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istihdam - Eğitim İlişkisi üzerine Bir Yorum
Ümran ERSOYLU (*)
miş gerek se geGünümüzde neden leri farklı da olsa gerek geliş
ilme ve yeni iş sahalişmekte olan ülk~lerde tüm bireyl ere iş bulab
yeter li nitelik ve nimenin
geliş
mik
ları açabi lme · konus u ve ekono
urun sağlanması
huz_
l
celikt e gerçekleşebilmesi, bireysel ve sosya
açısından büyük önem taşımaktadır.
enerj isinin .
Bir ülkenin refahını ve gelişmişlik düzeyini insan
bir bi- .
etkin
rinin
becer ilerini n ve verim li amaç lara yönel ik bilgile
r.
mümk ündü
çimde kullanılabilmesi şeklinde açıklayabilmek
klar üretim in en önem li
Bilindiği üzere kapita l ve doğal kayna
. Buna karşılık üredirler
fakat pasif faktö rleri olara k kabul edi_lmekte
rü veya insanın üretimin bir diğer önem li faktö rü olan insan faktö
gücü ise aktif unsur
tim amacıyla üretim e kattığı fikri ve bedeni
faktö r kapita l biriolara k kabul edilm ekted ir. Zira söz konusu bu
l, politik örgüt ler
kimini sağlayan, doğal kaynakları kullan an, sosya
dinam ik bir üreen
ve
li
kurar ak ulusal gelişmeyi sürdü ren en önem
tim faktö rüdür .
. halind e- olsun
Bu neden ledir ki ister gelişmiş isters e gelişme
irilmesi gerek gelişt
in~n
bilgis
ve
i
ayrıntısız her ülked e insanın becer
eki ülkele r
halind
me
geliş
mekte dir. Özell ikle böyle bir zorun luluk
amaç menin
geliş
ü
için çok daha büyü k bir önem taşımaktadır. Çünk
mak,
yarat
verim li insan gücü
larından en önem lisinin üretk en ve
k en - uygun kullanımı sağla 
diğer bir ifade ile emeği verim li kılaca
ü kapas itesin i artmak: bunun için de insanın bilgi, becer i ve işgüc
tırmak

yani

insanı eğitmektir.

büolan ülkele rde insan kayna k sorunlarının hızla
eksel
işsizlik, gelen
yüyen nüfus, mode rn sektö rdeki büyüyen acık
nma için gerek li
kalkı
l
ulusa
am,
sektö rdeki yaygın yeter siz istihd
mesini ve vegeliş
nin
it~si
becer ili işgücü yetersizliği, insan kapas
Gelişmekte

(*) Doktor -

İktisat Bölü'mü.
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rimliliğini
yandığı

sağlayacak

temel

ihtiyaçların

gideri lmesi

bir gerçe ktir.

konularına

da-

Gelişmekte

olan -'ülkel erde insang ücü ve eğitim plancılarının
nüfus artışı, aktif nüfusu n yaklaşık_
büyüklüğü konularında bilgi sahibi --olmaları
son derec e önem lidir.
Bu ülkele rin hemen tümün de nüfus un artış hızı yılda
yüzde ikilik
oranına, çoğunda ise yılda yüz_
de üçlük bir artış oranına ulaştığı bilinmek tedir. Bu gerçe k, nüfus un beşte ikisini n 14 yaş
·grubu altında
olduğunu; aktif nüfus a girme yen ve emek- gücü
-sayılmayan bağımlı
nüfus u ve gelece k için büyüyen emek arzını ifade
etmek tedir.
nüfus

yapısı, yaş dağılımı, yıllık

Gelişmekte

olan ülkele rde bugün kü ve gelece kteki emek gücü
modern ve gelen eksel kesim deki emek- gücü niteliği
, çeşitli grupların emek gücün e katılımını etkiley en faktör
ler son derec e
önem taşımaktadır.
büyüklüğü;

Bu ülkele rde yeni iş yaratılmasındaki artış oranı,
milli gelirin
üçte birini ancak oluşturabilmekte, bazılarında
ise milli gelird eki artış mode rn kesim de hiçbir istihda
m genişlemesi
yıllık artış oranının

yaratmamaktadır.

Sonunda çözüm lenme si gerek en sorun emek fazlasının
bu sek..törlerde ne şekilde emileceği ve üretke n alanla ra
nasıl yönlen dirileceğini sapta mak olarak karşımıza çıkmak
tadır.
Son yirmi yılda gelişen ekono mik olayla r demo grafik
, politik ve
sosyal faktör lerle birleşerek birçok ülkeyi etkilemiş
, eğitimin değeri
istihda m ve gelişme içinde ki rolü açısından 1960'1
ardakinden farklı
_yeni tutumları geliştirmiştir.
Ekono mik büyüm enin yavaşlaması, iş piyasalarınd
aki durgu nluk daha fazla eğitimin daha iyi iş olanakları yaratm
adığını açıkli

ğa

. kavuşturmuştur.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkele rin
çoğunda yaygın genç-iş
sizlik, okul-iş ilişkisi yapısının gerekliliğini ortaya koyar
ak örgün eği
timin ekoom ik gelişmeyi ve istihdarp sorun una olan
katkısının yeniden gözden geçiri lmesi gerekliliği'ni doğurmuştur.
·
«Eğitim fazlalığı»

kavramını doğuran

neden olarak 1950-1970'1i

yıllar arasında eğitime olan talept eki artış, genel
olarak eğitim genişlemesine yapılan harcamaları arttırmış
ve bu genel
seferberliği sonuc unda «eğitilmiş» _
emek gücü

tim
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istek ve eği
ve üniver site me-

zununun sayısı artarak «işsizlik» ve «yetersiz istihdam» ôlgularını
da beraberinde getirmiştir.
Burada
ne

şekilde .

ve ağırlığın şimdilerde nerelere ve ne kadar ve
verilmeli soruları akla gelmektedir.
eğitim

ülkelerde özellikle 1970'1er sonrasında eğitim sektökamu harcamaları paylarının _ giderek azaldığı gözlemlenmiş «eğitim fazlalığı», özellikle üniversite mezunları fazlası Doğu
. ve Batı Avrupa'da ortak gösterge olarak değerlendirilmiştir.
Gelişmiş
yapılan

rüne

ve mesleki uygulama programlarının hedefleri soptanır
ken gözönüne alınan iki kavram sözkonusu olmaktadır. Bunlar «insangücü ihtiyaçları» ve «emme kapasitesi» olarak belirlenmekted ir.
Eğitim

«İnsangücü ihtiyacı», belirli eğitim düzeyinde. ve beceri dene-

yimindeki

kişilerin varlığına ·

olarak ifade edilebilir.
duyulan ihtiyaç
.
.

ise daha esnek bir terim olarak,
«Emme kapasitesi»
bir ülkede eğitilmiş belirli nitelik ve yetişme düzeyindeki kişiler için
yaratabildiği yararlı istihdam olanaklarını ifade etmektedr. Aslında
. insan gücü gereksinimi en temel ve minimum ihtiyaçları ifade ederken; emme kapasitesi fazlalığa ya da yetersiz kullanıma meydan
vermeyecek şekilde maksimum sayıda eğitilmiş . emeği istihdam ede-·
. bilmektedir.
kavramı

Eğitim

ile istihdam

arasındaki

ilişki· gelişmede

temel ilgi ala-

nını oluşturmaktadır.

· Değişik okul düzeylerinde ve eğitim sektörlerindek i mezunlar ile
emek piyasasının ihtiyaçları ve kapösitesi arasında ·uygun bir ilişki
kurabilmek gelişmekte olan ülkelerin özellikle plan hedeflerinde en
önemli konumu almaya başlamıştır.
Eğitim ile istihdam arasındakf bu sıkı ilişki aynı zamanda birçok sorunu da beraberinde getirmektedir :

- eğitim sistemlerindek i genişleme emek . piyasasının «emme
kapasitesini» giderek aşmakta;
-

eğitimdeki

tiremiyeceği

gelişme yavaş _ büyüyen

ekonomilerin yerine ge-

beklentileri beslemektedir ;

- ülkede, bölgeler arasında, meslek grupları arasında ve okul
türleri arasında oluuğu gibi okuldan terkler ile istihdam olanakları
arasındaki farklılıklar da büyümektedir.
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Burada Üstünde duruiması gereken nokta egitimcilerln ve ekonomistlerin birlikte hareketleri ile eğitim programlarının . iş dünyası
nın dinamiğine ve gereklerine ayak uydurabilecek şekilde düzenlenmesidir.
Mesleki gereksinimleri n
rimli
tirici

değerlendirilmesi

kılınması acısından eğitimi

ele

ve emek gücünün vetakdirde beceri geliş
giderek geleneksel bir kaygı

aldığımız

uygulamaların yaygınlaştırılması

alanı oluşturmaya başlamıştır.

Sonuç olarak belirtmek gerekir ki gelişmekte olan ülkelerde sı
nırlı istihdam yaratma olanakl.arına karşı hızlı nüfus artışları bu ülkelerin şimdi olduğu kadar gelecek yıllarda da işsizlik -ve eğitilmiş
· işsizlik sorunları ile yaşayacakları açıktır.
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