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GOCMENLER 

GuniimUz kuresel dunya ig piyasalarrnr 
ilgilendiren onemli konulardan en onde 
geleni, kugkusuz insanllk-dl91 bir gekilde 
para kazanmanln bir vasltasl olarak yapllan 
"insan ticareti0dir. Birqok insanln ya tek 
bagrna, ya da ailesi ile birlikte, daha rahat 
yagama olanaklarrna kavu~abilmek 
amaclyla, kendi ulkesinden, daha yuksek 
gelir elde etme olanagl gordugii geligmig 
zengin ulkelere dogru bir goqe karar verdigi 
ve bunu ger~eklegtirmek iqin de "insan 
tacirleri" olarak adlandrrrlan aracrlarla 
yasad~gr olarak anlagmada bulundugu 
gorulmektedir. Bu aracllar, kigi baglna belirli 
bir ucret karglllglnda, karayolu veya 
~ogunlukla denizyolu ile bu kigileri belirlenen 
ulkenin slnlrrndan yasal olmayan bir gekilde 
geqirmektedirler. 

Bu gekilde Turkiye'ye de sokulmug ~ o k  
saylda kaqak yabancl insan mevcuttur. Bazr 
iddialara gore, Turkiye aynl zamanda, fakir 
Dogu ile zengin Bat1 araslnda bir geqig 
noktas~ olmasl dolaylsryla, insan 
tuccarlarrnrn AB'ye yonelik uluslararasl 
yasad~gl insan ticaretinde bir kopru vazifesi 
gormektedir. 

0yle ki, yetkililerin yaptrgl aqlklamalara 
gore, Turkiye uzerinden gerqeklegtirilen bu 
faaliyetler sonucunda, fakirlikten veya baskr 
rejimlerinden kurtulmak amac~yla 
yuzbinlerce Dogu (Asya, Ortadogu, Afrika) 
kokenli kigi zengin ve ozgur dunyaya dogru 
qileli bir yolculuga yonelmektedir. 

Bu kaqak goqmenlerden bir k l sm~ deniz 
yolu ile, genellikle ya Yunanistan veya italya 
sahillerinde kaderleriyle bagbaga 
blrakllmakta veya Turkiye - Yunanistan - 
Bulgaristan kara slnlrlnln herhangi bir 
noktasrndan AB'ye girig yapmaya 
Gallgmaktadlr. Bu durum oyle yaygln bir ha1 
alm~gtrr ki, bu kaqak yabancllarln, slnlr 
geqme girigimleri slraslnda civar Turk 
koylerinde qift~ilerin tarlalarlna verdikleri 
hasar, qiftqilerin geceleri nobet tutmalarrna 
dahi yo1 a~mlgtrr. 

igin acr tarafr, bu yolculugun bir krsmlnrn 
hatta olum ile sonuqlanmas~d~r. lnsan 
tuccarlarin~n para kazanma hrrsl, aglrl yuklu, 
eski ve teknik donanlml yetersiz deniz 
a ra~ la r~y la  baglayan yolculugun hedefe 
ulagamadan, denizin ortasrnda buyuk bir 
felaketle sonuqlanmas~yla bitmektedir. Her 
sene yuzlerce kigi bu kaqak insan traflginde 
can vermektedir. Bir klsml ise hedefledigi 
ulkelere varamadan guvenlik kuvvetleri 
taraf~ndan yakalanmakta ve iilkesine geri 
gonderilmektedir. Kugkusuz New York'ta 
Dunya Ticaret Merkezi'ne yapllan terorist 
saldrrr, bu yasadrgr insan ticaretine yeni, 
tartrgmalar ve boyutlar getirecektir. 

* Daha ayr~ntlll bilgi icin bkz. Ekin, N. (2001) Turkiye'de /$ Piyasasrnrn Yeniden Yaprlanmasr : &el lstihdam 
Burolarr, Istanbul, (TO Yay., s. 189 vd. 
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Turkiye'de de ~ o k  sayrda k a ~ a k  yabancr 
ig~i'nin varlrgr bilinmektedir. Yaprlan 
tahminlere gore, bunlarrn sayrsr 1 milyonu 
agmrg durumdadrr. Bunlarrn onemli bir krsmr, 
insan tuccarlarr marifetiyle ulkemize gelmig 
ve kayrt-drgr sektorde ~alrgmaya baglamrgtlr. 
Bir yandan Sovyetler Birligi, Balkanlar ve 
Dogu Avrupa'daki geligmeler, diger yandan 
iran'da dini - siyasi bir rejimin kurulmasr, Irak, 
iran, Afganistan ve Suriye'de yaganan 
baskrcr rejimler, siyasi krizler, nihayet 
Kafkaslar'da ortaya rykan bolgesel 
~at~gmalar  Balkanlardan, Kafkaslardan ve 
Orta - Dogu'dan ~ o k  sayrda insanln 
Turkiye'ye yasal ve yasadlgl yollardan 
gelmesine yo1 a~mrgtrr. 

Yabancr k a ~ a k  ig~ilerin istihdamr esas 
itibariyle kayrt - drgr ekonomide, kayrt - drgr 
istihdam olarak ortaya ~rkmaktadrr. Yabancr 
k a ~ a k  ig~i ler  kayrt - drgr i g ~ i  istihdamrnrn 
onemli bir parGasrnr olugturmakta, kayrt - drgr 
sektor ig~i l igini yaygrnlagtrrmakta, yerli 
ig~ilerin ~alrgma kogullarrnr ve ucretlerini 
dugurmekte ve sendikasrzlagtrrma ve 
"Endustri iligkileri'nden k a ~ r g "  si ire~lerini  
hrzlandrrmaktadrr. 

Bi r taraftan eski Sovyet 
Cumhuriyetleri'nden, diger taraftan Dogu - 
Avrupa ulkelerinden, ozellikle Romanya, 
Moldavya'dan, hatta Filipinler'den gelerek 
Turkiye'de ev iglerinde ve hizmet 
sektorlerinde ~ o k  sayrda ig~ in in  ~alrgtrgr 
tespit edilmigtir. Filipinli ig~i ler in ozellikle 
dokuma sanayiinde Galrgtrklarl gozlenmigtir. 
Bazr kaynaklara gore Romen ig~i ler in 
bllhassa ingaat sektorunde ~alrgtrklarr 
anlagrlmaktadrr. 

Bazr denizcilik igletmelerinde Ukrayna'lr, 
Endonezya'll ig~ilerin ve Dogu Karadeniz'de 
Rus ig~ilerin Gay fabrikalar~nda ~alrgtrgr ifade 
edilmigtir. Bir diger iddiaya gore, "Bulgar, 

Romen ve Polonya'lr ig~i ler  turist vizesi ile 
gelmekte ve k a ~ a k  olarak ingaat, dokuma, 
dericilik ve otel igyerlerinde istihdam 
edilmektedir. ingaatlarda genellikle Romen 
ig~i ler  ~alrgmaktadrr." Kugkusuz, tam uyelik 
muzakereleri devam eden bazr Balkan 
ulkelerinin, geligmelerini hrzlandrrmalarr ve 
"serbest dolaglm" hakkrnl elde etmeleri, 
yabancr k a ~ a k  g o ~ m e n  akrmlnr keskin bir 
gekilde azaltacaktrr. Buna ornek olarak 
ozellikle Bulgaristan verilebilir. 

1994 yrlrndan bugune ise Romanya, 
Bulgaristan, Rusya ve Azerbaycan'dan gelen 
yabancr k a ~ a k  ig~i lere Cezayir, Filistin ve 
bazr Orta - Dogu ulkelerinden, hatta 
Afrika'nrn bazr ulkelerinden sayllarr git t ik~e 
artan yabancr k a ~ a k  ig~in in ilave oldugu 
aragtrrmalarda ozellikle vurgulanmaktad~r. 
Bu k a ~ a k  ig~ilerin hizmetler, yapr, tekstil, 
metal ve plastik igkollarrnda yaygrn bir 
b i~ imde istihdam edildikleri belirtilmektedirl. 

Bu konuda yaprlmrg b i r k a ~  inceleme 
drgrnda elimizde resmi ve bilimsel verilere 
dayanan bagka bir aragtlrma da 
bulunmamaktadrr. Hatta kamu organlarrnrn 
bile bu konudaki bilgileri srnrrlrdrr. Bu son 
geligmelerle ulkemizin adeta bir " k a ~ a k  i g ~ i  
cenneti - emek piyasasr"na donugtugu 
anlagrlmaktadrr. 

C. KARMA9IK SORUNA GENEL 
BAKlg  

Sonu~ta,  bu sure~ le  ilgili olarak baz~  
temel noktalar agagrdaki gibi belirlenebilir: 

AB ulkeleiine yijnelik deniz ve kara 

yolu ile yaprlan yasadrgr g o ~ t e  
. Hindistan, Pakistan, Afganistan, 

Bangladeg, Filistin, Irak, iran'dan 
gelenler onemli bir yer tutmaktadrr, 

1 KOG. Y. (1999) "TUrkiye'de Yabanc~ K a ~ a k  Ig~ilik", Ankara : Tiirk- lg Yay., s. 5 vd. 
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Karayolu ile yasadrgl goq, Tijrkiye 
uzerinden ozellikle Yunanistan ve 
k~smen de Bulgaristan'a yonelirken, 
deniz yolu ile goq, "kole gemileri" ile 
Fransa'ya kadar uzanmaktadrr. Bu 
arada, aglrlrkll olarak Yunanistan, 
italya, Malta, Guney Krbrrs, ozellikle 
de Avrupa sahilleri hedeflenmektedir, 

Dogu'dan gelenler, fakirlik yanlnda, 
otoriter sistemlerden, dini rejirnlerin 
siyasi baskllarrndan kaqarken; 
Batr'dan, Balkanlar'dan gelenler, 
daha ziyade qalrgma ve para 
kazanma amaqlar~ ile Turkiye'ye 
yonelmektedir, 

Dogu'dan gelenlerin bir k~smr, 
Turkiye uzerinden Avrupa'ya 
geqerken, bir k~sm l  Turkiye'de 
kalmakta, Batl'dan gelenler ise, daha 
ziyade krsa sureli qal~gma 
sonucunda "hedefli igqi" (target 
workers) olarak belirli bir parayr 
kazandlktan sonra ulkesine geri 
donmektedir, 

Kafkaslar'dan ve Turk 
Cumhuriyetleri'nden de krsmi bir 
nufus ve iggucu hareketi goriilmekte, 
baz~ ulke ve bolgelerin yasadrg~ goq 
hareketinde dikkati qekici nitelikler 
kazand~g I anlagrlmaktad~r. ~zell ikle, 
Moldovya'll "Gagavuz Turklerinnin ev 
iglerinde, Ukrayna'lr ve Rusya'll 
kadlnlarln "bavul ticaretinde", 
Kafkaslar'dan gelenlerin qay 
uretiminde, Balkanlar'dan gelenlerin 
ise yapr, tekstil sektorlerinde 
qallgt~klarl gozlenmektedir, 

Bu yasad~g~ goqler sonucunda, siyasi 
iltica taleplerinden, yakalananlarrn 
tekrar baskrcl siyasi rejimlere 
yollanmaslndan dogacak qok say~da 
insani sorun ile de karg~lagrlmaktadrr. 
Bu aqldan, ozellikle AB'nin, 
Turkiye'nin daha fazla slnlr 
kontrollerini gerqeklegtirmesini, resmi 
bir goq politikasl olugturmaslnl 

istedigi goriilmektedir, 

Turkiye'nin "goq cenneti" olmaktan 
q~karrlmas~, kugkusuz Turkiye'nin 
tam iiyeligi ve serbest dolaglm~ 
hakklnrn gerqeklegmesi aqlslndan da 
fevkalade onemlidir, 

Bu aqrdan "Turkiye'de yabancrlarln 
qaltgmasl ve qallgtrr~lmasl ile ilgili 
sorunlar" oncelikli ele allnarak 
tart~gllmalr ve Ulusal Program'da 
ongorulen Yasa Tasarrlar~ en krsa 
zamanda gerqeklegtirilmelidir2. 

0zellikle New York terorunden sonra 
yasadlgl insan ticaretine Turkiye'nin 
daha fazla onem vermesi, hudutlar~n 
guvenligini hula artrrmasl gereklidir. 

II.  YEN^ CAGDA FABR~KADAN 

A. "ALTIN YAKALI" " B ~ L G ~  ~ S C ~ L E R ~ ' '  

Yeni teknolojiler ve iletigimdeki goz 
kamagt~ran geligrnelerin sonucunda iqinde 
yagad~g~rnlz yeni qagda, bilgi en onemli 
stratejik unsur olarak karglmlza qrkmaktadlr. 
Bilgi toplumu yeni bir igqi kavram~nl da 
gundeme getirmigtir. Bu yeni igqilerin ozelligi, 
yaptrklar~ her igte yogun gekilde bilgiye 
dayanan nitelikli qalrganlar olrnalarrdrr. 

Bilginin kullanrlmasr ve geligtirilmesi 
olarak vasrfland~rrlabilecek iglerde qallgan 
kigiler iqin "Bilgi igqisi" (Knowledge Worker) 
tabiri kullanrlmaktadrr. ~ rneg in ,  gunumuzde 
herhangi bir planlama, tasarlm, aragt~rma, 
analiz, organizasyon, depolama, 
programlama, dagltlm, pazarlama gibi 
gorevlerden birisini yerine getiren bir igqi bilgi 
igqisi olabilir. Yine, bilginin aktarrlmaslna ve 
alrnlp-satllmastna herhangi bir gekilde 
katkrda bulunan veya bilgiyi kendi iginde 
etkin olarak kullanan bir kigi, gunumuz 
dunyaslnda bilgi igqisi olarak 
nitelendirilmektedir. 

KO$, Y. (2001) "Tijrkiye'de Yabanc~ Cal~ganlar", F. Ebert Vakf~, 12.05.2001 Toplantls~, Istanbul, s. 1 16. 
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1996'dan sonra kargrmlza qlkan bir 
kavram olarak bilgi igqisi, programcllar, 
sistem analistleri, teknik yazarlar, 
akademisyenler, aragt~rmacrlar ve benzerleri 
gibi qok saylda enformasyon teknolojisi 
sahas~nda qallgan kigiyi de iqermektedir. Bu 
kavram, ayrlca, bilgi teknolojisi alan~ d~gnda 
kalan insanlarl da kavramaktad~r. 0rnegin 
avukatlar, ogretmenler, her qegit 
bilimadamlar~ ve her qegit ogrenciler bu 
guruba girmektedir3. 

Gunumuz toplumunda her alanda 
oldugu gibi, istihdam alan~nda da hlzll bir 
degigim yaganmaktad~r. Fordist-Taylorist 
yap~larla iki aslr uretim yapan endiistri 
toplumunda, sanayi sektorunde ma1 ve 
hizmet ureten, genelde yarl-vas~fl~ mavi 
yakal~larrn egemen oldugu istihdam 
yap~larrn~n hu la  degigtigini goruyoruz. 
Gerqekten, iggucunun % 70'ine tlrmanan 
"bilgi toplumu"nun hizmet ekonomilerinde, 
"bilgi igqileriVnin de hlzla yukseligine tanlkl~k 
ediyoruz. 

Boyle bir yaplda "bilgi ureticileri 
(bilimadaml, muhendis, doktor, istatistikqi, 
aragtrrma uzmanlarl, hukukqu vb.), bilgi 
taglylcllarl (ogretmenler, profesyonel iletigim 
igqileri, kutuphaneciler vb.), bilgi iglemcileri 
(idari igler ve sekreterlik vb.), altyap~ 
personeli (makina operatorleri, baklm 
personeli vb.) biqiminde yaygln bir bilgi 
igqisinin istihdam edildigi ve bunlar~n hizmet 
sektoru ekonomileri iqindeki oranlnrn hlzla 
yukseldigi gozlenmektedi?." 

Bilgi igqisi kavram~nln iyi anlagllabilmesi 
iqin onun sanayi igqisi ile kargllagt~rllmas~ 
yap~lmal~dlr. Bu yeni igqi turu, geqmigin "mavi 
yakall" ve "beyaz yakall" igqisinin yerini 
almaktad~r. Bilgi igqisinin yap t~g~  igte kalite, 
elde edilen urun miktarlndan daha onemlidir. 
Bilgi igqisi ozerktir, surekli bir ogrenme sureci 
iqindedir ve uretim sisteminin onemli bir 
unsurudur. 

B a z ~  yazarlar ise, bu igqilere "altln 
yakall" (gold collar) demektedirler. Bunlar 
ozellikle problem qozme kabiliyetleri, 
yaratlcll~klar~, zekalar~ ve yetenekleri 
nedeniyle istihdam edilrnektedir. Bu 
kavramlar, endustri toplumundan bilgi 
toplumuna geqen dunyamrzda, iggucunun 
yap~sal degigim biqimlerini de aqrk bir gekilde 
gostermektedir. "Mavi ya kall", "beyaz yakall", 
"pembe yakalr" yan~nda, gimdi de "alt~n 
yakall" igqilerden bahsedilmektedir5. 

Bilgi igqileri, bilgiyi kullanan, 
yorumlayan, ileten insanlard~r. "Bilgisayar 
kullan~ml" (okur - yazarllgl), boyle bir gorevi 
etkin ve uygun bir biqimde yurutmek iqin 
vazgeqilmezdir. Bilgi igqisi, ya bilgiyi kullanlr 
veya bilgiyi saglar. Kugkusuz bu bilginin 
ortaya qlkmasl bilgi teknolojilerine baglldlr. 
Boyle bir bilginin avantajlar~, h ~ z l ~ ,  guvenilir 
olrnas~, saklanabilmesi, iletilebilmesi, 
karmagay1 azaltmas~, analiz esnekligi 
getirmesi, erigilebilir olmas~dlr. 

lgyerinin bilgisayar kullan~m~ndaki 
becerisi, kuresellegen ve gittikqe rekabete 
aqlk dunya piyasalarlnda girketi bagar~l~ bir 
duruma sokar. Kuresel olarak bilgisayar 
gerekli rekabet avantajlarlnln 
kazan~lmaslnda vazgeqilmez bir araqtrr. 

B. BOLLUK VE KlTLlK B~RARADA : 
ARTAN B ~ L G ~  i $ ~ i ~ i  TALEB~ 

1. Birarada Giden Yuksek igsizlik ve 
Bilgi igqisi Aqlklarl 

0zellikle ABD'de yeni qaga dogru son 
30 yllln en duguk igsizlik oranlar~, 
igverenlerin yeterli saylda igqi bulmas~nl 
zorlagtrrrrken, ortaya q~kan temel sorunun, 
uygun vasrflarda yetigtirilmig igqi bulmada 
ortaya q~ktlgr anlagllmaktad~r. H lz l~  teknolojik 
degigmeler, devam eden kuresellegme, qok 
iyi yetigmig bilgili tuketici ve satlcllar, yogun 

3 Ozdernir, S. (2000) "Yeni Cagln Degigen l a~ i  Tpi : Bilgi Ig~ileri", Istanbul, s. 1, (Yaylnlanrnarnlg Makale). 
4 Tanrlverdi, H. (1997) "Yerel ve Kiiresel Boyutlar~yla Istihdarn", Mercek Dergisi, S: 6, Nisan 1997, s. 23. 
5 Kelley, R.E. (1990) "Managing The New Workforce", Machine Design, May 10, 1990, p. 109. 
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rekabet, ekonomileri belirleyen temel 
ozellikler haline gelmigtir. Bu geligim 
sonucunda temel sorun, say~sal olarak degil, 
ozellikle nitelik aqlsrndan igqi bulmaktaki 
guqluklerin ortadan kaldlrllmasrna 
yonelmigtir. 

Gunljmuzde butun Batr toplumlarlnda, 
iggucunde bulunan igqiler ve iggucune yeni 
kat~lan genq qal~ganlar aqrslndan en ciddi 
sorun, davranrg, bilgi ve vas~f itibariyle bilgi 
teknolojisine donugmug ekonomide bu 
igqilerin h~zla ortaya q~kan iglere uygun igqiler 
olmayrglarrdrr. 

Ekonomideki butun bu degigim ve 
geligimlere kargllrk istihdam~n yeterli olqude 
artmaylgl, bu aq~dan akla iki temel sorunu 
getirmektedir. "Acaba emek talebi mi 
azalmaktadlr, yoksa istenen vas~flarda igqi 
temin etmede bir yetersizlik mi vardlp?" 
Diger bir deyigle, eger igsizler yeterli 
vas~flarla donatllmrg bilgi igqileri olsaydr, 
istihdam seviyesi artmayacak, acaba igsizlik 
oranlar~ bu yukseklikte devam edip gidecek 
miydi? 

Kugkusuz, vasrf seviyeleri bir olqude 
qaga uymayan bilgi ve beceri ile donatrlm~g 
igqilerin, bilgi qagrnrn ig piyasalarrnda 
istihdama sokulmas~nda guqlukler 
yaganlrken, diger yandan ilginq bir qeligki 
olarak, bilgi igqisi sunumunda da buyuk 
yetersizliklerle karg~lagrlmakta ve Kara 
Avrupa'srna yurtdrgrndan bilgi goqune olanak 
verecek uygulamalar h~zla geniglemektedir. 
Bir diger deyigle, adeta yuksek igsizlik 
oranlar~yla bilgi igqisi aq~klarr birarada 
gitmekte ve giinumuzde dikkati qekici boyle 
bir ilginq qeligki yaganmaktadrr. 

2. "Mavi Yakalr" Turk ig~isinden, 
Asya'l~ "Bilgi igGisineM 

1960'lardan itibaren geleneksel Sanayi 
Devrimi'nin getirdigi ig piyasalarrnda iggucu 

aq~klar~, milyonlara varan Turk ve diger 
geligmekte olan ulke igqileri tarafrndan 
kargr(an~rken, 2000'lerde yepyeni bagka 
aqrklar ortaya q~kmrg, bu aqrklar artrk 
geleneksel mavi yakall Turk, italyan, Yunan, 
ispanyol, Yugoslav igqilerin yerine bilgi 
q a g ~ n ~ n  vasrflar~na sahip Hintli igqiler 
tarafrndan kargrlanmak durumunda 
kallnmrgtlr. Bu qeligki asllnda, bilgi qag~nln 
butun donugumlerini aqrkqa gostermektedir. 

Ozellikle, bilgi teknolojisi nedeniyle ABD 
ekonomisinde GSYiH 1995 - 98 aras~nda % 
11,7 oran~nda artmlgtrr. Bu sektor, toplam 
GSY~H buyumesine % 35 oranlnda katk~da 
bulunmaktad~r. Bu nitelikli bir teknolojik 
geligme, yuksek vas~f l~ ,  iyi egitim gormug 
igqilere gereksinme gostermektedir. ABD'de 
yap~lan aragtrrmalara gore, 2020'ye kadar, 
Amerika'daki buyuyen mesleklerin % 40'1 
orta ve yuksek seviyeli dil bilgisi talep 
edecektir. Buyuyen iglerin % 35'i orta ve 
yuksek seviyeli matematik bilgisi 
gerektirecektir. Buyuyen iglerin % 33'u 
problem qozme ve ileri seviyede analitik 
dugonme vas~flarrna sahip olanlara ihtiyaq 
duyacalctrr7. 

3. H~zla Genigleyen Bilgi ve iletigim 
igqisi 

Yaprlan bir aragt~rmaya gore, 
"iggunlerini enformasyon ve fikirler 
dunyas~nda geqiren insanlarrn saylsl her 
geqen gun artmaktad~r. Stanford 
Universitesi'nde endustri muhendisligi ve 
endustri yonetimi profesoru olan Stephen R. 
Barley'in y a p t ~ g ~  hesaplara gore, genel 
olarak alrndrglnda, igleri nesneler ustijnde 
qallgmaya (tarrm igqileri, operatorler ve duz 
igqiler, zanaatq~lar) ya da meslek 
gerektirmeyen hizmetler vermeye (otel ve 
lokanta igqileri, dag~trm igqileri, magaza 
tezgahtarlar~, ev hizmetqileri, berberler ve 
guzellik uzmanlarr, sagl~k mustahdemleri 
vb.) dayanan kigilerin Amerikan iggucu 

Cooper, J.C. - Madigan, K. (1999) "Is Labor Demand Weakening or Is There A Shortage of Workers?", Business 
Week, Issue: 3652, 10.25.99, p. 35. 
Ekin, N. (2000) Tijrkiye'de Yapay lsfihdam ve lstihdam Polilifikalarr Istanbul, IT0 Yay., s. 67. 



T ~ H ~ S  KASIM- 2001 

iqindeki pay1 yuzy~l~n sonunda yarldan daha 
fazla bir oranda dugmug olacak, yani 
1900'de yuzde 83 olan duzeyden tahminen 
yuzde 41'e inmig olacak; buna karglllk buyuk 
olqude enformasyon alanlnda (satlg, yonetim 
ve idare, mesleki ve teknik ya da klrtasiye 
iglerinde) qallgan ve 1900'de iggucunun 
yuzde 17'sini olugturan kesimin oranl, yeni 
yilzylla girildiginde yuzde 59'a 
yQkselecektir8." 

XXI. yuzyllda, her igqinin belli bag11 sekiz 
temel vaslfta yetigmig olmas~ 
beklenmektedir. Bu vas~flar; yazma, dinleme, 
gozlemleme, uygulamall matematik, yazlll 
bilgileri okuma ve anlama yetenegi, 
uygulamall teknoloji, bilgiyi anlama ve 
kullanma, ekip q a l ~ g m a s ~ ~  olarak 
slralanmaktad~r. 

4. Degigen igqi - Degigen ig Bulma 

Bir yazarln deyigiyle, gelecek, "kendisini 
ona hazlrlayanlara ait olacaktlr." Bu sloganla 
ortaya qlkan "Bilgi igqileri istihdam Servisi" 
ozellikle igverenlerin ihtiyaclna en iyi biqimde 
cevap verecek beg ana dalda bilgi igqisi 
ihtiyac~nr kargrlamaktadrr. Bunlar; "d~g  
kaynak kul lan~m~" (outsourcing), qagr~ 
ilzerine qallgma, sozlegmeli dan~gman, 
universitelerden eleman bulma, geqici 
eleman bulma hizmetleridir. Boylece, 
iggucunun yaplsal donugiimune uygun 
olarak, igqi bulma hizmetleri de degigim 
gostermektedir. 

Gunumuzde igverenler, gittikqe "bilgiyle 
yonetilen orgutleri" yurutmek zorunda 
kalmaktad~rlar. Bu da kugkusuz beraberinde 
bilgi igqilerini getirmektedir. Basit olarak ifade 
etmek gerekirse, bilgi igqileri uq alanda bilgi 
teknolojilerini kullanmak zorundadlrlar. 

Bunlardan birincisi, verilerin toplanmasl; 
ikincisi, bilginin analiz edilmesi ve 
hesaplanmasl; nihayet sonuncusu, bilginin 
iletilmesidir. 

Gunumilzde qal~ganlar, gittikqe keskin 
bir biqimde egitimli, vaslfll ve vaslfslz igqiler 
olarak birbirinden ayrrlmaktadrr. ikinci gurup 
igqiler iqin gelecegin, ozellikle kuresel bir 
ekonomide, hiq de aydlnllk olrnadlg~ 
anlag~lmaktad~r. Vaslfslz igqiler, sadece 
kendi ulkelerinde degil, geligen ulkelerdeki 
duguk ucretli igqiler de dahil olmak uzere, 
butun diinyadaki vas~fs~z igqilerin rekabeti 
altlnda kalacaklardlrlo. 

1. Yavag Artan Hizmet, H~zla  Artan 

Bilgi igqisi 

"Yeni ekonominin slcakl~g~" nedeniyle, 
igverenlerin ulusal iggucu iqinde yer almayan 
yeni istihdam kaynaklarlna yonelmesi soz 
konusu olabilir. Bu gah~slar kimler olabilir? 
Hergeyden once, "Silikon VadisiWndeki 
(Silicon Valley) goqmenler bu arada 
sayllabilir. Gerqekten gunumuzde 11 5,000 
bilgisayar programclsl, muhendis, 
bilimadamr saglanan vizeyle Vadi'de 
qal~gmaktad~r. ABD Kongresi, bu limiti 2000 
y ~ l ~ n d a  195,000'e yukseltmigtir. Bu 
goqmenlerin bag~nda Hintli bilimada~nlar~ 
gelmektedir. 

Bunun dlglnda, vaslfslz goqmen igqiler 
ise, bulaglkq~llk yapanlar, bahqlvanlar, yap1 
igleri, ev temizligi vs. iglerde qallganlardan 
olugmaktadlr. Lokantalar 1,4 milyon goqmen 
igqi istihdam etmekte, bu da igkolundaki 
toplam yerli igqinin % 14'unu 
olugturmaktadlr. 

Stewart, T.A. ( 1998) Entelektuel Sermaye: Kurulu~larrn Yeni Zenginligi (Cev. Elhiiseyni, N.), Istanbul, MESS 
Yay~n~, s. 44. S Hoffman. C. (1998) "Bilgi Ig~ilerinin Performansln~ Degerlendirmek ]$in Beg Ytintem", Power Dergisi 
&el Eki: Harvard Business Review, Temmuz 1998, s. 14 - 21. 
Judy, R. W. ( 1999) "Labor Forecast : Gray Skies, Workel- Drought Continues", HR Magazine, Vol: 44, Issue: 11, 
Nov. 1999, p. 22. 

lo Ekin, Tiirkiye'de Yapay lstihdam ve lstihdam Politikalar~, op.cit., s. 68 -69. 
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ileri suruldugune gore, bu igkolunda 2 
mrlyon yeni ig aqllacakt~r. Bu da ancak  go^ 
yoluyla kargllanabilecektir. Bunun d~glnda gu 
anda ABD'de 6 milyon yasadlgl goqmen 
bulundugu tahmin edilmektedir. Diger bir 
kaynak olarak, ev d~glnda qallgmaya 
baglayan kadlnlar gosterilmektedir. Ayrlca, 
genqler ve yaglrlar diger bir potansiyel 
kaynak olugturmaktadrr. 

Boylece, Amerikan ekonomisi % 4'ler 
civarlndaki igsizligine ragmen, aynl zamanda 
yaganan a l t~n qagda b a z ~  sektorlerde iggucu 
aqklarlyla da kargllagabilmektedirll. 
Gerqekten, "tum sektorlerde nisbeten yuksek 
igsizlikle kargrlagllmaslna ragmen, bilgi 
teknolojisi sektorlerinde ig piyasas~ 
kogullarrnrn qok srkr oldugu gozlenmektedir. 

ABD'de yap~lan aragtlrmalara gore, 
1993'den bu yana, bu sektorde 1 milyondan 
fazla yeni ig yaratrlmlgt~r ve bu iglerin 
ucretleri ekonominin geri kalan 
sektorlerindeki Ucretlerden % 75 daha 
yuksektir, Bilgi teknolojisi igqilerinde igsizlik 
oranlar~ elektrik muhendisleri, bilgisayar 
uzmanlarl ve programc~lar~ dahil olmak 
uzere % 2'nin altlndadlr ve bircok bolgede 
igverenler bu vasrflarda eleman aq~klarlnr 
doldurma s~k ln t ls~  iqindedirler." 

2. Yeni 12 ve  Buyume Yaratan "Bilgi 
Gogmenleri" 

Asllnda, ekonominin butununde bilgi 
igqilerine olan g u ~ l u  talep, ekonominin qaga 
a~l lmadaki  g e r ~ e k  bagarrsln~ da 
gostermektedir. Bilgisayar uzmanl, sistem 
analisti ve programcrsl talebindeki artlgrn 
geqici oldugunu dugiinmek yanlrgtrr. 
Gerqekten, bilgi teknolojis~ne yap~lan 
yat~r~rnlar 1992'den bu yana surekli 
artmlgtlr'12. 

Yeni bilgi teknolojileri igletmenin 
faaliyetlerini "arz zinciri yonetiminden" 

(supply chain management), "insan 
kaynaklar~ yonetimine" ve oradan da 
"pazarlama stratejilerine" dogru 
degigtirmektedir. ABD'de ticaret bakanl~gr 
raporlarlna gore, ulke qaplnda en azlndan, 
bu yeni sistemin yaratllmasl iqin gelecek 10 
yllda 1,3 milyon yeni bilgi igqisine ihtiyaq 
olacaktlr. Sistemin igletilmesinde de ayrlca 
bilgi igqisi ihtiyac~ dogacaktlr. Bu nedenle, 
bilgi igqisi gereksinmesi nedeniyle bu yrl qok 
saylda vasrfll i g ~ i  vizesi verilmigtir. 1999 
yllrndan bu yana, 11 5.000 vize saglanmlgtrr". 

Clinton yonetimi, baglang~qta, artan 
say~da "HIB vizesi" vermig, goqmen igqiler 
yoluyla Amerikan igqileri uzerinde olurnsuz 
etkisi olacagl duguncesiyle bu vizeyi 
kullanmakta tereddut etmigtir. Kaliforniya 
Universite'sinde yapllan bir aragtlrmaya 
gore, bilgi igqisi goquniin ekonomi uzerinde 
olumlu etkiler yarat t~g~ tespit edilmigtir. 

Son 20 yrlda Silikon Vadisi'nde yapllan 
ayrlntlll aragtrrmalar, yeni ig ve refah 
yaratma baklmlndan bu g o ~ u n  ~ o k  onemli 
etkileri oldugunu gostermigtir. Bilgi goqu, 
bolgeye getirdigi vasrf, yaratrcrlrk, sermaye 
ve kuresel pazarlarla bolgenin 
biitunlegtirilmesi yoluyla qok olumlu etkiler 
yaratmlgtlr13. Gunumuzde Vadi'de 
go~menler, bilimsel ve muhendislik 
iggucunun en azlndan u ~ t e  birini 
olugturmaktadlr ve yuksek yonetim 
pozisyonlarlnda Galrgmaktadlrlar. 

Zarnan iqinde bilgi teknolojilerindeki 
istihdam f~rsat lar~ daha fazla Amerikall 
ogrenciyi bu vas~flarl elde etmeye tegvik 
etmektedir. Boylece Amerikan yonetimi qok 
say~da egitim f~rsatl yaratmaktadlr. Ayr~ca, 
bilgi sektorunde birqok girket, bilgi teknolojisi 
kaynakll igler iqin kendi elemanlarln~ 
yetigtirmek uzere qok say~da etjitim 
programlarl yurutmektedirler. 

- - - - 

1' Church, G.J. - Marchant, V. - Rivera, E. - Baron, M. - Pitt, H. - Fowler, D. (2000) "To Work We Go". Time, Vol: 155, 
Issue: 19, 05.08.00, p. 25. 

l2 Tyson, L.D. (1999) "Open the Gates Wide to High - Skill Immigrants", Business Week, Issue: 3636, 07.05.99, p. 16. 
'3 Ibid, p. 16. 
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3. "Silikon Vadisi" ile Gelen Zenginlik 

Silikon Vadisi, Amerikal~lar ve go~men 

ig~i ler i ~ i n  daha yuksek gelirler ve daha fazla 
ig f~rsatlar~ gibi olumlu sonu~lar~n canlr bir 
ornegidirI4 

Bu duruma igaretle, P. Peters verdigi bir 
konferansta goyle demektedir: "30 yrld~r 
Silikon Vadisi'nde yagayan talihlilerden biri 
olarak bizim oralarda yag ortalamasr ~ o k  
duguktur. Yanln~zdan geGen 19 yag~ndaki 
~ o c u k  pekala bir milyarder olabilir. Ama 
sanayi toplumunun milyarderlerinin aksine 
etraf~nda etten duvarlar gibi bodyguardlar 
goremezsiniz. Silikon Vadisi'nde hergun 64 
yeni milyoner dogmaktadlrl5." 

ClSCO Systems tarafrndan yapt~r~lan, 
Cek Cumhuriyeti, Mls~r, Macaristan, israil, 
Urdun, Polonya, Romanya, Rusya, Suudi 

Arabistan, G. Afrika, Birlegik Arap Emirlikleri 
ve Turkiye'yi kapsayan bir aragtlrmada, G. 
Afrika, Rusya'dan sonra Turkiye'nin en qok 
bilgi i g ~ i s i  a ~ ~ g r  yagayacak ulke oldugu 
belirlenmigtir. 

Ileri suruldugune gore, "Turkiye'de 

internet ve network alanlnda 2000 ylllnda 

yaklagrk 5,500 kigilik yetigmig eleman 
srk~ntrsr yagan~rken, bu saylnln 2003 ylllnda 

20,500 seviyesine qkacag~"  
hesaplanmaktad~r: 

Kugkusuz, igsizlik sorunun $ozumunde 
ve istihdam politikalarrnln belirlenmesinde 

"degigen Gagln aranan yeni bilgi ig~ is i  tipiMnin 
buyuk bir onemle goz onunde 

bulundurulmas~, bir zorunluluk olarak ortaya 
qkmaktad~r. 

D. CAGI KEsT~RMEDEN 

YAKALAMAK : ALMANYA 

Gunumuzde dikkati ~ e k e n  ~ o k  onemli bir 
geligme ise, Avrupa'n~n halihazlrda yogun 
igsizlik baskllarlna ragmen yeniden go~men 
i g ~ i  allrnln~ baglatmasrdlr. Bu da, ~ a g r n  ~ o k  
onemli dikkati ~ e k e n  bir ~eligkisidir. Ozellikle 
Almanya, gunumuzde mavi yakall, yarl 
vas~ f l~  i g ~ i  yerine, bilgi teknolojisine dayalr 
sektorler i ~ i n  bilgisayar uzmanr aramaktad~r. 
~ze l l i k le ,  "yeni ekonomide" ABD'nin 
gerisinde kalmamak i ~ i n ,  buyuyen iggucu 
a~lk lar ln l  kargrlamak amaclyla, ulke 
d~g~ndan  eleman ithal etme olanaklar~n~ 
aragt~rmaktad Ir. 

"Bagbakan Schnoder'in bu a m a ~ l a  
gundeme getirdigi oneri, belirli say~da 
yabanc~ bilgisayar uzmanrna "ozel ~alrgma 
vizesi" verilmesini ongormektedir. Bilgi 
teknolojisi sektorlerinden gelen talep, en az 
30 bin bilgisayar uzmanrnln ithalini 
gerektirirken, Schoder ilk partide 10 bin ozel 
vize verilmesini kabul etmigtir. Bilgi 
teknolojisi ile ilgili sektorlerdeki toplam 
uzman eleman aqgln~n ise, bu y ~ l  75 bini, iki 
y ~ l  iqinde 350 bini bulacag~ tahmin 
edilmektedirI6." 

Boylece, 1960'larda iggucu a ~ ~ k l a r ~  
yuzunden Turk ig~ilerini ve Guney Avrupa 
ig~ilerini istihdam eden Almanya'n~n, 
gunumuzde yuksek igsizlik oranlar~na 
ragmen yeni ekonomiyi yakalayabilmek i ~ i n  
bilgi ig~ilerine yonelmesi, ilgins bir tartrgma 
haline gelmigtir. Bu yeni olugum, Almanya'da 
sendikal orgutlerden buyuk direnigle 
kargrlagmakta ve Alman toplumunun "Yegil 
Kart ve ozel vize"ye kargr oldugu ileri 
surulmektedir. Ozellikle Almanya'da ig 
arayan ve gu an igsiz olan 30 bin bilgisayar 
uzmanl bulunduguna da ayrlca igaret 
edilmektedir. 

l4 lb~d,  p. 17 
l5 Tamer, M. (2000) "Tom Peters'in Gozijyle Yeni Ekonomide Hayat", Milliyet, 03.06.00, s. 7. 
l6 Ulagay, 0. (2000) "Almanya 'Bilgi la~isi' Ar~yor", Mill~yef, 21.03.00, s. 22. 
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Yapllan diger aragt~rrnalar da, bilgi igqisi 
aqlglnln Alrnanya ile slnlrll kalrnadlgl, 
Avrupa qaplnda bu aqlgln 1999'da 850 bine 
vard~g~ anlagllrnaktadlr. Bu nedenle ortaya 
q~kan uretirn kayblnln 110 rnilyar Euro'ya 
vard~g~, 2003 y111 iqin ise, eleman aqlglnln 
1,2 rnilyonu bulacag~, yllllk uretim kayblnln 
100 rnilyar Euro'ya varacagl belirtilrnektedir. 
Kugkusuz, bu bilgi igqileri aqlglnln 
kapatllmaslnda ozellikle Hindistan ve Dogu 
Avrupa onernli bir paya sahip 
bulunmaktadlr17 

E. CALISANLAR HERsEYi B~LMEK 

VE FARKLl OLMAK ZORUNDADIR 

Yonetirn danlgrnanlarlndan T. Peters'e 
gore, butun diinyada beyaz yakall ofls 
qallganlar~nln yarldan fazlas~ iglerini 
kaybedecektir. Cunku, qag~rnlzda "farkll olan 
kazanacakt~r." "Kendini rnarkalagt~ran, 
profesyonel bir hizrnet girketi gibi hareket 
eden, hayranllk uyandlran projelerle 
ugraganlara" istihdarn kapllarl sonuna kadar 
aq~k olacaktlr. Bu yeni Dunya'da, qallgan 
hergeyi bilrnek zorundadlr. 

Boylece yeni qag, goqrnen igqi 
konusunda ciddi sorunlarl olan birqok AB 
ulkesini, bunca tecrubeden sonra qag~n 
getirdigi zorluklarla yeniden az geligrnig 
birqok Asya ulkesine ve Hindistan'rn 
yetigtirdigi yazlllrncllara rnuhtaq etrnig ve 
onlara ozel vize uygularnak zorunda 
b~rakrn~gt~r la. 

Gerqekten, gunurnuzde ~ o k  saylda ulke, 
kendi ekonornik geligrniglik yapllar~ndan 
dogan istihdarn sorunlarlna ilaveten, qagln 
getirdigi yeni teknolojik yapllar iqinde rnavi ve 
beyaz yakall endustri qaglnln igqilerini, yeni 
qal~grna dunyas~n~n "altln yakall bilgi 
ig~ilerine" donugturmek sorunuyla da 
bagbaga bulunrnaktad~r. 

j7 lbid; s. 22. 
l8 Ekin, Tiirkiye'de Yapay lstihdam ve lstihdam Politikalar~, op.cilt., s. 74. 


