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Türkiye'nin İşsizlik ve İstihdam Sorunu

Prof. Dr. Erol ZEYTİNOĞLU
(iktisadi Sistemler Doktrinle r ve
iktisa t Tarihi Bilim Dalı)

Ekono mi lite rat ürü nd e «çalışma isteğ ini göstere n ve mevcut ça
lışma şar tla rın a uymayı kabul eden bir kimsenin iş bulamaması hali»
biç im ind e tan ıml ana bile n «işsizlik», gelişm iş veya az gelişmiş tüm
ülk ele r için gerek ekon omik gerekse fer t yönünden çok büyük ve
çok öne mli bir sorun dur.
Eko nom ik yönde n işsiz lik, gerçek bir kayıp ve isra f nite liğin de
dir. Çünkü , üret im fak tör leri nde n biri ve belki de en önemlisi olan
insa n güc ünü n gere ği nite lik ve nic elik te istihd am edilemem esi eko
nom ik geli şme nin yete rli hız ve boyu tta gerçekl eşeme mesine neden
olm akt ad ır. Öze llikle , serma ye fakt örü nün kıt ve pahalı olduğu az
ge lişm iş ülk ele rde insan gücü nün ekono mik gelişmed e oynadığı rol
kuş kus uz çok daha büyük ve çok daha önemli olup bu ülkelerde
mil li ge lir ile emek fak tör ü arasın da fonk siyo nel bir ilişk i vardır.
Fert yönü nde n ise işsiz lik daha büyük ve daha haya tî bir sorun
nit eli ğin de dir . Zira, fer tle rin çok yönlü ve çok boyutlu ihtiya çların ı
gid ere bil me ler i anc ak onla rın en temel hakları olan yete rli bir kazanç
eld e ede bilm ele rine bağlıd ır. Bu hususun realize edile bilme si de ça
lışma arzu sun da bulun an fer tle rin kend ilerin e psi kolo jik tatm in sağ
laya n bir işe sah ip ola bilm ele ri ile mümkü ndür. Aksi halde önce ferdî
huz urs uzl ukl arı n, ferd î huzu rsuz lukla rın yoğunla şması halin de ise t op 
lum sal bir huzu rsuz luğu n doğması kaçını lmaz bir sonu çtur.
Bu ned enl edi r ki gün ümü zde hemen hemen her ülke gerek eko
nom ik gel işm esi ni yet erli bir nite lik ve nic elik te gerç ekle ştire bilm ek,
ger eks e fer dî ve sosy al huz ursu zluk ların neden olab ilece ği çok çe
şi tli teh lik ele rle karş ılaş mam ak için çalışm a arzusunda bulunan tüm
fe rtl er in e iş bul abi lme ve onla ra yeni iş saha ları açab ilme konusunda
çok yoğu n ve çok cidd i çal ışm alar yapm akta dır. •
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Bu çalışm aların tuta rlı ve sağl ıklı bir biç imd e yap ılab ilm esi ve
öze llikle amaç lanan sonu cun mümk ün olan en kısa süre de ve en
oluml u bir biçim de alına bilme si ise her şeyden önc e ülk ele rin ek o
nomik ve sosyal şart ları na göre işsi zliğ in ya hiç olma ması nı veya hiç
olmazsa en düşü k bir düzeyde kal abi lme sini sağ lay aca k önl em leri
ihtiva eden bir «istihd am polit ikas ı»nın tes bit edi lme sin e ve po lit ik a
nın en ciddi ve en kusu rsuz bir biçi md e uygu lanm asın a bağlı bu lun 
maktadı r.
Bir ülkede, hem ekon omik geliş men in sağ lan abi lme si hem de
sosyal huzurun en sağl ıklı bir biçi md e kor una bilm esi için te sb it ed il
mesi ve en tuta rlı bir biçim de uygul anma sı kaçı nılm az olan bir is tih 
dam polit ikas ı ile ulaşıl mak iste nile n çok yönl ü ve çok boy utlu am aç 
ları şöyle sıralı yabil mek m üm kü nd ür :
— İstihd am pol itika sı dem okr atik ve çok pa rti li top lum lar da re
jimi n güve nces idir.
— istih dam polit ikas ı, fer tle rin dola yısıy la top lum lar ın refah ını
ilgile ndir me kted ir.
— istih dam polit ikas ı, ülke lerin sosya l yapı ların ı ve manev i de
ğerlerin i ilgi lend irme kted ir.
— İstihd am polit ikas ı, diğ er eko nom ik kur um ları n iyi işle me si
nin ve ekon omik kalkınm anın en önem li ara çla rın da n bir isid ir.
Bu bilm işler e rağmen üzün tüyle bel irtm ek zor unl ulu ğu var dır ki
bugün Tür kiye 'de hem işsiz lerin sayısı ve dola yısı yla işs izli k oran ı
hızlı ve süre kli bir artı ş sonund a hiç de küç üms ene mey ecek bo yu t
lara ulaşmı ş hem de bu sorun, bugün Tü rkiye' nin en öne mli bir so 
runu olar ak kabul edilen enflâ syon soru nun dan çok daha ileri ve çok
daha teh like li boyu tlara ulaştığ ı halde bu soru nu çöz üm ley ebi lece k
veya hiç olmazsa beli rli bir ölçü de ha fifl ete bil ec ek bir istih dam po li
tika sı tes bit edile rek uygulam a alanı na kon ulam amış tır.
İst ati sti ki bilg iler e göre 1970 yılında 1.570 bin kişi olan top lam
işgüc ü fazlası 15 yıl içind e % 260 o ranı nda bir ar tış gö ste rer ek 1985
yılında 3.939 bin kişiy e yük selm iştir . Aşa ğıda ki tab lod a söz konu su
olan 15 yılda Tü rki ye ’de işgü cü fazla sının kay de ttiğ i olum suz ge liş 
me yıll ar itib ari yle görü lme kted ir.

334

İŞGÜ CÜ FAZ LAS I
(19 70 - 1985)

Y ıll a r
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

İş gü cü Fa zla sı
(B in kiş i)
1.510
1.561
1.996
1.564
1.862
2.031
2.070
2.175

Y ıll ar

İşg üc ü Faz las ı
(B in kiş i)

Or anı

(% )
__

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

2.224
—
2.651.4
2.953.1
3.289.3
3.565.9
3.786.2
3.932.9

13.6
—
—
16.8
18.2
19.2
20.1
21.8

Or an ı

—
13.3
10.6
12.2
13.0
13.0
13.5

(% )

Yuk arıd aki tabl oda yer alan ve her yıl hızlı bir artışa konu olduğu
anl aşıl an Tür kiy e'd eki işgüc ü fazlası, tarım sektö ründe söz konusu
olan 650-700 bin dol ayla rınd aki gizli işsiz leri de ihtiva etmesine rağ
men, gene de san ayileşm iş dolayıs ıyla ekono mik yönden gelişmiş
ola rak kabul edilen pek çok ülkeye kıyasla çok yüksek tir. Bu dur u
mu, Avru pa Ekon omik Topl uluğ una dahil 9 ülke ile Amerika Birleşik
De vlet leri ve Ja po nya ’nın son 3 yıldak i işsiz lik oranlar ının Türk iye ile
kıyas landığı aşağ ıdak i tablo da çok daha açık bir biçimde görebil mek
müm künd ür.
TÜR KİY E İLE DİĞER ÜLK ELE RDE Kİ
İŞS İZL İK OR AN LA RI NI N KI YA SL AN MA SI (% )
1982

1983

1984

Lü ks em bu rg
H ol la nd a
İn gi lte re

13.1
9.5
6.8
8.8
12.3
10.5
1.3
11.7
10.7

14.4
10.3
8.4
9.0'
15.0
11.8
1.6
11.7
11.7

14.5
10.3
8.4
9.3
16.1
12.3
1.8
14.8
11.9

AE T-9 ülk e
AB D
Ja po ny a
T ür ki ye

9.5
9.7
2.4
18,2

10.6
9.6
2.7
19.2

10.9
8.0
2.8
20.1

Be lç ik a
Da ni m ar ka
F. Al m an ya
Fr an sa
İrl an da
İta lya
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Yuka rıdak i tablo da da görü ldüğ ü üzere Tü rkiy e'd eki işgü cü fa z
lası oranı başta Japon ya ve Ame rika Birl eşi k Dev letle ri olm ak üzer e
Avrupa Ekonom ik Topl uluğ u ülke leri ile kıya slan amı yac ak kad ar yü k
sekti r.
Tür kiye için ekon omik ve sosyal yönde n pek büyü k bir önem
taşıması gereken bu olums uz büyü klüğü n, çeş itli nede nleri , en ön em 
lisi Tür kiye 'de işgüc ü arzının çok hızlı büy üklü ğün kuş kusu z çok çe 
şit li neden leri vardır. Anc ak bu nede nleri n en öne mlis i Tü rki ye 'de iş
gücü arzının çok hızlı bir artış göst erm esin e karş ılık işgü cü tal eb ini n
aynı ölçüd e artış göste reme mesi dir.
Aşağıd aki tablod a, son 15 yılda Tür kiy e'd eki işgü cü arzı ile iş 
gücü taleb inin izlediğ i aynı par ale llik te olma yan gel işm ele r gö rü lm ek 
tedir .
İŞGÜ CÜ ARZ I — İŞG ÜCÜ TA LE Bİ
(B in Kiş i)
İşg üc ü
arzı

İşg üc ü

İşg üc ü

Y ıll ar

ta le bi

fa zla sı

Y ıll ar

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

14.304
14.576
14.863
14.670
15.150
15.600
15.990
16.161

13.674
13.875
14.112
13.946
14.088
14.319
14.621
14.726

630
701
751
724
1.062
1.281
1.369
1.435

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

İşg üc ü
arz ı

İş gü cü

16.411
—
—

14.907
—
—
15.367
15.457

17.621
18.081
18.492
—
—

ta le bi

15.591
—
—

İş gü cü
fa zl a sı
1.504
—
—
2.253
2.624
2.90 0
3.132
3.28 9

Tarıms al işgüc ü fazlası nı ihtiv a etmeye n ve yaln ızca tarı m dışı
işgücü arzı ile işgüc ü tale bin i göst eren yuk arıd aki tab lod an da an 
laşıldığı üzere son 15 yılda Tür kiye 'de işgü cü arzı ve işg ücü tal eb i
süre kli ve hızlı bir artı ş gös term iş anc ak işgü cü arz ınd aki art ış iş
gücü tale bind eki artı ştan daha hızlı bir sey ir izled iği için işg ücü fa z
lası her yıl bir önce ki yıla kıyasla daha büyük ölçü de ge rçe kle şm işti r.
Tür kiye 'dek i işsiz liğin gide rek çözü mlen mes i güç bo yut lar a ula ş
masına ve dolayısıyla süre kli, yapısal ve kro nik bir nit eli k kaz an ma 
sına neden olan işgücü arzının işgüc ü tale bin e kıyasl a daha hızlı bir
ölçü de artı ş kayde tmesi Tür kiye nüfu sun un % 2,1 gibi gel işm iş ül
kele r ile kıya slana mıya cak kad ar yüks ek bir oran da artı ş kay de tm e
sinden ileri gelm ekte dir. Yaşlı ve çoc uk ölü mle rind eki ora nsa l azal336

maya karş ılık doğu m artı ş hızının sür ekl iliğ ini korum asınd an kayn ak
lanan Tür kiye nüf usu nda ki hızlı artış ise hem her yıl işgücü arzına
yak laş ık 200 binden fazla yeni işgücü nün ilave olmasına hem de ça
lışan nüfu sun bakm akla zoru nlu olduğu kişil erin sayısının yani nüf u
sun bağ ımlıl ık oranı nın artma sına neden olmakt adır.
Tü rkiy e'd ek i işgü cü tale bini n işgücü arzı ölçüsü nde artış kaydem eme sinin dolayısıy la işgücü fazlasını n her yıl bir öncek ine kıyasla
dah a büyü k ölç üde gerç ekle şere k Türk iye' nin büyük ve hayatî bir
sor un la karşı karşıy a kalması nın en önemli nedenl erini de şu ana
ba şlı kla r altı nda sıra lıya bilm ek mü mk ün dü r:
— Yatı rım ların yete rsiz liği, dolayıs ıyla yeni iş sahalarının açı la
maması,
— Yap ılabi len yatır ımla rın emek- yoğun bölgele rde ve emek-yoğun tek nik ler e göre gerç ekle ştirilm eme si,
— Sana yi işle tme leri nin tam kapa sitede faali yetlerin i sürdüre meme leri,
— inş aa t ve öze llikle konu t yapımının gidere k azalması,
—• Yu rt dışına giden işçi sayısının azalması,
— Tek nik ve meslek i eğit imin işgücü arzına paralel bir gelişme
göste reme mes i,
— Kırsal ala nda ki gizli işsizli ğin, tarım sal yapıdaki tekn oloj ik
de ğiş ikl ikl er neden iyle kent lerde cıçık işsiz haline dönüşmesi.
Kuşku suz, nedeni ne olursa olsun, ister gelişm iş isterse gelişme
ha linde bulu nsun hemen hemen her ülkede işgücü taleb inin artması
ve hızla bilim sel bir kuru lun konuya eğilm esi ve gerekli inceleme ve
ara ştı rm ala rı yap tık tan sonra uygu lanırlı lığı mümkün olan öner ileri
içe ren bir istih dam pol itika sını tes bit ederek uygulama alanına koy
ması kaçı nılm az ve ihmal edilmem esi gereken bir zoru nlulu ktur.
Nite kim , 1963 yılında n bu yana Tür kiye 'de uygulan an tüm Kal
kınm a Plân ların da işsi zlik sorun unun çözümlen mesi ilke olara k Tü r
kiy e'n in eko nom ik geliş mesi ne, ekon omik gelişme ise sanayil eşmeye
yani yeni yat ırım ları n yapılm asına bağlan mıştır.
Anc ak, Kalkın ma Plânl arının uygulan dığı hiç bir dönemde işsiz 
liği yok ede bile cek veya hiç olmazsa makul bir düzeye indir ebile cek
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ölçü de ne eko nom ik gelişm eyi ger çek leş tire bilm ek ne de böyl e bir
geliş meyi ger çek leş tire bile cek nit elik ve nic eli kte yat ırım ya pa bilme k
mümk ün olmu ştur.
Oysa, Plânlı dönem de Tü rki ye ’nin serma ye bir iki mi ve tek nik
bilgi yete rsiz liğin den kayn akla nan yapısa l nit eli kli işs izli k sor unu nun
çözüm lenme si ve hiç olmazsa en düşü k bir düzey de tu tu lab ilm es i
için Kalkınm a Planla rında işgüc ü tale bini işgü cü arzı düz eyin e ya k
laşt ırm ak hedef ola rak alınmış bu nedenle de eko nom ik gel işm e ile
ekon omik sek törl erd eki geliş mele r bu hedefe göre düş ünü lmü ş ol un 
sa idi hiç kuşku suz bugün kü gibi büyük ve çözü mle nme si old ukç a
güç bir işsi zlik sorunu ile karşı karşıya kalm ak söz konu su olma zdı.
Anca k nedenl eri ve ulaştığ ı boy ut ne olur sa olsu n Tü rki ye 'de iş 
sizl ik sorunu na hızlı ve sağlık lı bir çözüm bul abi lme k için ön ce lik le
bu soruna gerç ekçi bir biçim de yak laşm ak ve öze llik le işsiz ve işs iz
lik kavram larını Tür kiye 'nin ekon omik ve sosya l koş ulla rına göre ta 
nımlamak da kaçınıl maz bir zor unlu lukt ur.
Çünkü, Tü rkiy e’de işsi zlik le ilgi li ver iler Tü rkiy e'd ek i işsiz sa yı
sının 4 milyona yakla ştığı nı gös terd iği halde Tü rki ye 'de ki firm ala rın
kal ifiye işçi veya tekni syen bulm akta güç lük çe kti kle ri ve bu nede nle
küçüm senm eyece k dar boğa zlarla karşı karşıy a bul und ukl arı iyi b ili 
nen bir gerç ektir .
Öte yandan, Tü rkiy e’dek i işsiz sayısının 4 milyo n gibi pek olu m 
suz bir düzeye ulaştığ ı ve öze llikle bu işsiz lere, işs izli k sig ort ası b iç i
minde her hangi bir gel ir sağla nmad ığı halde işs izli k sor unu nun Tü rk
toplu mun da büyük sar sın tıla r yara tmad ığı da gene iyi bilin en bir ge r
çekt ir.
Bu gerç ekler , Tür kiye 'de ki işsi zlik soru nun a çözü m c.rarken so 
runa Tü rki ye ’nin ekon omik ve sosya l yaşam biçi min i, aile düz enin i,
fer tle r aras ında ki gelen eksel ve dinî nede nlerd en kay nak lan an aşırı
dayanışm a ve himaye arzu ları gibi top lum sal yapıd a söz kon usu
olan önemli ve etkin kuru mla n göz önün e ala rak eğilm eyi zor unl u
kılma ktadı r.
Çünkü, bilim sel tanım lama ya göre «cari ücr etten çal ışm ak ist e
yip de iş bulam ayan kimsey e işsiz» den ilme sine rağm en Tü rk iye ’de
çalış mak iste yip de iş bulamı yan insa nlar ın büyü k bir ço ğu nlu ğu
ihtiy açla rını ya kendi ailes i için de ve aile sin in diğ er fe rtl er in in elde
ett ikl eri gelir lerd en ya da kendi bece ri ve yet ene kle rine göre Tü rki ye
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eko no mis inin geri kalmışl ığında n yar arla nar ak elde ett ikl er i geli rlerl e
gid ere bilm ekt ed irle r.
Bu durum ise, işsiz liğin sayısal yönden Tü rkiy e’de pek önemli
bi r düze ye ulaşmış olmasın a rağmen hem Tür kiye 'nin önem li bir to p
lum sal huzu rsuz lukla karşıl aşmam asına hem de sorunu n, olum lu bir
son uca kav uştu rulm ada n ertel ene ertele ne yılla rca Tür kiye 'nin gün 
dem ind e kalab ilme sine neden olmak tadır . Kuşkusuz bu durum u ol 
ması gerek en bir sonu ç olar ak kabul etmek ve dolayıs ıyla konunun
öne min i küçü mse yere k işsiz lik gibi Türk iye için en az enflâ syon ka
da r ve hat ta ondan çok daha büyük bir önem taşıyan bir sorunu
ihm al etme k ve ona tuta rlı ve süre kli bir çözüm arama mak kesi nlilik le doğ ru değil dir.
Çünk ü, ekon omik gelişm enin ana hede flerind en biri ve belki de
en öne mlis i, işsiz veya gizli işsiz halin deki kimseler ile ekono mik ge
lişm e sıras ında dem ogra fik, ekonom ik, tek nik ve sosyal değ işik likle r
ned eni yle yeni işler aram ak zorun lulu ğun da olan kimsele re iş sağ la
ma ktır . Keza, bir ekon omid e enflâs yon, fert leri n satın alma gücünü
da ra lta ra k onla rın daha az tüke timd e bulun mala rına neden olurken
işs izli k, yani eme klerin den başka üreti me katıl abilm e veya üretim
yap ab ilm e fak tör ler ine sahi p olmayan insan ların iş bulama maları do
layısıyla ge lir elde edeme meleri bu fer tlerin satın alma gücünden
tam am iyle mahrum kala rak ihtiy açla rını karşıl ıyama malar ına neden
olm akt ad ır.
Bugün , öze llikle sınai sekt örde ulaşılmı ş bulunan ileri dere ce
dek i tek nik ve tek nol ojik düzey nedeniyle daha az emek istihda m
ede rek daha fazla üreti m yapa bilme k mümkün olduğu halde gene de
gene l kanıya göre ve öze llikle ileri derec edek i tekn ik ve tek nol ojik
ye ni lik ler i uygu laya bilm esi söz konusu olamay an gelişme halinde ki
ülk ele rde işs izli k sorun unun çözüm lenme si daha doğru bir ifade ile
ist ihd am soru nun un süre kli, sağlık lı ve tut arl ı bir biçimd e olumlu bir
çöz üm e kav uşt uru lab ilm esi her şeyden önce yete rli nite lik ve nice 
lik te yatır ım yap abil mek le mümkü ndür.
Oysa, hızlı bir tırma nışa konu olmuş ve yıllar dan beri, ertelen e
ert ele ne büyü k ve önem li bir boyuta ulaşmış bulunan Tü rkiy e’nin
bug ünk ü işs izli k sorununa çözüm bulab ilmek için yete rli nite lik ve
ni ce lik te yatır ım yapa bilm ek ne izlenen ekon omik pol itika nedeniyle
ne de iç ve dış finan sma n kayna kların ın yete rsizl iği nedeniyl e müm
kün değ ildi r.
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Yeni yatı rım lar yapma dan ve özel likle , enf lâs yon u hızla ndırı cı
yeni harc ama lara başvu rmad an istih dam soru nun çöz üm lene bilm esi
ise her şeyden önce kısa ve uzun vade leri kaps ayan tut arl ı, sağl ıklı
ve uyg ula nab ilirl iği olan bir istih dam pol itika sın ın te sb it ed ile bil me 
sine ve bu poli tika nın yete rli bir cid diy et içe rsin de ve sür ekl i bir bi 
çimde uygu lana bilm esin e bağlıdır. Kuşku suz böyle bir po litik an ın
bu konu ile ilgi li bilim adam ları, çalışm a haya tında gör evli bü ro kr at 
lar ile işçi ve işveren kuru luşla rının ye tkil i tem silc iler ind en olu şa ca k
bir uzma nlar heyeti tara fınd an hazırl anmas ı da soru nun kısa bir sü 
rede ve olması gereke n bir ölçü de çözü mle neb ilme si için kaçı nılm az
bir zor unlu lukt ur.
Tür kiye ’nin ekon omik ve sosyal şar tlar ına ve öz elli kle için de bu 
lunduğ u büyük boyutlu işsiz liğin yapısına göre düze nlen mes i ge re
ken bir istihd am pol itika sı ise bir kısmı kısa vcıdöde bir kısmı da
uzun vadede sonuç veren başlıc a şu öne rile ri ihti va etm eli ve bu
öne riler in uygu lanabilme biçim ve yön tem leri ni mümk ün ola bile n bir
açık lıkla be lir le ye bil m eli dir :
— İşgücü fazlas ına yeni iş alan ları aça bilm ek için öz ellikle ça
lışan kadınl arın erken eme klilik , pa rt- tim e çal ışa bilm e imkânı
ve ücre tsiz uzun süreli izin ala bilm e gibi sor unl arın ın çöz üm 
lenmesi ile evlerde, halıc ılık ve kon fek siyo n gibi üre tim fa al i
yetlerin de bulu nab ilme lerin in sağla nması ve dest ekle nm esi,
— Halen bir iş yerin de çalış mak ta olan erke k veya kadın iş çi 
lerin çok haklı neden ler dışında iş yer leri nde n çık arıl ma ları nı
önley ecek yasal önlem lerin alınması.
— Yoğun işgüc ü istih dam edebil en Devle t Demi r Yoll arı, Kara
Yollar ı, Devlet Su İşleri ve Orman İşlet mes i gib i kamu ku ru lu
larının yatırım harc ama ları içind eki car i har cam ala rını n pa y
larını artt ırm ala rı ve böy leli kle daha çok sayıda işgü cü is tih 
dam edebil meler i.
— Bele diyel er ve İl İdare leri gibi maha lli ida rele rin daha ziyad e
işgüc ü gere ktire n sosyal hizm etle re ağı rlık verm eler i ve bö y
lelik le daha çok sayıda insan gücü istih dam ede bilm eler i.
— Çok sayıda işgüc ünün öze llik le yarı kal ifiy e işg ücü nün is tih 
damına imkân veren başta kon ut olm ak üzere lüks ya tırı m
ları içerme yen tüm inş aat faa liy etl eri nin hızla ndırı lmas ı.
— Yapılması zoru nlu al t yapı yatır ımla rını n mümk ün olan en
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büyü k mikta rla rda emek kulla nıla rak yapılmasının sağ lan
ması ve bu ama çla devle t ihal eler inde ve belediy e ruh sat 
ların da belli sayıda insan gücün ün istih dam edile ceğin in şar t
koşulm ası.
— Halen % 60-65 gibi düşü k kapa sited e çalışan sanayi kur u
luşla rınd a kap asi te kullan ım oran ların ın yüks eltilm esi ve özel
lik le pazarı olan ve satışı kola ylıkl a art tırıl abi lec ek ürünle ri
ürete n işye rler ine vard iye ilâvesi ni mümkün kılan önlem lerin
alınması .
— Yaba ncı ülke lerd e iş alan Türk müte ahh itler inin Türki ye den
İŞÇİ göt üre bilm ele rini n kola ylaşt ırılm ası ve özel likle çalışma
izni, vize, işçi nin şevki ve asga ri ücre t gibi konu lar ile ilgili
yasa l mevzu atın düzel tilmes i.
— Kendi işini kurm ak istey enler e tek nolo ji, mali destek, fina ns
man yön etim i, paza rlama ve yöne tim desteğ inin sağlanması
ve bö yle likl e bu gibi imkânla rdan yoksun buluna nların çalı ş
mak ama cıyla dev let veya özel kuru luşla rın kapılarınd a gö
rülen yığıl mala rın önlenmesi.
— Yeni mezun olan veya mez uniye tlerin i izleyen 3 yıl içinde ça
lışm ak istey en gen çler i istihd am eden kurul uşlar a vergi iade
sini n yapılm ası ve kred i ile sig orta gibi sorunlard a çeşi tli ko
laylıkla rın tanınma sı.
— Vası flı işgü cün ü yet erli mik tarl ard a sağlıy abilın ek için mes
lekî ve tek nik eğit ime hız verilm esi ve bu amaçla klâsik li
sele rin önem li bir kısmının Endü stri Meslek Liseleri haline
dön üşt ürü lme si ile Üniv ersit elerd e 2 yıl süreli meslek yüksek
oku llar ının açılması.
— İşgüc ü piyas asına esne klik kazandır ılması ile işgücü arzı ve
işgü cü tale bi aras ında ki bilgi akışının hızlandırılm ası ve bu
am açla Çalışm a Bakanlığ ının dene timin de ve yeminl i yön eti
cil eri n yön etim ind e özel ve maha lli iş ve işçi bulma bür ola 
rının açıla bilm esi.
■ — San ayi yatırıml arın ın emek- yoğun alan lara yönle ndir ilme si ve
bu yat ırım ları n emek -yoğu n tek nik lere göre kurulm asının sağ 
lanması.
— Çok orta klı işçi şir ke tleri başta olmak üzere tamam lanma ya
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hazır kuru luşl arın işle r hale ge tiril ere k en kısa bir süre de
faa liye te geçe bilm eler i için yeni iş imk ânla rını n sağl anm ası.
— Yaban cı sermay e yatır ımla rı için ver ilec ek izin lerd e fazl a
emeği gere ktire n tek nol ojil erin aranm ası ve em ek-y oğu n te k
nikl eri öneren yabanc ı serma ye yatı rıml arın ın ön ce likl e te rci h
edilmesi .
—■ Küçük sanay i kuru luşla rınd a büyük maki ne kulla nımı yeri ne
işgü cü istihd amın ı teşv ik etme k ve bu ama çla, ver ilen kr e
dile rin büyü klüğ ünün firma da istih dam edilen işçi sayısına
bağlı olması.
Turizm sek törü nde ki kredi ve diğe r teş vik ted bir ler ini n pa n
siyon turi zmi ne kaydırı lması ve bu tü r turi zm in ön ce lik le te ş
vik edile rek pansiyo n turiz mi ile iştig al eden aile ve yard ımcı
hizme tlerde çalışanlar ın sayısının çoğa ltılm ası.
Ve nihayet ,
— Tü rki ye ’de işsiz liğin en önemli ve en büyü k kayna ğı olan ve
kırsal alan daki gizli işsiz liğin ken tlerd e açık işs izli k halin e
dönüş mesin e neden olan kentle şme har eke tini mümk ün ol a
bilen en düşük düzeye indi rilm esi ve bu ama çla, çok sayıda
insdn gücü nü gere ktire n panca r, tütün ve pamu k gibi ta rım 
sal ürün lerin üre timi nin teşv ik edilm esi ve öze ndir ilme si, mü n
hasıran hayvan ve insan gücün den ya rar lan ara k elde edilen
tarım sal ürün lerin özel ve daha yüks ek fiy at lar la de ste kle n
mesi ve kırsal kesimde yaşa yanla rın munzam ge lir elde ede 
bilme leri için boş zaman ve yet ene kle rini n değ erle nd irilm esi
ve bu amaçla , bu kiş iler tara fınd an gir işil ec ek hal ıcılı k ve
konf eksiy on gibi üretim konu larını n dest ekle nme si.
Kuşkusuz, Tü rki ye ’nin ekon omik ve sosyal şar tlar ına uygun bir
istihd am polit ikas ı için üzerind e durul ması, ara ştır ma ve ince lem e
yap ılara k uyg ula na bili rliğ i tes bit edilm esi gereke n önl em leri daha da
çoğ alta bilm ek mümkü ndür. Çünkü yuka rıda açık lana n önle mle r, bu
konuda ileri sür üleb ilec ek çok çeş itli önle mle rin anc ak bir kısmı olup
konuya ışık tuta bilm ek için düşü nülm üş ve bu ama çla ayr ıntı ları na
girilm ede n yalnız ca ana baş lıkla r halin de sıra lanm ıştır .
Tuta rlı, sağlık lı ve kısa süre lerde olum lu so nu çla r ver ebi lec ek
önle mle ri ihtiv a eden bir istih dam polit ikas ının tes bit edi lip cid di bir
biçi mde uygu lana bilm esi ise her şeyden önce bu ama çla olu ştu rul a342

;

-?ır—........ m — r w w I T ~ W W B r V J ı M ,lfimfBfi| ,lıiJiWinf.OT^r'^’T Tt'TT'ITilTr- -" '^

cak bilim sel kuru lun bu konud a yapaca ğı çalış mala r ile araşt ırma
ve inc ele me lerin in yoğu nluğ una bağlı bulunm aktad ır.
Anc ak şu hususu bir kez daha İsrarla vurg ulam ak gere kir ki ça
lışma k isteyen ve çalışm a yeten eği bulunan herkese geçim ini temin
ede bile cek ve onu ps iko loj ik yönden tatm in edecek bit iş sağla mak
anla mın a gelen istih dam öze llik le son yılla rda enflâ syonu n ağır bas
kısı altın da bulu nan Tür kiye için gerek ekono mik gerekse ferdi yön 
den pek büyü k bir önem taşım akta olup başta resmi kurul uş ve kiş i
ler olma k üzere tüm işveren, işçi, yöneten ve yönet ilen heıke s , unun
idra ki için de bulun malı ve bu sorunu n tüm çaba ve kaygıla rın mı
rakın ı oluş turm ası artı k daha fazla gec iktir ilme mes i gereken ır zo
run lulu ktu r.

x

SO NU Ç:
Me vcu t veri lere göre 1985 yılı başla rında Türk iye'd eki işsizle rin
sayısı 4 milyo na yakl aşm ış bulu nma ktad ır. Bu sayı, esasen yüksek
ora nlı bi r enfl âsy on nede niyle huzurs uz bir dönem geçiren Türkiy e
için hiç de küçü mse nece k veya ihmal edile cek bir mikt ar değildir.
Bu ned enle dir ki insa nları n ve aile lerin açlığı anlamına gelen bu bü
yü klü kte ki bir işsi zlik bütün gay ret ve kaygu ların mihrakını teşk il et 
meli ve başt a ilg ili resmi kur ulu ş ve ye tki lile r olmak üzere tüm bilim
ada mla rı, işçi ve işveren tem silc iler i bu sorunun idrak i içinde bulu n
malı dırla r.
Bil ind iği gib i istih dam , çalış mak isteye n ve çalışma yeteneğ i bu
lunan herk ese geç ine bile ceğ i bir gel ir sağla mak ve onu psik oloji k
yönd en tatm in eden bir iş bulm aktır . Aynı zamanda istihdam, eko no
mik geliş mey i dolay ısıyla ulusa l ve ferd î refahı mümkün kılan temel
bir fa kt ör ola rak da büyü k bir önem taşım aktad ır.
Bu dere ce büyük ve hatt a hayati bir önem taşıyan istihd am so
runu nun çözü mle neb ilme si ise her şeyden önce bu sorunu çözü mle 
yeb ilec ek nit eli k ve nic eli kte yatır ımla rın yapı labilm esine bağlıdır.
Anc ak, sür ekl i bi r enfl âsy on için de bulun an Türk iye'd e bugün yat ı
rımla rı fina nse edeb ilece k ölçü de ne ta sa rru f yapab ilmek ne de ya
pılab ilen her tas arr ufu yat ırım lara yöne ltere k mevc ut ve muhteme l
işgü cü fazla sına yeni iş ala nlar ı açab ilme k dolayıs ıyla da haya ti bir
önem kazan mış bulun an Tü rkiy e'n in bugü nkü ve gele cekt eki ist ih 
dam soru nun a bir çar e bula bilm ek mümkü n deği ldir.
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Bu nede nled ir ki Tü rki ye ’de her geçen gün yeni bir boy ut kaz a
nan işsi zlik sorunu na hızlı ve yet erli ölçü de bir çözüm bul abi lme k
için sorunu ekon omik gelişm eye yani yat ırım lara bel bağ lam ada n ve
enflâ syon u artt ırıc ı yeni har cam alar a başv urm adan ele alm ak ka çı
nılmaz bir zoru nlulu ktur . Bunun için de önc elik le uy gu lan ab ilir liğ i
mümkün olan öne riler i içeren bir istih dam pol itik ası tes bit edi lme li
ve böyle bir pol itika mümkün olab ilen en büyük bir cid diy et ile za 
man kaybetmeden uygu lana bilm elid ir. Böyle bir po litik an ın teme l
hedef ini ise işgücü arzını azaltıc ı, buna karş ılık işgü cü tal eb ini a rt 
tırıcı önle mler in saptan ması ve bu önle mle rin uyg ulan abil me yö nte m
lerin in belirle nmes i olmalıd ır.
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