilmesi 
Gereken Politika: 

Bu hususta 20.7.1971 tarihinde yapılan toplantıda muh¬ 

telif fikirler ileri sürülmüş bulunmaktadır. Ancak, Komisyonun 

"Her Kuruluş Temsilcisi, Kuruluşunun görüşünü yazılı olarak ve¬ 

recek" kararma binaen, mütalâamız aşağıda belirtildiği şekilde 
özetlenebilir: 

l.a) Konunun, istihdamın arttırılmasına paralel olarak, 
veriminde arttırılması yönünden ele alınmasında zorunluk vardır; 

Ancak,Türkiye'nin bu gün içinde bulunduğu şartlar 

muvacehesinde,istihdamı arttırmak suretiyle Tarımda üretimin art¬ 
tırılması imkânı olmayıp, bunun ancak gübreleme,sulama,iyi tohum 
kullanma,ilâçlama,modern zirai mekanizasyon ve diğer teknik tarım 

usulleriyle elde edilmesi mümkündür. Çünki, gerek açık işsizlik 
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ve gerekse gizli işsizlik nedeniyle Tarım kesimin sayıca yeni 

ve daha fazla işgücüne ihtiyacı bulunmamaktadır. Bu yüzdendir ki, 
Tarım kesimindeki işsizliğijst, aynı sahada, toplam talepte meydana 
gelmesi muhtemel olan artışla ortadan kaldırmaya imkan görülmemek¬ 
tedir. 

Diğer taraftan, Tarım alanında yerleşmiş bulunan bugünki 
nüfusun büyük bir kısmının, istihsalde bir azalma olmadan, diğer 

sektörlere kaydırılması zorunluğu, modern ve gelişmiş milli 
ekonominin icaplarmdandır. 

Buna göre, sözkonusu sektörde iş sahası yaratabilmek,ancak, 

hayvancılığın geliştirilmesi (ve buna bağlı olarak et kombinaları 
kurulması)»konserve v.b. tarıma dayalı diğer sanayiin kurularak 

tarımsal üretimin çeşitlendirilmesiyle mümkündür. 

Sanayiide olduğu üzere,tarımda da işin devamlılığının 

şartı, istihsale müteveccih devamlı işyerlerinin açılmasıdır. 

Yukarıda işaret olunan tipte işyerlerinin açılması bu imkânı da 
yaratmış olacaktır. 

Sahip olduğumuz ekonomik sistemde özel teşebbüs, iktisadi 

hayatın vaz geçilmez bir unsurudur. Bu nedenle, Özel Teşebbüsün 
bu konuda da teşvik ve iştirakinin sağlanması,problemin hallinde 

büyük ölçüde yardımcı olacağı tabiidir. 
t 

l.b) Eğitimin, pazarlamanın ve tarımla uğraşanlara ge¬ 
rekli hizmetleri sağlıyacak olan Kooperatifçiliğin organize edil¬ 
mesi ile, ulaştırma imkânlarının sağlanması da gerekli görülmek¬ 
tedir. 

l.c) Tarımda işsizlik problemini halledebilmenin tek yönlü 
bir mesele olmadığı bilinen bir gerçektir. Kayıtlayıcı herhangi 

bir veya birden ziyade unsuru ortadan kaldırmaya uğraşırken, diğer 

bazı yetersizliklerin ihmal edilmesi»üzerinde durulan konunun çö¬ 
zümüne imkân vermeyebilir. 

Buna bağlı olarak gerek şehirleşmede karşılaşılan güçlükler 
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ve gerekse şehirlerde (bilhassa büyük şehirlerde) daha fazla 
bir işsizlik yığını meydana gelmemesi için*de büyük şehirlere 
akını mümkün olduğu kadar önlemek amaç olmalıdır. Bu bakımdan 
"köyde" veya "tarım kesiminde istihdam yaratmak" çabası, mem
leket çapında gayeye vasıl olmak için, kâfi bir tedbir olarak 

görülmemektedir. Bu nedenle, yol, su , elektrik, sağlık v.s. 
hizmetlerin(herne kadar şehirlerimizde dahi çözümlenememiş 
problemler arasında olmakla beraber), fakat, aynı zamanda bu 
problemin çözümüne de yardımcı olacağı cihetle,istihsal merkezi 

olabilecek köylere bir an önce götürülmesi,iş sahası yaratmak 
yanında medeni yaşama şartlarının temini bakımından da kaçınılmaz 
bir zorunluktur. 

l.d) T.C.Ziraat Bankası köylüye "Zirai Kredi" vermekte
dir . 

Edinilen borcun istihsale müteveccih yönde sarfedilmesi 

halende borcun normal vadede ödenmesi için hemen hemen hiçbir 
zorlukla karşılaşılmıyacaktır. Ancak, tatbikatta durum böyle 

olmayıp, verilen sözkonusu kredi çok kez cari harcamalara sarfe-

dilmektedir. Her yıl faizinin de eklenmesiyle ödeme gücünü yiti

ren çiftçi ister istemez yeni bir iş için bazan muvakkat bir zaman 

içinde olsa köyünü terketmek zorundadır. 

Verilecek bu kredilerin, veriliş gayesine uygun olarak 

sarfedilmesi için tesirli bir kontrol mekanizması kurulmalıdır. 

l.e) "Mekanizasyonun işsizlik doğuracağı" veya "mekanizas-

yona gidilmeden ilerleme olamıyacağı" konusunda yapılan münakaşa 
ve tartışmalar üzerinde durulmıyacaktır.Ancak set çekme, toprak 

koruma terasları ve ağaçlandırma gibi işlerin yanısıra, işgücü

nün ikamesi mümkün olan diğer sahalarda da (örneğin;nafia,sulama 

kanalları ve diğer hafriyat işlerinde),kıt döviz kaynaklarının 
kullanılmasiyle ithal edilecek olan sermaye malları yerine,tarım 

dalındaki düz işgücünün kullanılması gerek tarım ve gerekse makro 
ekonomi yönünden faydalı olacaktır. 



Ancak, bu yolla yapılan normalin üstü Devlet harcamala¬ 

rının meydana getirmesi muhtemel fiat artışları da dikkatle 

takip edilerek kontrol altında bulundurularak gerekli tedbirle¬ 

rin alınmasında milli ekonomi yönünden olduğu kadar sosyal yön¬ 
den de zaruret vardır. 

2- Konu ile ilgili olarak Türkiye Zirai Donatım Kuruntu¬ 

nun gelecekte .yapabileceği katkı: Türkiye Zirai 

Donatım Kurumu "Türkiye ziraatının teknik istihsal vasatala- 
rma ve diğer her türlü zirai girdilere olan ihtiyacını karşıla¬ 

mak üzere" tesis edilmiş bir kuruluştur. 

Bu nedenle, Kurumı**, tarımda istihdam sorununa kısa vadede 

bir çözüm yolu bulmak çabasına, diğer bazı Kuruluşlar gibi derhal 

ve direkt olarak tesir edebilecek durumda olmayıp,etkisini zamanla 

ve daha ziyade dolaylı bir şekilde göstermektedir.Fakat yarattığı 

işyeri çok defa haftalık,aylık veya mevsimlik olmayıp,devamlı işye¬ 

ri niteliğindedir. 

Her yıl genişleyen iş hacmine muvazi olarak yıldan yıla nor¬ 

mal bir halde artmakta olan işçi miktarına ilâve olarak Kurumun, 
Üçüncü Beş Yıllık Plân devresinde açmayı tasarladığı ve ön proje¬ 
leri Devlet Plânlama Teşkilâtına intikal ettirilen yeni ziraat 
alet ve makinaları imâli tesislerinde,daha fazla işçi istihdam 
imkfinları’da sağlanmış olacaktır. 26.7.1971 

Ziya Çağlar 

(T.Z.D.K. Temsiloisi) 



Başbakanlık Devlet Dlânlama Teşkilâtı isdihdam özel 
ihtisas komisyonuna sunulmak üzere hazırlanan rapordur. 

Ülkemizin Sosyal ve Kkonomik yapısı ve % 3 oranındaki 
nüfus artış hızının her yıl artan sayıda, işsizlik sorunu yarattığı 
istatistiklere ve gözlemlere dayanan bir gerçektir. 

Devlet j-lânlama Teşkilâtı özel ihtisas komisyonunun 
15.7.1971 günlü yazısında da değinildiği gibi bu işsiz kitlesinin 
artış hızı ve oranı, ilerde onarılması güç sosyal patlamalara sebep 
olabilir, 

Bu bakımdan Ülkemizin geleceği ve heder olan iş gücünün 
değerlendirilmesi suretiyle kalkınma hızının arttırılması her sorumlu 
kişi ve kurulurun üzerinde ciddiyetle durması gereken, sorunlarımızdan 

birini teşkil etmektedir. 

Gizli ve aç:ık irsiz sayısının 2 milyona ulaştığı ülkemizde 
istatistiklere göre bir ir yeri veya büroya bağlı olarak çalışır görü¬ 
nenlerin, çalışma saati arının büyük bir kısmının boş veya çalışır görü 

nür şek i İde geçtiği do dikkate alınırsa, Türkiye'nin ^g^y^ijisının say 
sı binleri geemiyen dar bir ülkücü kadroya kaldığını/fakat esef edile¬ 
cek bir görüşle ortaya koymak zorunluğu vardır. 

Borunun Çözümü: 
1- oosyal ve ekonomik nedenlere bağlı bulunan bu sorunun 

gore 
çözümünü şüposiz kendi bilim dalları içinde ve kendi koşullarına/bul¬ 
mak gerekir. 

Kale at her meyden önce şu gerçeğin ifadesi zorunluğu vardır 
Yasalar, araç ve gereçler ne kadar mükemmel olursa olsun 

bunları uygulayacak ve kullanacak olan insan olduğuna göre herşeyden 
önce onu tanımak ve ona yön vermek gerekir. 

Bu da şüphesiz, bir ülkenin sorunları ile bilinçlendirilmi 
ve bu sorunları çözümlemeyi ülkü edinmiş bir insan gücü potansiyelinin 
yaratılması ile mümkündür. Bu gücün yaratılmasının bir tek çıkar yolu- 
da eğitimdir. Bu konuda kültürlü her vatandaşa bazı yüklenimier geti¬ 
ren kültür ve eğitim devrimini, pratik ve gerçekçi yöntemlerle, gerçek 
leştirraek ilk ulaşım noktası olmalıdır. Öncelikle halk eğitimlerinde 
üretici nitelik tanıyan tavukçuluk, arıcılık, hayvancılık, bağ ve bah¬ 
çe tarımı, halıcılık, el ve ev sanatlarıma geliştirilmesi gibi eğitime 
öncelik tanınmalıdır. 



-72 -

11- Kooperatifçiliğin geli şti rilmesi: 

Bu gün ülkemizde kişisel çıkar ve amaçların gerçekleşti¬ 
rilmesi için kurulmuş bulunan kooperatifler, ciddi ve etkili denetimden 
yoksun bulunduğundan, bu kuruluşların hertıen pek çoğunda halkımızın is¬ 
tismarı ile karşılaşılmakta halk bu kuruluşlara güvenle bakmamaktadır. 

Halbuki; bilinçlendirilmiş ve dürüst ellere tevdi, edilmiş 
denetimi eksiksiz yapılabilen kooperatifler yolu ile ülkenin ekonomik, 
büyük bir ölçüde, sosyal kalkınma davamızın da oluşturulabileceği inan¬ 
cındayız. 

Nitekim bu yolla hem geniş bir istihdam olanağı kazanıl¬ 
mış ve hem de işsiz kitlesinin bizzatihi üretici hale dönüştürülmesi 
saflanmış olacaktır. 

111- farım,Orman ve Ou ürünlerinin değerlendirilmesi ve bu ürün¬ 
lere dayalı bir sanayii sektörünün oluşturulması, hem istenilen isdih- 
darn olanağını kazandıracak ve hemde ülkemizde heder olan bu ürünlerin 

kıymetlendirilmesi olanağını hazırlamış olacaktır. 
IV- Köy,yolları, okullari ve içme suları ile, bölgesel yollar, 

sulama, ağaçlandırma hizmetlerinde'bu işgücünden geniş ölçüde yararlana¬ 
bileceği, bilhassa niteliksiz olan is gücünün anılan hizmetlere yönel¬ 
tilmesinde fayda gördüğümüzü belirtmek isteriz. 

V- Hayvancılığın geliştirilmesi ve ıslahı: 
Yukarda genel ve öz olarak sıralanan çözüm şekilleri üze¬ 

rinde, konunun sahibi bulunan kurum ve kuruluşlarca ayrıntılı bilgi ve¬ 
rileceği tabiî görüldüğünden bu çözüm şekillerinin ayrıntılarına giril¬ 
memiştir. 

Kurumumuzun İsdihdam sorununun çözümüne katkısı: 

50.4.1963 gün ve 227 sayılı kanunla kurulmuş bulunan Kuru- 
mumuzun amacı, üreticinin ürettiği sütü işlemek ve değerlendirmek, özel 
sektörü teşvik ve ona önderlik etmek ve fiilen öğretmek ereğiyle memle¬ 
ketin bazı bölgelerinde örnek tesisler kurmak ve işletmek suretiyle 
Türkiye'de süt endüstrisinin gelişmesini sağlamaktır. 

Kurumumuzun amacı içinde görüleceği üzere; Süt ve Mamulleri 
Müesseselerimiz iki yönlü olarak isdihdam olanağı yaratmağa çalışmakta¬ 
dır. 

a- Süt ve Mamulleri fabrikaları açmak suretiyle direkt isdihdan 
b- Süt üreticilerini kooperatifleşmeye teşvik ve kredi sağ¬ 

lamak suretiyle üreticilerin ekonomik bakımdan gelişmelerini temin etnıek 
üzere endirekt isdihdam, 
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Kurumumuzun halen (Adana, İstanbul, İzmir ve Kars'ta 0I-4 
olmak üzere) 4 adet Süt ve Mamülleri Müessesesi faaliyet ha]indedir. 
Bu Müesseselere bağlı Fabrikalarımızda yaklaşık olarak 460 işçi ça¬ 
lışmaktadır. 

İkinci beş yıllık plân dönemi içinde 4 adet daha Peynir 
ve Tereyağ Fabrikası işletmeye açılmış olacaktır. 

Ayrıca 3 ncü 5 yıllık plâna 21 adet fabrikanın alınması 
için teklifte bulunulmuştur. Teklifimizin aynen gerçekleşmesi halinde 
bu fabrikalarımızda yaklaşık olarak 30 ar adet işçinin isdihdamı müm¬ 
kün olacaktır. 

Yani 25k30* 750 kişiye isdihdam olanağı sağlanmış olacak¬ 
tır. 

Belirtilen işsiz sayısına göre, şüphesiz bu isdihdam ola¬ 
nağı bir değer ilâve etmez; fakat Kurumumuzun asıl amacı gerçekleştiği 
takdirde karşımıza kooperatiflermiş, inalı değerlendirilmiş güçlü bir 
üretici çıkmış bulunacaktır. 

Bu husus sanırızki 3-5 "bin işçi isdihdammdan daha büyük 
bir değer ifade eder. 

Raporumuzu burada bitirirken büyük bir soruna el atmış 
bulunan Bayın Komisyonunuza başarı dileklerimizle birlikte saygıları¬ 
mızı sunarız. 

ve 

imalât/üretim Şubesi 
Müdürü 

4. )JCt/ıQ‘ c tC. 
Yılmaz Özdemiroğlu 
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Toprak ve İskân İşleri Genel Midürlüğünün 3.Beş Yıllık Millî 
Plân döneminde "Niteliksiz İşgücü İstihdam" olanakları hakkında 
Rapor, 

Hizmet kanunları uyarınca Toprak ve İskân İşleri Geı®el Midürlüğü, 
Tarımsal bünyenin İslahı amaciyle ; 

1- Yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri kurmak,geliş¬ 
tirmek ve yaşamalarını sağlamak, 

2- Köysel alanda iskânı düzenlemek, göçmen ve mülteci iş¬ 
lerini yürütmek ve gerekenleri iskân etmek, 

5- Çiftçileri ve iskân edilenleri tarımsal yapı ve tesis¬ 
lerle konut sahibi kılmak, köy imar planlarını yapmak veya yaptırmak, 
üzere faaliyette bulunmaktadır. 

Topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerinin topraklandırılması, 
gerek tarım sektöründe ve gerekse tarım dışı sektörlerde yapılacak is¬ 
kanda istihdam olanakları yaratmaktadır. 

Ayrıca bu hizmetlerin uygulanabilmesi için mevcut otganizasyonda- 
ki gelişme ve değişiklikler gereğince cüz’i ölçekte de olsa müstahdem 
seviyesinde " niteliksiz iş gücü " de istihdam edebilmektedir. 

Ancak bu hizmetlerinin bugünkü durumu, tasarruf ettiği kaynak¬ 
ların nicelik ve nitelikleri ve gelecekteki durumu ayrıntılı olarak in¬ 
celendiğinde "niteliksiz insangücü istihdam " olanaklarının sınırlı ve 
bazı şartlarla kayıtlı olduğu ve gelecek için şimdiden bir projeksiyon 
yapmağa imkan vermediği görülmektedir. 

1- 4-753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu uygulamaları: 
Bu kanunun güttüğü başlıca maksat; Arazisi olmayan veya yetmiyen 

çiftçilerle, bu kanun gereğince topraklandırılmaları kabul edilenleri, 
aileleri ile birlikte geçimlerini sağlayacak ve iş kuvvetlerini değerlen¬ 
direcek Ölçüde araziye sahip kılmaktır. Kanun koyucunun, tarım sektörün¬ 
deki artık işgücü ve gizli işsizliğin giderilmesini, ayni zamanda kaynak¬ 
ların sürekli, verimli ve rasyonal işletilmesini hedef aldığı açıktır. 

194-6 yılından günümüze kadar yapılan uygulamada; 
- Tasarruf edilecek kaynakların fazla, üzerindeki nüfusün nisbe- 

ten az olduğu bilhassa-bakir hazine arazisinin büyük ölçüde dağıtımının 
yapılabildiği-dönemde niteliksiz insangücü istihdamı Millî Ekonominin ge¬ 
rekleri açısından tam ve yerinde olmuştur. 

- Ancak, makinalaşma sürecinin hızlanması sonucu arazi marjları¬ 
nın açma ve işgaller suretiyle tüketilme si, hızlı nüfüs arttışı nedenleri 
ile tarım sektöründe niteliksiz insangücü istihdamı yönünde Genel Midür- 
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lüğümüzün fonksiyonel etkilerinde de değişmeler olmuştur» 

Şöyleki; Hazine arazileri, süratle tarım altına alınmış ve 
işgal edilmiştir. Bu nedenle, Genel Müdürlüğümüz bundan sonraki uygu¬ 
lamaları ile büyük ölçüde istihdam olanaklarını kendisi yaratmış olan 
vatandaşlara hak sahibi oldukları takdirde durumlarını hukuken meşru¬ 
laştırmış ve fazla hazine arazisi işgal etmiş olan kimselerden de is¬ 
tirdat ettiği arazi üzerinde tam veya kısmı niteliksiz insangücü is¬ 
tihdam olanağâ yaratmıştır. 

1971 yılında, Hükümetçe yapılmakta bulunan "Toprak Reformu 
ilkeleri ve stratejisi" tesbiti çalışmaları ve bunu takiben çıkarılacak 
"Toprak Reformu ön tedbirler kanunu " nedeniyle toprak dağıtımı şimdi¬ 
lik durdurulmuştur. Toprak Reformu uygulamaları başlayıncaya kadar Ge¬ 
nel Müdürlüğün çalışmaları mer'a tahdit ve tahsisi, hazine arazisi tes- 
bit ve tescil çalışmaları ile Toprak Reformu uygulamasında verilecek 
görevlerin yerine getirilmesi için gerekli etüd, plânlama,hizmet içi 
âğitim ve reorganizasyon hususlarına inhisar edecektir. 

3.Beş Yıllık Millî Plân döneminde Toprak Reformu uygulamasına 
geçileceği kesin görülmekte ise de, gerek Reformun ilkeleri ve gerekse 
Reform nedeniyle tasarrufta bulunulacak kaynakların nicelik ve nitelik¬ 
leri, uygulama alanları ve yatırım nisbetleri henüz belli olmadığından, 
" niteliksiz insangücü " istihdamı hususunda projeksiyon yapmak ve 3. 
Beş Yıllık Plan Dönemi için niceliksel veriler vermeğe imkân görüleme¬ 
mektedir» 

Ancak, kaynaklar ve üzerindeki nüfusun kompozisyonu dikkate 
alınarak niteliksel önerilerde bulunmak suretiyle 3.Beş Yıllık Millî 
Plânda tarım sektöründe istihdam sorunları ile ilgili politika, ilke, 
hedef, araç ve tedbirlerin tesbitine yardımcı olunabileceği mümkün gö¬ 
rülmektedir. 

I.It Kaynaklar ve istihdam ilişkileri s 
1.1.1.- Halen Devletin özel mülkiyetinde bulunan hazine 

arazisi nicelik bakımından kıt olduğu gibi nitelikleri yönünden de tam 
bir incelemeye tabi tutulamamıştır. 

Diğer yandan bu arazilerden tarıma elverişli bulunanların 
büyük çoğunluğunun işgalli olduğu ve kısmen de kira ile işletilmekte 
olduğu bilinmektedir. Bu nedenlerle, Toprak Reformu ile bu arazilerde 
yeniden yaratılacak ilâ ve istihdam potansiyeli genellikle işgalli ol¬ 
mayan ve tarıma yeniden açılacak araziler sayesinde olacaktır. Bir öl¬ 
çekte de, optimal işletme büyüklüğünün üzerinde arazi işgal etmiş kim¬ 
selerden geriye alınacak kaynaklar için mevzuübahistir. 

Toprak Reformu uygulama alanlarında kamulaştırma sınırı he¬ 
nüz bilinmemekle beraber kamulaştırılacak araziler, varsa hazine özel 
mülkiyetindeki arazi ile birlikte veya tek başına mevcut nüfus için ta¬ 
mamen veya kısmen tam istihdam yaratabileceği gibi meydana gelecek nü- 
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fus için de yer yer potansiyel istihdam imkânları vadede bilir Uygu¬ 
lama alanındaki kuru tarım veya sulu tarım sistemlerinin hakimiyeti ve¬ 
ya biri diğerine % de nisbetleri optimal işletme tip ve genişlikleri 
istihdam olanaklarını değişik nisbetlerde etkileyecek faktörlerdir. 

İşletme iip ve genişlikleri, pazar olanaklarda dikkate alı¬ 
narak tesbit olunacak nebat patemi, kredileme ve donatımda yoğun emek- 
az sermaye kullanımı ilkesi istihdamla doğru orantılıdır. 

1.1.2- Tarım sektöründe istihdam yönünden oldukça büyük 
potansiyel vaadeden iki Jcaynak dikkati çekmektedir. Birincisi her yıl 
işletmeye açılan sulama alanları, İkincisi kurutulan ve İslah suretiyle 
tarıma açılan arazilerdir. 

Sulamaya açılan alanlarda yapılacak kamulaştırmalarla sağ¬ 
lanacak arazilerde meydana getirilecek düzenli sulu tarım işletmelerin¬ 
de artık işsiz veya gizli işsiz durumundaki aileleri ( nüfusu ) tam is¬ 
tihdam etmek kabil olabileceği gibi ilâve nüfus enjekte etmekte kabildir. 

Entansitenin artması, tarımsal desenin çeşitlenmesi ve di¬ 
ğer teknolojik imkânların tercihinde istihdam olanaklarına ağırlık kazan¬ 
dırılması suretiyle, potansiyel yüksek olmaktadır. 

Proje uygulamalarında ileri teknoloji ve makinaların ikame¬ 
si yerine yoğun işgücü kullanilımına yönelinmesi tarım sektöründeki ar¬ 
tık ve gizli işsizlik sorunlarının kısa ve uzun vadelerde çözümlenebil¬ 
mesinde en önemli katkı Unsürları olabilecektir. 

I. ve II. Beş Yıllık Millî Plânlarda her yıl 60,000 hektar 
arazinin sulamaya açılması, ayrıca küçüksenmiyecek miktarda arazinin İs¬ 
lah programlarına alınması, yoğun işgücü kullanılımı ile bölgesel şartla¬ 
ra ğöre enteğre ve realize edildiği takdirde mesele daha iyi boyuiiandı- 
rılmış olmaktadır. 

İslah suretiyle tarıma açılacak sahalar genellikle arazi 
marjları niteliğinde bulunduğundan, istihdam olanakları fazla olacaktır. 

3.1-3 - Üretim- Tüketim- Pazarlama organizasyonları ve is¬ 
tihdamla ilişkisi s 

Kooperatif organizasyonların meydana getireceği hizmetlerin 
yaratacağı istihdam olanakları da önemli bir kaynak olarak görülmektedir. 
Reform bölgelerinde, daha verimli ve etken olacaktır. 

Yukarıda değinilen nedenler ve imkânlar muvacehesinde ; 
bugünkü toprak mevzuatı veya yürürlüğe girecek Toprak Reformu mevzuatı¬ 
na göre Toprak ve İskân İşleri Genel Mtdürlüğünün 3.Beş Yıllık Millî Plan 
döneminde veya daha sonrası için tarım sektöründe istihdam yaratma ola¬ 
nakları bir takım özelliklere, kayıt ve şartlanmalara bağlı ve değişen 
nisbetlerde olacaktır. 
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Arazi kaynaklarının büyük ölçekte işgalli ve nüfus kesafetinin 
de fazla olduğu uygulama alanlarında; hak sahibi olabilecek yeter topra¬ 
ğı olmayanlar tam istihdam, artık işgücü veya gizli işsiz durumundaki ta¬ 
rım işçisi, kiracı ve ortakçıların tamamı veya bir kısmı ise istihdamı 
olanaklarına kavuşturulacaktır. Şurasını derhal zikretmekte fayda vardır. 
Kaynaklar, nüfus artışı muvacehesinde statik olduğundan, uygulama alanın** 
da her yıl yeniden meydana gelecek nufüs için istihdam yaratmak imkanı 
bulunmayacaktır. Ancak, uygulama alanında mevcut nufüsün,azamisine bazı 
ilke ve kriterlerden hareketle istihdam yaratmak kabil. Bunlar optimal 
işletme tip ve büyüklüğünün tesbitinde ve plânlamasında mevzubahis olup 
kredileme ve donatımlarında yoğun emek-az sermaye prensibinin ikamesidir. 

Sulamaya veya islâh suretiyle tarıma açılan alanlarda ise; yine 
yukardaki ilkelerden hareketle mevcut nüfusa tam istihdam ve imkan nisbe- 
tinde nüfus enjekte etmek kabil olabilecektir. 

2- İskân Kanunu uygulamaları : 
Tarımsal iskânda,kullanılacak kaynaklar gerek hâzineye ait ol¬ 

sun ve gerekse kamulaştırma veya satın almak suretiyle tahsis edilecek 
arazi olsun, yukarıda açıklandığı gibi mahdut olup aynı zamanda üzerinde 
veya çevresinde yaşayan nufüsun tazyikine maruzdur. İskan mevzuatına gö¬ 
re iskani gerekenlerde,çoğu kere tarım sektöründe mevcut nüfüstür. Her 
iki unsur birlikte ele alındığında tarım sektöründe bulunan ve az çok is* 
tihdam edilmiş iken şu veya bu nedenle bu imkanı kaybetmiş nüfusu tekrar 
tarımda istihdam etmek teorik olarak Millî Ekonomiye fazla bir katkı sağ¬ 
lamayacaktır. Daha ziyade sosyal yönü ağır basan bir konudur» Esasen tat¬ 
bikatta da; kaynak temininde ve kaynakla ilgili nufusün tazyiki karşısın¬ 
da uygulama sınırlıdır. Bu bakımdan İskanı gereken nüfusun muhtelif mes¬ 
lek ve sanat dallarında eğitilerek kalifiye işçi olarak tarım dışı sektör¬ 
lere istihdam ve iskanları mevzuubahistir. Bu nedenle bu kimselerin nite¬ 
liksiz insangücü mevzuubahis olmadığından konumuz dışında kalmaktadır. 

3- Tarım sektöründe yaşayan nüfus için köy konutları ve köy imâr 
plânları yapımında kqlünün " kendi evini yapana yardım ilkesi uyarınca 
''İşgücünden yararlanılmaktadır.Uygulama alanlarında, gizli işsizliğin mu¬ 
vakkat bir süre için nisbi ölçekte azaltılması demek isede; uygulama çapı 
bütçeden ayrılan ödeneklerle sınırlıdır. 

Daha ziyade işletme yapı ve tesislerinde işgücü kullanılımın 
arttırılması Milli Ekonomi açısından yararlı görülmektedir. 

*+- Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün mevzuubahis hiz¬ 
metlerinin uygulanmasında teşkilatı bünyesinde istihdam etmek durumunda 
kalacağı niteliksiz işgücü istihdamı dikkate alınamıyacak kadar cüz'i ola¬ 
caktır. 

Bu hizmetlerde Genel Müdürlüğümüzün kalifiye insangücüne ihti¬ 
yacı büyük olmaktadır. 
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KÜY İŞLERİ BAKANLIĞI KÖY ARAŞTIRMA VB GELİŞTİRME OBNEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TARIM SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİ SEÇİMİ VE İSTİHDAM YARATMA OLANAKLARI 
KONUSUNDA DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDA 20.7.1971 TARİHİNDE YAPI¬ 
LAN TOPLANTI İLE İLOİLİ RAPOR. 

A. OİRİŞ : 

Türkiyenin karşılaştığı sorunların en önemlilerinden biri olan 
işsizlik ve istihdam sorunları ile ilgili olarak Tarım sektöründe teknoloji 
seçimi ve istihakını yaratma olanakları konusunda çalışan özel ihtisas alt ko¬ 
misyonun 20.7.1971 tarihinde yapılan toplahtısmda vaki görünmeler ışığında 
Köy Araştırma ve Oeliştirme Oenel Müdürlüğünün fikir ve çalışmaları aşağıda 
belirtilmektedir. 

Tarım sektöründe mavout açık ve gizli işsizliğin giderilmesi 
sorununun bu kişilerin tamamının tarımda istihdamı ile çözümlenebilmesi mümkün 
görülememektedir. Oenel bir ifade ile bugün için tarımda yeni arazilerin açıl¬ 
ması suretiyle ufki bir gelişme yaratarak istihdam olanakları yok denebilir. 

Ancak, tarım sektöründeki işsizliğin ve özellikle açık işsizli¬ 
ğin sanayi ve diğer hizmetler sektörlerince massedilmesi imkânları hasıl olun¬ 
caya kadar, tarımda şakulî gelişmeyi sağlayarak entanelteyi arttırıcı tedbirle¬ 
ri almak ve bunun sağlayacağı istihdam imkânları ile hiç olmazsa gizli işsizli¬ 
ği bir ölçüde azaltmak mümkün görülmektedir. 

Oenel Müdürlüğümüz görüşüne nazaran tarım sektöründeki entaasi- 
teBİnin arttırılması imkânları birinci olarak; ekilen alanlarda modern teknoloji 
ve tarım girdileri sağlanarak birim sahadan alınan verimin arttırılması suretiy¬ 
le, ikinoi olarak bugünkü şartlarda tamamı optimal şartlarda İşlenemeyen orman 
ürünlerinin yeterli şekilde işletilmesi suretiyle ve üçüncü olarak tarım ürün¬ 
lerini değerlendirici tarım' sanayii tesislerinin kurulması yoluyla olabileoektir 

Diğer konulardaki istihdam imkanları zikredilen toplantıda ilgili 
kuruluşlarınca ifade edilmiştir. 

Oenel Müdürlüğümüz yukarki konularda Tarımsal Kooperatiflerin 
büyük rolü olduğuna, hatta bu çalışmaların büyük ölçüde ancak kooperatifler eli 
ile gerçekleştirilebileceğine inanmaktadır. 



B. GENEL MÜDÜRLÜĞÜN ÇALIŞMALARI : 
Köy İşleri Bakanlığı Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlü¬ 

ğünün Tarım sektöründeki çalışmaları gerek tarımda entansiteyi arttırma yönün¬ 
den gerekse istihdam imkânları yaratmak yönünden aşağıdaki 3 ana konuda yapıl¬ 
maktadır. 

1. El Sanatları Eğitini ve imkânları ölçüsünde el sanatları 
avadanlıkları temini. 

2. Köy Kalkınma Kooperatifleri eli ile öncelikle tarım sektörün¬ 
de üretimi arttırıcı, değerlendirici ve istihdam yaratıcı projelerin uygulanma¬ 
sı ve tarımsal sanayi tesislerinin yapılması, 

3. Orman Kanununun 13. maddesinde müesses orman köyleri kredisi 
vasıtasıyla gerek şahıslar tanafından gerekse kooperatifler eliyle tarımda en¬ 
tansiteyi arttırıcı çalışmaların yapılması ve orman ürünlerini işleyioi tesis¬ 
lerin kurulması. 

ELSANATLARI ÇALIŞMALARI : 

1. Köylerde açılan gezici kurslar vasıtası ile köylülerin elsanat- 
larının çeşitli kollarında eğitilmeleri sağlanmakta ve kursları bitirenlerden 
istekli olanlana elsanatlarını icra edebilmeleri için gerekli tezgâh, alet, ede¬ 
vat v.s. temini eldeki imkânlar nisbetinde sağlanmaktadır. 

1965—1971 yılları arasında (Tablo s l) de değinileceği üzere 27797 
kişinin eğitimi yapılmıştır. Anoak eldeki imkânların yetersizliği nedeni ile bu 
kişilerin büyük bir çoğunluğunun meselâ;kooperatifler şeklinde teşkilâtlandıra¬ 
rak istihsale yöneltmek mümkün olamamaktadır. 

Halbuki özellikle tarım sektöründeki gizli işsizliği büyük ölçüde 
giderecek bu çalışmaların geliştirilmesi önemli istihdam imkânlarının yaratılma¬ 
sına sebep olacaktır. 

Elsanatları yönünden 1972-1975 yılında yapılacak çalışmalar 
(Tablo s 2) de gösterilmektedir. 

Bu itibarla Genel Müdürlüğümüzce 3 ncü Beş Yıllık Plâna teklif 
edildiği üzere elsanatları için en az 5 yerde eğitim merkezlerinin kurulması 
keyfiyetinin desteklenmesi ve buralarda eğitilecek kişilerin kooperatifleştiri- 
lerek kendilerine, istihsale geçirebilecek girdilerin teminiimkânlarınm Genel 
Müdürlüğümüzde mevcut Elsanatları fonunun takviyesi suretiyle sağlanması yeni 
istihdam imkânları bakımından, gereklidir* 

2. Köy Kalkınma Kooperatifleri tarafından uygulanan tarım sanayi 
projeleri. 

Genel Müdürlüğün Kooperatifçilik Dairesi^gayeleri çevrelerindeki 
Tarımsal üretimi arttırmak ve ürünleri tarımsal sanayi tesisleri kurarak değer¬ 
lendirmek olan Köy Kalkınma Kooperatiflerine malî, hukukî ve teknik yardımda 
bulunarak gerek tarımda entansiteyi arttırıcı gerekse istihdam yaratıcı bu proje¬ 
lere katkıda bulunmaktadır. 

Söz konusu projelere Genel Müdürlüğümüzce yapılan malî yardımlar, 



Projelerin % 20 si nisbetinde Devlet katkısı ve kooperatiflere işçi kontenjanı 
tahsisi yoluyla otofinansman imkânlarının sağlanması suretiyle olmaktadır. 

(Tablo s3) de 1967-1970 yılları arasında Köy Kalkınma Kooperatiflerine yapılan 
tarımsal sanayi projelerine yapılan Devlet katkısı} (Tablo:4) de bu projelerin 
konularına göre dağılımı; (Tablo:5) de işçi kontenjanı tahsisi yoluyla finanse 
edilen Kooperatiflerin uyguladıkları tarımsal sanayi projelerini ve (Tablo:6)da 
bu projelerin konulara göre dağılımını göstermektedir. 

Yukarıda belirtildiği üzere Köy Kalkınma Kooperatifleri tara¬ 
fından uygulanan bu tip projeler^tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi yoluyla 
çevredeki tarımsal entansitenin arttırılması yoluyla bir ölçüde işgüoü istih¬ 
damına yardımoı oldukları gibi bizatihi kendileride bir miktar istihdam olanak¬ 
ları yaratmaktadırlar. Bu projelerdeki istihdam olanakları (Tablo:7) de gösteril¬ 
miştir. 

Ancak Köy Kalkınma Kooperatiflerinin bugünkü sayısı 2200 adedi 
geçtiği halde Genel Müdürlüğümüzce bunları malî konularda destekleme imkânları 
son dereoe sınırlı olduğundan ve özellikle kredilenme imkânları ( Orman Köyleri 
hariç) hiç bulunmadığından bu gibi yatırımlara girebilen kooperatif sayısı 
nisbeten mahdut kalmaktadır. 

Bu itibarla, Genel Müdürlüğümüze Köy Kalkınma Kooperatiflerini 
Tablolarda gösterilen nisbetlere nazaran artan bir ölçüde malî bakımdan destek¬ 
leme ve kredileme imkanları verildiği takdirde istihdam imkânlarını arttırmak 
söz konusu olabilecektir. 

3. Genel Müdürlüğümüz Orman Köylerini Kalkındırma Dairesince 
yürütülen çalışmalar neticesi, Orman Köylerinde yaşayan şahıslar ve orman 
köylerinde kurulmuş kooperatifler 6831 sayılı kanunun 13. maddesi uyarınca 
mevout fondan uygun faiz ve vadede kredilerle teçhiz edilerek muhtelif tarımsal 
konularda daha entansif çalışmaları sağlanmakta ve tesisler kurmaları temin 
edilmektedir. 

Bu hususta yapılan çalışmalar (Tabl6s8) de verilmektedir. 
Netice olarak verilen tablolardaki rakkamlarla mukayeseli .olarak 

Genel Müdürlüğümüzün bu husustaki imkânları arttırıldıkça tarım sektöründeki 
istihdam yaratma olanaklarıda çoğalacaktır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
26.7.1971 

Ümit özsoy 

Kooperatifçilik Dairesi 
Başkanı 



(TABLO t 1) 

1963-1971 (8.7.1971 Durumuna göre) Tarihleri 
Arasında Yapılan Gezioi Kurs Faaliyetleri 

YILI Açılan Kurs Eğitilen Öğrenci NO T 
Sayısı Sayısı 

1965 119 2204 
1966 254 4037 
1967 290 4226 
1968 410 5831 
19 6 9 38 3 568 3 
197 0 3 30 4721 
1971 113 1095 113 Kurstan 60, bitmiş olup 
(8.7.1971 53 ü devam etmektedir, 
durumuna göre) 

GENEL TOPLAM 1899 27797 

(TABLO i 2) 

1972-1976 Yılları Arasında Yapılaoak Gezici 
Kurs Faaliyetleri 

YILI Açılan Kurs Eğitilecek Öğrenci 
 Sayısı Sayısı 
1972 525 7350 
197 3 57 5 8 0 50 
197 4 600 8 400 
1975 625 8750 
.1,976 Gezioi kursların kalkıp Eğitim Merkezlerinin 

faaliyet göstermesi öngörülmektedir. 

(TABLO s3) 

KALKINMA KOOPERATİFLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI 
MİKTARLARI 

YILLAR 

1967 
1968 
1969 
1970 

KOOP.ADEDİ 

'"İl " 
25 
60 

2? 

VERİLEN DEVLET 
KATKISI (TL) 

979.720 
1.325.000 
1.900.000 
1.520.000 

TOPLAM 133 5.724.720 

1971 17 1.000.000 



-*2- (TABLO t 4) 

TABLO î 3 ün KONULARA OÖRE DAĞILIMI 

KONULAR 
YILLAR 

1966 1969 1970 TOPLAM 
1» Mandralar (2-5 ton/gün) 9 12 40 21 82 
2. Tereyağ Tesisleri (20 Ton/gün) - - - 2 2 

3. Zeytinyağı Tesisleri " - - 1 2 3 
4. Mahsul Muhafaza Deposu 6 3 8 1 18 
5. Soğuk hava deposu - 2 7 1 10 

6. Meyve suyu tesisleri - - 1 - 1 
7. Tavukçuluk tesisleri - 8 3 - 11 

8. Büyük sütçülük tesisleri 1 - - - 1 

9. Ambalaj ve tasnif deposu 2 - - - 2 

10. Konserve fabrikası 1 — — - 1 

11. Çeltik fabrikası 1 - - - 1 

12. Un fabrikası 1 - - - 1 

TOPLAM 21 25 60 27 133 

«ABLO ! 5) 

İÇÇİ KONTENJANI ALMAK SURETİYLE P'îOİE UYGULAYAN KÖY 
KALKINMA KOOPERATİFLERİ 

(1.1.1971) 
Koop* Proje Sabit Ya- Devlet Katkısı Katkı alan 

YILLAR Adedi t irim tutarı TL,   TU   Koop. Adedi 
1967 12 7.770.365 598.000 12 
1968 14 1.876.335 364.550 14 
1969 73 2l.68o.446 970.000 30 
1970 79 63.392.100 690.000 15 

TOPLAM 178 94.7i9.246 2.622.559 71 

NOT 1 71 Kooperatife işçi kontenjanı tahsisi yanında 2.622.559.-TU Devlet katkısı 
verilmiş olup bunlar tablo 5 deki yekûna dahildir. 



(TABLO 16) 

K 

TABLO t 5 in KONULARA GÖRE DAĞILIMI 

ONULAR 

Y 

. 1967 

I L 

1968 

L A 

ı?6? 

R 

1970 TOPLAM 

1. Mandralar 4 7 30 25 64 

2. Mahmul Muhafaza Depolara 4 1 8 12 25 

3. Halı Dokuma, El sanatları Atölyeleri - - 4 3 7 

4. Ziraî Alet ve Makina Projeleri - - - 5 5 

5. Orman Ürünlerini Değerlendirme - - 2 6 8 

6. Tavukçuluk - 6 4 5 15 

7. Süt ve Besi Hayvancılığı - - 5 8 13 

8. Zeytinyağı Tesisleri - - 3 6 9 

9. Soğuk Hava Deposu - - 3 1 4 

10. Çeltik Fabrikası 1 - - - 1 

11. Konserve Fabrikası 1 - - - 1 

12. Tasnif ve Ambalajlama - - - 1 1 

13. Meyve suyu ve şarap imalathanesi - - - 1 1 

14, Yem Fabrikası - - - 1 1 

15. Topraksu Koop.Sulama Tes. _ - 11 3 14 

16. Un Değirmenleri 1 - 1 1 3 

17. Süt Fabrikası 1 - - - 1 

18. Sair — — 2 3 5 

TOPLAM   12 14 73 79 178 



-U- (TABLO 16) 

K 

TABLO t 5 in KONULARA OÖRE DAĞ İLMİ 

ONULAR 

Y 

. 19.67 

I L 

1968 

L A 

ı?6? 

R 

1970 TOPLAM 

1. Mandralar 4 7 30 25 64 

2. Mahsul Muhafaza Depolara 4 1 8 12 25 

3. Halı Dokuma, El sanatları Atölyeleri - - 4 3 7 

4. Ziraî Alet ve Makina Projeleri - - - 5 5 

5. Orman Ürünlerini Değerlendirme - - 2 6 8 

6. Tavukçuluk - 6 4 5 15 

7. Süt ve Besi Hayvancılığı - - 5 8 13 

8. Zeytinyağı Tesisleri - - 3 6 9 

9. Soğuk Hava Deposu - - 3 1 4 

10. Çeltik Fabrikası 1 - - - 1 

11, Konserve Fabrikası 1 - - - 1 

12. Tasnif ve Ambalajlama - - - 1 1 

13. Meyve suyu ve şarap imalathanesi - - - 1 1 

14. Yem Fabrikası - - - 1 1 

15. Topraksu Koop,Sulama Tes. _ - 11 3 14 

16. Un Değirmenleri 1 - 1 1 3 

17. Süt Fabrikası 1 - - - 1 

18. Sair — — 2 3 5 

TOPLAM . . .    12 14 73 79 178 
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(TABLO : 7) 

PROJENİN adi projenin kapasitesi 

Mandra 5 Ton/gün 
Mandra 2 Ton/gün 
Zeytinyağı Tesisi 20 Ton/gün 
Çeltik Fabrikası 20 Ton/gün 

Süt Fabrikası 16 Ton/gün 

yönetici 

(Müdür-Nuh.) 
TEKNİK İŞÇİ VASIFSIZ İŞÇİ 

DEVAMLI- GEÇİCİ DÜŞÜNCELER 

Soğuk depo 1000 Ton 

Mahsul Muhafaza ZJO Ton 
Ayçiçeği-Hububat) 
Mahsul Muh.(Pate— 80 Ton/Yıl Patetes 
tes Dp.Elma tas.ve amb.) 

Tasnif ve Amb.ve 

Hızar Atölyesi 

1 Mü dü r—Muh as i p 
^ İt İt 

1 " 11 

^ II II 

1 

1 

1 

1 (Peynir Usta) 5 — 
1 " "^2 ay geçici) - 2 
1 12 (75 gün) 
1 Makinist 1 (Bekçi)- 
1 " Yrd. 

2 Usta, 1 Laborant 5 3 
2 şöf, 1 Mak.Bakım Kont. 

1 Makinist,1 Şöf.(Pikap)l - 
1 Şöf.(Kamyon) 
1 Şöfor 

1 Şöfor,1 Makinist 

1 (Bekçi) - 

ıa 

13 

Kereste Atölyesi ve 
kapı-pencere İma. 

Tavukçuluk 
tt 

Süt İnekçiliği 
İt İt 

Besicilik 

Un Değirmeni 

500 Ad.Yum.Tav. 1 
1000 Tav.Dam.İşi. 1 
1500 " " " 1 
2000 " Yum.Tavukuçuluğu !■ 
44 İneklik 1 
50 " l 
100 " 1 

350 Kğ/Gün 

3Esta 

1 

1 Şöfor 

1 Makinist ubta 

1 

1 

2 

3 
1 

1 

1 

1 

3 (l80 gün iki devre 90 gün) 
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( TABLO :8) 

ORMAN KÖYLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6831 SAYILI ORMAN 
KANUNUNUN 13 NCÜ MADDE FONU UYGULAMASI (1957-19 69) (l.OOO.-TL.) 

Köy 
Ade. 

KOOPERATİF KREDİLERİ FSRDİ KREDİLER HAL ICILIK KREDİLERİ GENEL TOPLAM 
YILLAR Aile 

Ade. 
Açılan İntikal Aile 

Ade. 
Açılan İ nt i kal Aile 

Ade. 
Açılan İntikal Aile 

Ade. 
Açılan İntikal 

1957-1964 53 112 1739 336 112 1739 336 

1965 53 169 1246 531 169 1246 53i 

1966 583' 
4 Koop 

290 
199 199 3268 11126 5635 142 306 220 3700 11631 6054 

1967 879 10 Kooo. 
921 

1138 1138 1162 4137 2076 296 444 444 2379 5719 3658 

1968 919 
8 Koop. 

680 
1602 1602 2777 9435 6345 50 75 75 3507 11112 8022 

1969 919 
33 Kooo, 

4407 
6458 3236 1574 6616 5056 197 295 295 6178 1327© 8587 

1970 345 »3.128.276 4.152. 468 597 2250917 1695480 159 25657S 156578 3340 5635771 6004526 

1971 96 JUÇ222- 
969 728.650 357. 956 191 776690 3 3000 41 68056 - 1201 157 3 39 6 390.956 



VETERİNER İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
III.cü Beş Yıllık Kalkınma Plânı Çalışmaları 

İSTİHDAM - İNSANGÜCÜ 

Türkiye ytizölçümünün °/e 70 i tarıma ayrılmıştır. Köylü 
nüfusu toplam nüfusun İ° 70 ine tekabül eder. Bu nüfusun milli 
gelire katkısı takriben 34 ü bulur, (l) 

Köydeki iş alanı büyük çoğunlukla tarımdır. Tarım iki 
ana kola ayrılır:(2) 

1- Bitkisel üretim 
2- Hayvansal üretim. 
Türk tarımı tarla mahsulleri üretimine yönelmiş olup 

bu üretim gayri safi zirai istihsalin $ 68 ini teşkil eder.Gayri 
safi zirai istihsalin dörtte birini ise hayvancılık teşkil eder. 
Hayvancılık sektörüne gittikçe daha fazla önem verilmektedir.(l) 

Türkiye'de kelimenin gerçek anlamında az sayıda 
hayvancılıkla uğraşan işletme vardır. Hayvancılıkla ilgili faa¬ 
liyetlerin büyük bir kısmı tarımsal faaliyetlere yan faaliyet¬ 
lerdir. Türkiye'de tarım işletmelerinin de rasyonel büyüklükte 
oldıığu söylenemez. İkinci Beş Yıllık Plâna göre Türkiye'deki 
tarımsal işletmelerin ^ 68*78 elli dönümden daha küçük büyük¬ 
lükte olan işletmelerdir. Bu işletmeler bugünkü büyüklükleriy¬ 
le birer aile işletmesi olmaktan bile çok uzaktırlar. 

Tarımsal işletmelerimizin sayısı azaltılmadıkça ve bü¬ 
yüklükleri arttırılmadıkça hayvanlarımızın randumanları artmak- 
sızın sayıları çoğalmakta devam edecektir. Çünkü hayvan toprak¬ 
sız veya yeter derecede topraksız çiftçinin bir çeşit sosyal 
sigortasıdır. Türkiye'de yaygın olan hayvancılık şekli ekstansif 
yani otlatmaya dayanan hayvancılıktır. Bu itibarla hayvancılık 
sektöründe yapılması öngörülen yatırım miktarı ikinci beş yıl¬ 
lık plânda tarım sektöründe öngörülen yatırım miktarının İ° 4 ü 
civarındadır. Halbuki hayvancılık sektörünün tarım sektörü 
içindeki hissesi % 30,3 tür. Bu durum karşısında hayvancılık 
sektöründe çok az yatırım yapıldığı kendiliğinden ortaya çık¬ 
maktadır.Bunun sebebi hayvansal ürünlerin geniş ölçüde piyasa¬ 
ya arzedilmemesi ve üretimin yapıldığı yerde tüketilmesidir. 

Türkiye'de toplam kredi hacminin 1° 25 tarım sektörüne 
ayrılmakta ve bu krediden hakiki ihtiyaç sahipleri yararlanama¬ 
maktadır. Hayvancılık sektörü tarım sektörünün onda üçünü teşkil 



etmesine rağmen bu oranda tarım kredilerinden yararlanamamakta¬ 
dır. Bunun sebebi bir anlamda Ziraat Bankasının krediyi üretici¬ 
ye ulaştıracak şekilde teşkilatlanmamış olmasıdır. Bunun diğer 
bir sebebi aynı zamanda üreticilerin bu güne kadar kredi dağıtan 
kurumlarla temasa geçememiş bulunmasıdır. Bu sebeble hakiki üre¬ 
tici muhtaç olduğu krediyi ihtiyaç duyduğu zamanda ve miktarda 
ele geçirememekte, tefecileri bir banka sistemi gibi kullanarak 
veya ürününü düşük fiatla satarak ağır bir borç yükü altında 
ezilmekte ve kalkınamamaktadır. Kalkınma bir anlamda kredi eko¬ 
nomisine girme demek olduğuna göre çiftçilerimizi ve hayvanları¬ 
mızı kredi ekonomisi içine sokmak zorundayız.(l) 

Tarımın bitkisel ve hayvansal üretim ana kolları ara¬ 
sında gerçek bir bağıntı vardır. Hayvancılık çayır-mer'a,yem 
bitkileri gibi bitkisel üretimin üzerine kurulmuş olarak bu ko¬ 
lun ürünleri ile diğer bitkisel üretim ve çeşitli sanayi kolla¬ 
rının kalıntılarını değerlendirmektedir. Başka bir deyimle hay¬ 
vancılık bitkisel ürünler ve kalıntılarını değerlendiren bir sa¬ 
nayidir ve adına hayvancılık sanayii (Endüstrisi) denir.(2) 

Hayvancılık öyle bir sektördür ki az sermaye çok emekle 
geliştirilebilir. Özellikle yabancı sermaye ihtiyacı yoktur. 

Sadece organizasyon tedbirleriyle hayvancılıkta süratli 
bir gelişme sağlanacağı için emeği faaliyete geçirme ve sınırlı 
bir ithalatla süratli bir gelişmeyi sağlıyan sektör olması ne¬ 
deniyle diğer sektörlerden önde gelmektedir.(3) 

Hayvancılık sadece ergin erkekler için bir iş alanı de¬ 
ğildir. Hayvancılık köylünün kadını,çocuğu v.b.her ferdi için 
bir gelir kaynağıdır. Buzağı,tavuk,kuzu bakımı,yemlenmesi inek 
sağımı her çeşit ve çağdakiler için uygun iş alanlarıdır. (2) 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü hayvancılığın gelişti¬ 
rilmesi ve birim başına verimin arttırılması amacıyla Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngördüğü ana ilkeler şöyledir: 

1- Ekonomik değerleri düşük nev'i ve ırklar yerine de¬ 
ğerleri yüksek daha verimli bir hayvan varlığı yetiştirmek üze¬ 
re gerekli ıslâh çalışmaları yürütülecektir. 

2- İlkel yapıda bulunan hayvancılığın bünyesi hayvansal 
üretimi geliştirecek olan hayvancılık işletmeleri şekline dönüş¬ 
türülecektir. 

3- Hayvancılığın geliştirilmesi yönündeki ilkelerin ger¬ 
çekleştirilebilmesi için gerekli olan kesif ve kaba yem üretimi 
sağlanacak ve çayır-mer'a düzenindeki hukuki ve teknik engellerin 
bertaraf edilmesine çalışılacaktır. 

4- Hayvansal ürünler ihtiyacının yurt içinden karşılan¬ 
ması hedef olacaktır. 

5- Hayvan hastalıklarından meydana gelen telefatın ve 
verim düşüklüğünün azaltılması ve hayvansal üretimin arttırıl¬ 
ması yönündeki çalışmalara ve araştırmalara hız verilecektir. 

6- Hayvansal ürünlerin yüksek verimli ve kaliteli üreti¬ 
mini sağlamak amacıyla üretimden tüketime ve ihracata kadar 
olan safhalarda kontrol analiz ve denetim hizmetleri etkili bir 



şekilde yürütülecek,gerekli eğitim ve araştırma ■■ yapılacaktır. 
7- Toplumun dengeli bir şekilde beslenmesinde gerekli 

hayvansal j-'ro'fcein ihtiyacının karşılanmasına çalışılacaktır. 
8- Canlı hayvan ve hayvansal firün üretiminin gelişme

sinde fiat politikası etkili bir araç olarakeele alınacak ve 
pazarlama ile değerlendirme müesseseleri geliştirilecek ve pa
zarlama hizmet ve fonksiyonları düzenli bir şekilde yürütüle
cektir. 

9- Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ihracatı gelişti
rilecektir. 

10- Yetiştiricilerin üretimden tüketime kadar olan saf
halarında teşkilatlanmaları sağlanacaktır. 

11- Su ürünlerinin üretimden tüketime kadar olan safha

larında hizmetin gerektirdiği kontrol,araştırma ve teknolojik 
çalışmalar yapılacaktır. 

12- Hayvancılıkta verimliliğin arttırılması ve hayvan 
sağlığının etkili bir şekilde kontrolü için hayvan sayısı ile 
orantılı olarak Veteriner hekim ve diğer yardımcı personel açı
ğının kapatılması sağlanacaktır. 

bunlara ilişkin olarak hayvancılığın geliştirilmesiyle 
ilgili aşağıda adları belirtilen projeler Devlet Plânlama Teş
kilatı Müsteşarlığına iletilmiştir. 

1-a) Türkiyede merinos koyun yetiştirme ve ıslâh projesi 
( 12 yıllık) 

b) İnce yapağı üretimi geliştirme projesi. 

2-a) Ankara keçisi yetiştiriciliğinin ıslahı projesi 
( 12 yıllık) 

b) Tiftik üretimini geliştirme projesi. 
j- Türkiye'nin yerli koyunlarının ıslâh ile koyunculuğu

nu geliştirme projesi.(12 yıllık) 
4- Veteriner Sağlık kontrol laboratuvarları projesi 

( 5 yıllık) 
5- Hayvan park ve pazarları projesi (5 yıllık) 

6- Yumurtacı ırk ve broiler anaçları ıslâhı ve araştırma 
projesi (12 yıllık) 

7- Türkiyede etlik piliç üretimini geliştirme projesi 
( 12 yıllık) 

8- Türkiye tavuk hastalıkları araştırma,eğitim ve bu 
hastalıklarla savaş ile aşı,serum ve biyolojik madde 
üretimi projesi.(12 yıllık) 

9- Türkiyede yumurta üretimini# geliştirme projesi 
(12 yıllık) 

10- Süt üretimini geliştirme projesi (11 yıllık) 
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11- Paraziter hastalıklar araştırma kontrol ve mücadele 
enstitüsü (4- yıllık) 

12- Paraziter hastalıklar araştırma projesi (3 yıllık) 
13- Ruam mücadele projesi (5 yıllık) 

14- Şap hastalığı ile savaş projesi (5 yıllık) 
15- Sığır vebası hastalığı ile savaş projesi (5 yıllık) 
Bu projeler Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı tara¬ 

fından kabul edilip uygulamaya dönüştüğünde hizmetlerin yeterli 
ölçüde ve zamanında yetiştiricilere götürülebilmesi için yetiş¬ 
miş ve yetişmemiş olmak üzere iki çeşit personele gerek vardır. 
Yetişmiş personel Veteriner Hekim ve Sağlık Memuru olarak iki 
bölümde İncelenmektedir. 

Bu önemli kalkınma devresinde günün şartları ve dış ülke¬ 
lerdeki uygulamalar dikkate alınarak her 12.000 hayvan ünitesi 
için bir veteriner hekim öngörülmektedir. Ayrıca veteriner hekim 
hayvan sağlığı memurları oranının 2,2 olacağı yani her ,veterinere 
karşılık 2,2 hayvan sağlığı memuruna ihtiyaç duyulacağı hesaplan¬ 
mıştır. Bu oran taşra seviyesinde her veteriner için asgari Uç 
yardımcı istihdamına imkân verir. Laboratuvar ve hayvan yetiştir¬ 
me kuramlarında ise bu oran daha düşüktür. Bu esasa göre, 1985 
yılındaki toplara ihtiyaçlar şöyle olacaktır; 

Veteriner Hekim 3-125 
Hayvan sağlığı memurları 6.875 

Toplam personel ihtiyacı : 10.000 

Halbuki bir veteriner hekime Batı Alraanyada 1700 ünite, 
Macaristanda 1600 ünite, İtalya'da 1400 ünite, Belçika'da 2800 
ünite hayvan varlığı isabet ettiği görülmektedir. 

Veteriner hekim ihtiyacının giderilmesi yönünde gerekli 
çalışmalar yapılmakta ve iki veteriner fakültesi halen öğretime 
devam etmektedir. 

Bu gün için vetei'iner hekim durumu şöyledir: 

Türk Veteriner Hekimler Birliği merkez konyesi raporunda 
belirtildiği üzere yurdumuzda halen resmi kuruluşlardaki faal 
veteriner hekim sayıları şöyledir: 

1- Veteriner İşleri ve Hayvancılığı geliştirme projeleri 
Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı : 61 

2- Tarım Bakanlığı Veteriner îşleri Genel Müdürlüğü il¬ 
ler teşkilatı, 

İl merkezlerinde : 397 
İlçelerde : 401 
Kurumlarda : 334 

3- Üniversitelerde : 156 

4- Et ve Balık Kurumunda : 78 
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5- T.Yapağı ve Tiftik A.Ş.Genel Müdürlüğünde : 8 

6- Türkiye süt endüstrisi kurumunda : 4 

7- T.Yem Sanayi A. Ş.Genel Müdürlüğünde s 2 

8- Ziraat îşleri Genel Müdürlüğünde : 2 
9- Devlet Üretme çiftlikleri genel müdürlüğünde : 1 

10- T.Şeker fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğünde : 5 

11- T.C»Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde ı 1 

12- Başbakanlık yüksek denetleme kurulunda : 3 

13- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde : 2 
14- Sağlık Sosyal Yardım, Köyişleri ve Orman 

Bakanlığında s 36 

15- Belediyelerde : 64 
+ 

T o p 1 a m...  1.555 

Bunlara paralel olarak ihtiyaç ulduğu belirtilen Hay¬ 
van sağlık memurları yetiştirilmesi amacıyla üç okul (İstanbul- 
Selimiye,Samsun ve Konya Hayvan Sağlığı Memurları Okulu) öğre¬ 
time devam etmektedir. 

Bunların yanında Malatya,Ankara,Kars-Arpaçay ve Isparta- 
Şarkikaraağaç olmak üzere dört Hayvan Sağlık Memurları Okulunun 
inşaatı devam etmektedir. 

Yukarıda belirtilen projelerin uygulanması sırasında 
yetişmemiş insangücüne de ihtiyaç olduğu görülmektedir. Proje 
uygulamasında kamu sektörünce kullanılacak yetişmemiş insangü- 
cü ile birlikte yetiştiriciler dahil projelerin tümü beş yıllık 
plân döneminde en az 102.733 kişiye iş temini imkânını sağlamak¬ 
tadır. 

Ayrıca hayvancılığın geliştirilmesi ve birim başına ve¬ 
rimlerinin arttırılması sonucu meydana getirilmesi zorunlu sanayi 
dallarında kullanılacak insangücü bu sayıların dışında bulunmak¬ 
tadır. En az bu kadar sayıda kişiye iş imkânı sağlama olanağı 
bulunacağı öngörülmektedir. • 
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Yararlanılan Eserler 

1- İsmail Türk î Türkiyenin Kalkınmasında Tarım ve Hay¬ 
vancılık. (1968 Türkiye Birinci Hayvan¬ 
cılık Kongresi) 

2- Türk Veteriner Hekimleri Birliği merkez konseyi yayın 

no : 7 (Türkiyede hayvancılık çalışmaları ve kalkın¬ 
masını engelleyen nedenler) 1968.- Ankara 

3- Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 

yayın no : 12 

(Türkiye Hayvancılığı ve Sorunlaı-ı) 

4- Başbakanlık Devlet İstatistik Genel Müdürlüğü 
(Tarım İstatistikleri özeti 1969 yayın no: 615) 

5- PAO/İBED İşbirliği Programı. 
(Öğretim ve Eğitimde dahil olmak üzere ziraî 
kalkınma hizmetlerini inceleme-tanıtma heyeti 

y 

raporu) 



TOPRAKSU Genel Müdürlüğü 
Phaliyet Alanında İsdihdam Olanaklarının Artırılması 

Bilindiği gibi, toprak muhafaza, sulama, drenaj, arazi islâhı, 
çiftçiyi teşkilâtlandırma v.s. gibi konularla uğraşan TOPRAKSU Genel Müdürlüğ 
66 İlde örgütleri olan bir Kuruluştur. Çeşitli faaliyetleri ve yatırımları 
ile geniş iş sahaları açmıştır ve açmaktadır. 

Tarım alanında yeni isdihdam yaratma çareleri aranırken TOPRAKSU 
Genel Müdürlüğünün buna, aşağıda kısaca bahsedilen konularda katkıda buluna¬ 
bileceği kanısındayım. 

Bu raporda ortaya atılan hususlar bir plân veya program şeklinde 
olmayıp sadece.öneri mahiyetindedir. Yeni isdihdam yaratma çareleri aranmak 
üzere görüşlerimiz belirtilmiş olup, makine veya el emeği bakımından yapılaca] 
işlerin ekonomisi üzerinde durulmamıştır. 

1- Memleketimizde kültür altında bulunan 23.500.OOO hektar arazi- 
nin 6.000.000 hektarı orta, 4*000.000 hektarı şiddetli ve 8.000.000 hektarı 
çok şiddetli erozyona maruz bulunmaktadır. Toprak muhafaza tedbirlerinin alın- 
masında büyük bir iş gücü kullanılabilir. Çeşitli toprak muhafaza tesislerini: 
yapılmasında makine kadar el emoğine de ihtiyaç bulunmaktadır. 

2- Yurdumuzda problem yaratan arazi takriben 3.300.000 hektarı b 
maktadır. Bunun Ş00.000 hektarı tuzlu, 54.000 hektarı bataklık, 35*000 hektar 
turbiyer ve kumuldur. 2.311.000 hektar Slüviyal arazide drenaj noksanlığı ve 
alkali problemi görülmektedir. 

Yapılacak çeşitli arazi islâhı çalışmalarında çok geniş bir 
isdihdam olanağı yaratılabilir. 

3- Tarıma elverişli arazinin 8.5OO.OOO hektarı sulamaya müsait 
olduğu halde, bunun sadece 1.600.000 hektarı sulanabilmektedir. Sulama tesis¬ 
leri artırılabildiği takdirde, bunun isdihdam bakımından iki faydalı t9si.ri 
olacaktır; 

a) Sulama ve drenaj tesislerinin inşasında çok sayıda işçiye 
ihtiyaç duyulacaktır. 

b) Kuru ziraat ekstansif bir ziraat şekli olduğu halde^sulu 
ziraat entansiftir. Sulama, çapalama, ilâçlama, hasat, harman v.s. gibi işler 
daha fazla işçiye ihtiyaç olacağı gibi, artan mahsulün nakliyesi, depolanması 
ambalajlanması ve pazarlanması da büyük bir isdihdam olanağı yaratacaktır. 

Daha fazla istihsal, tarım endüstrisini de hızlandırarak işsi 
sayısını azaltacaktır. 

4- Arazi tesviyesi ve sulu ziraat ekipmanında son üç yılda bazı 
gelişmeler olmuştur. Döviz sıkıntısı sebebiyle skreyper, lend pleyn v.s. gibi 
ağır ekipmanın ithali zorlaşmış ve devalüasyondan sonra fiatları çok artmıştu 
Bu sebeplerle bahsi geçen ekipman ile sulamada kullanılan diğer alet ve ekip¬ 
man yerli olarak yaptırılmaya başlanmış ve bunlardan çok iyi neticeler alın¬ 
mıştır. Tamamen yerli malzeme ile ufak atölyelerin dahi imâl edebildiği bu 
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ekipmandan kamu ve özel sektör yüzlerce satın almıştır. Sözü edilen ekipman 
daha geniş çiftçi kitlesine benimsetilebilir. Sulanan sahalar genişletilir vı 
daha kolay satış için kredi müesseseleri çalıştırılabilirse bu imâlat kolu g< 
niş bir isdihdam olanağı ortaya çıkarabilir. 

5~ Sulamaya açılan sahalarda, sulama metodlarmı, suyun nezaman vj 
nekadar verileceğini, gübreleme, ilâçlama v.s. gibi hususlarda çiftçiye yard: 
cı olmak üzere sulama ustaları isdihdam edilmektedir. Çok iyi neticeler alın! 
sulama ustalarının verimi büyük ölçüde artırdığı rakamlarla sabit olmuştur. 
Fakat bunların adedi çok azdır. Sulu Ziraata girmiş her köyde hiç olmazsa bij 
sulama ustası isdihdam edilebilirse bunun hem millî ekonomiye faydası olacak 
hem de yeni bir iş sahası açılmış bulunacaktır. 

Yukarıda birinci, ikinci ve üçüncü maddelerde belirtilen çalış¬ 
malar yurt çapında ele alınacak olursa toprak ve su kaynaklarından daha iyi 
bir şekilde faydalanmak mümkün olacağı gibi, işsizliğe karşı da büyük bir saı 
açılmış olacaktır. • 

Fakat bütün bu çalışmalar TOPRAKSU ve IEİ. Genel Müdürlükleri 
bütçelerinde çok büyük artışlara ihtiyaç gösterecektir. Devletin yükünü azall 
mak için sadece teknik yardım sağlamak suretiyle bu çalışmaların bir kısmını 
halka maletmek mümkündür. Bu şekilde de özel teşebbüs iş sahaları açabilir, 
ve isdihdamı artırabilir. 

Saygı ile bilgilerinize arzederim. 

Yıldırım Gürgân 
TOPRAKSU Genel Müdürlüğü 

Eğitim ve İdarî İşler Daire Başkan Yrd* 



DEVLET PLANIMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
İSTİHDAM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BAŞKAN¬ 
LIĞINA 

Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün 67 ilde teşkil 
tı bulunmaktadır. Genel Müdürlük tarımla uğraşanlara yeni ziraî bilgile 
çiftçinin ayağına götürmektedir. 

Çiftçinin tarlasından, bahçesinden, hayvanından ve tavuğundan , 

arısından, mer'asından daha çak verim alması için yeni yeni usuller ve 

metodlar götürmektedir. Çiftçiler yeni tarla aletleri ve makinalarıyla 

techiB edilmektedir. Bu bakımdan çalışan işçi adedi azalmaktadır. îşsiz 
kalan çiftçi aile fertleri kasabalara ve illere gelip iş aramaktadır. 

Ancak dünya kalkınma bankasından 25 milyon liralık kredi ile il 

etabda 80 bin dekar narenciye tesisleri kurulacak on sene içerisinde se 
de 27027 işçiye iş sağlanmış olunacak 1973 senesinde çiftçilerin bahçel 

ne fidanlar dikilmiş olacak 1982 senesinde bahçeler verime başlayacak b 

80 bin dekar tesis 500 bin dekara kadar çıkarılacağı ümit edilmektedir. 

Ziraat İşleri Genel Müdür. 
Müşaviri 

İsmail Borand 



Komisyon Başkanlığına 

DSİ» Oenel Müdürlüğü'nün Vazife ve Salâhiyetleri» 6200 sayılı kanunla, 
aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

1- Taşkın suları ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek, 
2- Sulama tesisleri kurmat, 

3- Bataklık kurutmak, 

4- Yukarıki faaliyetlerle ilgili olmak şartı, ile eu'dan enerji istihsâl 
etmek, 

5“ Akarsular'da ıslâhat yapmak, 

6- lîüfusu 100 binden fazla olan şehirlerde içmesuyu ve kanalizasyon iş¬ 
lerini yürütmek. 

Bu işlerin etüd, plân ve proje faaliyetleri, daimî elemanlarla yürütül¬ 
mektedir. İnşaat faaliyetlerinde ise, işçi istihdam edilmektedir» 

Büyük su işleri için yapılacak inşaat yatırımlarının Vilâyetlere ve yıllı 
ra göre dağılışı ek cetvelde verilmiştir. 

Bu yatırımlar5 Depolama, Sulama ve Enerji Tesisleri yapımında kullanıla¬ 
caktır» 

. Müteferrik su işlerine yapılacak inşaat, yatırımları 19?2 yılı ve daha 
sonrası bir arada nakit değerler olarak verilmiştir. 

Nakit değer 
işin mahiyeti   __   flOOO TL.) 
.Taşkın Koruma 350 795 

Taşkın ve rüsubat kontrolü 146 798 
Drenaj ve kurutma 14 597 

Yerüstü sulaması 50 553 

Yeraltı sulaması 4 570 

Göletler 68 452 

Toplam. . » ». * & ®» ... ». 635 165 
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BÜYÜK SU İŞLERİ İNŞAAT YATIRIMLARI 

Yatırımın Yatırımların dağılışı ( 
: 

• —a t-t O O O ) 
yapılacağı 
Vilayetler 1972 1973 1974 1975 1976 1977 VB 

sonrası 

I Çanakkale 9 500 20 000 48 000 49 000 57 000 41 884 
»t 17 351 11 889 - - - -

Balıkesir 
Bursa 

2 

2 

000 

500 
8 800 
6 000 

13 000 
8 000 

16 000 
11 725 

26 861 — 

TOPLAM 31 351 46 689 69 000 76 725 83 861 41 884 

II İzmir-Maniöa 
•Manisa 

76 000 86 103 
1 100 8 800 10 200 18 000 129 813 

Denizli~^ydin 4 000 9 500 34 843 47 500 56 000 949 929 
İzmir 14 100 17 718 - -

TOPLAM 94 100 114 421 43 643 57 700 74 000 1079 742 

|İli! Adapazarı ' 4 877 8 250 6 750 5 500 4 000 1 14 576 
Eskişehir 12 249 5 000 10 000 21 000 28 000 34 736 
Bolu 22 250 13 600 25 000 21 400 29 500 47 080 
1 
1 

1 

TOPLAM 39 

5 

376 26 850 41 750 47 900 61 500 96 392 

|iv Niğde 500 1 200 

  

11 000 11 000 9 861 — 

;Konya 11 100 6 200 13 300 13 300 14 300 15 748 
1! 28 500 23 300 39 500 48 000 60 ooo,258 869 

! " 1 500 1 100 5 300 9 300 7 287 

1 TOPLAM 36 600 31 800 69 100 81 600 91 448 274 617 

V Ankara 3 466 3 976 3 103 

   

i II 
I 150 328 221 900 60 000 7 000 7 000 9 949 
'Kastamonu 12 053 638 5 913 6 497 6 606 -

.Ankara 7 966 1 189 8 137 12 894 11 240 10 153 

ıTOPLAM 173 813 227 703 77 153 26 391 24 846 20 102 

VI İçel ı 1 627 834 2 300 15 822 _ 

i II 
| i 2 100 ! 5 553 - - -

Adana ! 9 423 - i ~ - - _ 

Adana : 78 980 58 130 24 574 32 567 -

iHatay 
i 42 194 12 475 13 236 18 000 19 276 

' 

Adana 
i 

53 656 99 045 233 825 340 699 i 540 189 376 734 
I 
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Yatırımın ya¬ 
pılacağı 
Vilayetler 

Yatırımların dağılışı ( 1 000 TL, ) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 ve 
sonrası 

VI Maraş 8 660 9 900 20 700 24 000i 29 930 
Adana 10 500 15 367 - -

TOPLAM 207 140 201 304 294 635 431 088 589 395 376 734 

VII Tokat 7 918 14 707 21 620 22 359 14 019 21 569 
II 

\ ı 250 - - - _ 

Samsun 167 268 203 822 254 813 24 8 514 162 321 553 180 
Tokat (Niksar) 2 693 2 100 2 150 2 400 3 750 5 368 
Samsun (Bafra) 2 203 2 255 4 889 10 800 25 820 291 235 
Giresan 2 170 170 - - -

TOPLAM 183 502 223 054 283 472 rn r— O £ CM 205 910 871 352 

vıu Erzincan 26 500 38 000 63 000 63 373 63 105 81 513 
Kars 9 840 19 210 41 240 49 160 41 245 71 660 
Kars 39 052 _ _ “ - -

TOPLAM 75 392 57 210 0 CM ”3- O r-\ 112 533 104 350 153 173 

IX Elazığ 10 390 32 412 . 34 250 24 300 14 901 13 000 
Malatya 25 765 24 000 31 100 16 536 - — 

Bingöl 5 250 6 600 8 050 8 750 - -

Malatya 770 
. 

- — -

Elazığ 12 815 6 812 . 

TOPLAM 54 990 69 824 73 400 49 586 14 901 13 000 

X Urfa 17 000 

  
-

„ 

Mardin 2 600 4 700 9 600 2 900 _ _ 

Diyarbakır 5 434 - - - -

İl 2 630 8 800 12 500 13 525 - -

II 43 000 109 200 224 386 304 165 324 000 1472 261 
TOPLAM 70 644 1122 700 246 486 350 590 324 000 1 472 261 

XI Edirne 2 252 3 300 3 737 . r. 

n 1 100 14 200 18 000 18 000 16 014 
II 3 600 2 400 323 - - -

Tekirdağ 520 3 300 3 906 - -- -

I TOPLAM 
t-— 

6 372 10 100 22 166 18 000 18 000 16 014 
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ı 

i 
i 
I 

' . j 
Yatırımın Yatırımların dağılışı ( 1 000 TL. ) 
yapılacağı 
vilayetler 

1972 1973 1974 1975 | 1976 1977 ve 
sonrası 

! 

xn Kırşehir j 6 700 1 100 9 900 

1 

12 835: 
xın Antalya 1 625 3 791 3 565 3 820' 
j i / 1 200 1 400 4 600 8 000 8 970 

1 
1 

" 6 300 8 800 28 175 34 440 39 285 
" 6 300 10 120 9 315 5 610 - I 
•1 840 770 656 1 200 1 229 1 
II 20 087 13 173 - - -

1 

II .140 000 84 000 260 000 260 000 142 000 

TOPLAM 176 353 122 054 306 311 313 070 299 484 142 000 

XIV İstanbul 152 000 85 000 37 000 59 000 39 846 
■ '“j 

” 1 I «1 132 000 62 000 21 500 13 000 8 632 

1  
TOPLAM 284 000 147 000 58 500 72 000 48 478 -

XV 
T 

Eskişehir ı 119 000 

— . 

66 133 - - -

XVI Elazığ 432 245 215 070 44 021 - - -

XVI] : Muş 5 600 14 200 . 17 087 12 114 — 

Bitlis 7 350 6 094 -
, 

- -

TOPLAM 12 950 20 294 17 087 12 114 J 
XVII t İsparta i 2 100 6 611 

■ 

- r 

j M 12 000 11 200 14 100 7 850 4 806 
Burdur i 4 880 7 708 - — 

İsparta İ 14 467 19 250 26 144 2760 1 844 -

TOPLAM 1 33 447 44 769 40 244 10 610 6 650 

i GENEL TOPLAM 
[ ; 
2037 974 1748 079 
L   ; __ . 

1801 108 1926 815 1 946773 
1 

4557 321 

NOTs 1- Nakit bedelin % 46’sı işçilik kabul edilmektedir. 
2- Bu değerlere etiid ve plân ile istimlâklar dahil değildir. 

Raşit HAMZAKADI 

•DSİ* i • İşletme Bakım Dairesi 
Başkanlığı 
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DPT.Hl. Plan Devresi İstihdam 

Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığın* 

l-GİBÎŞ : 
Her. turlu Sosyal güvenliğin Pevlstin görevleri arasında düşünülen asrımızdan istihdam 

bütün hükümetlerin en başta gelen meselesi olmaktadır.ülke çapında istihdam kadar 
istihdam imkanlarının bölgeler arasmdm dengeli dağıtırcııda mesele olnaktadxr.Birçok 
devlet genel istihdam imkanlarınx artırmak ve bunu bölgeler arasında dengeli dağıtmak 
gayesiyle genel bütçeden ilave harcamalar yapmaktadır. Yatının projeleri kârlılık v® 
hizmet kadar getireceği istihdam imkânları yönünden’do münakaşa edilmekte,yatırımların 
bölgeler arasxnda dengeli dağılımınım temin için özel tedbirler getirilmektedir. 

İstihdamların hükümetler için birinci derecede cıaseleler arasında sayılması devletin 
herkese geçinecek iş bulu» görevinde olmasx kadar toplumda huzur ve emniyeti içtimai 
barxşx koruma mesuliyetinden doğmaktadır.Kuvvetli bir devlet olmanın temel ş»rtx iktisadi1 
güç kadar maddi manevi bakxmdan sıhhatli bir toplum olmaktır.Sıhhatli toplumlarda fert 
maddi manevi denge içindedir.Fertler yarınlarından emindirler.İşsizlik ve geçim endişesi¬ 
ne karşı ferdi koruyacak ailenin cemiyetin yardımlarına paralel olarak devletin alacağı 

sosyal güvenlik tedbirleridir.Bu bakımdan devlet bir taraftan işsizlik sigortasını 
uygulayacak bir politikayı benimserken, diğer yandan iş imkânlarını,istihdam arttırıcı 
ekonomik tedbirleri almayı en başta gelen görev olarak yüklenir.Bu tedbirlerin ehemmiye¬ 
tini Anlamak için işsizliğin bir çok ülkede sebep olduğu huzursuzlukları bilmek kafidir. 

TÜRKİYEDH İSTİHDAM 

Türkiye'de istihdam imkânları çalışan bütün' nüfusa yeterli değildir.1968 rakaralarıyle 
çalışan nüfus 13.395.000 dir.Bunun dışında halen tarım ve diğer sektörlerde 2 milyon 

civarında işsiz olduğu ve buna her yıl yarım milyonluk ilave olduğu belirtilmektedir. 
Doğacak iş imkânları ilA ve dış ülkelere göndordrek bunların bir kısmı istihdam edilse 
bile geriye yinede büyük bir işsiz kütlenin kalacağı açıktır. 

Devrimizde işsizlik meselesini tam olarak halletmiş,iş arzı fazlası olan ülke yok 
denecek kadar azdır.Son on yılda dışardan işgücü ithal eden birkaç ülke bunun istisna¬ 
sıdır.Diğer bütün ülkeler için işsizlik müzmin bir derttir. 

işsizliğin gelişmiş ve geri kalmış ülkelerdeki görünüşü farklı olmaktadır.Gelişmiş 

ülkelerde çalışan nüfusun büyük kısmı sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam edilmişler¬ 
dir. .Nüfusun büyük kısmı şehirlerde yaşar.Ekonomide küçük bir duraklama,büyük sayıda 

insan kitlelerini işsiz olarak sokağa dökmektedir.Sınaî maliyetler ,iş gücü,istihsal, 
satış arasındaki bağ,rekabet şartları sebebiyle gelişmiş ülkelerin istihdam bünyesi 

ekonomik dalgalanmaya karşı çok hassastır.Bu işsizler ordusu cemiyet ve siyasi iktidar 
için büyük rahatsızlık kaynağı olmaktadır. 

Geri kalmış ülkelerde çalışan nüfusun büyük kısmı tarım sahasında istihdam edilmiştir 
Nüfusun büyük ekseriyeti köylerde yaşar.Tarımdaki istihdam ekonomik durumdaki dalgalan¬ 
malara karşı hassasiyeti azdır.Tarım sahası bünyesinde fazla miktarda gizi: işsiz ihtiva 

eder.Ekonomik dalgalanma bn gizli işsizlerin nisb-’tini değiştirir,fakat bu gizli işsizler 
siyasi iktidar için büyük sıkıntı oimaz.Tarım işçisinin bayatı ve düşüncesi daha denge- 

’idir»Hayat basit zaruri ihtiyaçların karşılanması şeklinde yaşama, kendi içinde yardım- 
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dıalaşmay? tenin eden örfi bir hayat mevcuttur. 

Türkiye gelişmekte olcn bir ülke olarak bir taraftan şehirleşirken diğer taraftan 
iç gücü tedricen t arından sarey*e s.’-c aktadır. Türkiye'nin istifada» bünyesi ekonomideki, 
dalgalanmalara, karşı geri kalmış ülkelerdeki kadar sağır olmadığı gibi gelişmiş ülke¬ 
lerdeki kadar dr. hassas değildir«Türkiye geçiş devresi şartlarına sahiptir.Ancak her 
yıl artar, işgücü arzı hükümetlerin önüne mühim bir mesele getirecektir.Yurt dışına 
gönderilecek kişnen koapanze edilen işgücü arzının yakın gelecekte alınacak tedbirler¬ 
le hal yoluna sokulması gerekmektedir.^abancı ülkelerdeki işçilerimiz bugün için 
rahatlatıcı bir imkân olmasına, karşılık bunun önümüzdeki yıllarda aynı şekilde devan, 
edeceğini düşünmek hatalı olur. Bu ülkelerde meydana gelecek bir ekonomik duraklar.:» 
ilk alanda sayıları bugün için yerim milyonu bulan bizim işçilerimizi işsiz bıraka¬ 
caktır.Bu bakından yabancı ülkelerdeki Türk işçileri Türkiye'nin genel istihdam mese¬ 
lesinde hassas bir nokta teşkil etmektedir.Ortak Pazar geçiş dönemi katma protokolünün 

işçilerimiz için getirdiği imkanlardan bu mevzuda fazla bir fayda beklenilısıemelidir. 
Katna protokol işçilerinize ortaklık içinde serbesf dolaşım ve süreli ikamet hakkı 

vermektedir.Baçlangıçtan beri Türkiye'nin İsrarla istediği topluluğun işçi ihtiyaçla¬ 
rının öncelikle Türkiye'den karşılanası teklifi kabul edilmemişdir.Türkiyede ve Ortak 
Pazar Topluluğunda faal işgücünün sektörler arasındaki dağılım aşağıda verilmiştir. 

X. 
TÜRKİYE ve ORTAK PAZARDA’PAAL İŞGÜCÜNÜN SEKTÜRLER ARASINDAKİ DAĞILIMI (1968 İÇİN) 

1000 Kişi 

T ’J R K İYE 0 H T A K PAZAR 

İSTİHDAM ; İSTİHDAM İSTİHDAM İSTİHDAM 
g -;KT; İpt.üîR SAYISI ORANI SAYISI ORAMI 

Tadım 9.251 ^ 69 IO.898 % 15 
Sanayi 1.585 11,8 31.^91 c,0 43.3 
İhşast 488 3.65 - -

Hizmetler 2.071 % 15.45 30.252 % 41,7 

13-595 % 100 72.641 O O 1—! vj>. 

Türkiye'de faal iş gücünün ')■> 69 gibi çok büyük bir kısmı tarımda istihdam edilmişken 
ortak pazarda bu nisbetin ‘î 15 olduğu görülmektedir.A.B.D.de ise bu değer % 5 dir. 

Görülüyorki Türkiye'nin Tarım sektöründe istihdamı arttırması mümkün değildir.Tam 

tersine bu sektördeki fasla işgücünü süratle sanayi ve hizmetlere kaydırma durumundadır« 

TÜRKİYEDE İSTİHDAMI ARTTIRACAK TEDBİRLER 

1-Teknoloji üeçiMi ; 

Tarım ve Sanayi sektöründe az makin», çok insan kullanarak istihdamı arttırma yönünde 

temayüller mevcuttur.Böyle bir politik» benimsenmesi Türkiye'nin sanayileşmesi için 
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cıütıkün tehlikeler doğurur.Kısaca özetlersek ! 

a- ^ir hizrıetin veya malın üretimi kadar maliyet ve kalitesi de mühimdir.Sanayileşmenin 
bu sahalarda getirdiği yenilikler maliyetleri düşürmekte kaliteyi arttırmaktadır.Tür¬ 
kiye' de işgücünün ucuz görünmesi aslında aldatıcıdır.Zira prodüktivite düşüklüğü 
sebebiyle aslında işçilik maliyeti yüksek olmaktadır.Türkiye’nin kendine has özel 

maliyetlere dayalı bir sanayi kurması yaşatması düşünülemez.Rekabet edemez.Hele Ortak 
Hazar'a katıldığımız bir devrede bu tamamen imkânsızdır.19.Asır başında bilhassa 
dokuma sanayiiniain çöküşü Avrupa'da dokutıa imalindeki makinalı-teknolojik gelişme 
neticesinde fiatların düşmesi ve rekabet ederaeminıizdir. 

b- Çok insan kullanan üretim tarzımız benimsenmesi neticesinde modern raakina ve teçhi¬ 

zattan uzak kalmış»bunlara ait teknoloji talep olmadıkça yurdumuzda gelişmez. 

Netica olarak teknolojide en son gelişmeleri uygulamak zaruridir.İstihdam için teknolo& 
jiden fedakarlık yapılamaz.* 1 

2-Süratli Sanayileşmek : 

Sanayileşmek Türkiye'nin kalkınmasında tek çıkar yoldur.İstihdamında ancak sanayileşme 
ile halli mümkündür. 

Süratle sanayileşebilmek için alınması icabeden tedbirler şunlardır. 

a- Türkiye'nin halen hacı madü» olarak sattığı veya hiç satmadığı madenlerini proje boyunda 
ele alıp bunları yarı mamul veya maâıul halde iç ve dış pazarlara arzedecek tesisler 
kurmak, 

b- Halen dayanıklı tüketim mallarında vc yatırın nallarında ithalatı ikame edecek ve 

ihracata dönük tesisler kurmak sınai tüketim nallarında ise dış pazarlar» açılacak 
tesisler kurmak.Sadece yatırın nalı makine, ve teçhizat ihtiyacı üçüncü plan döneminde 

milyar 1.olacaktır. 

c- Türkiye’nin orman varlığını değerlendirebilmek için orman ürünleri sanayini kurmak, 

d) Türkiye'de Bölge planlamasına gitmek,küçük yerleşme bölgelerine kadar bölge planlaması 
etüdü yaparak,bölgedeki üretimi değerlendirecek,sınai manul hale getirecek veya bölge 
ihtiyaçlarını karşılayacak sınai tesisler kurmak.Bu sayede bölgedeki sermaye imkânla¬ 
rının yatırırlara yönelmesi mümkün olacak ve halk yerleştiği bölgede iş imkanlarına 

kavuşacak,büyük şehirlerin gecekondu,iskân meselesi hafifleyecek.Son yıllarda buna ör¬ 
nek olacak küçük projeler ortaya çıkmıştır. 

bölge planlanası iller seviyesinde ele alınrrAİı,Vilayet,^zel İdare,belediye ve ticaret 
Odalarsrjn işbirliği' sağlanmalıdır.Bu sayede bilhassa gıda,meşrubat mevzuunda birçok 
mahalli teşkilat kurulabilecektir.uer bölgedeki üreticinin,köylünün malı değerlenmiş 
olacaktır. 

a- Süratli sanayileşmek için faydası denenmiş teşvik tedbirleri mutlaka uygulanmalıdır. 
Aksi halde toprağa ve ticarete bağlı sermayeyi ve insanı sanayie kaydırmak mümkün 
olmayacaktır.Sanayie geçen ilk nesil olduğumuzu daima hatırlayarak bu geçişi kolaylaş¬ 
tırmak teşvik etnek şarttır. 
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3- İhracatı teşvik edebilmek için.pazarlama bilgisine sahip elemanlar yetiştirilmeli¬ 
dir.Sınai mamullerde ve yaş raeyv* ve sebzede dış pazarların istediği malları oraya 
ulaştıracak insan-üretiö-ar.ıbnla j-depo-iualat zinciri mutlaka bulunmalıdır. 

k- İş içinde eğitine önem verilmelidir.Vasıflı,müstahsil insan yetiştirmek esas olmalı¬ 
dır .Tarımdaki insan gücünü sanayi ve hizmetlere kaydırabilıuek için bu şarttır. 

El sanatları,süs eşyası imalat ve pazarlaması geliştirilirse Türkiye bu sahada büyük 
bir ihraç imkânına safcip olur, 

YAIIRM-İSTİKDAM-ORAN 

Alt sektörler için ^atırıu-istihdam -Oranları her biri alt sektör için 1968-1971 
devresinde DPT-TUD tarafından l'eşvik belgesi verilen yatırım projelerinden çıkarı¬ 
labilir.Bu projelerin dökümü DPT ılO^h-TUD :l8 nolu ve Nisan 1971baskı tarihli 
"Yatırımları ve İhracatı Teşvik Tedbirleri ve Sonuçları"isirali kitabin 173,17^, 
175,176 ve 177*sayfalarındaki tablolarda verilr.ıişdir. 

Saygılarımla 

DPT,İstihdam özel İhtisas Komisyonunda 
Hakina Mühendisleri Odası Temsilciği 

Cevat AYHAN 
Kak.Yük.Müh 
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İSTİHDAM-İŞGÜCÜ SORUNU 
ÜZERİNDE GÖRÜŞLER 

Hazırlı yanlar 

Cengiz AKIN Dr.Mehmet HEMŞİNLİOĞLU 
Ziraat Yük.Mühendisi Ziraat Yüksek Mühendisi 

1- BBYP VE İBYP'da YATIR D.1! VE İSTİHDAM DURUMU i 

İBYP da istihdam bakımlı bir faktör olarak düşünülmüş¬ 
tür. Diğer deyişle»ekonominin hızla gelişmesine paralel olarak 

istihdamında hızla artacağı var sayılmıştır. Bu görüşe ilk 

planda itiraz edilebilir.Çünkü, hızlı bir ekonomik büyüme 

mutlak olarak yüksek bir istihdamı gerektirecek değildir. 
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Aynı kapital yatırımı değişik istihdam olanakları sağlar. 

Hatta tarımda olduğu gibi,bazı yatırımlar istihdamı olum¬ 
suz yönde etkiler. Örneğin: Tarımda teknolojik gelişme 
büyük çapta makinalaşma yönünde olursa istihdamı artır¬ 

mamakta, aksine düşürmektedir. 

Bu nedenle,yatırımlar üretim artışı ve istihdam açı¬ 

sından da ele alınmalı kalkınmada uygulanacak metodlarda 

istihdamın artışı ön planda tutulmalıdır. 

BBYP de sanayi sektörü ekonomik gelişmede sürükleyici 

sektör olarak ele alındığı halde istihdam açısından aynı 

objektifin dışında kalınmıştır. Tablo:l de 1963-67 yılla¬ 

rı arasında planda öngörülen ve gerçekleşen istihdam durumu 

görülmektedir. 

Tablo:1 (Bin Kişi) 

BBYP da öngörülen Gerçekleşme Park 

Sayı % Sayı * 
Tarım 700,0 33,2 213,1 17.5 - 486,9_ 

Sanayi 316,0 14,9 375,5 30,9 59,5 

Hizmetler(İnşaat 
dahil) 1.094,0 51,8 626,8 51,5 -467,2 

Toplam 2.110,0 100,0 1.215,4 100,0 - 894,6 

Kaynak: Kalkınma Pİânı İkinci” Beş Yıl, 1968-72 S:130 
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Tabloda görüldüğü gibi, BBYP da toplam istihdam artışı 
2.110*000 ve sanayi sektöründe ise 316.000 ile genel istihdam 

artışının yüzde 14,9 u olarak ön görülmüştür. Ancak, BBYP'da 

istihdam olanağı 1.215.400 kişi kadar olduğu ve sanayi sektö¬ 

ründe istihdam artışı ise plânda öngörülenden 59.500 kişi fazla 
olarak gerçekleştiği halde sanayi sektöründeki istihdam artışı 

toplam istihdam artışının yüzde 30,9 u olmuştur. 

Diğer taraftan ülkemizde BBYP(l963-67 yılları arasında) 
döneminde yılda ortalama işgücü arzı 400.000 kişi artmıştır. 

Sanayi sektörünün beş yıl içinde gerçekleştirdiği istihdam 

artışı ise yıllık işgücü artışının altında olmuştur. 

Diğer taraftan, aynı tablo'da tarım ve hizmet sektörle¬ 

rinde istihdam artışı plân hedeflerinin altında kaldığı görül¬ 
mektedir. Tarım sektöründe 700.000 ve hizmetler sektöründe 

1.094,000 kişilik istihdam planlandığı galde tarımda işgücü 

istihdamı 213.100 ve hizmet sektöründe 626.800 olmuştur. 

Bunun başlıca nedeni, BBYP döneminde bu iki sektörde ya¬ 

tırımlar ile istihdam arasında uygun bir plâîılamanın yapılama¬ 
mış olmasıdır. Tablo; 2'de BBYP döneminde sektörlere göre yapı¬ 

lan yatırımların gerçekleşme durumu ile istihdamda gerçekleşme 
durumu görülmektedir. 
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Sektörler BBYP Yatırımların BBYP istihdsoıaa 
gerçekleşme İ° 8i gerçekleşme si 

Tarım 73,35 30,44 

Sanayi 92,62 118,82 

Hizmetler(İnşaat 
' dahil) 98,62 60,58 

Toplam... 93,55 57,60 

Tabloda görüldüğü gibi,tarım sektörü yatırımları yüzde 

73,35 oranında gerçekleştiği halde istihdam yüzde 30,44 ora¬ 

nında »hizmetler sektörü yatırımları yüzde 93,55 oranında ger¬ 

çekleştiği halde istihdam yüzde 60,58 oranında gerçekleşmiş¬ 
tir. 

BBYP da sektörler arasında yatırımlarla, istihdam ara¬ 

sındaki ilişki tablo:3 de görülmektedir. 

Tablo:3  (1965 Yılı Fiatları) 
Sektörler BBYP yatırım 

miktarı(l mil¬ 
yon TL.)l/ 

BBYP istihdam 
miktarı(Bin 
kişi) 

Kişi başına 
yatırım 
miktarı(TL.) 

Tarım 9.309,4 213,1 43.685,5 

Sanayi 19.378,1 375,5 51.606,1 

Hizmetler (in¬ 
şaat dahil) 34.475,2 626,8 55.001,9 

Toplam... 63.662,2 1.215,4 52.375,0 

Kaynak l/l968 yılı programı S.29 
2/Kalkmma Planı İkinci Beş Yıl 1968-72 S:130 



“107- 

Tabloda görüldüğü gibi, tarımda bir kişiye istihdam 

yaratmak için kişi başına yatırım miktarı 43.685,5 lira 

olduğu halde sanayi sektöründe 51.606,1 lira ve hizmet 

sektöründe 55.001,9 lira olmuştur. 

İBYP'da tarım yatırımları 16,9 milyar lira olacağı 
ve aynı devrede tarımda iş gücü talebinin 852.000 kişi ar¬ 

tacağı öngörülmektedir. Ayrıca, İBYP’da toplam tarım yatı¬ 
rımlarının payı yüzde 15,2 olduğu halde istihdam artışın¬ 

daki payı yüzde 36,8 olarak tahmin edilmiştir. Burada önem¬ 

li üç nokta vardır. 

1. BBYP da 9,17 milyar liralık tarım yatırıma karşılık 

ancak işgücü talebinde 213.100 kişilik artış sağlandığı halde 
İBYP de yatırım miktarında (BBYP’na göre) ancak yüzde 85 ar¬ 
tışa karşılık istihdamda yüzde 300 artış ön görülmüştür. 

2. İBYP'da tarım sektöründe istihdam konusunda plân 
hedefleri gerçekleşmediği taktirde bu durum, tarım sektörünün 

istihdamy yaratma kapasitesinin düşük oluşundan değil tahmin 

hatasından ileri gelmiş olacaktır. 

3. Buna rağmen, tarım sektörü yatırımları diğer sek¬ 

törlere göre çok düşük seviyede olmasına rağmen istihdamda 

önemli bir yer almaktadır. 
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2. TARIM SEKTÖRÜNDE BAŞLICA İŞSİZLİK SORUNU GİZLİ 
İŞSİZLİK DEĞİL MEVSİMLİK İŞSİZLİKTİR. 

İBYP döneminde bütün sektörlerde öngörülen istihdam ger
çekleştiği takdirde tarım sektöründe 1967 yılında 910.000 

olan gizli işsizlik 1972 sonunda 113.000'e inecektir. Fakat 

tarım sektöründe en büyük istihdam sorunu mevsimlik işsizlik-, 

tir. Tarım Sektöründe istihdam durumu Tablo s 4 de görülmektedir 

Tablo:4 

1967 Yılı 
Temmuz 
Ağustos 

Aralık 
Şubat 

1972 Yılı 
Temmuz Ocak 

Ağustos Şubat 

Tarımda işgücü arzı 10.083 10.083 10.138 10.138 

Tarımda işgücü ihtiyacı 9.173 2.283 10.025 2.452 

Kullanılmayan işgücü 910 7.800 113 7.686 

Kullanılmayan işgücünün 
toplam arzı oranı 9,0 77,3 1,1 75,8 

Kaynak; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı S:... 

Tablo'da görüldüğü gibi, mevsimlik işsizlik tarımda 

İstihdamın en düşük olduğu Aralık-Şubat aylarında 1967 yılın

da 7.300.000 iken 1972 yılında ancak 7.686.000’a düşmektedir. 

Buna göre,i kinci beş yıllık plânda tarım sektöründe gizli 

işsizlik büyük çapta azalacağı fakat mevsimlik işsizlikte 

önemli bir değişme olmıyacağı anlaşılmaktadır. 



Mevsimlik işsizlik tarım ürünleri üretiminin mevsimlik 

olup "belirli bir zamanda yapı&mak mecburiyetinde olmasından 

ileri gelmektedir. Ancak tarım işletmelerinde yalnız bitki 

yetiştiriciliği yapılsa bile ekim,bakım ve hasat zamanları 

farklı bitkiler yetiştirmek işi yıl içinde belirli zamana 

sıkıştırmamak bakımından çok önemli dir.. Mevsimlik işsizlik 

bütün tarımsal işletmeler için söz konusudur. Yalnız, üre¬ 

timi iklim,pazar ve işletme şartlarına uygun olarak çeşit¬ 
lendiren işletmelerde mevsimlik işsizlik süresi kısalır. 

Ancak, ülkemizde tarım arazisitin 2/3 ünde kurak ve 
yan kurak şartları hakimdir. Bu nedenle 1969 yılına göre, 

8.824.000 hektar arazi her yıl nadasa bırakılmakta ve ürün 

alınan saha 18.919.000 hektara düşmektedir. Bunun yanında 

iklimin olumsuz etkisi nedeniyle bu geniş sahada hububat eki¬ 

mi yapılmaktadır. Hububat üretimi yapılan işletmelerde ise 

yılın belirli aylarında (4-5 ay) iş vardır. Diğer aylarda 
iş olanakları sınırlıdır. 

3» TARIMDA İSTİHDAM SORUNU NASIL ÇÖZÜMLENEBİLİR; 

Tarımımızda gerek üretim artışı, dolayısıyla ekonomik 

gelişme ve gerekse istihdam açısından büyük bir potansiyel 

vardır. Düne kadar tarımımızda üretim artışı ve istihdam 

olanakları geniş çapta tarım arazisinin genişlemesine bağlı 

kalmıştır. Ancak,bundan böyle tarım arazisinin mutlak an¬ 

lamda genişleme olanağı kalmadığı için mevcut toprak kaynak¬ 

larını daha rasyonel şekilde kullanarak ve entansiteye giderek 

üretimi artırmak ve istihdamı geliştirmek zorunluluğu, vardır. 



Bu gün için üretim artışında ve istihdam konusunda 

sulama büyük olanaklar sağlayan yatırım bekliyen en büyük 

kaynaktır. Ülkemizde tarım arazisinin yüzde 96 sında üre¬ 
tim artışını sınırlayan faktör su olduğundan sulama üretim 

artışında ve diğer üretim faktörlerinin etkinliğini artır¬ 

mada büyük rolü vardır. Bugün ileri ülkelerde uygulanan 

sulama metodları ile kuru araziye göre 4-5 kat gelir artışı 

beklenebilir. Ülkemizde bilhassa iklim ve toprak şartları 
uygun.olan Akdeniz ve Eğe Bölgelerinde bir yılda 2 ve hatta 

3 ürün yetiştirerek geliri ve istihdam olanaklarını daha 
fazla artırmak mümkündür. 

Ayrıca,kuru tarım şartlarından suüıu tarım şartlarına 
geçiş ile ortalama istihdam 4 kat artmaktadır. Bunların ya¬ 

nında sulama olanakları sayesinde yıl içinde değişik ürünler 

yetiştirerek tarımımız için en önemli istihdam sorunu olan 
   -

mevsimlik işsizliği asgari hadde düşürebiliriz. Ülkemizin 
2/3 ünü kaplı yan kuru tarım bölgelerinde ise sulama sayesin¬ 
de nadasın kaldırılması ile her yıl ürün alınan sahalar ar- 
t— ' w ' ' 

tacaktır.Bu nedenle sulama tarımımızda üretim artışında ve 

istihdam açısından büyük bir potansiyele sahiptir. 

Sulama olanakları yanında tarımda istihdam yaratmak ba¬ 

kımından şu tedbirler düşünülebilir. 
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1. Entansif hayvancılık 
2. Köylü El Sanatları 

3. Köy Sanayii 

4. Tarıma dayalı aanayii 

Yatırımlarının tarım bölgeleri içinde kurulması 

5. Köy kalkınması çalışmalarının geliştirilmesi 

4- SULAMA POTANSİYELİ İLE BBYP ve tBYP'LARDA SULAMA 

HEDEFLERİNtW KARŞILAŞTIRILMASI t 

Ülkemizde 1969 yılında mevcut 27.743.000 hektar tarım 
arazisinin topografik yapı itibariyle 16.690.335 hektarı 
sulamaya müsaittir.Halen yapılmış arazi tasnif etüdlerine 

göre bu sahanın yüzde 74'ü veya 12.507.000 hektarı sulana¬ 

bilir niteliktedir. Ancak havzaların su olanakları göz önünde 

tutulduğu takdirde (pahalı tesisler ve yağmurlama gibi pahalı 
teknolojide göz önünde alındığında) sulanabilecek arazi potan¬ 
siyeli 3,_5 milyon hektar olmaktadır. BBYP sonunda sulanan arazi 

genişliği(l milyon hektarlık köy sulamaları dahil) 1,5 milyon 
  - —— ' 

hektardır. BBYP'da ülkemizde 515 hektar arazinin sulanması ön¬ 

görülmüştür. Bu program 444.000 hektar şebeke inşaatı olarak 

gerçekleşmiştir. Fakat sulamaya fiili anlamda açılan sahanın 

genişliği 200 000 hektar olmuştur. İBYP'da ise 392.000 hektar¬ 
lık bir arazinin sulanması plânlanmıştır. 

Ülkemiz sulama olanakları göz önüne alındığında BBYP 
ve İBYP'larda sulanacak arazi genişliklerinin çok yetersiz 
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olduğu görülmektedir. 1967 yılına göre sulamaya açılan 

arazi dışında 7 milyon hektarlık sulama potansiyeli vardır. 

İBYP'da sulanacak arazi hedefi gerçekleştiği taktirde yıl¬ 
da ortalama 80.000 hektarlık bir arazi sulanmış olacaktır. 
Bu durumda ÎBYP'nin yıllık sulama hedefi esas alındığında 
bütün sulama olanaklarından faydalanılabilmek için 90 yıla 
ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

5. TARIM YATIRIMLARI ARTIRILMALI? 

Nüfusumuzun yüzde 61'i kırsal bölgelerde yaşamakta ih¬ 

racatımızın yüzde 80 ini tarım ürünleri teşkil etmekte, ve 
Milli gelirimizin yüzde 35'i tarımdan gelmektedir. 

Tarımda nüfus yoğıınluğu ve sermaye eksikliği nedeniyle 

gelir seviyesi çok düşüktür.Sanayi Sektöründeki gelir sevi¬ 

yesi tarım sektörünün 3-4 katı yüksektir. 

Bunların yanında BBYP döneminde fert başına düşen ya- 
•m,- ■—  — ■—*“ ” 1 

tırım miktarı tarım sektöründe 450 lira iken tarım dışı 

sektörlerde 4.745 lira olmuştur. 

Sektörler arasındaki yatırım miktarlarındaki bu denge 

böyle devam ettiği taktirde tarım ile tarım dışı sektörler¬ 

deki fert başına düşen gelir farklılıkları daha fazla arta¬ 

caktır. Bu dengenin daha fazla bozulmaması ve ayrıca, 

v 

1. T&rlmin diğer sektörlere kaynak yaratması, 

2. Sanayi'ye ham madde sağlaması, 

3. * İhracat gelirini artırması 
4. Yüksek seviyede istihdam sağlaması 
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için tarım yatırımlarının artırılması şarttır. 

BBYP'da öngörülen tarım yatırımlarının tüm yatırımlar 

içindeki payı yüzde 17,7 iken İBYP’da malesef yüzde 15,4 
düşmüştür.Ancak tarımda yıllık yatırımlarının genel yatırım 
içinde payının en az yüzde 20-25*e çıkarılması şarttır. Ta¬ 
rımda sağlanacak bu yatırım hacmindeki artiş bilhassa sulama 

yatırımlarında olmalıdır. 
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İstihdam-İnsangücü Özel İhtisas 
Komisyonu Çalışması Konusunda* 

a. Temenniler, 

-Bir kalkınma planının aracı insan olduğu gibi bu 

insan o planın hedefi ve ruhudur da«Her eğitim ve yetişim 

derecesinden uygulayıcılar planda kendi tasvirlerini görme¬ 

li,plan içinde durumlarını iyiye götürecek belli işaretle¬ 
me muhakkak rastlamalıdırlar. 

II nci Planın "1968-1972 döneminde istihdam yaratmak 

ekonominin hızla gelişmesinin bir sonucu olarak ele alınacak, 

istihdam konusu genel kalkınmanın dışında bağımsız bir amaç 

olmayacaktır" ifadesi uygulayıcının zihninde daha girişte 

aÇı sorular yaratmış bulunmalıdır. 

Eldeki imkânlara göre nüfus durumu ve işsizlik derecesi 

genel olarak ve iller itibariyle ortaya konmalı, onunla 

savaş cehdi çok açık surette gösterilmelidir. 

- İnsanın tahlili planın (yıllık programların da) 
başında yapılmalıdır (Bu temenniye Komisyon raporunda 
yer verilmesini isteriz). 

- 11.nci planda biribirinden ayrılmış istihdam ve 

insangücü konuları birlikte işlenmelidir.(Nihayet gaye 
bir istihdam dengesine, tam çalışmaya ulaşmalıdır). 

- İşgücü talebi,arzı ve işgücü açığı tahlilleri»il¬ 
lere , sanayilere ve imkân ölçüsünde onlar içinde mesleklere 
göre verilmelidir(Bütün bir yurt çerçevesinde ortaya konan 
toplam rakamlar doyurucu olamamaktadır, yetiştirmeci teşek¬ 
küllere hiç ışık tutmamaktadır). 
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Tarım dışı işkollarında kurulu işyerlerinde yıllık 
işçi ihtiyacı İş ve İşçi Bulma Kurumunca $1,9-2,1 bulunmak¬ 
tadır.Yeni açılacak olanların istihdam hacmi ile bunların 
birleştirilip illere göre ihtiyacın saptanmasının olanak- 

lılığı ve gerçekçiliği üstünde durulmalıdır. 

b. Teşkilat teklifi, 

-Plan(ve programlar) hazırlanmasında çok defa 
sadece nüfus sayımı sonuçlarına dayanılması eserin kuvvetini 
azaltmaktadır. Nüfus sayımı rakamları temel olmalı,fakat 
Devlet Planlama Teşkilâtı talebine göre yapılacak olan Çalış¬ 
ma Bakanlığı ve ona bağlı İş ve işçi Bulma Kurumu(Daha isa¬ 
betli adı ile İstihdam İdaresi) bilgi derlemeleri bunu tamam¬ 
lamalıdır. 

Halen Çalışma Bakanlığında bir İnsangücü Ünitesi kurul¬ 
mamıştır. Bu görev tamamen teknik bir teşekkül olan İş ve 
İşçi Bulma Kurumuna yönelmektedir(Bugün Kurum merkezde ve 
illerdeki 1698 personeli ile .9,4 milyon nüfusla zayıf temas 
halinde bulunmakta, 1,8 milyonluk İstanbul'a 121 ve 905 bin¬ 
lik Ankara'ya 58 personellik birer Şube ile hizmet ulaştır¬ 

mağa çalışmaktadır). Devlet bünyesinde bir Çalışma Bakanlığı 
ve bir İstihdam İdaresi vardır. Öyle ise bunlara imkânı ver¬ 
mek, onlardan da görev istemek gerektir(Hem müesseseleri bulun¬ 
durmak,hem de ezcümle istatistik toplamada ve meslekî yetiş¬ 

tirmede onlardan faydalanmamak ieraftır-burada bir kısım döngü 

devam etmektedir-Devlet Planlama Teşkilâtının bize verilen do¬ 

kümanları içinde sadece dışarı giden işçilere ait sayıların 

kaynağı Kurumdur). 
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c. Müzakere düzeni, 

- I inci planın ve bütün programların incelenmesi zaman 

alacağına göre Komisyonca II nci Beş YiHik Planın İstihdam 
ve İnsangücü kısımları gözden geçirilip,gerçekleştirilmiş 
olan veya o yolda bulunulan hedefler de zikredilerek III üncü 

Plan için uygun teklifler iki Plan arasında bağ koparılmaksı- 
zm ortaya konabilir. 

d. Toplantı usulü, 

Alt komiteler kurulmak istenirse,"İstihdam-insangücü 
sorunu hakkında özel ihtisas komisyonuna açıklama"dokümanın- 
daki"îstihdam-insangücü konusunda ilgi alanları listesi" nin 
4.Mevcut işgücünün verimli kullanımının sağlanması, 5.İşgücü¬ 
nün korunması ve verimliliğinin artırılması ve 8.gönüllü y61- 
larla nüfus artış hızının azaltılması dışındaki konuların gö¬ 

rüşülmesinde bulunmayı dilerdim. 

Dr.İsmail Arı kan 
İş ve İşçi Bulma Kurumu 
Gn.Md. de Şb.Müdürü 
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İstihdam politikası hakkında 122 numaralı 
Sözleşme 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre’ye 
davet edilerek orada 17 Haziran I964 de kırk sekizinci toplantısını ya¬ 
pan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının, tam çalışmanın ve yaşama ee 
viyelerinin yükseltilmesinin gerçekleştirilmesi ile ilgiji programlar*» 
muhtelif dünya milletlerince uygulama alanına konulmasına yardımda bu¬ 
lunması esas yükümlülüğünün Piiadelfiya Beyannamesinde kabul edildiği hu 
susu ile Teşkilât Statüsü giriş kısmının işsizliğe karşı savaşı ve uygun 
yaşama normları sağlayacak bir ücretin garanti edilmesini esas aldığını 
göz önünde tutarak; • 

Diğer yandan Piiadelfiya Beyannamesi uyarınca, ekonomik ve malt 
politikaların istihdam politikasına olan etkilerini "ırk, inanç ve cin¬ 
siyetleri ne olursa olsun, bütün insanlar maddî ilerlemelerini ve mane¬ 
vî gelişmelerini serbestlik, şeref ve haysiyet, ekonomik güvenlik için¬ 
de ve eşit şanslarlatakip etmek hakkına sahiptirler" yolundaki esas he¬ 
def ışığında tetkik ve takip etmenin Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına 
ait bulunduğunu nazarı itibara alarak; 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin "herkes çalışma; işini ser 
bestçe seçme, âdil ve tatmin edici çalışma şartları ve işsizliğe karşı 
korunma hakkına sahiptir" yolundaki esasını göz önünde tutarak; 

İstihdam politikası ile doğrudan doğruya ilgili bulunan mevcut 
milletlerarası sözleşmeler ve tavsiyeler, hususiyle İstihdam Servisi 
hakkında sözleşme ve tavsiye, 1948, mesleğe yöneltme hakkında tavsiye, 
1949» meslekî yetiştirme hakkında tavsiye, 1962, aynı suretle farklı 
muamele (istihdam ve meslek) hakkında sözleşme ve tavsiye, 1958 hükümle» 
rini not ederek; 

Bu esasların, üretken ve serbestçe seçilmiş tam çalışma üzerine 
kurulacak ekonomik gelişmeyi sağlamaya matuf daha geniş bir milletler¬ 
arası programın metni içinde yer alması gerektiğini düşünerek; 

Toplantı gündeminin sekizinci maddesine dahil bulunan istihdam 
politikası ile alâkalı muhtelif tekliflerin kabulüne karar verdikten 
sonra; 

Bu tekliflerin bir milletlerarası sözleşme şeklini almasını ka¬ 
rarlaştırarak; 
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1964 yılı Temmuz ayının dokuzüneu günü, İstihdam Pelitikası hak- 
"kanda. 1964 Söz! oşmaai -adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul 
eder; 

Madde 1 

1- Ekonomik gelişmeyi ve genişlemeyi teşvik etmek, yaşama sevi¬ 
yelerini yükseltmek, işgücü ihtiyaçlarına cevap vermek ve işsizlik ve az 
çalışma problemini çözmek üzere,her %e esas gaye olarak, üretken ve ser¬ 
bestçe seçilmiş tam çalışmayı gerçekleştirmeye matuf, faal bir politika 
tesis edecek ve uygulayacaktır. 

2- Söz konusu politika: 

a) Çalışmaya hazır olan ve çalışmak isteyen bütün şahıslar için iş bu<*> 
lunmasını, 

b) Bu işin imkân nisbetinde üretken olmasını, 
o) İşin serbest seçiminin »lagan bulunmasını ve ırkı, rengi, cinsiyeti, 

dini, politik kanaati, milliyet kökü yahut sosyal menşei ne olursa 
olsun her işçinin durumuna uygun bir işe girebilmek için gerekli va¬ 
sıfları kazanması ve bu işde vasıfları ile beraber kabiliyetlerinden 
faydalanması hususunda bütün imkânlara sahip olmasını, 

»ağlamaya doğrulmuş bulunacaktır. 

3- Söz konusu politika ekonomik gelişme merhale ve seviyesini, 
aynı suretle istihdam hedefleri ile diğer ekonomik ve sosyal hedefler 
arasında mevcut münasebetleri göz önünde tutacak ve millî şartlara ve 
âdetlere uydurulmuş metodlarla uygulanacaktır. 

Madde 2 

Her Üye, memleket şartlarına uydurulmuş metodlarla ve bunların 
elvermesi nisbetinde: 

a) Ahenkli bir ekonomik ve sosyal politika çerçevesi içinde, birinoi 
maddede ifade olunan hedefler© erişmek üzere kabulü gerekecek ted¬ 
birleri tayin edecek ve aksamadan tşkrar gözden geçirecek; 

V * 3 

b) İcabında programların hazırlanması da dahil olmak üzere, bu tedbir¬ 
lerin uygulanması için gerekli sayılacak esasları koyacaktır, 

Madcıe 3 

Bu sözleşmenin uygulanmasında, alınacak tedbirlerle alâkalı çev 
relerin temsilcileri ve özellikle işverenlerin ve işçilerin mümessille¬ 
ri ile istihdam politikaları konusunda, teorübe ve mütalaalarından ge¬ 
niş şekilde faydalanılması, onların bu politikaların ortaya konmasında 
tam işbirliği yapması Ve bu politikalar için bütün destekleri sağlamaya 
gardım etmeleri bakımından istişarelerde bulunulacaktır!. 
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Madde 4 

Bu sözleşmenin lgenin -onama. bol galeni Mil Lot İregaraa ı. Çalışma Siiro- 
-*U CUmel î'liidüjattine--göndoi'üeoek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde 5 

1- Bu sözleşme, ancak onamaları Genel Müdür tarafından tescil edil 
miş olan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Üyelerini bağlayaoaktır. 

2- Sözleşme, Genel Müdür tarafından iki Üye onamasının teBCİl edil 
nesi tarihinden itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girecektir, 

3- Daha sonra bu sözleşme, her Üye•hakkında, kendisinin onama bel 
geainintescilinden on iki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde 6 

1- Sözleşmeyi onayan her Üye, onu ilk yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren on yıllık bir devre bitiminde, Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Genel Müdürüne göndereceği ve onun tarafından tescil olunacak bir bildiri 
ile feshedebilir. Fesih tescil tariuinden ancak bir yıl sonra hüküm ifade 
edecektir. 

2- Bu sözleşmeyi onamış olup da, daha önceki fıkrada yazılı on 
yıllık dovrenin bitimini takip eden bir yıl içinde bu maddeye göre onu 
feshetme ^etkisini kullanmayan her Üye yeniden on yıllık bir sûre için 
bağlanmış olacak ve daha sonra bu sözleşmeyi her on yıllık devre bitin¬ 
se bu maddede gösterilen şartlarla feshedebilecektir. 

Madde 7 

1- Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Teşkilât Üyoleri 
tarafından kendisine bildirilen bütün onama ve fesih tescillerini Mil¬ 

letlerarası Çalışma Teşkilâtının bütün üyelerine tebliğ edecektir. 

2- Kendisine bildirilen ikinci onamanın tescilini Teşkilâtın J/e 
lerino bildirirken, Genel Müdür bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih 
hakkında da Teşkilât Üyelerinin dikkatim çekecektir. 

Madde 8 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıki maddeler 
uyarınoa tescilini yapmış bulunduğu bütün onamalar ve bütün fesih beyan¬ 
ları hakkında tam bilgileri Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 102 nci 
maddesi gereğinoe, tesoil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sek¬ 
reterine ulaştıracaktır. 

Madde 9 

Zarurî görülecek her sefer, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yöne¬ 
tim Kurulu bu sözleşmenin uygulanması hakkında Genel Konferansa bir ra¬ 
por sunacak ve onun tamamen veya kısmen tadili konusunun Konferans gün¬ 
demine konulup konulmamasını inceleyecektir. 



-120-

Mad.de 10 

I» Konferansın bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren 
sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni sözleşmede başkaoa hilkîim 
takdirdes 

Tadil getiren yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması, tadil 
edici yeni sözleşmenin yürürlüce girmiş olması kaydiyle, bu sözleş- 
meninyukarıdaki 6 noı madde hükümlerine bakılmaksızın, derhal ve ken 
diliğinden feshini tazammun edecektir. 

b) Tadil eden yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, 
bu sözleşme Üyelerin onamasına artık açık bulunmayacaktır. 

2- Bu sözleşme, onu onamış olan ve tadil getiren sözleşmeyi ona¬ 
mamış bulunan üyeler için her hald® bu şekli ve muhtevası ile yürürlükte 
olmaya devan edecektir. 

Madde 11 

Bu sözleşmenin fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde mu¬ 
teberdir. 

(Tercüme İş ve İşçi Bulma 
Kuruntunda yapılmıştır) 
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