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ÖNSÖZ 

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 
166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile yıllık programların hazırlanması, 223 
sayılı . Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 
görevleri arasındadır. 

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
ikinci, Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, halen 
uygulanmakta olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara 
ilave olarak, piyasa ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili 
rol oynamıştır. 

1990-1994 dönemini kapsayacak olan Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı'nın, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam, üyelik 
için başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa 
mekanizmasının daha fazla etkinlik kazandığı ve KIT’leri 
özelleştirme çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu 
Plan için yapılan Özel ihtisas Komisyonu çalışmalarını daha da 
önemli bir hale getirmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince "Özel ihtisas Komisyonları" kurulmuştur. 

Özel ihtisas Komisyonları, iktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma 
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teşkilatına, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır. 



özel îhtisas Komisyonu çolışmoları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır. 

özel îhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek 
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür. 

Özel îhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin 
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır. 

Özel îhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla 
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 

konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir. 

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan Özel îhtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz. 
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I. GÎEÎŞ 

Yirmibirinci yüzyıla geçmeye hazırlandığımız su günlerde, 
gelişmiş ya da gelişmekte olan tün ekonomilerin ortak problemi issizliktir, 
issizliğin tanımı günümüze değin büyük değişiklik göstermiştir. Yıllar önce 

issiz; yeteneksizliğinden dolayı meslek edinememiş veya geçimsizliği 
nedeniyle is bulamamış, vaktini bosa geçiren haylaz kisi olarak 

tanımlanmakta iken, bugün isi olmayan, cari ücretle çalışmaya hazır ve iş 
arayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda, issizlik için bir tanım 
vermek gerekirse "Çalışma istek ve gücünde olan ancak piyasadaki cari ücret 

ve mevcut çalışma koşullarına razı olmasına ragmen, uygun bir is bulamayan 
kişilerin durumu” alarak ifade edilebilir. İssizlik genel olarak iki ayrı 
sınıfta incelenir. Bu sınıflamada issizlik; gizli issizlik ve açık issizlik 

olarak birbirinden ayrılmaktadır. Yukarıdaki tanım ise daha çok açık 
issizliği kapsamaktadır. 

Gizli İssizlik: İşgücünün istihdam edilmesine ragmen elde olan ya 
da olmayan nedenlerden dolayı düşük hatta sıfır verimle çalışması 
durumudur. Başka bir iste çalışmak isteyen ancak bulabilme ümidi olmadığı 

için is değiştirme çabasında bulunmayan kisi de bu gruba dahil 
edilmektedir. 

Açık İssizlik: Çalışma gücü ve arzusunda olmasına ragmen, 
I 

piyasadaki cari ücretle ve çalışımı kusullarında uygun is bulamayan 
kişilerin durumudur. Bu sınıfta yer alan bir- çok issizlik türü 

bulunmaktadır. Bunlar: geçici issizlik, mevsimsel issizlik, yapısal 
İssizlik, teknolojik issizlik ve konjonktürel issizliktir. 
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Geçici İşsizlik: İşgücü piyasasında genel bir denge durumu olsa 
bile çalışanın herhangi bir nedenle iş yerini değiştirmesi nedeniyle bir 
süre işsiz kalması durumudur. 

Mevsimsel İşsizlik: Çalışanın belirli mevsimlerde ya da aylarda 
işsiz kalması durumudur. Özellikle inşaat sektörün ve tarımsal karakteri 

ağırlıklı olan ekonomilerde tarımsal üretim sektörü mevsimsel işsizliğe 
neden olan sektörlerdir. Ülkemizde mevsimsel işsizliğin en yoğun olduğu 
dönem Aralık-Şubat, en düşük olduğu dönem ise Eaziran-Ağustos aylarına 
rastlamaktadır. 

Yapısal İssizlik: Ekonominin yapısından, üretim faktörlerindeki 
oransızlıktan kaynaklanan işsizliktir. Toplumların ekonomik, sosyal ve 

kültürel hayatlarındaki hızlı değişmeler yapısal işsizliğin en önemli 
kaynağıdır. 

Teknolojik İşsizlik: Bir çok iktisatçı tarafından yapısal 
işsizliğin içinde gösterilen bu işsizlik türü, yeni teknolojilerin insan 
gücü yerine kullanılması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 1S50'İİ yıllardan 
sonra imalat sanayiinde otomasyona geçilmesi,, tarım sektöründeki hızlı 

makinalasaa teknolojik işsiz sayısını büyütmüştür. 

Konjonktürel İşsizlik: Bir ekonominin kendi yapısından 
kaynaklanan ya da dünya ekonomisindeki dalgalanmalar nedeniyle dar boğaza 
girmesi nedeniyle ortaya çıkan yoğun işsizlik durumudur. Örneğin 1930’lu 
yıllarda ekonomik kriz nedeniyle batı ülkelerinde gözlenen büyük işsizlik 
durumu gibi. 

Günümüzde gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerde istihdam 
sorunu ülkelerin en önemli sorunu olmaya devam etmektedir, Bir ülkede, bir 
toplumda üretimde bulunamayanların sayılarındaki artış, çalışanlar 
üzerindeki yükü artırmakla kalmayarak pek çok ekonomik ve sosyal morunu da 
beraberinde getirmektedir. 
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Bir ülkenin istihdam tablosu, o ülkenin kalkınmışlık düzeyine, 
nüfus ve doğal kaynakları ile ekonomik şartlarına bağlıdır. İşsizlik 
dünyanın pek çok ülkesinde zaman zaman artıp azalmasına ragmen, ciddi sorun 

olmaya devam etmektedir. Bu ülkelerin ekonomik yapıları, politik 
felsefeleri, kültürel geçmişleri ve içinde bulundukları güçlükler 
birbirlerinden çak farklı olmaları nedeniyle işsizliğin boyutu da ülkeden 

ülkeye önemli farklılıklar göstermektedir. Örneğin, A.B.D, F. Almanya, 
Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde bile işsizlik 
zaman zaman % 10'u geçmiş hatta % 15'lere yaklaştığı olmuştur . Bu ülkelerde 
gençler arasında % 30'lara varan işsizlik oranı her ülkenin kendine özgü 
istihdam politikaları oluşturmalarına, çeşitli tedbirler almalarına neden 

olmuştur. Bütün bu tedbirlerin en belirgin ortak yönü, gençler için geniş 

mesleki eğitim programları uygulamaları ve toplum ihtiyaçlarına yönelik 

birçok istihdam yaratıcı projenin devreye sokulmasıdır. 

Ülkemizde DPT ve DİE tarfından iki ayrı işsizlik tanımı 
verilmektedir. İlk tanımda DPT çalışma çağındaki (15+yaş) nüfustan toplam 
İşgücü talebi ve faal olmayanlar (öğrenci, ev kadını, emekli, mahkum, 
hasta, sakat, yaşlı, irad sahibi gibi) düşülerek issizlik rakamı 

bulunurken, DİE iş aramayanları işsiz kabul etmemekte, işi olmayan, 
çalışmaya hazır ve iş arayan kişilere issiz demektedir. Bu duıum çeşitli 
düzeylerde tartışmalara neden olurken, işsizlikle ilgili analitik 

çalrşmalarda sorun olmaktadır. Aslında yukarıda da tanımlandığı gibi DPT 
tanımında açık ve gizli işsizler gözönune alınırken, DİE tanımında sadece 
açık işsizler düşünülmüştür. Bu nedenle iki kuruluş tarafından verilen 
tanımlar arasında bir tercih yapmak çoğu kez kolay olmamaktadır. 

' Yurdumuzdaki issizliğe ilişkin lstatistiki veriler pek düzenli 
değildir. Bu konuda en büyük kaynak beş yılda bir yapılan Genel Bufus 
Sayımlarıdır. 
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Ûlkemizdeki kızlı nüfus artısı .ve son yıllarda dıs ödemeler 

dengesindeki sıkıntılar nedeniyle azalan yatırımlar sonucu olarak issizlik 

oranında artışlar olmuştur. . Problemin önemi ve aciliyeti konusunda 

yurdumuzda her düzeyde görüş birliği bulunmaktadır. İssizliğin 

azaltılmasına yönelik gerek kamu ve gerekse özel sektörce yürütülen birçok 

faaliyet bulunmaktadır. Bu konuda en önemli görev 1982 Anayasasının 49. 

maddesi gereğince devlete yüklenmiştir. 49. maddeye göre "Çalışma, herkesin 

hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, 

çalışma hayatım geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı 

desteklemek ve issizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak 

için gerekli tedbirleri alır" denmektedir. 

İssizlik sorunu son yıllarda Bes Yıllık Kalkınma Planlarında ve 

hükümet programlarında ağırlıklı yer verilen bir konu olmuştur. Ülkemizde 

şimdiye değin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi kuruluşlarca yürütülen 

işsizliği azaltmaya yönelik eğitim ve öteki faaliyetlere ek olarak bir 

Devlet Bakanlığı da devreye sokularak tüm Türkiye'de işsizlikle mücadele 

programları hazırlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan pek çok projeden bir kısmı 

uygulanmaya başlanmış bir kısmı ise yakın zamanda uygulanacaktır. 
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II. DURUM 

A. istihdam Yaklaşımları 

Geçirdiğimiz planlı dönem içerisinde uygulamaya konulan kalkınma 
planlarında istihdam konusu birbirinden farklı yaklaşımlarla ele 
alınmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda istihdam, ana hedef olan 

gelir artışı hedefinin yanında bağımlı bir yan hedef olarak yer almıştır. 
Bu plandaki istihdam hedefi başlıca dört noktada odaklaşmıştır. Bunlar 
işsizlik sorununu çözmek; çalışanların mesleki düzeylerini yükseltmek; her 
seviyede yeterliliğe dayanan bir çalıştırma politikasıyla yetişenleri 
yerinde kullanmak ve sağlam bir sosyal "hareketlilik yaratmak; çalışan 
nüfusun çeşitli meslek grupları İtibariyle bölünüşündeki dengesizlikleri 
ortadan kaldırmak vs daha dengeli bir dağılım sağlamak şeklinde 
belirlenmiştir. Kentlere aşırı işgücü akımını önlemek için kırsal kesimde 
işgücünün değerlendirilmesine ağırlık verilmesi, istihdam yaratma 

kapasitesi yüksek sektörlerin ve projelerin öncelikle ele alınması, emek 
yogua teknoloji kullanımı imkanlarına önem verilmesi ve yurt dışına işgücü 
ihracı, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için öngörülen ana 
politikalar olmuştur. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da istihdam bağımlı bir yan 
hedef olarak ele alınmış ve bağımsız bir hedef olmayacağı açıkça 
vurgulanmıştır. Bu plandaki İstihdam politikasının temel ilkeleri, istihdam 
yaratma kapasitesi yüksek olan sektörlere ve işgücü yoğunluğu yüksek 
projelere öncelik verilmesi, tarım sektöründe kullanılmayan işgücünden 
yararlanmak amacıyla tarım teknolojisinde ve ürün türlerinde değişiklik 
yapılması ve teşvik tedbirleri vasıtasıyla yeni iş imkanları 
yaratılmasıdır. 
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Üçüncü Bes Yıllık Kalkınma Planı’nda istihdam maselesinin çözümü 
hızlı bir sanayileşmenin gerçekleştirilmesine bağlı kabul edilmiş ve 
1990'lı yıllara kadar uzanan uzun dönemli bir çözüm yolu benimsenmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, istihdam sorununa 

gerçekçi çözümler getirilmesi temel ilke olarak kabul edilmiş, sanayi ve 

teknoloji politikalarıyla uyumlu ve tutarlı bir istihdam politikası 
geliştirileceği belirtilmiştir. İşgücünün yerinde ve verimli biçimde 
istihdam edilmesi, üretim sürecine girmeden ve üretim süreci içerisinde 
sürekli eğitim, işgücünün sektörler ve bölgeler arasında dağılımındaki 
dengesizliklerin giderilmesi, istihdam politikasında önem ^verilen 
konulardır. Tarımdaki gizli işsizlik sorununun çözümlenmesinin dördüncü 
plan dönemini aşacağı belirlenmiştir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nm temel anaçlarından birisi, 
istihdamı artırmak ve öncelikle genç işsizliğini azaltmaktır. Kalkınma 
hızının yükselmesi ile birlikte işgücüne katılanların istihdamının mümkün 

kılınması, işsizliğin azaltılması için mevcut imkanların daha rasyonel 

şekilde kullanılması yollarının geliştirilmesi, işgücü arz ve talep 

piyasalarında istihdam artırıcı düzenlemelere ' gidilmesi, genç işsizliği 

sorununun çözümünde önceliğin açık issizler grubuna verilmesi, istihdamı 
geliştirmenin teknoloji ve teşvik politikaları ile uyumlu olması ve 
gençlere yaygın eğitimle beceri ve meslek kazandırılması, istihdam 
politikasının başlıca esaslarıdır. 

B. Veri Kaynakları ve Analiz 

Ülkemizde, işgücü piyasasının sürekli olarak izlenebilmesini 
sağlayan bir sistem bulunmamaktadır. Sağlıklı bilgilere sahip olunamaması, 
her konuda olduğu gibi istihdam konusunda da önemli bir darboğazdır. 

Gerçekte, ülkemizde işgücü piyasasıyla dolaylı ve dolaysız şekilde ilgili 
çok sayıda veri kaynağı bulunmaktadır. Ancak, bu veri kaynakları ve elde 
edilen bilgiler, kaynak, kapsam, elde edilmiş biçimi, zamap ve diğer 
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özellikler bakımından farklılık göstermektedir. Konunun önemi nedeniyle, 
mevcut veri kaynakları ve bu kaynaklardan elde edilen işgücü piyasası 
bilgileri konusunda biraz açıklamada bulunmak yararlı olacaktır. 

İşgücü piyasası konusunda temel bilgileri veren tek kaynak Devlet 
İstatistik Enstitüsü tarafından beş yılda bir yapılan genel nüfus 
sayımıdır. Bilindiği üzere, tüm nüfusu kapsaması nedeniyle en önemli kaynak 
olan genel nüfus sayımının asıl amacı işgücü piyasası bilgilerini temin 
etmek değildir. İşgücü piyasasına ilişkin bilgiler, genel nüfus sayımında 
sorulan sınırlı sayıdaki soruya alman cevaplarla oluşturulmaktadır. 

Bununla birlikte, genel nüfus sayımlarının yapıldığı beser yıl aralıklı 
periyodlarla önemli temel bilgiler elde edilmektedir. Çalışma çağındaki 
nüfus, bu nüfusun çalışma durumu ve esas meslek yapısı, iktisaden faal 
nüfusun iktisadi faaliyet kollarına ve meslekteki mevkiye (işteki duruma) 
göre dağılımı, iktisaden faal nüfusun eğitim seviyesi komposizyonu, yaş ve 
cinsiyet yapısı gibi bilgiler genel nüfus sayımlarıyla temin edilmektedir. 
Genel nüfus sayımlarıyla ilgili ana sorun, sayım sonuçlarının 
kullanılabilir hale gelmesinin çok uzun zaman almasıdır. Bütünüyle işgücü 
piyasasına yönelik bir veri kaynağı, yine Devlet İstastistik Enstitüsü 
tarafından yapılmakta olan Hanehalkı İşgücü Anketi'dir. Gelişmiş ülkelerin, 
işgücü piyasasını izlemede yararlandıkları en önemli kaynak olan ve sık 
aralıklarla ve sürekli olarak uyguladıkları hanehalkı işgücü anketleri 
konusunda ülkemizde ilk uygulama 1966 yılında deneme niteliğinde 
yapılmıştır. 1969 yılına kadar sürdürülen kademeli uygulamalardan sonra 
1973 ve 1974 yıllarında kırsal yerlerde anket uygulanmıştır. Daha sonra, 
1982 yılında başlamak üzere 1984 yılına kadar 10.000 ve fazla nüfuslu 
yerleri kapsayan Kentsel Yerler Hanehalkı İşgücü Anketi yapılmıştır. 1985 
yılında yapılan Hanehalkı İşgücü Anketi ile de ilk defa tüm ülke nüfusunu 
kapsayan bir örnekleme anketi gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü üzere, en 
önemli işgücü piyasası izleme yöntemi plan hanehalkı işgücü anketi 
uygulamasında ülkemizde son yıllara kadar bir süreklilik ve kapsam birliği 
olmamıştır. Kaldı ki, yapılan anketlerin sonuçları da çok gecikmeli olarak 
kullanıma sunulabilmiştir. 



Farklı kapsamlarda olmakla birlikte Devlet İstatistik Enstitüsü 

tarafından derlenen diğer bazı bilgiler Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı, 
imalat Sanayi Anketi, ve Madencilik sektörüne ilişkin istatistikler ile 

sağlanmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün bu veri kaynaklarının geniş 
kullanım alanı ve ayrı bir önemi bulunmaktadır. Taıım haricindeki 

sektörlerin dağılımı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi derleme ve imalat, 
ticaret, hizmet, otelcilik-lokantacılık v.b sektörler hakkında daha 

ayrıntılı bilgiler edinebilme amacını taşıyan Genel Sanayi ve İşyerleri 
Sayımı’nın ilki 1927 yılında yapılmıştır. Daha sonra 1950,1963,1970 ve 1980 
yıllarında gerçekleştirilen Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı' nm en 
sonuncusu 1985 yılında yapılmış ve büyük imalat sanayii ile ilgili sonuçlar 
yayımlanmıştır. Diğer bilgiler yanında işgücü ile ilgili ayrıntılı 
bilgileri veren bu sayımın sonuçlarını elde etmedeki gecikme en önemli 
sorundur. İmalat Sanayi Anketleri ise yıllık olarak yapılmakta ve 
süreklilik arzetmektedir. Bu anketlerde imalat sanayiindeki kamu 

işyerlerinin tamamı ile 10 ve daha fazla kişi çalıştıran özel sektör 
işyerleri kapsanmaktadır, Maden İstatistikleriyle DİE, madencilik sektörünü 
yıllık olarak sürekli izlemekte ve bilgi derlemektedir. Genel Sanayi ve 
İşyerleri Sayımı, İmalat Sanayi Anketi ve Maden istatistikleriyle farklı 
kullanım alanları için derlenen bilgiler arasında işgücü ile ilgili önemli 

sektörel bilgiler temin edebilmektedir. 

İşgücü piyasası bilgilerini temin eden bir diğer kuruluş, işgücü 
piyasasının içinde bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumu’dur. İş ve İşçi Bulma 
Kurumu, kuruma müracat edenler, diğer ifadeyle kurumun kapsadığı işgücü 
piyasası unsurları konusunda sürekli ve ayrıntılı bir bilgi akışını 

sağlamaktadır. Ülkedeki işgücü piyasasının bütününün kapsamaması, genel 
değerlendirmelerde bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır. 
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ülkemizde çal ışaa çağındaki nüfus 15 ve daha yukarı yaslardaki 
nüfustur. Genel nüfusumuz 1960 yılında 27.754.820 kişiden 1985 yılında 
50.664.458 kişiye çıkarken, genel nüfus içerisinde çalışma çağındaki nüfus 
1960 yılında 16,327.814 kişiden 1985 yılında 31.654.320 kişiye 
yükselmiştir, biger ifadeyle 25 yıllık dönemde genel nüfus artışı yıllık 
ortalama olarak yüzde 2,4 ve çalışma çağındaki nüfusun artışı ise yüzde 2,7 
olmuştur. 

Çalışma çağındaki nüfusun işgücü piyasasına katılan kesimini 
ifade eden iktisaden faal nüfusun 1960-1985 dönemindeki yıllık artışı 

ortalama yüzde 1,8’dir. Aynı dönemde iktisaden faal erkeklerdeki yıllık 
artış yüzde 2,2 ve iktisaden faal kadınlardaki yıllık artış ise yüzde 1,1 
olarak gerçekleşmiştir, İktisaden faal nüfusun cinsiyet yapısında da 
erkekler lehine bir gelişme gözlenmektedir. Zira 1960 yılında iktisaden 

faal nüfusun yüzde 59,2’si erkek ve yüzde 40,8'i kadın iken bu oranlar 1985 

yılında yüzde 65.4 ve Yüzde 34,6 olmuştur. Bu gelişmeler, erkek ağırlıklı 
bir iktisaden faal nüfusa sahip olduğumuzu göstermektedir. 

İktisaden faal nüfusumuzun çalışma çağındaki nüfus artışından 
daha düşük seviyede bir artış göstermesinin ana sebebi iktisaden gayrı faal 

olan kesimdeki hızlı büyümedir. Emeğini işgücü piyasasına arzetmek 

durumunda bulunmayanların (ev kadım, öğrenci, emekli, irad sahibi, sakat 
v.b) oluşturduğu iktisaden faal olmayanlar sayısı 2960-1985 döneminde 
yıllık ortalama olarak yüzde 5, l'lik bir yükselme göstermiştir. Bu gelişme 
iktisaden faal nüfusun çalışma çağındaki nüfus içerisindeki payını ifade 
eden işgücüne katılma oranlarını da etkilemiştir. Nitekim, 1960-1985 

yılları arasında toplam işgücüne katılma oranı yüzde 79,58'den yüzde 
63,74'e, erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 93,60’dan yüzde 83,09'a ve 
kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 65,35’den yüzde 44,23’e düşmüştür. 
Gerçekte bu durum, bir olumsuz gelişmenin değil, eğitim ve sosyal güvenlik 
gibi alanlardaki olumlu gelişmelerin bir sonucudur. 

İşgücü piyasasının arz yönünde buraya kadar belirtilmiş olan 
gelişmeler olurken, talep yönünde de ekonomik ve sosyal gelişmelerin doğal 
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scmucu olarak değişmeler gözlenmiştir. İşgücü talebinin, diğer ifade ile 
istihdamın, sektörel kompozisyonu değişmiştir. Sayısal olarak tarım 
istihdamı değişmezken ve hatta bir miktar azalırken tarım dışı 

sektörlerdeki istihdam yükselmiştir. Sayısal gelişme yanında istihdam 
edilen işgücünün niteliği de artmış ve nitelikli işgücü talebi doğmuştur. 

işgücü talebi konusunda genel nüfus sayımları bilgi vermekle 
birlikte, bu bilgilerin zamanında temini mümkün olammktadır. Planlı dönem 

boyunca hiçbir plan hazırlığında en son genel nüfus sayımı verilerinden 
yararlanılamamıştır. Genel nüfus sayımları dışında, işgücü piyasası 
verilerine yönelik düzenli ve sürekli başka bir kaynak da bulunnadıgmdan, 
DPT çeşitli yöntemlerle işgücü piyasasına ilişkin tahminler yapagelmiştir. 
Ancak, DPT tarafından tahmin edilen işgücü piyasası vahilerinde uzun 

dönemli bir tutarlılık olmadığı gibi, sonuçları alman geçmişe ait genel 
nüfus sayımları ile DPT tahminleri arasında önemli farklılıklar vardır. 
Önümüzdeki Altıncı 3eş Yıllık Kalkmaa Planı’nda işgücü piyasası 
verilerinin alan bilgilerine dayandırılması ve mutlaka iyi bir işgücü 
piyasası bilgi sisteminin kurulması zarureti bulunmaktadır. 

Tablo; i- Cinsiyete Söre Iktisaden raai Nüfus vs işgücüne Katıiıa Oranları 

L-JapİH i: Erkek K: Kadın    (Kişi.)   

Çalışsa Çağı Nüfusu Iktisaden raai Nüfus işgücüne Katıla» Oram 
ÜittJ&fjUU  LİMâSl   (İ5+Yaş) Cîi   

ülIâL-J £  _JL_ _I—   E İS L L_ _JS  _I £ L_ 

i960 27754820 14163888 13590932 16327814 8223517 8104297 12993245 7697483 5295762 79,58 93,60 65,35 

1965 31391421 15996964 15394457 18242797 9170015 9072782 13557860 8420829 5137031 74,32 91,83 56,62 

1970 35605176 18006986 17598190 20726989 10372680 10354309 14051209 8784739 5266470 67,79 84,69 50,96 

1975 40347719 20744730 19602989 24017516 i2267457 11750059 16049565 10475475 5574090 66,82 85,39 47,44 

1980 44736957 22695362 22041595 27303045 13712046 13590999 17842451 11568457 6273994 65,35 84,37 46,16 

1985 50664458 25671375 24992479 31654320 15891531 15762789 20176918 13204998 6571920 63,74 83,09 44,23 

Kaynak ; DİE 
Not ; 1) Iktisaden faal nüfus, silahlı kuvvetler aevcudunu da kapsatakta olup 

toplat işgücü arzım ifade eder, 
2) işgücüne Katıiıa Oram- Iktisaden raai Nüfus (iS+Yaş) I Caiışıa Cağındaki Nüfus <İ5+Yaş) 
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Tablo : 2- Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Çalışan Hüfus 

 : ÜOiii. 

Iıllar. L^L-EjıslÜi^aMı^ SSK Bag-Kur TOPLAM 

1963 489143 710820 - 1199963 

1970 823829 1313500 - 2137329 

1980 1250000 2204807 1100500 4555307 

1984 1375000 2439016 1578281 5392297 

1985 1400000 2607865 1681747 5689612 

1986 1425000 2815230 1828719 6068949 

1987 1450000 2878925 1937727 6266652 

Kaynak : DPT Yıllık Programlar, T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 
İstatistik Bültenleri, SSK istatistik Yıllıkları, Bag-Kur 
İstatistik Yıllıkları 

Hot : 1) Tablo aktif sigortalıları kapsamaktadır. 
2) T.C Emekli Sandığı'na tabi olanların sayısı taiuuinidir. 

3) SSK’ya tabi olanların sayısı, Eylül ayı başı itibariyle sigortalı 
sayısıdır. 

4) Tarım kesiminde Bag-Kıır'a tabi sigortalı sayısı ve Özel sandıklara 
tabi aktif sigortalı sayısı tabloda kapsanmamıstır. 

5) Bag-Kur 1972 yılında kurulmuştur. 
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C. Faaliyetler 

Gelişme süreci içerisinde, ekonomik büyüse istihdamın sayısal 
olarak artması sonucunu doğurmakla birlikte istihdam artısının sınırlı 
olduğu gözlenen bir gerçektir. Günümüzde istihdamın geliştirilmesi konusunu 
sadece bir sayısal büyüklük olarak ele almak yanlış bir yaklaş imdir. Artık, 
sanayileşmiş ülkelerde bile doyum noktasına varmak üzere olan işgücü 
piyasalarında gelişmeyi sağlayacak yeni unsurlar gündeme gelmiştir. Bu 
unsurlardan en önemlisi, işgücüne yeni nitelikler kazandırmadır. Kal ve 

hizmet üretimi teknolojisindeki hızlı değişmelere uyum sağlayabilecek 

şekilde işgücü yetiştimek için her türlü eğitime büyük önem verilmesi 

gerektiği noktaya gelinmiştir. İstihdam konusunda önemi anlaşılan bir diğer 
unsur da, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve ortaboy 
teşebbüslerdir- 

Ülkemizde de, vasıflı işgücü yetiştirme ile küçük ve ortaboy 
teşebbüslerin geliştirilmesi konusu önemini korumaktadır. Gelişen sanayi ve 
hizmet sektörleri artık vasıfsız işgücü değil vasıflı işgücü aramaktadır. 

Kalkınmanın temel unsuru olan insanın vasıflı hale getirilmesi ve bu 
konudaki eksikliklerin ve darboğazların giderilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Ülkemizin vasıflı işgücü ihtiyaçlarının ve açıklarının 
büyüklüğü dikkate alındığında, vasıf kazandırıcı ve artırıcı faaliyetlerin 
önemi daha da artmaktadır. Ayrıca, potansiyel teşebbüs gücünü harekete 
geçirerek yeni iş alanları açmak üzere küçük ve ortaboy teşebbüslerin 
desteklenmesi ve teşvik edilmesinde zaruret vardır. 

Bu bölümde istihdamın geliştirilmesi konusunda yürütülen 

faaliyetler, başlıca konular ve kuruluşlar itibariyle ele alınıp 
incelenecektir. 
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B. Veri Kaynaklarx ve Analiz 

1985 yılı Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı ’ na göre ülkemizde 
belediye sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinde, imalat sanayii, 
madencilik, inşaat, ticaret, lokantacılık ve otelcilik, ulaştırma, mali 

kurumlar ve sigortacılık ve toplum hizmetleri sektörlerinde tesbit edilen 
889.544 işyeri içerisinde 1-9 arasında kişi çalıştıran küçük imalat 
işyerlerinin sayısı 183.572, toplam işyeri sayısı içerisindeki oran ise 
20,6 dır.Küçük imalat işyerlerinin sayısı 1970 yılında 170.479 ve 1980 
yılında 177.159 dur. 1980-1985 arasındaki beş yıllık dönende küçük imalat 
işyerleri sayısındaki artış, 1970-1980 arası on yıllık dönemdeki artışa 

yakındır. Ancak, küçük teşebbüs konusundaki gelişmeleri sadece küçük imalat 

işyerleri sayısı ile açıklamak mümkün değildir. Özellikle, ticaret ve diğer 
hizmet sektörlerinde küçük teşebbüslerin, geniş bir kesimi oluşturduğu 
bilinmektedir. Ekonomik hayat içerisinde küçük teşebbüslerin sayısal 
büyüklüğü istihdam konusunda küçük teşebbüslerin önemini artırmaktadır. Bu 
önemi göstermek açısından, küçük teşebbüs vaya küçük işletme tanımının bir 
miktar değiştirilmesi değişik sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. 
Eitekim, küçük imalat işyeri tanımı 1-49 arası kişi çalıştıran olarak ele 
alındığında, küçük imalat işyerlerinin sayısı 1985 yılı için 191.561'e 
yükselmektedir. Bu tanım kapsamındaki küçük İmalat işyerlerinin imalat 
sanayii toplam istihdamı içindeki payı ise yüzde 45,6 olmaktadır. 

Batılı sanayileşmiş ülkelerde küçük ve ortaboy işletmelerin 
önemli yer tutması ve yıllar itibariyle gelişme göstermesi konunun önemini 
daha açık şekilde, göstermektedir. (Tablo:3,4,5) 
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Tabla : 3- AT İmalat Sanayii Sektöründe İstihdamın 
İş let »e Büyüklüklerine Göre Dağ ılım (l> 

Ölkeler Yıl 

İşletme Büyüklükleri 

- 20 20-99 100-499 500+ 

İngiltere (1983) 22, 0e 14,0 63,6 

İtalya (1981) 22, 9a 36,0b 21,3 19,8 

F. Almanya<c> (1983) - 16,0 24,8 59,2 
Fransa (1980) 18,8 25,3 28,8 27,1 

Hollanda (1980) 10,7a 27,1b 62,2e 

Belçika (1983) 12,1 20,7 25,8 41,3 

Lüksemburg (1980) 7,7 11,5 25,8 55,0 

Ispanya (1978) 20,2 23,2 21,8 34,8 

Portekiz (1985) 43,8e 33,7 22,5 
İrlanda (I960) 9,5 28,6 30,6 20,4 

Danimarka (1982) 10, İd 29,7 34,6 25,6 

Yunanistan (1978) 39,3a 60.7e 

Kaynak : Commission of the European Communities, 1987. 
BOT : a) 1-99 

b) 10-99 

c) 20+ 

d) 6-19 

e) Her iki sınır arası 
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Tablo: 4- Bazı AT ölkeleride İstihdamın Hizmetler 

Sektörümle İşletss® Büyüklüklerine Göre Dağılışı <S> 

İsletme Büyüklükleri 

Ülkeler Yılı 

20 20-99 100-499 500 

Fransa (1986) 41,8 30,3 18,8 9,1 

Hollanda (1980) 35,9a 29, lb 35,0c 

Belçika (1983) 33,8 21,9 20,9 24,2 

Ispanya (1980) 59, ?c 18,0 22,3 

Yunanistan (1976) 63,7a 36,39 

Portekis (1985) 78,8c 14,8 6,3 

Kaynak: Commission of the Europen Communities, 198? 

BOT : a> 1- 9 

b) 10-99 

c> Her iki sınır arası 
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Tablo: 5- AT Ülkelerinde tulat Sanayii Sektöründeki Topla* İstihdam 
ipinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletıelerin Payları (I) 

Ülkeler 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

İngiltere 15,5 16,0 15,3 16,0 16,6 17,0 17,1 17,3 17,5 18,8 20,3 21.1 22,0 

İtalya 53,1 59,0 

F,Alaanya(a) 12,5 13,1 15,9 15,4 16,0 

Fransa 23,6 24,3 24,4 25,3 25,5 24,7 25,8 26,1 26,7 27,7 

Hollanda 34,9 35,1 34,8 34,7 34,6 

3el;ika 28,1 28,2 28,5 28,6 28,9 

Lükseıburg 18,0 17,9 18,5 19,3 19,2 

İspanya 56,4 57,5 57,8 57,8 

Portekiz 46,0 42,6 43,8c 

İrlanda 36,6 38,1 

Daniıarka 31,3 31,3 33,7 33,5 34,3 34,0 33,6 33,0 34,3 34,0 35,1 

Yunanistan (b) 47,6 39,0 

Kaynak; Coıeission of the European Conuitieı, 1987 
Sot ; a) 20+ 

b) 1-9 

c) 1985 
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Ülkemlzde küçük teşebbüsün gelişmesi için elverişli fiziki imkan 
yaratma, finansman , teknik yardım, danışmanlık ve eğitim desteği verme 
gibi faaliyetlerde son yıllarda olumlu adımlar atılmıştır. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlıgı'nca küçük sanayi sitelerinin yapılması çalışmaları 
hızlandırılmış ve yaygınlaştırılmış; finansman desteği mekanissası 
iyileştirilmiş; Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı (KÜSGET) tarafından 
verilen hizmetler artırılmış ve 1986 yılında yürürlüğe konulan 3308 Sayılı 
Çıraklık ve Keslek Eğitini Kanunu ile vasıflı işgücü yetiştirme konusunda 
önemli adımlar atılmıştır. Tüm bu faaliyetler ve zikredilmeyen diğer 
faaliyetlere ragmen küçük teşebbüsün geliştirilmesinde istenen seviyeye 
ulaşılmış değildir. Herşeyden önce müteşebbislik ruhunu geliştirecek ve 
potansiyel teşebbüs güçlerini harekete geçirmeye elverişli bir ortam 

yaratmak, bu çerçevede küçük teşebbüsün önündeki bürokratik engelleri 
kaldırmak, her türlü destek ve teşvikleri artırmak, KÜSGET' i etkin bir 
hukuki yapıya kavuşturmak ve kuruluşlar arasında etkili bir işbirliği 
sağlamak gerekmektedir. 

Dünyamızda, küçük ve ortaboy teşebbüsler, özellikleri itibariyle 
bir eğitim merkezi fonksiyonunu ifa etmekte; ani ekonomik dalgalanmalara 
büyük ölçekli teşebbüslere nazaran daha kolay uyum sağlayabilmekte; mal ve 

hizmet talebindeki çeşitliliğe ve değişikliklere daha çabuk adapte 
olabilmekte; teknolojik yenilik ve değişikliklere yatkın bir yapısal 
özellik taşımakta; tasarrufların teşvikini yönlendirip belli uzmanlık 
konularına ve üretime yönelik alanlara kanalize edilmesini sağlamakta; 
girişimcilerin yetiştirilmesine elverişli ortam ve zemin yaratmakta ve 
bölgelerarası dengeli kalkınmayı olumlu yönde etkilemekte olup, büyük 
ölçekli işletmelerin vazgeçilmez destekleyicisi ve tamamlayıcısı 
durumundadırlar. 

Tüm bu hususlar dikkate alındığında, küçük ve ortaboy 
teşebbüslerin taşıdığı büyük önem ülkemizde istihdam konusunda küçük ve 
ortaboy teşebbüslerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılarak 
yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. 
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2. İstihdamı Geliştirme Faaliyetlerinin Koordinasyonu 

1984 yılından itibaren ülkemizde istihdamı geliştirme ve 
işsizlikle mücadele faaliyetlerinin koordinasyonu görevi bir Devlet 

Bakanlıgı'na verilmiştir. Başbakanlığın 27.6.1985 tarih ve 1985/11 sayılı 
Genelgesi' yle ilgili Devlet Bakanı’nın başkanlığında Milli Savunma, Maliye 
ve Gümrük, Tarım Orman ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret Bakanları ile Devlet 
Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarları ve Başbakanlık 

Sosyal ve Kültürel işler Başkanı1ndan oluşan "İstihdamı Geliştirme Yüksek 
\ 

Koordinasyon Kurulu" kurulmuştur. 

İstihdamı Geliştirme Koordinasyon Kurulu1nun tasvibi ve Devlet 
Bakanlığı' nın organizasyonuyla projeler başlatılmış olup sürdürülmektedir. 
Bunlar, beceri kazandırma programları, müteşebbisliğin geliştirilmesi ve 

kendi işini kuracaklara çok yönlü destek sağlanması ve özel istihdam 

projeleridir. 

Sözkonusu istihdamı geliştirme faaliyetleri ve projelerinin 

finansmanı Geliştirme ve Destekleme Fonu’ndan sağlamaktadır. Geliştirme ve 
Destekleme Fonu Kurulmasına Dair Karar'da yapılan bir değişiklikle bu imkan 
yaratılmıştır. 

İş aramakta olan işgücünün büyük bir kısmının aranılan beceriye 
sahip bulunmadığı ve hemen her alanda vasıflı işgücü eksiğimizin mevcut 
olduğu müşahade edilmiştir. Bu nedenle, Devlet Bakanlığı tarafından 
yürütülen ve belirli ölçülerde özel kesimin katkı ve katılımlarının 
sağlandığı proje uygulamaları içerisinde en yaygın şekilde 
gerçekleştirileni, beceri kazandırma programı olmuştur. 

Beceri Kazandırma Kursları, Başbakanlığın 12.11.1985 tarih ve 
1985/18 sayılı Genelgesi'yle İstihdamı Geliştirme Projesinin bir bölümü 
olarak başlatılmıştır. 
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İşgücü açıkları doğrultusunda ve dar kapsamlı eğitim ilkesine 
dayalı, kişilere beceri kazandırarak istihdamlarını sağlama yöntemi, 
istihdamın gelişmesine olumlu katkılarda bulunmaktadır. Zira, issizlerin 

büyük çoğunluğu işgücü ihtiyaçları doğrultusunda becerilere sahip değildir. 

Beceri, burada, geniş bir mesleki kültürü değil, mesleğin dar fakat iş 
hayatı için geçerli bir alanında iş yapabilme yeteneğini ifade etmektedir. 

Bu çalışmalara paralel alarak, bir işte çalışanların vasıflarını 

yükseltmek için açılan Vasıf Yükseltme Kursları ile Kendi İşini Kuracaklara 
Çok Yönlü Destek Sağlanması çalışmaları da Beceri Kazandırma Kurslarının 

bütünlüğü içinde yürütülmektedir. 

Yaklaşık üç yıldır sürdürülmekte olan Beceri Kazandırma Kursları 
uygulamasından 30 Temmuz 1988 tarihine kadar yaklaşık 150 dalda toplam 
2.132 kurs açılmıştır. Bu kurslardan 1.023’ü tamamlanmış olup kursları 
tamamlayan kursiyer sayısı 22.103’tür. Bu kursiyerlerin yüzde 68'i bir işe 

girmiş, yüzde 10’u kendi işini kurmuş, yüzde 13’ü boş zamanını 
değerlendirerek ek gelir sağlama faaliyetine girmiş, yüzde 6' sı bir işe 
girememiş ve yüzde 2’si" ise izlenememiştir. 30 Temmuz 1988 tarihi 
itibariyle devam eden kurs sayısı 1.109, bu kurslara katılmakta alan 
kursiyer sayısı 30.898 dir. Devam etmekte olan kurslardan 345 kurs özel 
müteşebbisler tarafından düzenlenmiş olup bu kurslardaki kursiyer sayısı 
11.023 tür. 

Özetle, 30 Temmuz 1988 tarih itibariyle biten ve devam etmekte 
olan toplam kurs sayısı 2.132, kursu tamamlayan ve devam eden kurslara 
katılmakta olan toplam kursiyer sayısı 53.001 dir. 
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Tablo: 6- Beceri Kazandırın Programı Bygulamsı 
(30 Teıamız 1988 tarik itibariyle kümülatif) 

Biten  DemaJSdsiL- _JEöples_ 

_İJU   (21   <l>+(2) 

Kurs Sayısı  1023 1109 2132 

Kursiyer Sayısı   22103 30898 53001 
(Sanayi)  (16141) 
(Turizm)   ( 4353) 

(Hizmet)    (16507) 

(Elişleri)    (16000) 

Kaynak ; Devlet Bakanlığı 
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3. îş ve işçi Bulma Kurumu (IÎBK) 

a. Bilgi Toplama ve Değerlendirme Çalışmaları 

iagMgil-Piyasasi. Araştırması. 

Her yıl yurt düzeyinde düzenlenmekte olan işgücü piyasa 

araştırması ile 10 ve daha fazla miktarda sanayi ve sanayi dışı 

işyerlerinde çalışanların, meslek statüleri, bu işyerlerinin ihtiyaçları, 

istihdam öncesi ve içi eğitim gerekleri, tam kapasite çalışsa durumu ile 

teknolojik gelişmelerinin işgücü kullanımının etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmakta olup, bu çalışmalardan elde edilen veriler, "İş ve Meslek 

Analizi", "Kesiege Yöneltme", "işgücü Yetiştirme" çalışmalarına temel 

oluşturmakta, bu da Kurumun başlıca görevi olan "İşe Yerleştirme" 

çalışmalarının teknik bakımdan gelişmesini sağlamaktadır. 

II Kkonoml ve istihdam Duru rai Araştırması 

İllerin nüfus yapısı, 1+ istfhdamlı işyerleri ve buralarda 

çalışmalar, 10+ istfhdamlı işyerlerini ve bu alanda çalışanlar, 

çalışanların bölgesel ve ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı, yeni 

açılan ve kapanan, istihdamı artıran ve daraltan işyerleri bu safhada 

yer almakta ve illerden gelen sonuçlar mesleklere göre Türkiye düzeyinde 

düzenlenmektedir. 
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İs ve İsçi Bulma Kurumunun, istihdam sorunlarının çözümüne 

yönelik teknik hizmetlerini amaçlarına uygun alarak yürütebilmesinde, 

işgücü piyasasını dinamik alarak izlenmesi büyük bir önem arz etmektedir. 

Bu konuda toplumsal ve ekonomik şartlara uygun verimli bir fonksiyon icra 

edilmesi ve etkinlik gösterebilmesi; işgücü, istihdam ve sosyal yapı 

konularında, yerel bölgesel ve ülke çapındaki şartların bilinmesini, 

gelişme ve değişmelerin izlenmesini gerekli kılmaktadır. 

te Analı* ve Tfefilek Sınıflandırma Çalışmaları 

İş Analizi : 

Bir isteki isçi faaliyetlerinin ve bunun gereklerinin, teknik ve 

çevreyle ilgili konuların, önce gözlem, sonra mülakat yapılarak ve 

incelenerek tesbit edilmesi ve kaydedilmesi ve bu yolla isin başarılı 

biçimde yapılabilmesi için isçide aranılan beceri, bilgi, yetenek ve 

sorumluluklar ile isi diğer islerden ayıran görevlerin belirlenmesi 

amacıyla yapılmaktadır. 
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Mesleklerin Sınıflandırılması: 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (TLO),mn kabul 
ettiği sınıflandırma sistemi tş ve îşçi Bulma Kurumunca 
da kabul edilerek, yapılan iş analizleri bir taramadan 
geçirilmiştir, • Yapılan iş esasına göre mesleklerin 
sınıflandırılması esnasında, mesleki ortak nitelikler, 
kullanılan veya işlenen malzeme, uygulanan işlem, 
kullanılan teçhizat, ve iş çevresi kıstas olarak alınmış, 
müşterek bir sanayiye bağlılık niteliği aranılmamıştır. 

Bu kıstaslar dikkate alınarak 9.000 i.ş analizi 
üzerinde çalışmaları yapılmış ve 1345 mesleğin kod, iinvan 
ve tarifi çıkarılarak "Türk Meslekler Sözlüğü" adı 
altında yayınlanmıştır. 

b. İşgücü Yetiştirme ve Mesleki 
Rehabilitasyon Çalışmaları 

Mesleğe Yöneltme Çalışmaları 

Bu çalışmalara, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
bir gereği olarak mesleğe yöneltme görevinin İş ve tşçi 
Bulma Kurumuna verilmesi ve ilk kez 1969 yılı içinde konu 
ile ilgili servisin kurulması ile başlanılmıştır. Bu 
servis, 1972 yılında Mesleğe Yöneltme Şube Müdürlüğüne 
dönüştürülmüştür. 

İşgücü piyasasına girecek olan kişiler ile bedeni 
ve ruhi yönden durumlarına uygun iş arayanların meslek 
seçimlerinde danışına ve yöneltme hizmetlerini etkin ve 
verimli bir biçimde gerçekleştirmek amacıyla vapılan 
mesleğe yöneltme çalışmaları, günümüze kadar 
geliştirilmiş ve bu çalışmalar 1979 yılında psiko-teknik 
laboratuvarının Ankara'da devreye konulmasıyla uygulamaya 
dönüştürülmüştür. 
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tşgücü Yetiştirme Çalışmaları 

Niteliksiz ya da yarı nitelikli işgücünün; 
yeteneğine uygun ve işgücü piyasasında geçerliliği olan 
bir meslekte yetiştirilmesi amacıyla bu çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Bugüne kadar 762 işgücü yetiştirme kursu açılmış 
ve kurslara 15.439 kursiyer alınmıştır. 

Mesleki Rehabilitasyon Çalışmaları 

tş ve İşçi Bulma Kurumunda kayıtlı en az ilkokul 
mezunu, vasıfsız sakatlara, sakatlık türleri dikkate 
alınarak bir meslekte bilgi ve beceri kazandırmak ve 
böylece daha kolay bir şekilde işe yerleştirmek amacıyla 
kurs düzenleme çalışmaları yapılmaktadır. 

Bugiine kadar 88 kurs açılmış ve bu kurslara 1726 
sakat katılmıştır. 

Sanayide Eğitim Çalışmaları 

Kamu ve özel sektöre ait büyük işyerlerinde usta, 
ustabaşı, formen ve monitör Unvanlarıyla görevli 
elemanların sevk ve idarecilik ile iş öğretimi 
konularında yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla, talepte 
bulunan , işyerlerinde sanayide eğitim çalışmaları 
yapı1maktadır. 

Bugüne kadar 23.094 kişi bu eğitimden 
geçirilmiştir. 

Avrupa Konseyi Bursları 

Avrupa Komisyonu öğrenci-işçi burs proğramı 
çerçevesinde ülkemize ayrılan kurslardan faydalanılarak, 
çeşitli, ülkelerde düzenlenen mesleki formasyon 
kazandırılması kurslarına 474 kişi gönderilmiştir. 
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c. istihdamı Geliştirme Çalışmaları 

ts ve tsci Bulma Kurumu'nun Reorganizasyonu 

Bugün işçi ve işveren arasında klasik aracılık 
hizmetini yürütmekte olan Kurumun, gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi, istihdamı geliştirme ve işsizlikle mücadele 
kurumu olarak iş piyasasında daha aktif bir hale 
getirilmesini sağlayıcı hukuki düzenlemenin yapılması 
amacıyla "istihdam Kurumu Genel Müdürlüğü" adı altında 
hazırlanan Kanun Hükmünde Kararname Taslağı gereği için 
Başbakanlığa gönderilmiştir. Bu Karaname Taslağı 
hazırlanırken günün ihtiyaç ve şartları yanında, bundan 
bir .müddet önce tam üyesi olmak için başvurduğumuz Avrupa 
Topluluğuna dahil ülkelerdeki benzer kuruluşların 
sistemine uygun bir düzenlemeye gidilmesine özen 
gösterilmiştir. 

Vasıflı işgücü Yetiştirme Çalışmaları 

istihdamın geliştirilerek işsizliğin önlenmesi, için 
gerekli tedbirler alınırken işgücünün istihdam öncesi ve 
istihdam içinde yetiştirilmesi, büyük önem taşımaktadır. 

Kurum istatistiklerine göre, işsizlerden bir 
bölümünün iş bulamadıkları için değil, iş piyasasının 
gerektirdiği yetenek ve niteliklere sahip olmadıkları 
için işsiz kaldıkları görülmektedir. Gerçekten, günümüzde 
bir yandan geçerli bir mesleğe sahip olamadığı için iş 
arayan kişiler, diğer yanda ihtiyaç duyulan mesleklerde 
işgücü arayan fakat bulamayan işverenler bulunmaktadır. 

Nitekim, Kurum kayıtlarına göre, işsizlerin yüzde 
49’u vasıfsız, yüzde 31 i ise ortaokul ve lise mezunu 
olup büro elemanı olarak kabul edilmektedir. Diğer 
taraftan, işsizlerin vaizde 53’iinü ilkokul mezunları 
teşkil etmektedir. Bu itibarla, iş piyasasmda geçerli 
bir mesleği bulunmayan bu kişilerin, istihdam imkanı olan 
bir meslek dalınçla yetiştirilmeleri ve işe girmelerinin 
kolaylaştırılması gerekmektedir. 



Kurum bu amaçla aşağıda belirtilen çalışmaları 
yapmaktadır. 

İşverenler Aracılığı ile İşgücü Yetiştirme: 

İşverenlerin istediği nitelikteki işgücünün Kurum 
kayıtlarında bulunmaması halinde, işverenle yapılan 
işbirliği çerçevesinde, Kurumda kayıtlı işsizler, 
işyerinde kısa bir süre içinde yetiştirilmekte ve 
Kurumdan işçi isteyen işveren tarafından da bu kişiler 
istihdam edilmektedir. 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
İşbirliği Çerçevesinde İşgücü Yetiştirme: 

Milli Eğitim .Gençlik ve-Spor Rakanlığı’na bağlı 
meslek okullarının boş kapasitelerinden istifade edilmek 
suretiyle Kurumda kayıtlı işsizlerin ve sakatların işgücü 
ihtiyacı olan ve istihdam imkanı bulunan geçerli bir 
meslekte yetiştirilmeleri sağlanmaktadır. 

MEKSA Vakfı ile İşbirliği Çerçevesinde İşgücü 
Yetiştirme: 

Tiirk-Alman Çıraklık Eğitimi. Projeleri 
çerçevesinde yürütülen ve kısa adı MEKSA olan, Mesleki 
Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, Federal 
Almanya’da uygulanmakta olan "ikili (dual) sistem" içinde 
çıraklık eğitimini Türkiye’nin değişik yerlerinde kurulan 
sekiz Türk-Alman Çıraklık Eğitimi (TAÇE) Merkezinde dört 
yıldan beri sürdürmektedir. îş ve îşçi Bulma Kurumu, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve Türkiye 
Odalar Birliği, Vakfın tüzel kişiliğe sahip üyeleridir. 

Yapılan işbirliği çerçevesinde bu eğitim 
merkezlerinin boş kapasitelerinden istifade edilerek 
Kurumda kayıtlı vasıfsız işsizlerin, küçük sanayi 
sitelerinin kurulduğu yerlerde geçerli bir meslekte 
yetiştirilmeleri sağlanacaktır. tşbirliği yapılmasını 
öngören protokol t.11.1988 günü imzalanmıştır. 



-27-

Kaımı Kuruluşları Aracılığıyla İşgücü Yetiştirme: 

Kuruma Teşkilat Kanunu ile verilen işgücü 
yetiştirme görevleri, değişik pro.ie ve programları 
uygulamayı gerektirmektedir. Bu nedenle, işgücü açığı 
bulunan ve istihdam imkanı olan meslek dallarında ihtiyaç 
duyulan işgücünün kısa sürede karşılanabilmesi amacıyla, 
belediyeler ve iktisadi devlet teşekkülleri gibi kamu 
kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde yetişkinler 
için istihdam garantili işgücü yetiştirme kursları 

iiizenlenmektedir. 

özel İstihdam Firmaları Aracılığıyla İşgücü 
Yetiştirme: 

1987 Yılı Programında istihdamı arttırıcı ve 
işsizliği önleyici tedbirler arasında, vasıfsız işgücüne 
vasıf kazandırma programlarının hızlandırılması ve işyeri 
açılması konusunda müteşebbislere mesleki eğitim dahil 
her türlü desteğin sağlanması ilkesine yer verilmiştir. 

Bu tedbire uygun olarak Kurum, işgücü açığı 
bulunan ve istihdam imkanı olan meslek dallarında, özel 
istihdam firmaları aracılığıyla da işgücü yetiştirilmesi 
için yeni bir uygulama planlamış ve bu amaçla hazırlanan 
Yönetmelik uygulamaya konulmuştur. 

Bu uygulama ile, iş arayan veya işini kurmak 
isteyen insanımıza yeni imkanlar sağlanırken, özel 
müteşebbislerimize de rekabet ortamı içerisinde istihdamı 
geliştirme konusunda çeşitli alternatifler sunulmaktadır. 
Böylece, işgücünün yetiştirilmesi ve istihdam 
danışmanlığı konusunda Devlet- müteşebbis işbirliği ile 
işverenlere ve işsizlere daha hızlı hizmet götürülmesi 
mümkün olacaktır. 
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îşgücü Yetiştirme Merkezleri: 

tş piyasası Ue karşı. karşıya bulunan ve iş 
piyasasının talebinin niteliğini bilen tş ve tşçi Bulma 
Kurumudur. Kurum tarafından götürülecek hizmet ise 
dinamik olup, işgücü piyasasına bağlıdır. Verilen eğitim 
bir örgün eğitim olmadığı gibi, yaygın eğitim olarak da 
mütalaa edilemez. Çoğu kez görülen hizmet, işverenin 
istediği nitelikte işgücünün kısa süre içinde 
yetiştirilmesi ve ara insangüeii ihtiyacının 
karşılanmasıdır. 

Bu yaklaşımla, hiçbir mesleği bulunmayan ve işgücü 
piyasasına ilk defa girecek olan, mesleği olupta işgücü 
piyasası gereklerine uymayan, çalışmakta olmasına rağmen 
mesleği bulunmayan, ya da mesleğini değiştirmek isteyen 
işgücünün bireysel yetenek ve yatkınlıkları ile işgücü 
piyasasının nitelikli işgücü açığının kapatılması ve 
sakatların üretime katılabilmeleri için bir işe 
alıştırı İması veya durumlarına uygun bir meslekte 
yetiştirilmesi amacıyla, MEKSA ve Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile yapılacak işbirliği çerçevesinde Söke, 
Nevşehir, Erdek, Denizli, Malatya, Kocaeli ve Ankara’da 
işgücü yetiştirme merkezleri ile Adana’da sakatların 
eğitimi için Mesleki Rehabilitasyon Merkezi kurulması 
planlanmıştır. 

İs Bulma Hizmetleri 

Kurum Hizmetlerinin Otomasyonu: 

Kuruma yapılan işçi ve işveren iaieplerinin 
merkezde bilgisayara kaydedilmesi ve bütün başvuruların, 
meslek kodlarına ve özelliklerine göre, bilgisayarla 
izlenmesi amacıyla oluşturulan bilgi işlem merkezi 
13.11.1987 tarihinde açılarak hizmete girmiştir. Türkiye 
genelinde uygulamaya geçmeden önce 1988 yılında Ankara'ek 
pilot uygulamaya başlanılmıştır. 
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Kurumda Kayıtlı Gerçek İşsizlerin Tesbiti: 

Kurum hizmetlerinde etkinliğin sağlanabilmesi, 
işverence istenilen nitelikteki işgücünün temin 
edilebilmesi, Kurum kaynağındaki işgücünün en iyi şekilde 
değerlendirilebilmesi, işe giren veya kendi işini kuran 
ya da birden fazla şubeye kayıt yaptıranların tesbit 
edilerek gerçek işsizlerin belirlenebilmesi gibi çok 
kapsamlı bir araştırma yapılmasına başlanılmıştır. 

îş Gazetesi: 

îşçi ve işverene en iyi şekilde hizmet 
götürülebilmesi ve Kuruma intikal eden açık işlerin 
işsizlerce, yine Kurumda kayıtlı olanların meslekler 
itibariyle dağılımın işverenlerce bilinmesi amacıyla açık 
işler listesi ile Kuruma kayıtlı olanların meslekler 
itibariyle dağılımının yer alacağı bir "îş Oazetesi"nin 
çıkarılmasına başlanılmıştır. 

Ayrıca, şubelerde karşılanamayan açık işlerin 
süratle karşılanmasını, Kurura istatistiklerinin kısa bir 
sürede hazırlanmasını ve iş gazetesindeki bilgilerin 
güncel olmasını teminen, telefaks (Faksimil cihaz) 
sistemi tesis edilmiştir. 

Kurum İstatistiklerinin Geliştirilmesi: 

Bölgesel ve yerel düzeyde istihdam ve işsizlikle 
ilgili bilgilerin elde edilmesi ve bu bilgilerden 
çıkarılacak sonuçların kısa sürede yetkili karar 
mercilerinin istifadesine sunulması amacıyla; çok 
kapsamlı istatistiki bilgiler derlenmeye başlanmıştır. 

Meslek Danışmanlığı Hizmetleri 

Mesleğe Yöneltme Hizmetlerinin Geliştirilmesi: 

îş piyasasının bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları 
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göz önünde tutularak, insangücü kaynaklarının en etkili 
bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak 
amacıyla, işgücünün bilgi, yetenek ve becerilerini t.esbit 
etmek suretiyle mesleğe uyum şartlarının 
belirlenebilmesine, meslek seçimlerine, meslek değiştirme 
yeteneklerinin anlaşılabilmesine, eğitimlerine ve kişisel 
gelişmelerine ilişkin sorunların cevaplandırılmasına 
yardım etme hususlarını kapsayan çalışmalara 
başlanılmıştır. 

Yetişkin İşçilerin Mesleki Formasyonlarının 
Geliştirilmesi: 

İş yerlerinin mesleki eğitim ve usta yetiştirme 
politikalarını ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim 
birimlerinin kurulmasına yardımcı olmak, ustalar arasında 
belirli nitelikleri taşıyanları sevk ve idareci 
eğitiminden geçirmek amacıyla, Kuruma bağlı 12 bölge, 
müdürlüğünde mesleki formasyonları geliştirme eğitimi 
yapmak üzere, eğitim ekipleri teşkil edilmiş ve Türkiye 
genelinde işyerlerinde "Nezaretçi Eğitimi Seminerleri"nin 
yaygınlaştırılmasına başlanılmıştır. 

Genç İşsizlerin İstihdamı: 

Kurum kayıtlarına göre, 15-24 yaş grubuna giren 
işsizlerin oranı yüzde 54’diir. Bu durum, gençlerin 
işsizliği konusunda yeni bazı tedbirlerin uygulanmasını 
gerekti rmektedir. 

Üniversite öğrencilerine geçici işler temin 
edilmesi ve üniversite mezunlarının kısa sürede 

istihdamlarının sağlanması amacıyla 'üniversitedeki 
gençlerin isteklerinin tesbit edilmesi ve bu tesbitlere 
göre bir bülten hazırlanarak iş yerine gönderilmesi, 
ayrıca bu öğrencilere mesleklerin ve öğrenim gördükleri 
sahada faaliyet gösteren iş yerlerinin tanıtılması için 
üniversitelerde istihdam Danışmanlığı Merkezleri 
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olııştııruİması planlanmış ve ilk merkez: 2 Kasını 1188 
tarihinde Hacettepe üniversitesinde kurulmuştur. 

Ayrıca, üniversiteye giremiyen gençlere iş 
piyasasının çeşitli mesleklerinin tanıtılması, okullarda 
konferanslar verilmesi ve meslek broşürleri dağıtılması, 
tasım ve yayın organları vasıtasıyla çeşitli meslekler 
hakkında bilgiler verilmesi ve Kurumun işgücü yetiştirme 
hizmetlerine yönlendirmesi amacıyla çalimalar yapılması 
planlanmıştır. Bu şekilde lise mezunu gençlerin mesleğe 
yöneltilmesi yapılarak geçerli bir meslekte yetişmeleri 
sağlanacaktır. 

özel İstihdamın Geliştirilmesi 

özel Hizmet Servisleri: 

İstihdamı arttırmak amacıyla, iş piyasasında 
organize edilmemiş olan, geceleri saatlik çocuk 
bakımları, gündüz ev temizliği ve çocuk bakım 
hizmetlerini yürütmek, yaşlılara ve hastalara bakım 
hizmetleri işlerini görmek ve bu konudaki arz ve talebi 
karşılamak üzere Kurum bünyesinde Özel Hizmet Servisleri 
oluşturulması için çalışmalara başlanılmıştır. 

Günlük îşçi Merkezlerinin (GÎM) Organizasyonu: 

özellikle büyük şehirlerde Sosyal Yardımlaşma 
Vakıfları, özel tdareler ve Belediyelerle işbirliği 
yapılmak suretiyle, günlük ve geçici işler için işçilerin 
toplandığı merkezlerde işçilere kapalı bir bekleme salonu 
temin edilmesi, bu merkezlerde Kurum servisleri 
oluşturmak suretiyle işverenin günlük işçi ihtiyacının 
her türlü formaliteden uzak bir şekilde karşılanması, 
işçilerin sokak ortasında ve kötü şartlar altında iş 
beklemesinin önlenmesi düşünülmüş ve Kayseri'de ilk 
merkezin kurulması gerçekleştirilmiştir. 
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Sanayi Bölgeleri İstihdam Merkezlerinin 
Organizasyonu: 

Sanayi Bölgelerinde ve küçük sanayi sitelerinde iş 
aramayı ve işçi bulmayı kolaylaştırmak üzere, Manisa, 
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Diyarbakır’da sanayi 
bölgeleri istihdam merkezleri kurulması çalışmalarına 
başlanılmıştır. 

Turizm Bölgeleri İstihdam Merkezleri 
Organ i zasyonu: 

Turizm hizmetlerinin yoğun olduğu Kuşadası, 
Bodrum, Marmaris, Kemer, Side, Alanya ve Çeşme gibi ilçe 
merkezlerinde, turizm işverenlerinin mevsimlik işçi 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, turizm istihdam büroları 
tesis edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır. 

Tablo:7- ÎÎBE1 nun 1979-1988 Döneni Çalışanları 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988(1) 

Tl’F.T tCt 
Başvuru 653581 501780 618137 639142 648837 683717 512590 580109 ' 182087 346666 

Açık i; 235069 189368 201366 188916 200472 214415 170002 275235 262416 228103 

tşe yer. 211531 163126 161018 151278 158042 178018 157690 258848 253449 222853 
îşgücü 311729 <21931 552106 701278 888781 1231606 1114052 1566093 1618409 1679286 
İŞSİS 189167 263351 311336 168651 626175 863589 966195 1081306 1134884 1161560 

YORT DIŞI 

Başvuru 50627 <0112 58656 66786 85924 142948 55370 55141 77171 141131 

Gönderle 23630 28503 58753 49388 52470 15815 47353 35ECS 10807 45872 

Kaynak:ttBE 
(i 1 1988 jıh bilgileri Ocak-Ekia döneairıi kapsaaaHadır. 
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Tablo:8- Taş Gruplarına Göre Kayıtlı tçsİEİer( 1979-1988) 

TAŞ GRUPLARI 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

14 ve daha az 1738 3984 2100 1815 2688 15070 2274 1290 1599 1304 

15-19 31790 46328 53678 67844 88246 111608 133447 141091 143936 146154 

20-21 68472 95245 125654 185732 2(6299 348510 394764 453268 491217 490157 

25-29 41652 59602 85344 116283 160625 214944 236778 269699 268074 276228 

30-34 21612 30132 39583 53383 70702 98635 109998 123481 125222 132882 

35-39 12078 14 738 18478 25373 32905 44475 52039 52238 65065 70854 

40-44 6553 7362 9658 11085 15540 19729 23793 24243 26087 29053 

45-54 5138 5800 6595 6858 8508 9538 11180 12354 12977 14074 

65 ve daha fazla 434 163 256 281 662 1080 1922 642 707 854 

GEHEL TOPLAM 189467 263354 341336 468654 626175 863589 966195 1081306 1134884 1161560 

1988 yılı bilgileri Ekin ayı sonu itibariyle verilniştir. 

Tablo:9- Eğiti» Düzeylerine Göre Kayıtlı İşsizler (1979-1988] 

EÖİTİK DÖZETLERI 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Okuna yazma bilmeyen 10389 13135 1 6870 1 5945 1 7973 2284 7 23888 24802 25096 24921 

Okur-yazar 13464 19710 303 17 37356 47151 56478 57150 51506 51008 49862 

İlkokul öğrenimi i 97246 140061 177332 254862 333847 459140 503407 572050 595790 603285 

Orta ve dengi okul 22289 27246 34175 47765 68875 96265 116416 141123 149915 156750 

Sanat orta okul öğr. 599 683 660 629 1504 850 725 703 435 440 

Lise ve dengi okul 25059 35747 47707 67273 97670 142394 167311 187465 203305 218142 

Sanat ve teknik lise 17311 22706 26380 36210 47886 684 54 76723 80944 90831 7674 1 

Lise üstü sanat 513 666 719 903 1150 1433 1383 4204 11251 1 2358 

Tûksek okul ve fakülte 2597 3400 7176 7711 10119 1 5728 19192 18509 17253 19061 

GENEL TOP LAK 189467 263354 341336 468654 626175 863589 366195 1081306 1134884 1161560 

Kaynak: tlBK 
1988 yılı bilgileri Eli» ayı sonu itibariyle verilniştir. 
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Tablo:10-Kesleklcre Göre Rayıtlı tşsisler (1979-1988) 

KESLERLER 1979 1980 1981 1982 1983 1981 1985 1986 1987 1988 

1 -PROFESYONEL, IMHlI 
VE İLGİLİ ELEMANLAR 1120 6100 9801 10172 11029 17952 21072 25019 29273 33512 

a.Eisyager ve Fizikçi 103 218 573 521 951 1125 1235 1502 1819 2065 
h.Teknik Personel 3078 1660 6658 7172 10231 12776 15339 1 7330 19698 22197 

c,Sa(lık Personeli 219 320 693 595 752 911 1000 1050 1126 1236 

d .öteki Profesyonel el, 690 902 1910 1581 2092 2810 3198 5137 6630 8011 

2-YÖNETlCt VE BÜRO PES,13616 59961 83715 111178 U8337 202872 227865 259592 277104 292131 

a.Yönetici 28! 793 910 779 1099 1195 1151 1682 1921 2129 

b.Büro Personeli 13335 59158 82809 113399 117238 201377 226111 257910 275183 290002 

3-HÎZKET tşçtLERt 17020 7991 5383 6551 7811 10615 11865 11552 17985 15782 

4-TARIK VE ORHAN ÎŞÇ. 1336 3177 3721 2515 2929 3639 1099 3618 3523 3176 

5-ÜRETİH İŞÇÎLFRt 30S8S 35828 43012 52032 82829 111001 13(031 153670 163131 163851 

a.Kaden Çıkarıra 371 515 725 870 1213 1619 1855 2037 2350 2180 

b.Ketal işlese 6191 8500 8777 12030 13220 59287 9201 i 106885 11(811 ' 118789 
ç.Risyasal Kadde İşlese 15 61 35 50 93 111 227 (30 546 575 

d.Dokuna ve Giyiş 2918 3311 1197 6319 8857 11781 14261 16508 17618 15763 

e,Agaç işlese ve Kob. 2721 3163 1910 8292 10599 11272 1 5828 1 7396 17166 16681 

f.Diğer Üretiş 1şç. 17560 15915 21098 31171 18817 2393! 9S19 10311 10580 9563 

e-iKçm işçileri 2136 3001 1872 8069 8256 10992 12738 11376 15989 17793 

7-TAŞIHA ÎŞÇÎLEF.l 9891 .12917 119(1 220(5 27611 36509 53315 66775 77919 79929 

a.Ilır Vasıta Şof. 9691 12917 1191! 22015 2751 1. 36509 13135 53201 63151 67382 

b.öteki Taşısa îşç. 0 0 .0 0 0 0 9210 12571 11198 125(7 

S- VASIFLI 109613 128968 165185 225592 291861 393583 461015 536632 581951 606501 

S-VASIFSIZ 79851 134386 175851 2(3562 s a ı s 11 170006 renge 51167* 519930 555056 

10-GENEL TOPUK 165167 
.1  

263354 211336 (68651 626175 863589 966195 1081306 1131881 1161560 
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4. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Uygulaması 

Ülkemizde, meslekî ve teknik eğitimin Kalkınma Plânları ve Hükümet 
programlarında öngörülen hedeflere uygun olarak gerçekleştirilmesi, 
endüstri ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu, ortaöğretim seviyesinde 

eğitim görmüş, nitelikli insan gücünün okul-işletme işbirliği ile 
yetiştirilmesi meslekî ve teknik eğitimin, örgün ve yaygın eğitim yoluyla, 
geliştirilerek yaygınlaştırılması gayesi ile çıkarılan reform niteliğindeki 

3308 sayılı kanun 19,06.1988 tarih ve 19139 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, 

-Merkezde, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilgili 

bakanlıklar, Devlet Plânlama Teşkilatı, Yüksek öğretim Kurulu, işveren ve 
işçi kuruluşları temsilcilerinden teşekkül ettirilen "Çıraklık ve Meslek 
Eğitim Kurulu", illerde ise "İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurumlan” 
kurulmuştur. 

-50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelere zorunlu, diğer 

işletmelere isteğe bağlı olarak çalıştırdıkları işçi sayısının % 5’inden 

az, % 10'undan fazla olmamak üzere, meslek lisesi öğrencilerine haftada 3 
gün (Şubat ve yaz tatillerinde haftada 5 gün) beceri eğitimi yaptırmaları 

ve uygulanacak öğretim programlarının "Çıraklık ve Meslek Eğitim Kurulu"nun 
görüşü alınarak Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca tesbit edilmesi 
esasları getirilmiştir. 

-İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler, okul 
müdürlüklerince hastalıklara, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı 

sigorta ettirilmekte ve sigorta primleri Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığınca ödenmektedir. Bu öğrencilere işletmelerce asgari ücretin 

% 30'undan az olmamak üzere, aylık ücret ödenmekte; ayrıca, yılda bir ay 

ücretli izin verilmekte, bir aya kadar da ücretsiz mazeret izni 
verilebilmektedir. 
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-Meslek liselerinden mezun alanlar »esleklerinde bir yıl 
çalıştıktan sonra doğrudan veya Killi Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
açılan ustalık kurslarına katılarak,, ustalık imtihanlarına girmekte ve 
kendilerine ustalık belgesi verilmektedir. Ustalık belgesine sahip olanlar 
bağımsız işyeri açabildikleri gibi, bir işletmede usta Unvanı ile görev 
yapabilme hakkına sahip olmaktadırlar. 

-Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırsa 
Fonu kurulmuş, bu fona 12 kaynaktan gelir sağlanmıştır. Fon gelirleri ile; 
öğretmen ve usta öğreticilerin yurtiçi ve yurtdışmda eğitilmeleri, meslekî 
eğitim ile ilgili araştırmaların yapılması, atelye ve laboratuvar donatımı 
malzemelerinin satın alınması ve bunların tamir-bakımı, öğretmenlere ücret 

ödenmesi, ders kitabı yazdırılması ve çoğaltılması faaliyetleri 
gerçekleş tirilmektedir. 

-Yurtiçi ve yurtdışı eğitim kuruşlarında meslekî öğrenim 
görenlere, benzeri kurumlar arasında, yatay ve dikey geçiş imkanı 
sağlanmıştır. 

-Örgün eğitim sistemi dışında kalan yetişkinler için meslek 
kursları düzenlenerek bunlara istihdam için gerekli yeterliklerin 

kazandırılması, halen bir işte çalışanlara mesleklerinde ilerlemeleri için 
geliştirme ve uyum kursları açılması ve meslek kurslarına katıianların 
desteklenmesi imkanı getirilmiştir. 

-Okul ve isletmelerin işbirliği ile gerçekleştirilen meslek 

eğitiminin mevzuatına ve öğretim programlarına uygun olarak sürdürülmesini; 
işletmelere bu konuda rehberlikte bulunulmasını sağlamak üzere, eğitimin 

denetlenmesi hükmü bağlanmıştır. 

-Killî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik 
öğrenim burumlarındaki döner sermaye işletmelerinin toplam sermayesi 5 
Milyar TL’sına yükseltilmiştir. 
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-Mesleki ve teknik eğitim konularında Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı'nca ihtiyaç duyulan planlama, araştırma, geliştirme ve üretim 
hizmetlerini yapmak amacıyla "Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi" kurulmuş ve Merkeze 100 Milyon TL. döner sermaye tahsis 
edilmiştir. 

ieszuat ile ilgili Faaliyetler 

3308 sayılı kanun; meslekî ve teknik öğretimin 1986-1987 öğrenim 
yılından itibaren okul ve işletmelerin isbirligiyle sürdürülmesi ve yeni 
ihdas edilen kurumlara işlerlik kazandırılması ile ilgili esas ve usullerin 

düzenlenmesi için bir tüzük ve 10 yönetmelik olmak üzere toplam 11 mevzuat 

çıkarılması hükmünü getirmiştir. Meslekî ve Teknik öğretim Dairelerinin 
işbirligiyle hazırlanmış olan sözkonusu mevzuattan 8’i yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş, 3’ünün hazırlanması çalışmaları tamamlanmış ve 
yayımlanması ile ilgili faaliyetlere devam edilmektedir. 

Haf.talık. aers.jgi2filşeleriniB Hazırlanması ve Öğretim 

3308 sayılı kanuna göre, yeniden hazırlanan haftalık ders 
çizelgelerinde; 

-Beceri eğitimi, 

-Fen ve matematik, 

-Endüstriyel teorik, 

alanlarındaki derslere ağırlık verilmiştir. Meslek alanlarının özelliğine 
göre, Hidrolik-Pnömatik, Elektrik ve Elektronik 3ilgisi, Iş Güvenliği, 
Beşerî Münasebetler, Konfeksiyon, Makina Bilgisi, Konfeksiyon Teknolojisi, 
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Seramik Teknolojisi, Kozmatik, Bilgisayar vb. dersleri programlara ilave 
edilerek meslek eğitimi yeni teknolojilere uygun hale getirilmiştir. 

1986-1987 öğretim yılı başına kadar, 46-53 saat arasında 
uygulanmış olan haftalık ders saati sayısı 3308 Sayılı Kanun'a göre yeni 
hazırlanan haftalık ders dağıtım çizelgelerinde; 

IX’uncu sınıflarda haftada 40-42 saate, 

X’uncu ve XI’inci sınıflarda da haftada 40 saate, indirilmiştir. 

Uygulamalı ders saati de X. ve XI. sınıflarda 24 saate 
yükseltilerek bu sınıflarda eski programlarla % 55 pratik çalışma ağırlığı 
yeni programlarla % 71’e yükseltilmiştir. 

Yeni uygulamaya göre; öğrenciler gerçek üretim ortamında 

yetiştikleri gibi, eski programlara nazaran yaklaşık 674 saat daha fazla 
beceri eğitimi yapmaktadırlar. 

Böyleca, meslek liselerini bitirenlerden iş hayatına atılacakların 

nitelikli bir teknisyen olarak yetişmeleri sağlanmış, bununla birlikte, 
yeni hazırlanan haftalık ders dağıtım çizelgelerinde, daha önce seçmeli 
olarak okutulan fen, matematik ve endüstriyel teorik dersler zorunlu 

okutulacak dersler arasına alınarak öğrencilerin alanlarında yüksek öğretim 
kurnalarına girme şansları arttırılmıştır. 

Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin meslekî ve teknik eğitine 

yansıtılmasını ve öğrencilerin eğitiminde işletmelerin teknik personeli ile 
makina ve teçhizatından daha iyi yararlanılmasını sağlamak gayesiyle 
hazırlanan öğretim programları; işletme temsilcilerinin de katılımı ile 
geliştirilmiş, 1986-1987 öğretim yılından itibaren uygulanmaya 
baş lanmıştır. 
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Program geliştirme faaliyetlerine sürekli olarak devam 
edilmektedir. 

iller ve Meslek Alanlarının ganim KapKam.na Al itiimsi Faaliyetleri 

1986-1987 öğretim yılında 44 ildeki meslekî ve teknik öğretim 
okulları ve bölümleri Kanun kapsamına alınmış, 1987-1988 öğretim yılından 
itibaren de bu uygulama ülke genelindeki okul ve meslek alanlarını 
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. 

İşletmelerde meslek eğitimi uygulaması kapsamındaki; 

-Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 358 Endüstri Meslek 
Lisesinde 57.672, 

-Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 289 Kız Meslek 
Lisesinden 36'smda öğrenim gören 11.015 öğrenciden 2.362, 

-Ticaret ve Turizm öğretim Dairesi Başkanlığı'na bağlı 218 Ticaret 
ve Turizm Meslek Lisesinden 41.237, olmak üzere, toplam 101.271 öğrenci 

kanun hükümlerine uygun olarak işletmelerde meslek eğitimi görmektedir. 

Usta Öğreticilerin İş Pedagojisi Eğitimine Alınma Faaliyetleri 

İşletmelerde meslek eğitimi; işletişlerde makina araç-gereç ve 
mesleğinde uzmanlaşmış ustalık niteliğine sahip personel imkanlarından 

faydalanılarak yapılmaktadır. Bu uygulamada; öğrenciler haftada iki gün 
okulda teorik eğitim, üç gün de isletmelerde uygulamalı eğitim 
görmektedirler. Böylece, öğrencilerin okuldan mezuniyetlerini müteakip 
istihdam edilebilecekleri işletmelerin şartlarına uygun olarak ve gerçek 
üretim ortamı içinde eğitilmeleri sağlanmıştır. 
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İşletmelerce meslek eğitimi uygulamasında görevlendirilen 
personele Killî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ’ nca düzenlenen iş 
Pedagojisi kursları ile eğiticilik niteliği kazandırılması çalışmalarına 
devam edilmektedir. 

İş Pedagojisi kursları Killi Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
kamu ve özel kurum kuruluşlarından gelen talepler üzerine, imzalanan 

protokollere uygun olarak doğrudan Bakanlıkça veya okullar tarafından 

açılmakta ve bu kursları başarı ile bitirenlere "Usta öğreticilik Belgesi” 
verilmektedir. 

İşletmelerse meslek eğitiminde görevlendirilen yaklaşık 9.000 
teknik personel iş pedagojisi kurslarına katılmış ve bunlara "Usta 

öğreticilik Belgesi" verilmiştir. 

IssüL^Jöuaslflri-JçîJjsa^JFaalijrfitlsEi. 

Killî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı1nca, örgün eğitim 
sisteminden ayrılmış; ancak, istihdam için gerekli yeterliliklere sahip 
olmayan kişileri, iş hayatında istihdam imkanı olan görevlere hazırlamak 

gayesi ile modüler sistemle meslek kursları düzenlenmektedir. 

Bu kurslara kat ilanlar kursa devam ettikleri sürece bu Kanun’un 

çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanmaktadırlar. 

Keslekî ve teknik öğretim okullarında modüler sistemde açılan 
meslek kurslarında 1986-1987 öğretim yılında 13.000 kadar 1987-1988 öğretim 
yılında da 11,500 kadar kursiyere meslek öğrenme imkanı sağlanmıştır. 

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kaaunu PygMİftjgi;SiMa^l3j*£rea-feal)gi2- 
Katkısı 

3308 sayılı Çıraklık ve Keslek Eğitimi Kanunu'na göre yapılan 
eğitim için, işveren kesiminin işyerinde eğitim imkanı sağlamasının 
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yanısıra önemli maddî katkıları olmaktadır. Kanunla kurulmuş olan Fon için, 
İşverenler ve işletmeler ödedikleri gelir ve kurumlar vergisinin * 1'i 
oranında, işveren konfederasyon ve sendikaları da yıllık gelirlerinin % 5' i 
oranında para ödemektedirler. İşveren kesiminin sağladığı bu önemli desteğe 
ilaveten, işçi kesiminin de 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 44.maddesinde 

ve 3308 sayılı Çıraklık ve' Meslek Eğitimi Kanunu’nun 32/2-b fıkrasındaki 
yasal vecibeleri aksatmadan yerine getirmesi gerekmektedir. 

5. örgün ve Yaygın Mesleki ve Teknik öğretim 

a. Erkek Teknik öğretim 

Çağımızda bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler 
ülkemiz endüstrisine çak boyutlu bir yapı kazandırmakta, buna paralel 
olarak da nitelikli teknik insangücü ihtiyacı giderek artmaktadır. 

Endüstrimizin ihtiyaç duyduğu orta kademe teknik insangücü, 
endüstriyel teknik ortaöğretim kurmalarında yetiştirilmektedir. 

Endüstriyel teknik ortaöğretim kurumlan, öğrencileri hem hayata, 
hem de yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı okullardır. 

Bunlar; 

-Anadolu Teknik Liseleri 

-Teknik Liseler 

-Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi 

-Endüstri Meslek Liseleri 

-Lise Mezunlarına Meslek Eğitimi yeren Okullar 
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Tabloıll- Erkek Teknik Öğretin Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Endüstriyel Teknik 
Öğretin Tapan Okul Türleri ve Öğrenci Sayıları <1987-1988) 

OKUL TÜRÜ 

ÖĞRENİM 

SÜRESİ 

(YIL) 

OKUL 

SAYISI 

PROGRAM 

TÜRÜ 

SAYISI AÇIKLAMA 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ANADOLU TEKNİK LİS. 1+4 9 8 1 yıl hazırlık sınıfı 702 

TEKNİK LİSE 4 120 16 9.sınıf EML ile ortak 16201 

ANADOLU DENİZCİLİK 

MESLEK LİSESİ 1+3 1 3 1 yıl hazırlık sınıfı 257 

ENDÜSTRİ MES.LİSESİ 3 358 42 37 yatılı 21 ortaokul 208674 

LİSE MEZUNLARININ 

MESLEK EĞİTİMİ 

1 

(3 dönen) 2 1 Yaygınlaştırılacak 40 

ENDÜSTRİ PRATİK 

SANAT OKULU 1 18 30 

2-bağımsız 
2 YİBO bünyesinde 776 

YETİŞKİNLER TEKNİK 
EĞİTİM MERKEZİ 1 7 28 Yatılıdır 480 

AKSAM SANAT OKULU - 1 -

Kaynak: MEGSB 

Endüstri Pratik Sanat Okulları, Yetişkinler Teknik Eğitin 

Merkezleri ve Aksan Sanat Okulunda çeşitli meslek alanlarında yetişkinlerin 

meslek eğitimi de yapılmaktadır. 
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Anadolu Teknik Lisesi program türleri; 

Bilgisayar Uçak Motorları 
Elektronik Otomtik Kumanda 

Gazetecilik Yapı Ressamlığı 
Elektrik, Tıp Elektroniği 

Teknik Lise program türleri; 

Altyapı 

Bilgisayar 
Eğitim Araçları 
Elektrik 

Elektronik 

Endüstriyel Elektronik 
Kalıpçılık 

Kimya 

Kakina 

Kakına Ressamlığı 
Kikroteknik 

Motor 

Tıp Elektroniği 

Uçak Motorları Bakım Onarın 
Üstyapı 
Tapı Ressamlığı 

Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi program türleri; 

Güverte 

Gemi Makinaları 

Gemi Elektroniği ve Haberleşme 

Endüstri Meslek Lisesi program türleri; 

Âgaç işleri 
Besin Endüstrisi 

Boya Apre 
Cilt ve Serigrafi 
Dizgi 
Dokuma 

Döküm 

Kimya 
Maden 

Matbaa 

Ketal işleri 

Metalürji 

Model 

Motor 
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Elektrik 

Elektronik 

Endüstriyel Boya 
ve Dekorasyon 
Fotograf-Klise 
Geni Makinaları 

Gemi Elektroniği 

ve Haberleşme 

Güverte 

Güverte Avlama 

Harita ve Kadastro 

İplikçilik 
Is Makinaları 

İzabe 

Kalıpçılık 

Hakina Ressamlığı 

Ofset 

Sıhhî Tesisat 

Su ürünleri 

Süsleme Taşçılığı 
Tipo Baskı 

Yapı 
Tesviye 

Yapı Ressamlığı 
Çinicilik ve Seramik 
Kütüphanecilik 
Liman İşletmeciliği 
Mobilya ve Dekorasyon 

Restorasyon 
Te1ekomi nikasyon 

Lise mezunlarının meslek eğitiminde program türleri; 

l 

Elektrik 

Endüstri Pratik Sanat Okulları program türleri; 

Tesviyecilik 
Tornacılık 

Frezecilik 

Kalıpçılık 
Soğuk Metal isleri 

Oksi-Asetilen Kaynağı 
Elektrik Kaynağı 
Motorculuk 
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Agaç isleri 
Mobilyacılık 

Elektrik Tesisatçılığı 
Bobinajcılık 

Radyoculuk 
Teknik Resim (Makina) 

Kâgir Yapı 
Duvarcılık 

Sıva Badana ve Boyacılık 
Betonarme Demirciliği 

Yapı Taşçılığı 
Ahşap Yapı 
Dülgerlik 

Doğramacılık 
Teknik Resim (Yapı) 
Sıhhî Tesisat 

Isıtma-Havalandırma 

Genel Matbaacılık 

Dizgi ve Baskı 
Oto Elektrik 

Ayakkabıcılık 

Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri program türleri; 

Tesviyecilik 
Tornacılık 

Frezecilik 

Kalıpçılık 
Saguk Metal isleri 
Oksi-Asetilen Kaynağı 
Elektrik Kaynağı 
Motorculuk 

Agaç İsleri 
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Hobilyacılık 
Elektrik Tesisatçılığı 
Bobinajcılık 

Radyoculuk 

Teknik Resim (Makina) 

Kâgir Yapı 

Duvarcılık 

Sıva Badana ve Boyacılık 

Betonarme Demirciliği 

Yapı Taşçılığı 
Ahşap Yapı 
Dülgerlik 

Doğramacılık 

Teknik Resim (Yapı) 
Sıhhi Tesisat 

Isıtma-Havalandırma 

Genel Matbaacılık 

Dizgi ve Baskı 
Oto Elektrik 

Projeler 

Endüstriyel teknik öğretim okullarının atelye ve 

laboratuvarlarının yeni teknolojilerle donatmak, idareci ve öğretmenlerini 
yurtiçinde ve yurtdışmda eğitmek, yeni meslek alanları için öğretim 
programlarını hazırlamak, mevcut öğretim programlarını geliştirmek, 

gelişmiş ülkelerde kullanılan endüstriyel alanlarla ilgili teknik 
kitaplardan faydalı olanları temin etmek ve okullarda egitim-ögretim 
hizmetine sunmak gayesiyle dış kaynaklı krediler kullanılmakta ve gelişmiş 
ülkelerle teknik işbirliği yapılmaktadır. 
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Uygulanmakta olan projeler; 

-Endüstriyel Okullar Projesi<Dünya Bankasından sağlanan kredi ile) 

-Yaygın Keslekî Eğitim Projesi< " " " " ) 

-Istanbul-Haydarpaşa Anadolu Teknik Lisesi Projesi (F.Almanya) 

-Ankara-Dikmen Keslekî Eğitin Kerkezi Projesi (F.Almanya) 

-Istanbul-Tuzla Teknik ve Keslek Lisesi Projesi (Japon Hükümeti) 

-İstanbul-Kâgıthana Profilo Anadolu Teknik Lisesi Projesi (Profilo 
Holding A, Ş. vte Fransa Hükümeti ile teknik işbirliği yapılarak) 

Dünya Bankasından sağlanan kredi tutarı 116.2 milyon ABD Doları, 

Teknik işbirliği yapılmak suretiyle sağlanan karşılıksız 
kredilerin toplamı yaklaşık 25 milyar TL.'dir. 

Plânlanan çalışsalar; 

-7.Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönesi sonu olan 1999 yılma kadar, 

15-17 grubundaki ortaöğretim çag nüfusu olan 3.815.000 gencin % 24*ünün 
(916.000) endüstriyel teknik öğretim görmesi hedef alınmıştır. 

-1999 yılına kadar 916.000 öğrenciyi endüstriyel teknik öğretim 
okullarında eğitebilmek için gerekli okul kapasitesi, bu fizikî kapasiteyi 
sağlayabilmek için yapılacak yatırım ve donatımı gerçekleştirecek ödenek 
ile atelye ve meslek dersi öğretmen ihtiyacı aşağıda verilmiştir. 



Tablo : 12 - Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Endüstriyel Okullara İlişkin Olarak 
6. ve 7. Beş Yıllık Plan Döneminde Hedefler, İhtiyaç ve Maliyetler 

BEŞ YILLIK 
KALKINMA PLANI 

DÖNEMİ 
ÖĞRETİM 
YILLARI 

15-17 YAŞ 
ÇAĞ NÜFUSU 

(1000) 

TEKNİK LİSE VE 
ENDÜSTRİ MESLEK 
LİSELERİNDE 
OKULLAŞMA HEDEFİ 

OKUL SAYItARI 
(FİZİKİ KAPASİTEYE 
GÖRE 1 OKUL 1000 
ÖGRENCILIKL) YATIRIM 

DONATIM 
MALİYETİ 
(Milyon TL.) 

ATELYE VE 
ÖĞRETMEN 

MES.DERSİ 
SAYISI 

ORAN 
(%) 

ÖGR.SAY. 
(1000) 

OLMASI 
GEREKEN İHTİYAÇ 

OLMASI 
GEREKEN İHTİYAÇ 

MEVCUT DURUM 1987-88 3.367 6,6 225 210 Dev.Ed.Prj. 117.096 7.070 

5. Plan Dönemi 1938-89 3.387 8,7 295 295 70 210.000 14.750 7.680 

TOPLAM 70 327.096 7.680 

'989-30 3.408 10,7 365 365 46 138.00C 18.250 3.500 
1990-91 3.430 12,7 436 436 46 138.000 21.800 3.550 

6. Plan Dönemi 1991-92 3.457 14,7 508 508 61 183.000 25.400 3.600 
1992-93 3.474 16,7 580 580 68 204.000 29.000 3.600 
1993-94 3.500 18,7 655 655 74 222.000 32.750 3.750 

TOPLAM 295 885.000 18.000 

1994-95 3.540 19,7 697 697 41 123.000 34.850 2. 100 
1935-96 3.595 20,7 744 744 46 138.000 37.200 2.350 

7. Plan Dönemi . 1996-97 3.667 21,7 799 799 54 '162.000 39.950 2.750 
1997-93 3.740 22,7 856 856 56 168.000 42.800 2.850 
1998-99 3.815 24,0 916 916 59 177.000 45.800 3.000 

TOPLAM 256 768.000 13.050 

GENEL TOPLAM 621 '1.980.096 38.730 

Not : 1) Devam eden projelerden 1988-8S da 15. 000, 1989- 90 da 23 .000, 1990-91 de 24.000, 
1991-92 de 10.000, 1992-93 de 3.000 olmak üzere toplam 75.000 kapasite sağlanacaktı r 

2) 1989-90 öğretim yılından itibaren halk katkısı her yıl 1.000 olmak üzere 10.000 
kapasite sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

3) 1.000 öğrencilik okulun yapım maliyeti 2.250.000.000 TL., donatım maliyeti 
750.000.000 TL. olarak hesaplanmıştır. 

4) Öğretmen ihtiyacı 20 öğrenciye 1 öğretmen olarak hesaplanmıştır. 
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-Endüstride kullanım alanı hızla gelişen; 
Optik, 
Otomotiv 

Tıbbî cihazların bakım ve onar imi, 

Radar, 

Savunma elektroniği, 

Elektrooptik sistemler, 
Kâğıt, 
Dericilik, 
Lâstik, 

gibi alanlarda yeni bölümler açılması planlanmıştır, 

b. Kız Teknik öğretim 
Örgün eğitim veren Kız Teknik Öğretim kurumları, Kız Meslek 

Liseleri, Kız Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liseleri’dir. 

Tablo:13- Kız Teknik Okulları Türleri ve Öğrenci Sayıları C1987-1988) 

08REMIM OKUL PROGRAM ÖCRESCİ 
OKUL TURU SÜRESİ SAYISI TURU SAYISI AÇIKLAMA 

Kız Meslek Liseleri 3 288 25 43186 

9.sınıf 
Kız Teknik Liseleri 4 2 6 138 KML ortak 

â 1 yıl ha- 
ptj Anadolu Mes.Liseleri 1+3 6 109 1013 zırlık 

o 

Kız San.Ortaokulları 3 242 32868 

Uygulama Anaokulları 314 8677 

Pratik Kız Sanat 

s Ortaokulları 475 144917 
H 
O 
bn 
«4 Kız Teknik öğretim 

Olgunlaşma Enstitüsü 6 1258 

Kaynak: MEGSB 
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Kız Meslek Lisesi program türleri; 

-Çocuk Gelişimi 
-Ev Yönetimi-Beslenme 

-Tekstil-Boya-Baskı-Desen 

-Besin Teknolajisi-Pastacılık 

-Besin Tek. Kurum Beslenmesi -Giyim 
-Dekoratif El Sanatları -Besin Tek. Gıda Kont, ve Ar. 

-El ve Makina Kakışları -Kuaförlük-Cilt Bakımı ve Epi. 

Kız Teknik Lisesi program türleri; 

-Hazır Giyim 
-Grafik 

-Resim-Moda Resmi 

-Resim-Dekoratif Resim 

-Besin Tek. Kurum Beslenmesi 

-Besin Tek.Gıda Kont, ve Ana. 

Anadolu Meslek Lisesi Program Türleri; 

-Hazır Giyim -Tekstil-Iplikçilik 
-Deri Hazır Giyim -Tekstil-Dokuma 

-Ev ve Giyim Aksesuarları -Tekstil-Orme 
-Elektronik -Tekstil-Boya 

-Baskı-Desen -Tekstii-Kalite-Kontrol 

-Bilgisayar 

-Resim 

-Konfeksiyon 
-Tekstil-iplikçilik 

-çini Desinatörlügü 
-Grafik 

-Terzilik (Kadın ter) 

-Terzilik (Erk.ter) 

-Kuaför-Saç Bakımı ve Yapımı 
-Seramik 

-Seramik Sanatı 

-Elektronik 

-Makine Ressamlığı 

-Yapı Ressamlığı 

-Kimya 
-Otelcilik ve Turizm 
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Praleler 

Uygulanmakta olan projeler; 

-Alman Teknik Yardım Projesi; "İstanbul Hazır Giyim ve Deri Hazır 
Giyim Meslek Liselerinin Geliştirilmesi" 

-Yaygın Mesleki Eğitim Projesi (Dünya Bankasından sağlanan kredi 
ile) 

-Sümerbani Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol (Sümerbank adına 
üretim) 

Planlanan Çalışmalar; 

-El sanatlarının geliştiği bazı il ve ilçelerde, yöre halkı ile 

işbirliği yapılarak, Türk geleneğini yansıtan el sanatlarının korunması ve 

yozlaştırılmadan geliştirilmesi konusunda mevcut üretim atölyeleri 
güçlendirilecek ve bu faaliyetlerin yaygınlaştırılması, 

-Gelişen teknoloji parelelinde ihtiyaç duyulan yeni meslek 
bölümlerinin belirlenmesi ve öğretim programlarının hazırlanması için 
gerekli araştırmalar; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak 

sonuçlandırılmasıdır, 

c. Ticaret ve Turizm öğretimi 

Ülkemizin ticaret, maliye,pazarlama, muhasebecilik, bankacılık, 
kooperatifçilik, sekreterlik, turizm, bilgi-işlem ve benzeri alanlarında 
kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alacak orta kademe insan gücü 
ihtiyacını nitelik ve nicelik yönünden karşılayan eğitim ve öğretim 
faaliyetlerini kapsar. 
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Ticaret ve Turizm Öğretim Kurumlan, Ticaret Liseleri, Akşam 
Ticaret Liseleri, Anadolu Ticaret Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek 

Liseleri, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek 

Liseleri, Anadolu Sekreterlik Meslek Liseleri, Anadolu Aşçılık Meslek 
Liseleridir, 

Tablo:14-Ticaret ve Turizm Öğretim Okulları Türleri ve Öğrenci Sayıları 
(1987 - 1988) 

OKUL TÜRÜ ÖÛREHİM 

SÜRESİ 

OKUL 

SAYISI 

PROGRAM 

TÜRÜ 

ÖĞREHCİ 

SAYISI 

AÇIKLAMA 

Ticaret Liseleri 3 202 2 108099 9,sınıf ortak 

Aksam Ticaret Lis, 4 5 2 2018 

Anadolu Ticaret Lis. 1+3 8 4 1729 l.yıl haz. sın. 

Anadolu Otel ve Tur. 

Mes.Lis. 1+3 7 3 2228 »f 1* 

Anadolu Sek.Mes.Lis. 1+3 1 3 189 1» II 

Anadolu Asç.Mes.Lis. 1+3+3 1 3 144 11 II 

Ortaokullar(T. L. Bün. ) 3 58 - 11990 

Otel.ve Tur. Mes, Lis. 3 4 3 795 

Sekreterlik Mes.Lis. 3 4 3 338 

"avnalt: K2GS3 
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Ticaret ve Aksam Ticaret Liseleri Program Türleri; 

-Muhasebe, 

-Bankacılık, 

Anadolu Ticaret Liseleri Program Türleri'; 

-Bilgi-islen, 

-Sekreterlik, 

-Dıs Ticaret, 

-Turizm, 

Anadolu Sekreterlik ve Sekreterlik Meslek Liseleri Program 

Türleri; 

-Yönetim ve Ticaret Sekreterliği, 
-Hukuk Sekreterliği, 

-Tıp Sekreterliği, 

Anadolu Otelcilik ve Turizm-Otelcilik ve Turizm Jfeslek Liseleri 

Program Türleri; 

-Resepsiyon, 

-Servis, 

-Mutfak, 

Anadolu Aşçılık Seslek Lisesi Program Türleri; 

-Sıcak Mutfak, 

-Soğuk Mutfak, 

-Pasta, 
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Froifilgr 

Uygulanmakta olan projeler; 

-Yaygın Mesleki Eğitim Projesi (Dünya Bankasından sağlanan kredi) 

-Alman Teknik Yardım Projesi (Turizm alanında işbirliği projesi) 

Planlanan Çalışmalar; 

-iş çevrelerinin istek ve ihtiyaçları da gözönünde bulundurularak 
yeni’bölümlerin açılması, 

-Açılması istenilen bölümlerin programlarının, hazırlanması ve 
ilgili ders kitaplarının yazdırıİması, 

-Ticaret ve turizm alanları ile ilgili kaynak eserlerin temin 
edilerek okullara gönderilmesidir. 

Tablo:15-1980-1981,1987-1988 Öğretim Yıllarında Örgün Mesleki ve Teknik 
Ortaöğretim Kurnalarındaki Öğrenci Sayıları 

1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 

End. Mes.L. 115979 116605 124059 144388 166920 187417 203690 222709 

Kız.Mes.L. 36490 35747 33443 32637 34845 38300 42684 44337 

Tie.ve Tur. 
Mes.Lis. 

99232 94938 96788 92877 91804 89825 99808 114361 

TOPUM: 251701 247290 254290 269902 293569 315542 346192 381407 
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d. Çıraklık ve Yaygın Eğitim 

Çıraklık ve Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında endüstrinin 
ihtiyaç duyduğu . çırak,kalfa,usta seviyesindeki nitelikli insangücü ile 
halkın genel ve yöre ihtiyaçlarına göre eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 

Bu kurumlar,Çıraklık Eğitim Kerkezleri ve Halk Eğitim 
Kerkezleri' dir. 

Çıraklık eğitimi, örgün eğitime devam etmeyen, bir işyerinde ve 

bir meslek dalında belirli yaş grubunda çalışanların eğitiminin yapıldığı 
merkezlerdir. 

Bu merkezlerde çıraklık süresi 3-4 yıl olan meslek dallarında 
haftada 0-10 saat teorik eğitim yapıİnaktadır. 

Çırak öğrenciler haftanın geri kalan günlerinde sözleşme yaparak 
girdikleri işyerinde pratik eğitimlerine devam etmektedirler. 

1987-1988 öğretim yılı itibariyle 53 ildeki çıraklık eğitimi 
merkezlerinde 50 meslek dalında eğitim yapılmaktadır. 

Bu merkezlerin 70’ i bağımsız,64'ü endüstri meslek lisesi 
bünyesinde ve 37'si de halk eğitim merkezleri bünyesindedir, 

Merkezlerde, işletmelerde çalışan personel için geliştirme ve uyum 
kursları da açılmaktadır. 

Kerkezlerde, kalfalık ve ustalık belgelerini girecekleri bir 
imtihanı başardıktan sonra alacakların imtihanları da yapılmaktadır. 
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Tablo : 16 - 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’nun 

Çıraklık Eğitimi Uygulama Kapsamına Alınan Meslek 

Dalları (19.6.1987) 

Sıra No MESLEK DALI ÇIRAKLIK SURESİ(Yıl) 

1 Tesvi yeci1 i k - 4 
2 Tornacı 11k 3 
3 Frezecilik 
4 Vargel Planyacılık 3 
5 Taşlama ve Alet Bilemeciliği 4 
6 Kalıpçı1ık 
7 Soğuk Demircilik 3 
8 Kaynakçılık 3 
9 Saç İşleri 3 
10 Sıcak Demircilik 3 
11 Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık) 
12 Kaporta Tamirciliği 4 
13 Sıhhi Tesisatçılık 4 
14 Kaloriferci1 ik 4 
15 Elektrik Tesisatçılığı 4 
16 Bob i najoılık 3 
17 Bakım Onarım Elektrikçiliği 4 
18 Asansörcülük 3 
19 Oto Elekrikçiği 3 
20 Motor Yeni leştirmeci1 iği 4 
21 Oto Motor Tamirci1 iği (Dizel ve Benzin Motor Tam.) 4 
22 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayar. 
23 Ön Düzen Ayarcı lığı 
24 Radyo Televizyon Tamirciliği 
25 Dökümcülük 3 
26 Oto Boyacılığı 3 
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(Tablo: 16‘nın devamı) 

27 üst Yüzey işlemleri(Boya,Cila,Lake ve Polyes,) 3 
28 Oto Döşemeciliği 3 
29 Mobilya Döşemeciliği 3 

30 Mobilyacılık 4 

31 Doğramacılık 3 
32 Matbacılık (Genel) 3 

33 Tipo Baskı 3 
34 Ofset Baskı 3 

35 Dizgi 3 

36 Serigrafi Ciltleme 3 
37 Erkek Terziliği 4 

38 Bayan Terziliği 

39 Deri işlemeciliği (Deri Teknolojisi) 
40 Dokunacılık 

41 Erkek Berberliği 

42 Bayan Berberliği - 
43 Duvarcılık 4 

44 Taşçılık 3 
45 Halıcılık 2 

46 Ayakkabıcılık 
47 Cam işlemeciliği (Finisaj) 
48 Otelcilik 

49 Aşçılık 
50 Fırıncılık 

Kaynak: MEGSB 

Not: Çıraklık süresi belirtilmeyen meslek dallarının 
eğitim programlarını hazırlama çalışmaları de¬ 
vam etmektedir. 
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Tablo:17- Çıraklık Egitinindeki Gelişmeler (1980-1988) 

FAALİYETLER 80-81 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 TOPLAM 

Kapsama Alman 
İl Sayısı 25 9 5 - 14 - 53 

Eğitime devam 
eden öğrenci say. 122 
(Aday,çırak ve Kalfa) 

6321 8620 13186 83600 128948 -

çıraklık eğitimini 
bitiren çırak ög.say. 168 794 2014 1747 - 4841 

Eğitime dev.eden 
kalfa say. 684 1609 1397 4780 11773 

Ustalık bel.al.say. - 14023 11008 5760 4290 -

Usta öğretici 
kursuna kat.say. 3224 6428 5205 1593 - -

Kaynak ;MEGSB 
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Tablo:18- Çıraklık Eğitiminin On Yıllık Gelişme Planı 

ÖĞRETİM 
YILI 

OĞREKCİ 
SAYISI 

KAPSAMDAK 
İl Say. Meslek Say. 

ÖĞRETMEM SAYISI MERKEZ SAYISI 

1987-88 150000 53 50 700 150 

1988-89 220000 54 55 1200 170 

1989-90 320000 54 60 2000 200 

1990-91 435000 55 63 2500 230 

1991-92 525000 55 65 3000 260 

1992-93 600000 55 65 4000 300 

1993-94 650000 56^ 70 5000 310 

1994-95 700000 58 75 6000 350 

1995-96 750000 62 75 7000 400 

1996-97 800000 67 80 7500 440 

Kaynak: MEGSB 
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lialK Eğitim Merkez leci. 

Yas grubu aranmaksızın halkın yöre ihtiyaçlarına göre meslek 
alanlarında istihdama yönelik kurslar ile genel konularda sosyal kapsama 
sahip kurslar verilmektedir. 

İmkanları müsait olan halk eğitim merkezlerinda işlerin üretime 
yönelik olması ve bunları yapanlara belirli, bir ücret ödenmesi böylelikle 
eğitimin ve üretimin teşvik edilmesi anacıyla 128 halk eğitim merkezinde 
döner sermaye kurularak faaliyete geçirilmiştir. 

Tablo 19- Halk Eğitimindeki Sayısal Gelişmeler 

Meslek Kursları Sosyal Kültürel Kurslar 

Yıllar Kurs Kursiyer Kurs Kursiyer 
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 

1981-1982 7459 177645 1075 33745 

1984-1985 18056 384638 5995 162155 

1985-1986 23736 484936 12059 306823 

1986-1987 27289 535702 16801 399988 

Kaynak:KEGSB 
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Halk Rgifcim Merkezlerinde Aç 

GİYİM 

- Iç Giyim 

- Dıs Giyim 

JEAKIŞ 

El Bakısı 

- Türk isi 

- Sarışa 

- çin iğnesi 

- Beyaz Is 
- Kum iğnesi 

- Tohum isi 

- Aplike 
- Tül isi 

- Sim Sarma 

- Hesap isi 
- Oya 
- Dantel 

- Antep isi 
- Bartın isi 

Haklna Bakısı 

- Astrogan isi 

lan Baslek Kursları; 

KUAFÖR 

- Bayan Kuaförü 
- Erkek Kuaförü 

- Manikürcü 

- Pedikürcü 

- Cilt Bakımı ve Makyaj 

BL SAKATLARI 

- Halı Dokumacılığı 

- Kilim Dokumacılığı 

- Battaniye Dokumacılığı 
- Trikotaj 

- Çorapçılık 
- Sebati Örücülük 

- Makrome 

- Bebek Yapımı 

- Yorgancılık 

- Bez Dokumacılığı 

- Çanta ve Kemer Yapımı 
- Pano 

- El Örücülüğü (Şis ve tıg) 

RESİM 

- Dekoratif Sesim 

- Vitray 
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- Sarma 

- Boncuk Pul Dikme 

- Aplike 
- Tül isi 

- Kapitone 
- Beyaz Is 
- Türk isi 

- Sim Sırma 

- Çin iğnesi 
- Piko 

- Kapitone 

- Batik 

- Modelislik 

- Sitilislik 

TASIM 

- Meyve Yetiştirmeciligi 
- Sebze Yetiştiriciliği 
- Seracılık 

BESLEME ELEKTROMIK 

- Besin Gruplarına göre 

yiyeceklerin seçimi 
- Çocuk, genç ve yetişkin 

beslenmesi 

- Yiyecek hazırlama teknikleri 

- Radyo Tamirciliği 
- Televizyon Tamirciliği 
- Müzik Seti ve Teyp Tamirciliği 

BESISLERJS SAKLAŞMASI TESVİYE 

- Konservecilik 

- Besinlerin Kurutulması 

- Reçel Yapımı 

- Turşu Yapımı 

- Tornacılık 

- Frezecilik 

'- Kalıpçılık 
- Tesviyecilik 

AŞÇILIK METAL İŞLERİ 

- Yemek Pişirme 

- Pastacılık 

- Tatlıcılık 

- Peynircilik 

- Soğuk Demircilik 
- Kaynakçılık (Oksijen, Elektrik) 

- Sıcak Demircilik 

- Dögme Bakırcılık 
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EY HKOIOMISI ELEKTRİKÇİLİK 

- Kuması Boyacılığı 
- Kuru Temizleme 

- Ev Temizliği 
- Perde Kılıfı dikimi 

- Cila 

- Ev Eşyalarının Bakım ve Temizliği 

- Ev Dekorasyonu 

- Elektrik Tesisatçılığı 

- Pratik Elektrikçilik 
- Elektrikli Ev Aletlerinin Tamiri 

- Duvarcılık 

- Sıvacılık 

- Dülgerlik 
- Boya ve Badana 

- Sürveyan 

SDT0RGÜL3K 
* 

- Oto Elektriciligi 

- Oto Boyacılığı 

- Kaporta Tamirciliği 
- Benzin Katarları Tamirciliği 

HAYVAS YETIŞTIRSE â5AÇ İŞLERİ 

- Sığırcılık 

- Tavukçuluk 
- Arıcılık 

YAPI 

- Habilyacılık 

- Doğramacılık 

- Oymacılık 
- Cila Boya 

- Ağaçla ler i Tornacılığı 



Sosyal Kültürel Kurslar; 

1İİZİK 

- Türk Halk Müziği 

- Türk Sanat Müziği 

FOLKLOR 

ÖMİTOBSİTETE HAZIRLIK 

- Genel îetenek 

- Fen 

- Lisan 

- Sosyal 

MÜZİK ALETLERİ ÇALKA 

- Keman 

- Bağlama 

- Mandolin 

- Fülüt 

- Kanun 

- Tanbur 

- Sey 

OKUL BİTİSKHLESB HAZIRLIK 

- Fizik 

- Edebiyat 

- Fen Bilgisi 
- Kiraya 

- Coğrafya 
- Matematik 

- Sosyal Bilgiler 
- Tarih 

- Biyoloj i,Felsefe,Matematik 

LİSA* 

- İngilizce 
- Fransızca 

- Almanca 

SPOR 

- Jimnastik 

- Basketbol 

- Hentbol 

- Voleybol 
- Güreş 

- Tenis 
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Diger Kurslar j 

- İlk Yardım 

- Çevre Sağlığı 
- lüfus Planlaması 

- Vatandaşlık Bilgisi 

- Görgü Kuralları 

- Ana çocuk Sağlığı 
- Sivil Savunma 

- Toplum Kalkınması 

SATBAACIL1K 

- Ciltçilik 

- Dizgi 
- Tipo Baskı 
- Ofset Baskı 

OTELCİLİK 

- Servis 

- On büro 

- Kat Hizmetleri 

DI6BK MESLEKLER 

- Yetkili Kalorifer Ateşçiliği 

- Bilgisayar 
- Muhasebe 

- Daktilo 

- Mankenlik 

- Seracılık 



-66-

- Overlak 

- Sıhbi Tesisatçılığı 

- Ayakkabı Yapım ve Tamirciliği 
- Çilingir 

- Saat Tamirciliği 

- Fotoğrafçılık 

- Ziraat Makinaları Bakım ve Tamirciliği 
- Büro Makinaları Bakım ve 0narı mı 

Mesleki ve Teknik Açıkögretim 

Mesleki ve Teknik Açıkogretim Okulu, eğitim programları ve 

yönlendirme bakımından Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 

bulunmaktadır. Bu okul örgün eğitim dışında kalan istekli vatandaşlarımıza 
uzaktan eğitim tekniği veya gereğinde yüzyüze eğitim ile Yetkili Elektrik 
Tesisatçılığı ve diğer meslek kursları açarak meslek kazandırmayı amaçlayan 
bir mesleki ve teknik öğretim kurumudur. Bu sistemden alman yetki 
belgeleri kalfalık ve ustalık belgesine denk belgeler olarak kabul 
edilmektedir. 

Tablo 20- Mesleki ve Teknik Açıkögretim Okulu Faaliyetleri 

Elektr. Tes. 
I.SINIF 

Elekt.Tes. 
II.SINIF 

Elekt.Tes. 
III.SINIF 

DİûER 
MESLEK KURS. 

TOPLAM 

Kurs.Belge Kurs.Belg. 
Sav. Alajı 

Kurs.Belg. 
Alan 

Kurs. 
Sav, 

Belge 
Alan 

Kursi: 
Savı, 

Belge 
-JklfilL-

1980-1981 602 4- 3309 242 7642 1008 634 4 12187 1258 

1983-1984 889 49 3414 336 8147 1903 1024 70 13474 2350 

1984-1985 689 56 1479 345 7291 1244 853 61 10312 1706 

1985-1986 364 105 1178 322 6770 2042 1095 116 9407 2585 

1986-1987 615 104 847 165 6300 1351 860 28 8427 1620 

Kaynak: MEGSB 
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Honitör Eğitimi : 

Yurdumuz genelinde kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışan 

isçileri, is basında yetiştirmek amacıyla mesleki bilgi ve becerilerine ek 
olarak öğreticilik formasyonu kazanmış elemanlara; kurumlarınca duyulan 

ihtiyaç ve istek gözönüne alınarak 1963 yılından beri Ankara Çıraklık 
Eğitimi Merkezi ve IV.Aksam Sanat Okulu Müdürlüğünce monitör yetiştirme ve 
monitör geliştirme seminerleri düzenlenmektedir. 

Tablo: 21- Monitör Eğitiminde Gelişmeler 

ÎILL A R 

Monitör Yetiştirme 

Seminerine 

Katılanların Sayısı 

Monitör Geliştirme 

Seminerine 

Katılanların Sayısı 

1980-1981 312 73 

1983-1984 377 125 

1984-1985 331 117 

1985-1986 371 130 

1986-1987 309 66 

1963-1987 

Arasında 

TOPLA M 15183 2849 

Kaynak: M.E.G.S.B. 
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Tabia: 22-- Sesnifcör Yetiştirme to Geliştirme Faaliyetleri 

Program Türü Konular Süresi 

<Saat> 

- Sanayide eğitim ve monitör 6 

- Haberleşme tekniği ve etken haberleşme 6 

Konitör Yetiştirme - İş öğretimi 15 

Seminer Programı - İş münasebetleri 15 

- İş usûllerinin geliştirilmesi 12 

- İş güvenliği 6 

- Değerlendirme ve test 3 

Monitör Geliştirme 

Seminer Programı 

- Sanayide uygulanan eğitim programları 
ile özelikleri 6 

- Meslek ve iş analizi, eğitim 
programlarının hazırlanması 15 

- Eğitim yardımcı araçları 3 

- Öğretim metodları ve uygulanması 18 

* - İş münasebetleri (işveren ve işçi 
münasebetleri) 6 

- İş güvenliği 6 

- İşletme ekonomi bilgisi 3 

- Değerlendirme kavramları ve test 6 

Kaynak: KEGSB 
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e. Problemler 

Endüstriyel alandaki teknolojik yenilikler ve gelişmeler süratli 
olmakta bu gelişmelerin ülkemize transfer edilebilmesi için bazı altyapı 
çalışmalarının henüz yapılmadığı görülmektedir. 

Endüstriyel alanda eğitim veren teknik okulların sayı ve 
nitelikleri, endüstrinin yoğun olduğu bögelerde yetersiz kalmaktadır. Bu 
okulların makine ve teçhizat donanımları gelişen teknoloji karsısında 
süratle geri kalmaktadır. 

Endüstriyel alanda eğitim veren okulların ödeneklerinin çok 
yetersiz olması sonucu bu okullarda eğitin gören öğrenciler, mesleklerinin 
özelliklerine göre yeterli malzeme kullanamadıkları için meslek öğretiminin 
niteliğinde yetersizlikler olmaktadır. 

Endüstriyel teknik alanda eğitim veren personel egitim-ögretim 
sınıfında istihdam edildiği için ücretleri yeterli olmamakta bu personel 
diğer kamu karum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında istihdam 

edilmektedir. Eğitim personelinin kamu ve özel sektörde çok daha yüksek 

ücretlerle istihdam edilmesi sonucu okullarda sayı ve nitelik yönünden 
öğretmen sıkıntısı çekilmekte, meslek öğretimi ciddi olarak aksamakta ve 
eğitim kalitesi düşmektedir. 

Milli bütçe içinden endüstriyel teknik öğretim için ayrılan pay 

son derece yetersiz olması ve bu alanla ilgili yatırımların maliyetinin 
süratle artması, konuyla ilgili yeterli Çalışma yapılmasını 

engellemektedir. 

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak yeni gelişen iş 
alanlarında ihtiyaç olan becerili teknik insangücünü yetiştirecek öğretim 
programı geliştirme çalışmaları ve eğitim ortamlarının hazırlanarak öğretim 
faaliyetinin yapılması geregi gittikçe artmaktadır. 
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Endüstriyel alanda eğitim veren kurumların çeşitli meslek 
alanlarındaki meslek öğretini ihtiyacını karşılayacak sistemin, 
tarafların iştirakiyle kurulması ve işletilmesi önem arz etmektedir. 

Orta öğretimini mesleki ve teknik alanda yapan öğrencilerin 
alanlarında yüksek öğretime gitmelerini sağlayacak düzenlemeler henüz 
yapılmamıştır. Farklı bir alanda yüksek öğretime giden öğrencilere 
yapılan yatırım ve harcamalar israf edilmiş olmaktadır. 

Endüstrideki mesleklerin tanımlanmasının henüz yapılmamış olması 

ve bu mesleklerde çalışan personelin ünvan, yetki ve sorumluluklarının 
belirlenmemiş olması iş hayatında kavram kargaşasına yol açmaktadır. 

Endüstriyel teknik öğretim burumlarında teknik eğitim veren 
öğretmenlerin yabancı dil öğrenmeleri, yeni teknolojileri izleyebilmeleri 
için önem arz etmektedir. 

Çıraklık eğitimine özellikle düşük gelir grubundaki vatandaşların 
çocukları devam etmektedir. Özellikle kırsal kesimden şehirlere gelen 
gençlerin rahat bir şekilde barınabilecekleri pansiyon binalarının 

yaptırılması gerekmektedir, 

Kesieki ve teknik orta öğretimde okullaşma, oranı plan hedeflerine 
uygun alarak gerçekieştirilmemektedir. 

Teknik insangücü ihtiyacı planlamasının ülke genelinde 
yapılamayışı mesleki ve teknik eğitimde bu alandaki yapılan çalışmayı 

güçleştirmektedir. 
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III. ÖNERİLER 

Ülkemizdeki issizlik sorununun uzun yılların birikimi olduğuna 
önceki bölümlerde değinilmişti. Bu nedenle, işsizlik sorununun kısa bir 
sürede çözülmesi beklenmemelidir. Sorunun çözümü, doğru teşhis ve kararlı 
politikaların uygulanmasına bağlıdır. Ayrıca, istihdam konusu ülkenin genel 
ekonomik dengelerine sıkı sıkıya bağlı olması nedeniyle işsizliğin 

azaltılmasına ilişkin çalışmalarda çok titiz davranılması gereklidir. Bu 
düşünceler ışığında bir kısmı eski kalkınma planlarında da yer almış olan 

öneriler, ana başlıklar biçiminde şöyledir. 

I» Hızlı lüfus Artısının Engellenilesi: Ülkemizde yıllık yüzde 
2,5 gibi yüksek bir nüfus artışı bulunmaktadır. Bu nedenle, üretimde 
meydana gelen artışların bir kısmı mevcut yaşam standardının sürdürülmesine 
ayrılmakta ve sonuç olarak kişi başına düşen gelirde ciddi artış 
görülmediği gibi, işsizliğin da artmasına neden olmaktadır. Doğum oranındaki 
yükseklik, ülkede genç bir nüfus yapısı oluşturmaktadır. Bu genç nüfusun 
tümünün istihdam edilememesi, ya da henüz istihdam çağma gelmemiş olması, 

çalışan nüfusun bakmakla yükümlü oldugukişl sayısını çoğaltmakta, ağırlaşan 
sosyo ekonomik şartlarda çalışan kişilerin kazançları ile çalışmayan birçok 
kişilerin de yaşamlarını finanse etmek zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Bu nedenlerden dolayı, işsizliği önlemek için alınacak tedbirlerin başında 
hızlı nüfus artışının engellenmesi gelmektedir. Bu da basta kitle iletişim 

araçları olmak üzere çeşitli araçlar kullanarak vatandaşın bu konuda 
eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve etkin bir aile planlaması ile mümkündür. 
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2. Yatırımların Teşviki: Bugüne kadar Kalkınma Planları ile 
getirilen birçok yatırım teşvik tedbirlerine ragmen, yatırımlar istenilen 

düzeyde olmamıştır. Oysa ki işsizliğin önlenmesinin en etkili ve kalıcı 

çözüm yolunun yatırımlar olduğu bir gerçektir. Sanayi kesiminde yapılacak 
yatırımların sanayi kadar ticaret ve hizmet sektöründe de ek istihdam 

imkanları yaratacağı göz önüne alınırsa yatırımların teşvikinin işsizliği 

önleyici en önemli tedbirlerinden biri olacağı açıkça görülür. Bu amaçla 

başta pahalı kredi olmak üzere enerji ve alt yapı sorunlarının süratle ele 

alınıp .incelenmesi ve çözüme kavuşturulması gereklidir, Bu sorunlardan 

bazıları söyle sıralanabilir. 

3. üretimde Maliyet Sorunu: Yeterli sermaye ve öz kaynağın 
olmadığı ülkemizde halen uygulanmakta olan ticari bankalar faiz yapısı ile 
yatırım yapılması, ihracat sanayilerinin kurulması oldukça güçtür, 
ülkemizde ihracata dönük olan ve doğrudan ilave istihdam yaratan 
yatırımların düşük faizli ve uygun ödeme koşullu kredilerle desteklenmesi 
üretimde maliyeti düşürücü bir unsur olacaktır. 

Yüksek Enflasyon: Ülkemizde yıllardır çok yüksek oranlarda 
seyreden enflasyon sermayelerde büyük aşınmaya neden olmuştur. Bu nedenle 
özellikle uzun vadeli yatırımların teşvik edilmesi, vergi muafiyet 
sınırlarının yükseltilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla gerek yeni yatırımlar 

için gerekse mevcut işyerlerinin durumlarının iyileştirilmesi için 
enflasyon düşürülmeli, yüksek faizle iç borçlanma ve bütçe açıkları 

önlenmeli, bankacılık kesiminde gerekli düzenlemeler yapılarak yatırımlara 
daha çok kaynak ayrılması sağlanmalıdır. 

3. Mesleki ve Teknik Eğitime Önem Verilmesi: Dışa açılma 
çabalarını sürdüren ülkemiz sanayisinin karşılaştığı en önemli sorunlardan 
biri de nitelikli işgücüdür. Bilindiği gibi, nitelikli işgücü niteliksiz 
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işgücüne aranla daha kolay iş bulabilmekte, temel bir takım bilgi ve 
beceriye sahip olduğundan gelişen teknolojiye daha kolay uyum 
sağlayabilmektedir. Bugün ülkemizdeki işgücü piyasasında iki yönlü bir 
dengesizlik bulunmaktadır. Bir yandan niteliksiz işgücü fazlalığı öte yanda 
nitelikli işgücü açığı bulunmaktadır. Eğitim planlaması ve endüstriyel 
gelişmenin iyi koordine edilmemiş olmasından kaynaklanan bu durumun 
giderilebilmesi için işgücü piyasasına ilişkin düzenli bir bilgi sistemi 
kurulmalıdır, işyerlerinin analizleri yapılarak ihtiyaç duyulan meslek 
elemanlarına ilişkin sayılar saptanarak bu meslek dallarında uygulamaya 
daha çok ağırlık verilerek işgücü eğitilmelidir. Bütün bunların ötesinde 
mesleki ve teknik eğitim müfredat programları sanayinin de ihtiyaçları 
ışığında tekrar gözden geçirilerek bu tür eğitim veren okullar; öğretmen, 
makina, teçhizat v.b yönünden desteklenmelidir. 

Bu konuda} 

Endüstriyel alanda teknik öğretim veren ortaöğretim 
kurumlarının sayı ve nitelikleri arttırılmalıdır. 

- Bu kurumlarda teknik eğitim veren mevcut meslek alanlarının 
yanı sıra endüstrinin İhtiyacı olan becerili teknik insangücünü 
karşılayacak yeni bölümler açılmalıdır, 

- Sanayileşmiş ülkeler ile işbirliği yapılarak özel alanlarda 
eğitim veren Endüstriyel Teknik Ortaöğretim Kurumlan açılmalıdır. 

- Endüstriyel teknik öğretim kurumlanma meslek öğretmenleri 
özel bir sistem ile yetiştirilmelidir. 

Öğretim programlarını geliştirme çalışmaları sürekli bir 
faaliyet olarak yapılmalı ve endüstrinin ihtiyaç olan alanlarda özel 
programlar geliştirilmelidir. 
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- Endüstriyel teknik öğretim kurumlarında teknik eğitim veren 
öğretim elemanlarının yabancı dil eğitimlerine özel önem verilmelidir. 

- Endüstriyel teknik öğretim kurumlarmda teknik eğitim veren 
öğretim elemanlarının istihdamları ve ücretleri özendirici olmalıdır. 

- Endüstriyel teknik öğretim kurumlarmda teknik eğitim veren 
öğretim elemanlarının meslek alanlarındaki bilgilerini geliştirici 
hizmetiçi eğitim faaliyetleri yurt içinde ve yurt dışında, sürekli bir 
faaliyet olarak yapılmalıdır. Özellikle bu elemanların yurtdışı eğitimleri 
ülkemizin teknoloji transferlerini gerçekleştirebileceği en önemli bir 
yoldur. 

- Mesleki ve teknik öğretim kurumlan öğrencilerinin meslek 
öğrenimiyle ilgili temrin harcamaları gerçek rakamlara getirilmelidir. 

Endüstrinin yoğun olduğu bölgelere daha çak sayıda ve 
büyüklükte teknik öğretim kurumlan kurulmalıdır. 

- Killi bütçe içinde mesleki ve teknik öğretime ayrılan pay 

önemli ölçüde arttırılmalıdır. 

- Ölke genelinde ortaöğretim seviyesindeki öğrenci grubunun yüzde 
70’i mesleki ve teknik öğretimde alacak şekilde tedbirler alınmalıdır. 

Mesleki ve teknik alanda orta öğretimlerini tamamlayan 

öğrencilerin alanlarındaki yüksek öğretime gitmeleri için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Endüstriyel teknik alanda orta öğretimlerini tamamlayan 

öğrencilerin alanlarındaki yüksek öğretime gitmeleri için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. 
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- Endüstriyel teknik alanda yapılan öğretim faaliyetlerinin 
programlarına ve uygulamalarına endüstrinin de katılımı sağlanmalıdır. 

- Genel lise mezunlarının mesleki alanlarda eğitimi için özel 
programlar hazırlanmalı dır. 

- Modüler meslek kursları düzenlenmelidir. 

Halen endüstride çalışmakta olan personelin endüstriyel 
alandaki hizmetiçi eğitimleri bir program dahilinde gerçekleştirilmelidir. 

6. Sakat ve Eski Hükümlülere istihdamı Kolaylaştırıcı Eğitim 

Verilmesi: Iş Kanununda eski hükümlülerin ve sakatların istihdamına ilişkin 

bazı maddeler bulunmaktadır. Ancak bu kişilerin gerekli eğitimden yoksun 

olmaları, bu kanunun iyi işlememesine neden olmakta ve işverenler üzerinde 

gereksiz bir baskı oluşturmaktadır. Oysaki bu tür kişilerin fiziksel 

durumları ve yetenekleri gözönüne alınarak mesleki eğitimden geçirilmeleri 

bu kişilerin istihdamını kolaylaştıracak ve böylelikle büyük miktardaki bir 
atıl kapasite ekonomiye kazandırılmış olacaktır. 

7. Kırsal Kesimde istihdamı Artırıcı Projelerin Uygulanması: 
Türkiye’deki çalışabilir nüfusun yarıdan çoğu kırsal kesimde yaşamaktadır 
ve tarımla uğraşmaktadır. Tarım sektörünün yapısı itibariyle bu nüfus 
sadece yılın belli zamanlarında birkaç ay çalışmakta geriye kalan uzun 
sürede boş kalmaktadır. Bu kişilerin şehirlere gelmesi ve emek piyasasına 
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çıkması açık işsizliği artıracaktır. Kırsal kesinde ve ezellikle gerice 

bölgelerde konfeksiyon, dokumacılık, halıcılık, kıymetli maden 

işlemeciliği, el sanatları gibi yoğun üretim projelerinin uygulamaya 
konması o yöre işsizine istihdam yaratacağı gibi yörenin kültür 

zenginliklerini de canlı tutacaktır. Bu amaçla "örnek atölye", "önder 
zanaatkar” modelinin izlenmesi de yararlı bir yoldur, üretilen ürünlerin 
pazarlanmasında yardımcı olunması ve üreticilerin gerek üretim ve gerekse 
pazarlama aşamasında ucuz kredi ve benzeri yolla teşvik edilmeleri çok 
önemlidir. 

8, İstihdam Yaratıcı Altyapı Yatırımlarına Ağırlık Verilmesi: 
Ülkemizde yatırımlar için ilk ve en önemli koşul gerekli alt yapının hazır 
olmasıdır. Bu nedenle ister kamu kuruluşları aracılığı ile isterse yerel 
yönetimler aracılığı ile enerji, sulama, ulaştırma ve çeşitli alt yapı 
projelerinin uygulanmaya konulması yöresel kalkınmayı destekleyici ve 
yöresel güçleri azaltıcı bir faktör olacaktır. Ayrıca ülkedeki mevcut 
yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının değerlendirilmesi ile sulu tarıma 
geçilmesi özgün tarım ürünlerinde üretim artışlarına neden olurken tarımsal 
ürünlerde de çeşitlilik sağlayacaktır. Bu da pek çak kişiye yeni iş 
sahaları açarken, tarımla uğraşan ve çok kısa süre çalışan büyük miktardaki 

işgücüne daha uzun süreli çalışma imkanı verecektir. 

9- üretime Özel Sektör Yatırımlarının Desteklenmesi: Ülkemizde 
işsizlik sorununun çözümü bakımından üzerinde durulması gereken bir başka 

husus da, kısa süreli istihdam sağlayan alt yapı yatırımları yanında uzun 

dönemli kalıcı istihdam yaratma özelliği olan üretime dönük özel sektör 

yatırımlarının desteklenmesidir. 
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10. tş ve İşçi Bulma Kurununum Etkin Hale Getirilmesi : 
Devletin sosyal ve ekonomik politikası çerçevesinde, 
istihdam yapısını sürekli olarak iyileştirmesi, işsizliğin 
ortaya çıkmasını ya da süreklilik kazanmasını önlemesi, 
işgücü kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmesi için 
Kurumun daha verimli ve etkin bir faaliyette bulunması 
gerekmektedir. Bu nedenle Kurumun Batı Avrupa ülkelerindeki 
benzer kuruluşlarda olduğu gibi işsizliğin azaltılmasında ve 
istihdamın artırılmasında söz sahibi bir kuruluş haline 
gelebilmesi için yeni bir düzenlemeye gidilmelidir. Bu 
düzenleme içinde özellikle şu hususlara yer verilmelidir : 

- tnsangücü, istihdam ve işsizlikle ilgili çeşitli 
istatistik! veriler, sayımlar ve anket yoluyla 
toplanmaktadır. Bu verilerin derleme periyodları uzun zaman 
aralıklarına dayanmakta, uzun süreli gecikmelerle eldö 
edilebilmekte ve konu ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar 
ile plan ve programlarda kullanılabilme şansı 
zayıflamaktadır. Bu nedenle bilgi kaynaklarına ve verilere 
ilişkin dağınıklığı ve kopukluğu giderecek ILO, OECD ve AT 
gibi uluslararası seviyede mukayese ve değerlendirmelere 
imkan tanıyacak nitelikte gecikmesiz, düzenli ve süreklilik 
arzeden bir işgücü piyasası bilgi sisteminin kurulması 
çalışmalarına İş ve İşçi Bulma Kurumu gerekli katkıda 
bulunmalıdır. 

- Gerçek işsiz sayısını tesbit edebilmek amacıyla, 
gerek kamu ve gerekse özel sektörce her türlü statüde 
istihdam edileceklerin İş ve İşçi Bulma Kurumuna mutlaka 
kayıt olmaları sağlanmalı böylece tüm işsizler için "bilgi 
kartı" sistemi geliştirilerek bilgisayar yardımı ile 
izlenmelidir. 
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- Kurumun bütün emek piyasasında hizmet verebilmesi, 
istihdamı gerçekçi verilerle izler duruma getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

- tş piyasasının bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını 
tesbit edebilmesi ve işgücü kaynaklarını etkili bir şekilde 
kullanılabilmesi için, tş ve îşçi Bulma Kurumu işgücü 
piyasası araştırmalarını sürekli olarak yapacak bir yapıya 
kavuşturulmalıdır• 

- Değişen ve gelişen teknolojiye uygun olarak ortaya 
çıkan yeni meslekleri belirlemek amacıyla, Kurum, 
işyerlerinde iş analizleri yapmalı ve iş analizlerine dayalı 
olarak meslekleri ve kademeleri tanımlamalıdır. 

- Teknolojik gelişme ve değişmelerin, istihdama ve 
çalışma şartlarına etkileri sürekli olarak izlenmelidir. 

- Muhtelif sanayi, meslek ve bölgeler arasında 
işgücünün seyyaliyetini kolaylaştırıcı tedbir ve politikalar 
geliştirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

- Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, bedeni ve zihni 
engelleri bulunanlara özel uygun programlar dahilinde, geniş 
kapsamlı bilgileri ve mümkün olan en geniş çapta rehberlik 
hizmetini hazırlamak amacıyla, sürekli istihdam bilgileri 
dahil olmak üzere, mesleğe yöneltme sistemi tedricen 
genişletilip büyütülmelidir. 

- Rehberlik hizmeti, bir mesleğin seçimini, mesleki 
eğitimi ve ilgili öğrenim fırsatlarını, istihdam durumunu ve 
istihdam ihtimallerini, çalışma şartlarını, iş güvenliğini 
ve sağlığını kapsayacak şekilde geliştirilmelidir. 



“79- 

- Okula hiç devam etmemiş veya okulu erken terketmiş 
olan çocuklara ve gençlere mümkün olduğu kadar geniş çapta 
meslekler hakkında bilgi verilmeli ve bu mesleklerdeki 
istihdam fırsatları ile bunlara nasıl girebilecekleri 
hususunda rehberlik yapılmalıdır. 

- İşsizlere ve eksik istihdam edilen kimselere iş bulma 
veya istihdam durumlarını geliştirme imkanları ve bu amacın 
elde edilmesi için elverişli usul ve vasıtalar hakkında 
bilgi verilmeli ve rehberlik yapılmalıdır. 

- Geçerli bir mesleği olmasına rağmen, iş aramanın usul 
ve esaslarını bilmeyen veya çekimser davranan ya da yeterli 
cesarete sahip bulunmayan kişiler için, rehberlik merkezleri 
kurulmalıdır. 

- Kuruma yapılan işçi ve işveren taleplerinin merkezde 
bilgisayara kaydedilmesi ve bütün başvuruların, meslek 
kodlarına ve özelliklerine göre bilgisayarla izlenmesi, 
istihdam ve işsizlikle ilgili bilgilerin takip edilmesi 
amacıyla Ankara’da hizmete giren bilgi işlem merkezi, yurt 
düzeyinde de yaygııılaştırılmalıdır. 

- İşçi seyyaliyetini kolaylaştırmak, emek piyasasını 
berraklaştırmak, işgücü arz ve talebinin denge halinde 
tutulmasına yardımcı olmak amacıyla çıkarılan iş gazetesinin 
bütün açık işleri alabilecek şekilde ve sürekli çıkarılması 
sağlanmalıdır. 
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- İşyerlerinde çalışanlara mesleki formasyon 
kazandırmak amacıyla, Kurum uzmanlarınca yapılan Sanayide 
Eğitim Seminerleri yaygmlaştırılmalıdır. 

- Üniversite öğrencilerine geçici işler temin edilmek 
suretiyle iş hayatına hazırlanmaları ve belli bir gelir elde 
etmeleri, mezun olacakların ise kısa sürede istihdamlarının 
sağlanması amacıyla ilk uygulamasına Hacettepe 
Üniversitesinde başlanılan İstihdam Danışmanlığı Merkezleri, 
diğer üniversitelerde de yaygmlaştırılmalıdır. 

- Üniversiteye giremeyen gençlere iş piyasasının 
ihtiyaç duyduğu meslekler tanıtılmalı, yeteneklerine uygun 
meslekler belirlenerek bu mesleklerde yetiştirilmeleri ve 
istihdamları sağlanmalıdır. 

- İstihdamı arttırmak amacıyla, iş piyasasında organize 
edilmemiş olan geceleri saatlik çocuk bakımları, gündüz ev 
temizliği ve çocuk bakımı hizmetlerini yürütmek, yaşlılara 
ve hastalara bakım hizmetleri işlerini görmek üzere Kurum 
bünyesinde özel ev hizmetleri servisleri oluşturulmalıdır. 

- Sanayi bölgelerinde ve küçük sanayi sitelerinde iş 
aramayı ve iş bulmayı kolaylaştırmak üzere, sanayi bölgeleri 
istihdam merkezleri kurulmalıdır. 

- Turizm hizmetlerinin yoğun olduğu yerlerde, turizm 
işverenlerinin mevsimlik işgücü ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere, turizm istihdam büroları kurulmalıdır. 
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- İşgücü piyasasında işgücü açığının kapatılmasını ve 
sakatların üretime katılabilmeleri için bir işe 
alıştırılmasını ya da durumlarına uygun bir meslekte 
yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla, Federal Almanya Teknik 
İşbirliği çerçevesinde kurulması planlanan İşgücü Yetiştirme 
ve Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerine ilişkin çalışmaların 
sonuçlandırılarak uygulamaya konulması sağlanmalıdır. 

- Eğitim istihdam ilişkisinin sağlıklı bir şekilde 
kurulabilmesi için, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı birimler ile Kurum arasında gerekli işbirliği ve 
koordinasyon, sistemli ve istikrarlı bir şekilde 
kurulmalıdır. 

- İş ve îşçi Bulma Kurumunun iş piyasasında nazım rol 
oynamasını sağlayacak finansman imkanına kavuşturulması 
amacıyla gerekli düzenleme yapılmalıdır. 

11. Küçük ve Orta Boy Teşebbüslerin Teşviki ve 
Desteklenmesi : Ülkemizde yeni bir sanayi tesisinin 
kurulması ya da genişletilmesi çoğu kez yıllar alan 
formalitelerin aşılmasına ve çok sayıda değişik makamdan 
izin alınmasına bağlıdır. İşyeri kapama konusunda ise durum 
tam tersi olup çok değişik makam ve kişiye yetki 
tanınmıştır. Oysa ki ciddi nedenler olmaksızın salt bazı 
formalite eksiklikleri bahane edilerek işyerlerinin 
kapatılması istihdamı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle 
işyerinin kapatılmasına ilişkin yasaların tekrar gözden 
geçirilerek düzenlenmesi gereklidir. 
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Kurulacak her yeni tesisin, yeni bir iş alanı, yeni bir istihdam 

ortanı yarattığı bir gerçektir. Formalitelerin basitleştirilmesi, sanayi 
kuruluşlarının çoğalmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle işyerlerinin 

açılmasında ve genişletilmesinde formaliteler en aza indirilmelidir. Ayrıca 

özellikle istihdam artırıcı özellikte olan küçük ve ortaboy teşebbüslerin 
desteklenmesi, bu tür kuruluşlar üzerindeki vergi yükünün azaltılması 
yanında bu tür kuruluşlara teknik yardım hammadde yardımı, pazarlama ve 
ucuz kredi desteği sağlanması istihdamı artırıcı bir etki yaratacaktır. Bu 

amaçla kurulmuş ulan Teşebbüs Destekleme Ajansı gibi kuruluşların daha 
fonksiyonel bir hale getirilmesi, faaliyetlerinin yaygınlaştırılması 

faydalı olacaktır. 

Bilindiği gibi küçük ve orta büyüklükteki işletmelere istihdam 
konusunda büyük görevler düşmektedir. Küçük sanayide kapasite kullanımının 
ve verimliliğin arttırılması, istihdam artırıcı projelerin neler 
olabileceğinin belirlenmesi ve bu konuda teşebbüslerin yönlendirilmesi, 
ilgili kamu ve özel kuruluşlarla sıkı bir işbirliği içinde bulunulması, 
küçük işletmelere verilen hizmetler içinde yer alan eğitim faaliyetlerinin 
etkin bir biçimde sürdürülmesi, küçük sanayinin büyük sanayiye yan sanayi 
olacak biçimde yönlendirilmesi ve benzeri hizmetlerle küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin desteklenmesi istihdamı olumlu yönde etkileyecektir. Bu 

görevleri yerine getirmesi amacıyla kurulmuş olan "KüSGET- Küçük Sanayi 
Geliştirme Teşkilatı” nın sanayicilere vermekte olduğu, 
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- Tesis organizasyonu 
- Üretim mühendisliği 
- Üretim yöneticiliği 
- Temin, tedarik ve stoklama 
- Pazarlama 
- Genel Yönetim 

konularındaki hizmetlerin daha etkin yürütülebilmesi için bu 
kuruluşun güçlendirilmesi yanlış yatırımları önleyeceği gibi 
yeni istihdam kapasitesi de yaratılabilecektir. 

12. Çalışma Hayatına İlişkin Yeni Düzenlemelere 
Gidilmesi : Çalışma hayatına ilişkin mevzuatta istihdam ve 
verimliliği olumlu şekilde etkileyecek ve çalışma barışını 
sağlayacak yeni düzenlemelere gidilmelidir. 

ücret-verimlilik ilişkisi sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulmalı ve işyerlerinde işlerin gerektirdiği görev, 
yetki ve sorumluluklar tanımlanarak "İş Değerlendirilmesi" 
sistemi yaygmlaştırılmalıdır. 

13. Kısa süreli çalışmalar istihdamı geliştiren önemli 
bir husustur. Bu nedenle yarı-zamanlı çalışma, iş bölümü 
çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabilirliği 
sağlanmalı ve teşvik edici yasal düzenlemelere gidilmelidir. 

14. Ülkemizde tam istihdam ve tüm çalışanların sosyal 
güvenliği sağlanamadığı için işsizlik sigortası şartları 
oluşmamıştır. Bununla beraber gelecekte kurulabilecek böyle 
bir sistem için hazırlıklı olunması amaçlamarak işsizlik 
sigortası ile ilgili ön çalışmalara başlanmalıdır. 
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15. Sakat ve eski hükümlülerin istihdamı konusunda mevzuatla 
getirilen bazı tedbirlere rağmen amaçlanan sonuçlara ulaşılamamıştır. Bu 

kişilerin istihdamlarını kolaylaştırıcı bazı özendirici tedbirler alınmalı, 

bu tür kişilere kısa süreli, pratik ağırlıklı kurslarla meslek ve beceri 

kazandırılmasına çalışılmalıdır. 

16. Sosyal amaçlı fonların işletme sermayelerine getirdiği yük 
artırılmamalı ve bu fonlar amaçlarına uygun şekilde kullanılmamalıdır. 

17. Tasarrufların ve Küçük Teşebbüslerin Kooperatifleştirilerek 
Yatırıma Yönlendirilmesi: ülkemizde yaşbnan yoğun işsizliğin en önemli 
nedeninin yatırım eksikliği olduğu daha önce belirtilmişti. Bu nedenle 
küçük teşebbüslerin ve tasarrufların kooperatifleşmenin teşviki ile 
yatırıma yönlendirilmesi istihdamı artıracaktır. Kooperatifleşme gerek 
üretim gerekse pazarlama aşamasında ortaya çıkacak birçok sorunu önleyeceği 
gibi ortaklarının tümüne ya da bir kısmına istihdam imkanı sağlayacaktır. 
Kooperatifleşmeyi teşvik ve destekleyici yasal düzenlemelere gidilmesi 

özellikle kırsal kesim için önemli bir istihdam potansiyeli 

yaratabilecektir. 

18. Kamu Kuruluşlarındaki Kadroların Gözden Geçirilerek Btkin 
Kullanımının Sağlanması ve Kalkınma Planlarında istihdama Gereken Önemin 
Verilmesi: Bilindiği gibi işsizliğin ikinci boyutu gizli işsizlik olarak 
tanımlanmaktır. Tarım kesimi yapısı nedeniyle bir kenara bırakılacak olursa 
gizli işsizliğin yoğun olduğu kesim devlet sektörüdür. Kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki mevcut işgücü kapasitesinin belirlenerek daha etkin 
kulanımınm sağlanması ve bu durumun yeni işgücü yetiştirilmesi 

çalışmalarında da gözönüne alınması ülkemiz kaynaklarının israfını 
önleyecektir. Bu konurun kalkınma planlarında, gereken önemde ele alınıp 
değerlendirilmesi ülke kalkınmasını kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır. 
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19- Yabancı Sermayenin ve ihracatın Teşvik Edilmesi: Yukarıda 
da değinildiği gibi istihdam artırıcı en önemli yol yatırımlardır. Ancak 
günümüzde özellikle sermaye yoğun yatırımlarda yabancı paraya (döviz) 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kaynağın yaratılması ülke ekonomisi açısından 
büyük külfetler getiren dıs borçlanma dışında iki yolla mümkündür. 
Birincisi ihracatın artırılması, İkincisi ise yabancı sermaye teşvikidir, 
ülkemizde son yıllarda başlatılan ihracat seferberliği ile bu kaynağın bir 
ölçüde artırıldığı bir gerçektir. Ancak bu amaçla çıkartılmış yasaların 
tekrar gözden geçirilerek yanlış kullanımının önlenmesi ve ülke ekonomisine 
olumsuz etkilerinin giderilmesi yerinde olur. Ayrıca yabancı sermayenin 
daha yoğun gelmesi için teşviklerin artırılması gereklidir. Bu amaçla son 
yıllarda başlatılan "Yap İşlet Devret” modelinin yatırım yapılacak 
alanların titizlikle belirlenmesi durumunda daha da yararlı olacaktır. 

20. İşgücü piyasasına yeni gireceklere, işsizlere ve iş 
değiştirmek durumunda bulunanlara vasıf kazandırma ve vasıf yükseltme 
hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesi ve işgücü piyasasında duyulan 

vasıflı işgücü eksikliğinin giderilmesi için ilgili tüm kamu ve özel 

kuruluşlar arasında etkin işbirliğini ve koordinasyonu sağlayacak bir 

organizasyon gerçekleştirilmelidir. 

21. Sertifikalandırma: Mesleki ve teknik eğitim kurslarına 
katılarak bu kursları bitirenlere nitelik' düzeylerini belirleyici 
sertifikalar verilmesi ve bu belgelerin geçerliliklerinin sağlanması 
gereklidir. 



3.10* A İLİŞKİN TÖBK-İŞ GÖRÜŞÜ 

Bilindiği gibi son yıllarda ülkemizde, çalışma hayatıyla ilgili 
bir tartışma konusu iş değerlendirme sistemi olmuştur. Çalışanların 

niteliklerini gözonünde tutarak yaptığı isin karşılığı değerde ücret 

verilmesini amaçlayan bu sistemin, çalışanlar arasında adil bir ücret 

yapısı oluşturacağı ileri sürülmektedir. 1980 sonrası yürütülen ekonomik 
politikanın ücretlerle ilgili bu yeni yaklaşımının tüm işkollarında 

yaygınlaştırılmak istendiği bilinmektedir. Gelir dağılımının çalışanlar 
aleyhine giderek daha adaletsiz bir yapıya getirildiği bir ortamda faktör 

gelirlerinden eneğin kendi içinde daha adil bir yapıya kavuşturulması 
isteğini gerçekçi bulmak mümkün değildir. Enflasyonun giderek hızlandığı, 

faiz ödemelerinin ücret payını aştığı bir ortamda ücretlerle ilgili 

düzenleme yaklaşımlarının başka amaçlara yönelik olduğu kuskusuzdur, Is 

■değerlendirmesi, uygulanan politika sonucu diğer girdilerden sağlanamayan 
tasarrufun, üretim içinde çok düşük oranlara inen ve sadece bir maliyet 
unsuru olarak görülen emek üzerinde yoğunlaştırılmasının bir aracı yapılmak 
istenmektedir. Öte yandan üretim ve verimle ilgisi kurulamayan sürekli 
ödemelerin esas ücretle birleştirilmesini öngören düzenlemeler bu sistemi 

tamamlayan zincirin bir halkasını oluşturacaktır. Bu doğrultudaki 
girişimler, yani isçilerin gelirlerinin tümüyle piyasa mekanizmasının 

isleyici sonucuna bırakılması, varolan isçi hak ve özgürlüklerini kısıtlama 
çerçevesinde "karlılık oranını" daha yükseltmek amacına yöneliktir. Oysa 
genel anlamda sosyal devlet anlayışına dayalı politikaların temelinde, 
isçilerin gelirleri içinde piyasa kurallarına bağlı olmayan sosyal 
unsurlara dayalı ödemelerin ağırlık kazanması yatmaktadır. Toplu 
sözleşmelerde yer alan bu tür ödemeler salt ekonomik amaçlar dışında 
birtakım 'sosyal zorunluluk nedeniyle belirlenmiştir. Esasen bu tür 
ödemelerin miktarı ve artış oranları, isçilerin üretimdeki yerine 

bakılmaksızın herkese eslt biçimde belirlenir. 
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