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1. GĐRĐŞ
Genel olarak "kişilere kazandırılacak zihinsel ve bedensel yeteneklerin
tümünü kapsayan her çeşit yetiştirme" (Adem, 1981; 2) olarak tanımlanabilen eğitimin, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli nitelik ve sayıda insangücü yetiştirme süreci olarak da
kabul edildiği görülmektedir (Kocabaş, 1994; 2).
Ekonomik açıdan eğitimin hem doğrudan hem de dolaylı katkıları
sözkonusudur. Đnsan kaynaklarının geliştirilmesi ile insangücünün üretime olan katkısının artırılması, eğitimin ekonomiye doğrudan yaptığı
katkı olarak açıklanır. Eğitim; davranışlar, görüşler ve değerler üzerine
etkide bulunarak kişilerin yeniliklerini benimsemelerini ve yeni üretim
yöntemlerinden yararlanmalarını sağlayarak ekonomik kalkınmaya dolaylı katkıda bulunmaktadır (Gülbeden, 1991; 12).
Özellikle fiziki sermaye eksikliğinin sıkça görüldüğü gelişmekte olan
ülkelerde ekonomik büyümenin temel sınırlayıcılarından birinin vasıflı
insan gücü eksikliği olduğu inancı, iş piyasalarında eğitilmiş insan gücü
sorununu gündeme getirmektedir (Woodhall, 1987; 9).
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde eğitimin amacı, hedeflenen
üretim düzeyini gerçekleştirebilmek amacıyla niteliksel ve sayısal olarak
ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek suretiyle ekonomik gelişmeye
katkıda bulunmak şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Ancak bu amacın yanında eğitim ve istihdam birbiriyle uyum göstermemektedir. Diğer bir ifadeyle eğitim ve istihdam arasında dengeyi sağlayacak bir iş piyasasının kurulamadığı görülmektedir. Bu nedenle çoğu kez
eğitim ve istihdam birbirinden bağımsız iki ayrı değişken olarak görülmektedir (Bican, 1988: 6).
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2. Türkiye’de Eğitim - Đş piyasası Đlişkisi
Türkiye’de işsizlik sorununa baktığımızda özellikle gelişmiş ülkelerdekinden farklı olarak, çalışmanın zıddı olan "çalışmama ve işsiz kalma"
olarak ortaya çıkmamakta, işsizlik, "istihdamda işsizliğin" yani çalışır gözükürken, aslında işsiz olanların belirlenmesi sorununa dönüşmektedir.
Böylece Türkiye’de işsizlik, istihdam içinde şekiller almak suretiyle kendini düşük gelir, fakirlik, çalıştığı halde asgari gelirden yoksun ve ülkenin
milli gelirine katkı yapmayan yapay istihdam biçimleri şeklinde ortaya
koymaktadır (Ekin, 1996: 128).
Buna karşık, işgücünün yetiştirilmesi ve işgücü arzının nitelikli olarak artırılması sorununun çözümü ise eğitim sistemine bırakılmaktadır.
Đşgücü arzı ise hemen hemen tümüyle, eğitim ve yetiştirme sistemlerinin
ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Đşgücü piyasasına giren kişiler formelenformel yetiştirmelerden ve örgün eğitimden geçmiş/geçmekte olan bireyler olarak görülebilirler.
Kişiler, eğitim kurumlarından çeşitli nedenlerle eğitim hizmeti talep
etmekte, ancak, piyasada iş bulabilme bu nedenler arasından önemli bir
yere sahip olmaktadır. Eğitim sistemini, yalnızca ekonomik sisteme işgücü sunan bir sistem olarak görmek doğru olmamakla beraber, eğitim
sistemi bir işgücü arz kaynağı oluşturmaktadır. Eğitim sisteminin diğer
işlevleri bir tarafa bırakıldığında sistemin yapısı ve işleyişi ile istihdamın
geliştirilmesi bazı koşullarda ilişkili görülebilir. Sözkonusu ilişki nicel ve
nitel boyutlarda ele alınabilir. Çeşitli tür ve deyde eğitim veren kurumların mezunlarının işgücü piyasasının talebini eğitim sürecinde kazandıkları bilgi, beceri ve benzeri özellikler açısından karşılar durumda olmasıdır. Görüldüğü üzere nicel uygunluk karşılanması zor bir hedef değildir.
Buna karşılık nitel uygunluk özellikle günümüz ekonomilerinde ulaşılabilmesi çok zor görülen bir hedefi oluşturur. Çünkü bilimsel ve teknolojik
gelişmeler işgücü piyasasının talep kesiminde hızlı değişmeler yaratmakta, fakat her ülkede farklılık gösterebilen bazı nedenlerle arz kesimi,
bu değişmelere zamanında tepki gösterememektedir. Arz kesimi örgün
eğitimle sınırlandırıldığında, örgün eğitim kurumlarının, talep kesiminin
ihtiyaçlarını doğrudan karşılayabilecek nitelikleri üretebilmesi olanağı
bulunamayabilir. Çünkü, eğitim sistemi istenilen tepkiyi gösterebilecek
bir esneklikte değildir. sistemin kendini yenileyebilmesi ve ürünlerini verebilmesi uzun zaman gerektirebilmektedir (Ünal, 1996; 1-2).
Kalkınma esas olarak insan unsuruna dayandırıldığına göre, insangücünün eğitim düzeyinin geliştirilmesi ve yetiştikleri alanlarda istihdam
edilmeleri gerekmektedir. Ancak Türkiye’de genellikle gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi okullar, piyasanın talep ettiği nitelikte pratik kal2

kınma liderleri yetiştirmekten ziyade aydınlar yetiştirmek eğilimindedir.
Bu durum ise, hızla kalkınmak zorunda olan bir ülke olarak Türkiye’nin
insangücü ihtiyacının yeterince kapatılamaması ve yetişmiş insangücünün de mesleğine uygun işlerde çalıştırılamaması sorununu beraberinde
getirmektedir. Bu ise, eğitim için yapılan harcamaların önemli kısmının
boşa gitmesini ifade etmektedir (Kaya, 1982; 145).
Gerek eğitim sistemi gerekse istihdam üzerinde talep baskısı farklı
toplumsal yapılarda farklı özellikler gösterebilmektedir. Çeşitli araştırmacılar bilhassa gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı ve buna bağlı
olarak nüfus baskısının verimli istihdam artışının önünde büyük bir engel olarak görmektedirler.
Örneğin; bunlardan Gerald Meier ve Robert Baldwin’e göre "nüfus
baskısı" kendisini üç biçimde göstermektedir.
1) Tarımda gizli işsizlik, yani kırsal eksik istihdamı,
2) Yetişkin başına düşen "bağımlı" payının yüksek olması ki, bunun
nedeni yüksek doğum oranına bağlanmaktadır.
3) Ölüm oranındaki düşüş ve doğum oranındaki artışa bağlı olarak
hızlı nüfus artışı (Meier/Boldwin, 1958; 400-420).
Türkiye’nin hızlı nüfus artışı ve genç nüfusun toplam nüfus içerisindeki ağırlığı, entegre olunmaya çalışılan Batı göstergelerinden farklı bir
yapı ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ise hiç şüphesiz ki eğitim sistemi
üzerinde bir talep baskısını da beraberinde getirmektedir.
Günümüzde özellikle yüksek öğretime olan talebin artması ancak bunun bir kısmının karşılanabilmesi toplumda hoşnutsuzluk yanında geleceğe yönelik endişeleri de beraberinde getirmektedir. Bu durum ise kısa
vadeli sonuç alınabilecek yöntemlerin geliştirilmesine neden olmaktadır.
Nicelik olarak olumlu sonuçlar alınması özellikle kısa vadeli çözümlerin
kalıcı ve nitel sorunları beraberinde getirmektedir. Sayısal gelişmenin
sağlanabilmesi amacıyla uygulanan yöntemleri destekleyecek kapasite ve
kaynak yetersizliği ise; okullaşma oranının artmasına karşılık, eğitimin
niteliği ve mezunların işsizliği açısından bazı olumsuz sonuçların ortaya
çıkmasına neden olduğu yönünde görüşleri ortaya çıkarmaktadır (Ünal;
6).
Eğitim sistemine olan talep baskısına cevap verebilmek için yapılan
uygulamalara karşılık işsizlikle ilgili istatistikleri her tür ve düzeyde eğitimden geçmiş pek çok işsizin mevcudiyetini göstermektedir. DĐE’nün
1999 Nisan Ayı Hane Halkı Đşgücü Anketi sonuçlarına baktığımızda, okuryazar olmayanlar, okur yazar olup bir okul bitirmeyenler ile ilkokul
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mezunlarının %12.4’ü işsiz durumundadır. Bu grubun dışında ortaokul
mezunlarının %9,5’i orta dengi meslek okulları mezunlarının %19,2’si,
lise mezunlarının %16,1’i, lise dengi meslek okullarından mezun olanların
%13,9’unun, yüksekokul veya fakülte mezunlarınının %6,6’sının işsiz
olduğu belirtilmektedir. Görüldüğü üzere eğitim görmüşler arasında da
işsizlik probleminin mevcudiyeti göze çarpmaktadır. Bunun başlıca nedeni ise arz ve talep kesimlerindeki gelişme hızları oranındaki farklılıktır.
Eğitim sisteminin, işgücü piyasasının talep kesimine uyumunu insangücü ve eğitim planlaması yoluyla sağlanmaya çalışıldığı ülkelerde
planlamayı kapsayan yıllardaki gelişmeleri tahmin edebilmedeki güçlükler, teknik olarak piyasadaki değişmelerle ilgili bazı varsayımlara dayanma zorunluluğu gibi güçlükler sistemin fonksiyonel olmasını güçleştirmektedir. Bu durumda ise; bir tarafta nitelikli işgücü ihtiyaçlarına cevap verilememesi, diğer taraftan eğitim sisteminden mezun olan, ancak
"farklı nitelikler" kazandırılmış işsizlerin varlığı şeklinde bir ikilem ortaya
çıkmaktadır.
Milletlerarası Çalışma Teşkilatı’nın Đstatistik Bürosu tarafından yapılan tahminlerde göre gelişmekte olan ülkelerde 15-24 yaş grubu nüfusun
2000’li yılların başında 900 milyona yaklaşacağı tahmin edilmiştir
(UNESCO, 1977; 39). Türkiye açısından da bakıldığında daha önce belirtmiş olduğumuz eğitim sistemine olan talep baskısı, istihdam açısından
da kendisini göstermektedir. Söz konusu yaş grubu içerisinde bulunan
gençler eğitim sistemi dışarısına çıktıklarında doğal olarak ücretli bir
ekonomik faaliyete yönelmektedirler. Türkiye’de işsizliğin yaş gruplarına
göre dağılımına bakıldığında 15-24 yaş grubunda bulunanların tüm işsizler içerisinde en önemli grubu oluşturduklarını ve bu grupta işsizlik oranının %29.3 civarında oldukları görülmektedir. Özellikle işgücü piyasası
organizasyonu oluşturulmasındaki aksaklıkların, bilhassa aktif iş
piyasası politikalarının etkili uygulanmasını engellemekte böylece mesleki
eğitim faaliyetleri ve mesleğe yöneltme çalışmalarını sınırlamaktadır. Bu
durumda düşük nitelikte eğitim genç işsizlerin üretken istihdam
olanlarında çalışmalarını engellemektedir.
SONUÇ
Günümüzde ekonomik ve sosyal yönüyle ciddi bir sorun olarak varlığını sürdüren işsizliğin temel sebebini eğitimsizliğe bağlamak tam anlamıyla gerçekçi bir yaklaşım olarak değerlendirilemez. Özellikle ekonomik
konjonktürün belirli bir istikrar kazanamadığı ve yeni istihdam alanlarınının açılabilmesi için yeterli kaynak yaratmada sıkıntı çekilen bir ortamda işsizliğin eğitim yetersizliği yanında birçok sebebi bulunmaktadır.
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Özellikle dış rekabetin baskısı altında bulunan piyasa ekonomilerinde
üretimde, kalite ve seçenek zenginliğinin zorunluluk haline gelmesi, yatırım maliyetlerinde önemli bir sebebi teşkil etmektedir.
Ancak gelişen teknoloji, beraberinde nitelikli işgücü ihtiyacını da getirmiştir. Kitle üretimi için yeterli sayılan vasıfsız işgücü 21. yüzyıl dünyasında pek fazla şansa sahip görünmemektedir. Özellikle ihraç ekonomilerinde tüketici beğenisi, yüksek kalite gibi kavramların ön plana çıkması
yüksek verimlilikte çalışacak, nitelikli işgücü kullanımın zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle eğitimsizlik, giderek işsizliğin önde gelen sebepleri arasında yer almaya başlamıştır (Serter, 1998: 48).
Bu noktada ise "belirli bir meslekte veya belirli bir anlamda istihdam
için kalifikasyon sağlayan veya belirli bir mesleği icra etme, belirli bir
meslekte çalışma yeteneği kazandıran eğitim süreci" olarak tanımlanan
(Shulze: 1997;70) mesleki eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Toplumun
nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak, çalışan nüfusun nitelik
düzeyini yükseltmek amacıyla oluşturulmuş mesleki eğitim sisteminin
koordineli olarak uygulanması, iş piyasası tarafından talep edilen nitelikte
işgücü arzını sağlayacaktır.
Bu nedenle ülkemizde örgün ve yaygın olarak yürütülmekte olan
mesleki eğitimin, bütünü üzerinde eşgüdümün sağlanması yoluyla yürütülmesi gerekmektedir. Özellikle halen çalışmakta olan ancak günün gereklerine uygun nitelikte donatılması gereken işgücünün de yürürlüğe giren işsizlik sigortası vasıtasıyla eğitim süreci içerisinde geliştirilmesi ve
istihdam kurumunun aktif olarak yürüteceği çalışmalar ile nitelikli insan
gücü talebine uygun dinamik bir iş piyasası yapısı ortaya çıkmaya
başlayacaktır.
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