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GİRİŞ

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Donemi'ne Ülkemiz'in 
içinde bulunduğu şartlar ve geçmişten edinilen tecrübeler 
istikâmetinde, köklü değişikliklerin yapıldığı bir ortamda 
giriyoruz.

Mevzuatta yapılan değişikliklere paralel olarak, 5- Plân 
Döneminde çalışma hayatında takip edilecek ekonomik ve sosyal 
politikalara yön verecek temel konuları incelemek üzere topla
nan ve bu sebeple bu güne kadarki özel ihtisas komisyonların
dan farklı olarak, "Çalışma Sorunları" değil, "Çalışma Hayatı
nın Düzenlenmesi" adını alan komisyonumuz, üç alt komisyon hâ
linde çalışmalarını tamamlamıştır.

Çalışma hayatındaki düzenlemelere esas teşkil edecek "is
tatistik! bilgilerin" toplanması, değerlendirilmesi ve düzen
li bir biçimde yayınlanması ile ilgili darboğazları ve çözüm 
tekliflerini ihtiva eden "ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ" Alt Komis
yon Raporu ile, son yıllarda üzerinde çokça konuşulmakla birlikte, 
pratik hayata aktarılmasında bir takım güçlüklerle karşılaşılan; 
ücret-verimlilik ilişkileri, verimliliğin geliştirilmesi ve ko
runmasına yönelik tedbir ve teklifler üzerinde duran "VERİMLİLİK" 
Alt Komisyon Raporu birarada, 5. B.Y.K.P.'nın temel hedeflerine 
ulaşmada takip edilecek ekonomik ve soayal politikaların çalışma 
hayatındaki temel meselelerine ışık tutmak gibi önemli bir mis
yona sahiptir.



Diğer taraftan, kar ı karsıya bulundukları problemlerin ve 
alınması gerekli tedbi;ierin taşıdığı özellik sebebiyle, 1983 yı
lında sayıları 1 mılyoıı yu::bine yaklaşan (aileleri ile bfrrlikte 
iki milyonu anan) yurtdi•mdaki işçilerimizle ilgili olarak teş
kil edilen "YUliT DIŞI ,Ş,!i SûkUNLARI" Alt Komisyonu'nca hazırla
nan raporda 1 3e konu butun yönleriyle incelenerek, işçilerimi
zin meselelerinin çözü.;une yönelik kısa ve uzun vadeli teklif
ler geliştirilmiştir'.

Hiç şüphesiz yukarıda zikredilen uç alt komisyonca yürütü
len çalışmaların, çalı şua hayatının butun meselelerini kavradı
ğını iddia etmek mümkün değildir. Ancak, ...evzuatta yapılan de
ğişikliklerin uygulamada ne gibi güçlüklerle kar.:ila.;acağının 
henüz yeterince değerlendirilemediği bir ortanda tali konula
rın bir tarafa bırakılıp, çok yoniu etkiler doğuralı,ecek ve 
netice itibariyle çalı.-anların meselelerinin önem, i içüde 
halline imkân tanıyacak temel konular üzerinde dır o .asının 
daha uygun olacağı düşünülmüştür.

Çalışmalarını 198? yılı Şubat ayı içinde tu .0.ılayan alt 
komisyonlarca hazırlanan raporlar, bilâhare alt k ısyon bal
kan ve raportörlerinin de katıldığı "Redaksiyon ..itesi" ta
rafından gözden geçirilerek Özel İhtisas Komisyon baporu'na 
nihai şekli verilmiştir.

ü.İ.K. 3aşkanı
Prof. Dr. Turan YAZGAİ.



BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNI ÇALIŞMA HAYATININ DÜZENLENMESİ 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONUNA KATİLANLAR LİSTESİ

O.I.K. Başkanı : Prof.'Dr. Turan YAZSAK
Başkan Yrd. ve D.P.T. Koordinatörü : Alptekin ERDOĞAN

VERİMLİLİK ALT KOMİSYONU

Başkan : Meral DÖLEN 
Başkan Yrd.: Enver KAYA 
Raportör : Burhan AKDEMİR

Üyeler 
Zuhal AKAL 
Veysel YAYAN 
Ali ÖZDEMİR 
Ali Rıza TİBET 
Vefik EVİN 
Ahmet YOLUÇ 
Önder AKYUZ 
İlhan GÖÇER 
Kaya ÖZDEMİR 
Avni ÇARSANCAK1I 
Selahattin ÇINGI 
Hüseyin OZTURK .
Zeki ÖZKAN 
Metin YILMAZ 
Naci ONSAL 
Hüseyin Cahit YILMAZ 
Mehmet KARAEAŞ 
Birkan KIRHAN

Erbil BATOVA 
Mehmet KOSE

M.P.M.
M.P.M.
D.P.T.

Temsil Ettikleri Kuruluşlar 
M.P.M.
D.P.T.
D.P.T.
Devlet Personel Dairesi
MESS
TİSE
TİSE
TİSE
TUR E-İŞ
Turk-Iş/Turk Metal San. 
Turk-İş
TCDD Genel Mud.
ME3 Çıraklık Eğ.
TUTİS
TUTİS
T.Esnaf ve San.Konf.
Karayolları Gn.Md.
Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı
Tekel Genel Müdürlüğü 
TKİ Genel Müdürlüğü



ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ ALT KOMİSYONU

Başkan : 
Raportör:

Üyeler :

Rahmi ULU D. İ. E.
Veysel YAYAN D. P.T.

Sebahattin MALKOÇ D. İ. E.
Nezih GÖKDIMAN D. İ. E.
İsmail HİNTOĞLU D. İ. E.
Sebahattin ÜNAL D. İ. E.
N. Fezal KONUK Çal. Bak.
Zafer TANİN Çal. Bak.
Mustafa SEYMAN İç. İş. Bak.
Kadir AKIN İç.İş. Bak.
Serpil KAYA Maliye Bak.
Niyazi BOSTANCIOĞLU Maliye Bak.
Gülser KARAMAN Maliye Bak.
Nazif EKZEM Maliye Bak.
Cemal UYSAL Sos. Gü. Bak.
Süleyman YAZAR Sos. Gü. Bak.
A.Tekin ÇELEBİOĞLU S. S. Y. Bak.
Ali ÖZDÜM İR D. P.T.
Münir BAYAR D. P.T.
Gürşen SEVİNÇ Bağ-Kur
Ali Rıza TİBET Dev. Per. Dai
Süheylâ AY Emek. San.
Ayhan DORUK Emek. San.
Saadet SARAÇOĞLU Emek. San.
Şule BAYRAKTAR E. İ. E. D.
Süha DEĞİRMENCİ E. İ. E. D.
Sadi KAYAKÖKÜ İ.veİ.B. K.
Yılmaz YAZGAN İ. ve İ.B.K.
Enis BAĞDADİOĞLU Türk- İş
Necati BALTA Türk- İş
Namık TAN Türk- İş
İsmail PERK Türk- İş
Bahattin GEZER Türk- İş
Kemal GÖÇMENÇELEBİ T. İ. S.K.
Ülgen Özgül AKIN M. P.M.
Raşit AtSAN P.T.T.
Orhan D'îiiK S. S.K.
Süleyman KAPLAN S. S.K.
Hayrettin SEÇMEN Y.H.K.
İhsan DEMİR Y.H.K.



YURT DIŞI İŞÇİ SORUNLARI ALT KOMİSYONU

Başkan : Talat Çiloğlu (Çalışma Bakanlığı)

Başkan Yrd. : Zahit Gönencen (Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Raportör : Dr. Ayfur Barışık D.P.T.

Kuruluşlar 

Adalet Bakanlığı
II ıı

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Gn.Md.

Maliye Bakanlığı 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Ulaştırma Bakanlığı 

P.T.T. Gn.Müd.
H M II

Çalışma Bakanlığı
II II ,

İ.İ.B.K. Gn.Müd.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

DESIYAB

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Gençlik ve Spor Bakanlığı
II II II

Sosyal Sigortalar Kurumu 

Genel Müdürlüğü
•I II

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

İsim

Dr. Şeref Ünal 

Turgay Yücel 

Erol Tezcan 

Kasım Başköy 

Bedri Dilik 

Hamdi Binay 

Zekeriya Tümer 

Hüseyin Kılıç 

Hayriye Erkan 

Necdet Akkuş 

Sabir Aydın 

Sebat Kava 

İbrahim Tahtakllıç 

Lütfi.ye Kartal 

Lütfettin Mesutgil 

Aysen Şimşek 

Avni Dabıl 

Tevfık Sarpkava

Tuncay B i l i c i  

Kemal Şenkan 

Nevin Yurdakul

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



- Merkez Bankası
t» II

- Diyanet İşleri Başkanlığı
- T. R. T. Sn. Müd.
- T.C. Halk Bankası 
--T.C. Emlak Kredi Bankası.
- Türk - İş
- Akbank Sn.Müdürlüğü
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Mehmet Koçer 
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A.İhsan Çelikgöğüs 
Osman N.Tekman 
Erol Gürman



1. GİRİŞ :

Ekonomik büyüme ve kalkınma çabası ve süreci içinde olan ülke

mizde verimliliğin önemi tartışılmayacak kadar büyüktür. Kalkınma 

plânlarında yüksek bir ekonomik büyüme hızına ulaşılması, bu hızın 

korunması ve sürdürülmesi hedeflenirken, en büyük önem verimlilik 

kavramı üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buradan şunu rahatlıkla söy- 

liyebilmek imkanı ortaya çıkmaktadır: Verimlilik ile ilgili hedef

ler, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın niteliksel ve niceliksel 

hedeflerinin en başta gelenidir.

Bcjyleoe ekonomik büyümenin sürdürülmesi için hem üretim faktör

lerine, hem de faktör verimliliklerine sürekli artan bir n i t e l i k  

kazandırmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

1.1. VERİMLİLİK TAjNIM VE KAVRAMLARI

Verimlilik en basit anlamda, üretim araçları ve faktörle

ri ile üretim arasındaki 3ayısal ilişkidir. Bu ilişki, sayısal ( kan- 

titatif) olması nedeniyle de hiç kuşkusuz ilke olarak ölçülebilir. 

Bazı yazarlarca verimlilik, tüm insanlığın, maddi refahını gerçekleş

tirebilecek, açıkça tanımı yapılmamış ve fakat her derde deva bir 

kavram olarak nitelenmiştir.

Verimlilik (Prodüktivite) en genel biçimde çıktının 

(output) bu çıktıyı meydana getirmek için gerekli faktör girdileri

nin (input) toplamına oranı olarak tanımlanabilir. Bu anlamda verim

lilik hiç kuşkusuz çok karmaşık, teknik ve ekonomik bir sürecin so

nucudur. Bu karmaşık sürecin unsurları bilim, teknoloji, araştırma



ve (sHçtirme, yönetim, üretim araçları, İşgücü ve kuruluşlar olmak
tadır.

Toplan faktör verimliliği olarak dm tanımlanan bu çok kar
maşık süreçli olguyu doğru ve gerçekçi bir biçimde ölçmek ve değerlen
dirmek elbette ki kolay değildir. Bu bakımdan çoğu kez verimlilik 
ölçme ve analizlerinde toplam faktör verimliliği yerine kısmî faktör 
verimliliği ölçümlerine yönelinmektedir. Çünkü yukarıda da belirtildi
ği gibi verimlilik, ölçülen veya ölçülemeyen pek çok faktörden etkile
nen bir kavramdır. Bundan başka emek, sermaye, hammadde, enerji v.s. 
gibi ölçülebilen üretim faktörlerine ilişkin değerleri de her zaman 
istenilen süre ve nitelikte sağlamak mümkün değildir. Ayrıca verimli
lik, verimlilik ölçüm ve analizinin yapıldığı düzeye (işletme, sektör, 
işkolu ve ekonominin tümü gibi) bağlı olarak da değişmektedir. Uygula
mada çoğu kez output (çıktı) üretim faktörlerinden (girdi) biri veya 
birkaçına oranlanır. Bu durumda verimlilik, oranlanan üretim faktörü
nün verimliliği olarak tanımlanır: Emek Verimliliği, hammadde verim
liliği gibi,

Aşağıda bu amaçla kullanılan oranlar verilmiştir.

Elde edilen
toplam Üretim (Miktar, değer)

Genel Verimlilik = ------------------------------
Üretim sırasında 
harcanan toplam 
üretim faktörleri



ya da kısaca,

VERİMLİLİK =  2gg—

Elde edilen toplam üretim (Miktar, defter)
Emek Verimliliği = -------------------------------------------------

Üretim sırasında harcanan işgücü saati

Elde edilen toplam üretim (Miktar, defter)

Üretim sırasında harcanan makina saati

Elde edilen toplam üretim (Miktar, defter)

Üretim sırasında harcanan hammadde miktarı,

Makina /erimliliği

Hammadde Verimliliği

Verimlilik ölçümü pek doğaldır ki, bir tek mal için hesap
lanabildiği gibi bir mal grubu veya sektör ve ekonomi düzeyinde de 
yapılabilir. Seçimi,hiç şüphesiz yararlanma amacı ve konusu belirler.

Verimlilik nisbî bir kavramdır ve ekonomik faktörler ara
sında önemli bir yere sahip olup, bu faktörlerin bazılarını önemli 
ölçüde etkiler, öte yandan bu faktörlerin bazıları tarafından da et
kilenir. Bu ekonomik faktörler; talep, ücretler ve yatırımlar arasın
daki fiat oranı vs.dir. Ekonomik faktörler ve verimlilik arasındaki 
etkileşimin yönünü ülke ve ekonominin şartları belirler.

1.2. VERİMLİLİĞİ ÖLÇME TEKNİKLERİ 

1.2.1.Çıktının Ölçülmesi:

Çıktının ölçümünde genellikle iki ana yöntem kullanılmak
tadır. Bunlardan biri output'un fiziki birimlerle ifade edilmesidir. 
Tek bir nala ilişkin Verimlilik ölçümünde output doğal olarak fizikî 
birimlerle ifade edilir. Bu ölçüm yöntemi Hiç kuşkusuz en güvenilir



yöntem olarak kullanılmaktadır. Ancak tek bir malın bile farklı 
cina ve kalitede olabildiği bir ortamda bu ölçme yöntemini kulla
nabilmek oldukça güçtür. Bir veya birkaç çeşitli üretime ilişkin 
çalışmalarda, dönüştürme katsayılarını teabit etmek ve bu katsayı- 
larla ağırlıklandırarak output'u ifade etmek imkanı bulunmaktadır. . 
Ancak, ekonomi; sektör ve alt sektör gibi binlerce çeşit ve kalite
de malın üretildiği düzeylerde yapılan çalışmalarda böyle bir yönte
min uygulanamayacağı açıktır.

Bugün hemen hemen bütün dünyada yapılan ölçme çalışmaların
da output para cinsinden ifade edilmektedir. Bu da ya katma değer cin
ainden veya üretim değeri olarak alınmaktadır.

Katma değerin, üretim değerine göre bir takım öncelikleri 
bulunmaktadır. Ancak her zaman katma değeri teabit etmek mümkün ol
mayabilir.

t

1.2.2.Girdinin Ölçülmesi

VerlmliliK ile ilgili olarak üretim faktörleri yani gir
diler genellikle, işgücü, malzeme, sermaye ve dışardan sağlanan hiz
metler olarak bir ayırıma tabi tutulmaktadır.

Üretim miktarının (çıktının) fiziki birimlerle ölçülmesi 
halinde üretim faktörlerinin de fiziki birimlerle ifade edilmesi ge
rekir. Ancak üretim faktörlerinin homojen olmamaları, fiziki birim
lerle belirlenebilmelerini çok zorlaştırmakta hatta imkânsız hâle 
getirmektedir. Verimlilik oranının paydasında y»r alan üretim faktör
leri çeşitli ölçü birimleri ile ifade



İşgücü en önemli üretim faktörü olup genellikle işçilik 
saatine göre belirlenmektedir.

Sermaye faktörü içinde en önemli kalem olarak yer alan 
makinalar,makina saatine göre ifade edilmektedir.

Malzeme faktörü içinde yer alan belli başlı kalemler; 
direkt malzeme olarak tanımlanan hammadde, endirekt malzeme olarak 
tanımlanan yardımcı madde ve işletme malzemesi unsurlarıdır. Malze
menin ölçü birimi olarak genellikle kilogram kullanılmaktadır.

Dışardan sağlanan hizmetler sadece işgücü olabileceği gibi, 
tâmirat, taşıma, haberleşme, enerji gibi unsurları da kapsayabilir. 
Üretim sırasında harcanan bu kalemlerin ölçülmeleri genellikle para 
birimi ile olmaktadır.

Bu kadar farklı ölçü birimi ile ifade edilen üretim fak
törlerini, aynı birim içinde toplamak oldukça zordur. Bu aşamada fark
lı üretim faktörleri için katsayı alma metodu uygulanabilir.

Çeşitli üretim birimlerinin söz konusu olduğu bir işletme 
ya da ekonomide;hem üretim miktarının (çıktının), hem de harcanan 
üretim faktörü miktarının (girdinin) bazı yardımcı tedbirler ile 
ölçülmesi suretiyle kurulacak bir verimlilik oranının, sıhhatinden 
çok şey kaybedeceği açiktır.

Bu sebeple herşeyden önce, verimlilik oranının uygulana
cağı amacın önceden belirlenmesi gerekmekte ve yine aynı sebeple 
genel verimlilik oranı yerine kısmi verimlilik oranlarının, kulla

nılması daha doğru olmaktadır.



1.3. EMEK VERİMLİLİĞİNİN ÖNEMİ

Verimlilik kavramları içinde en büyük önem emek verim
liliğine verilmektedir. Hatta bazı kaynaklarda, herhangi bir açık
lama getirilmediği takdirde "verimlilik" sözcüğünden emek verimli
liğinin anlaşılması gerektiği öne sürülmektedir. Verimlilik ölçüm
lerinde emek verimliliğinin bu derece önem kazanmasının sebebi, e- 
meğin üretimin evrensel bir faktörü olmasından ortaya çıkmaktadır. 
Ülkemizde ise emeğin evrensel üretim faktörü olmasından da öte ö- 
zel bir önemi vardır. Bu önem; ülkenin sınai yapısından ve teknolo
jik seviyesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü kalkınmakta olan ülkeler
de sermaye yoğunluğu yeterli düzeyde olmadığından, sanayileşmede 
genel olarak emek yoğun teknoloji seçimine yönelme zarureti ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum ,emeğin diğer üretim faktörleri içindeki oranı 
nın büyümesi neticesini doğurmakta, dolayısıyla da nisbı önemini ar
tırmaktadır. Üretim faktörleri içinde, emeğin nisbî olarak büyümesi, 
hesaplanacak emek verimlilik göstergelerindeki değişikliklere, daha 
gerçekçi ve daha güvenilir nitelik kazandırmaktadır .

Emek verimliliği aşağıda sayılan konularda önemli bir 
gösterge niteliğindedirı

- Emek verimliliği göstergeleri makro plânlara güvenilir 
değişken olarak sokulabilir. Böylece plân hedeflerine ulaşmada isa
betli tahminlerin yapılmasında yardımcı olacaktır.

- Sektör, alt sektör ve işkolları düzeyinde hesaplanacak 
emek verimlilik indeksleri, firmaların aynı yöntemle hesaplayacakla
rı verimliliklerini, ait oldukları işkolu ortalaması ile karşılaştı
rarak, kendi durumlarını belirleme ve rekabet güçlerini arttırmala
rında yardımcı olacaktır.



- İşkolları ,özellikle firma düzeyinde hesaplanan verim
lilik indeksleri, toplu sözleşme pazarlıklarında bir ölçü (kriter) 
olarak kullanılabilecektir. Böyle bir ölçü gözönüne ılınarak yapı
lacak toplu sözleşmelerin enflasyonist baskısından ya da etkisin
den söz etmek de mümkün olamıyacaktır.

- İşkolları ve sektörler düzeyinde hesaplanacak emek ve
rimlilik göstergeleri, hükümetlere ücret ve fiyat politikalarının 
tesbîtinde büyük kolaylık saklayacaktır.

- Verimlilik indekslerinden, işgücü ve istihdam ihtiyacı 
nm tahmininde yararlanmak imkânı vardır.

-Kalkınmakta olan ülkelerin önde gelen meselelerinden bi
ri olan yatırımların dağıtımında ve teknoloji seçiminde, emek verin 
liliği indekslerinden rantabl bir biçimde yararlanılabilir. Bu indeks 
ler, yatırım yapılacak işkolları ve sektörlerin tercihinde her zaman 
önemli bir göstergedir.



2. MEVCUT DURUM :

2.1. Veri Derleyen Kuruluşlarda Verimlilik Göstergeleri :

Ülkemizde verimliliğe ilişkin oldukça fazla sayıda 
yayına rağmen verimlilik töstergelerinin sürekli olarak izlendiği 
periyodik yayınlar yok denecek kadar azdır.

En önemli amaçlarından beri ekonomi, sektörler 
ve işkolları itibariyle verimlilik indekslerinin hazırlanıp yayın
lanması olan Millî Prodüktivite Merkezinde, belirli işkolları düze
yinde önceki yıllarda yapılmış fazla sayıda araştırma bulunmakla bir
likte; halen.mevcut, "süreli" tek yayın, 1976 yılından bu yana yayın
lanan "İmalât Sanayiinde Emek Verimliliği Göstergeleri" dir. 
(1976-1981)-

Çeşitli Kuruluşların yıllık faaliyet raporlarında, 
Yüksek Denetleme Kurulu ve KİT raporlarında, verimliliğe ait bilgi
ler yer almakla birlikte, bu konuda çeşitli kuruluşlar arasında ve
rimlilik kavramının yorumu ve hesaplanış biçimde farklılıklar gö
rülmekte, dolayısıyla bu rakamlar bile verimlilik karşılaştırmala
rında bir temel teşkil edememektedir.

Millî Prodüktivite Merkezi'nce her yıl yayınlanan 
"İmalât Sanayiinde Emek Verimliliği Göstergeleri" Devlet İstatistik 
EnstitUsU'nün Üç Aylık İmalât Sanayi Anketleri sonuçlarından yarar
lanılarak hazırlanmaktadır. Bu çalışmada sabit ftatlarla brüt üretim 
değeri, toplam çalışılan iş saati ve çalış: İŞÇİ sayısına bölünerek
çalışılan saat başına ve çalışan kişi başına ilratlm değerleri tesbit 
edilmekte ve indeksleri alınmaktadır.



2.2. Ekonomide Ana Kesimler İtibariyle Verimlilik 
Göstergeleri

Ülkemizde verimlilik ölçümlerine temel olacak veriler 
eksik ve yetersiz olmakla birlikte, mevcut olanlardan yararlanılarak 
hesaplanan ve ancak kısmî verimlilik oranları olarak nitelendirile
bilecek göstergeler bu bölümde verilmektedir.

2.2.1.Ekonomide Emek Verimliliğinin Gelişimi

Yıllar

1978
1979
1980
1981
1982

İktisaden İktisaden
Faal Nüfus GSYİH Faal Nüfus
15 yaş + j000) (Milyon T!) Başına GSYIH

15.249.3
15.238.6
15.231.3
15.345.7 
15-461,8

190.638,7
189.509,2
187.549.9 
195.514,0
203.279.9

12.501.5
12.436.1 
12.313,4
12.740.6
13.147.2

Yıllık
Değişim

0, 52 
0,99 
3,46 
3,19

indeks

100 

99,47 
98,4 9 

101,91 
105,16

(Kaynak : DİE, DPT verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.)

1978-1982 yılları arasında iktisaden faal nüfus başına gayri safi 
yurt içi hasıla olarak verimlilik indeksi 1979 ve 1980 yıllarında düşüş 
göstermesine karşılık 1981 ve 1982 'de ekonomide nisbı verimliliğin yüksel
diği görülmektedir. Yıllık artış oranları 1981 de $ 3,4 1982 de 3,2 dir.
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2.2.?.İktisadî Faaliyet Kollarına Göre Verimlilikteki 
Gelişmeler

1981
Verimlilik
İndeksi

SEKTÖRLER 1978 1979 1980 1981 (1978:
Tarım 4.619,3 4 .753,4 4.837,6 4.860,1 105,2
Madencilik 47.545,7 39.140, 8 34 .568,4 34.299,5 72,1
İmalat 23.662,5 23.028,2 22.176,3 23-345,1 98,7
Elektrik 
Gaz, Su 38.198,7 39.954,8 38.883,7 38.561,8 100,9
İnşaat 22.283,5 22.590,3 22.653,2 22.675,7 101,7
Ticaret 43.786,0 43.386,0 42.979,7 45.300,7 103,4
Ulaştırma 39.170,8 38.122,9 37 .682,6 38.271,2 97,7
Banka,
Sigorta 23-774,8 23.994,7 24.125,5 24.376,2 102, 5

(Kaynak : DİE ve DPT verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır• )

Ekonominin ana sektörlerinde İktisaden faal nüfus 
başına yaratılan gayri safi hasıla olarak tanımlanan nisbı verimli
lik indekslerinin, 1978-1981 Yılları arasındaki gelişmesi incelen
diğinde; Madene il ■* k, İmalât ve Ulaştırma sektörlerinde verimliliğin 
azaldığı;Tarım, Elektrik Gaz-Su, İnşaat,Ticaret, Bankacılık-Sigor- 
tacılık sektörlerinde ise arttığı görülmektedir.

Diğer taraftan .tablodaki rakamlardan 1978=100 kabul 
edilerek 1981 yılı indekslerinde verimliliğin azaldığı görülen ima
lât ve ulaştırma sektörlerinde, 1980-1981 arasındaki son bir yıllık 
devrede, nisbî verimlilik artışlarının meydana geldiği de gözlen
mektedir .



Esasen tablolardaki rakamlar ekonomimizde 1981 ve 
1982 yıllarında, önceki dönemlere göre belli bir canlanma olduğunu 
göstermektedir.

2.2.3.Alt Sektörlerin Nisbî Verimliliği 

(1980 YILI İTİBARİYLE)
Sektörde Çalı-

SEKTÖRLER G.S.Hasıla Çalışanlar

Sektörün 
GSYİH İçin
deki Oranı {İ°)

şanların Top
lam çalışanlar 
İçindeki Oranı

Tarım 46.057,7 9.520,6 24,55 62,50 (M
Madencilik 4.293,4 124,6 2, 28 0,82
İmalât 34.322,4 1.547,7 18,30 10,16
Elektrik.
Gaz .Su 3.845,6 98,9 2,05 0,64
İnşaat 13-152,5 580,6 7,01 3,81
Ticaret 26,570,1 618, 2 14,16 4,05
Ulaştırma 18.095,2 480,2 9,64 3,15
Banka, sig. 5.092,9 211,1 2,71 1, 38
Diğer - - - -
G S Y İ H 187.549,9 15.231,3 100,00 100,00

Kaynak : DİE Verileri.



2.3« İmalât Sanayiinde Emele Verimlilik göstergeleri
(Çalışanlar Ortalamasına görs brüt üretim değeri 
olarak hesabedilmiştir)

(1976 = 100)

/ 1977 1978 1979 1980 1981
Gıda Sanayi 90,3 73,7 72,0 80,4 97,1
İçki 96,7 86,2 93,5 91,9 115,0
Tütün 108,2 97,2 95,0 55,2 90,2
Dokuma 97,9 105,6 111, 2 94,2 92,8
Ağaç ve Mantar tir. 67,2 64,5 55,3 58,4 74,1
Mobilya Mefruşat 148,6 151,0 151,4 122,6 176,9
Kâğıt 109,6 96,5 93,5 102,4 105,0
Basım 96,1 67,3 81,0 60,9 72,7
Kauçuk Lastik 99,9 113,2 122, 3 121, 8 118,3
Kimya 99,9 79,2 84,8 82,6 121,9
Petrol 157,1 132,8 91,3 106,4 122,3
Taş ve Toprağa day. 94,2 103,0 99,1 119,9 125,0
Ana Metal San. i Ol, 6 107,6 105,6 124,3 117,1
Madeni Eşya 200,0 185,4 167,7 169, 0 212,1
Makina İmalat 62,4 83,0 84,5 65,6 126, 8
Elektrik Mak. 98,9 90,3 77,7 55,3 76,5
Taşıt Araçları 90,4 95,2 74,9 70,1 65,4
Diğer İmalat 88,6 82,7 92,9 110,6 97,8

Tüm İmalat Sanayii 

(Kaynak s MFM)

93,6 91,5 85,1 89, 8 104,6



İmalat sanayi alt sektörlerinde 1976 yılı 100 kabul 
edilerek hesaplanmış emek verimlilik indeksleri, baz yılına ('bre ve
rimlilikteki değişmeleri göstermektedir. Mobilya-Mefruşat, Knuçuk-lss- 
tik, petrol, taş ve toprağa dayalı sanayilerde ana metal ve madeni 
eşya sanayiinin verimliliklerinde artışlar görülmektedir.

Tüm imalât sanayiinin verimliliği ise 1976’dan i t i 
baren azalmaya ha,şlamış, ancak 1980 yılından sonradır ki, azalma, eği
limi artışa dönüşmüştür.

2.4 . İmalat Sanayiinde Ücretlerin Gelişimi :

(Cari Ücretler t/gün)
YILLAR Kamu Özel Toplam
1976 128, 9 137,4 134,1
1977 229,0 183,1 200,6
1978 366, 3 275,1 307, 8
1979 572, 3 442,1 4 86,0
1980 1.077, 8 758,4 876,7
1981 1 .648,0 1.057,0 1.255,0

(Kaynak : DİE Verileri)

YILLAR
Cari Ücret 

İndeksi
Geçinme 
İndeksi «

fieel Ü 
İndeks

1976 100,0 - 100,0 100,0
1977 14 9, 5 126,0 118,6
1978 229,5 20 3,9 112, 5
1979 362,4 333,5 108,6
1980 653,7 648,0 100, 8
1981 935,8 891,8 104,9

(*) Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Dairesi 
İstanbul İli Geçinme İndeksi.



2.5. İmalât Sanayiinde Ücret-Verlmlilik Karşılaştırması

YILLAR
Reel Ücret 

İndeksi
Emek Verimlilik 

İndeksi

1976
_ f

100,0 100,0
1977 118,6 93,6
1978 112,5 91,5 .
1979 108,6 85,1
1980 100, 8 89,8
1981 (a) 104,9 104,6

Tablodan, ülkemizde imalât sanayiinde ücretlerle ve
rimlilik arasında doğrudan bir ilişkinin bulunmadığı görülmektedir.

1976=100 kabul edildiği takdirde, 1977'de verimlilik 
indeksi 93ı 6 ya düştüğü halde gerçek ücretler 118,6'ya yükselmiştir. 
Ancak 1977 yi izleyen iki yıl içinde hem reel ücretler hem de verim
lilikte azalışlar söz konusudur. Emek verimlilik indeksinde 1980 ve 
1981 yıllarında bir önceki yıla göre artışlar olmuş; reel ücret in
deksi ise 1981'de 1980'e göre yaklaşık £ 4 oranında artmıştır.

Aşağıdaki tabloda, imalât sanayi işkolları itibariy
le 1979 ve 1981 yıllarına ait cari ve reel ücret indeksleri ile, ve
rimlilik indeksi hesaplanarak, ücret-verimlilik karşılaştırması yapıl
mıştır.

(*) Vergi indirimleri ile ücretlerde sağlanan net artışlar dahil değil
dir.



2 . 6 .  tma lâ t  Sanay i inde  İ şko l l a r ı  İ l  i da r iy l e  İ J c re t l e r  v e  
Ver iml i l ik  :

İ1:t- 1  < x f (  i ( ) 0

SEKTÖRLER

Car i  Ücre t  İndeks i  

1979  1981

Ree l
Ücre t
İndeks i

1979

V e r  in i l  i -  
l i k  in 
deks i  

1979

Ree l
i j c re t

1981

Ver im-  
1  i 1  İ K
198L

Gıda  San . 323 ,65 512 ,  57 83 ,26 72 ,0 55 ,4  3 97 ,  1

İ çk i 282 ,12 623 ,  29 72 ,  58 9  3 ,  5 67 ,40 115 ,

Tütün 264 ,  38 782 ,  89 68 ,01 95 ,0 8 .4 ,66 90 ,8

Dokuma 311 ,26 517 ,31 80 ,07 111 ,2 55 ,94 92 ,8

Giy im Eşya s ı 392 ,47 4  37 ,  11 100 ,96 - 47 ,  27 -

Kürk  ve  Der i 240 ,  84 697 ,60 61 ,96 - 75 ,44 -

Ayakkab ı 278 ,99 7  38 ,28 71 ,77 - 79 ,8  3 -

Ağaç  ve  Manta r 286 ,  25 455 ,  81 7  3 ,64 55 ,  i 49 ,  29 74 ,1

Mobi lya ,  Mef r . 266 ,39 394 ,  84 6  8 ,  6  3 151 ,4 42 ,69 176 , -

Kağ ı t 403 ,4  3 839 ,  33 10  3 ,78 93 ,5 90 ,76 105,0
Bas ım 335 ,  44 702 ,  27 86 ,29 81 ,0 75 ,94 72 ,7
Ana  K imya 396 ,97 907 ,02 102 ,12 84 ,  8 98 ,08 121 ,9

Pe t ro l  Ra f . 282 ,46 663 ,17 72 ,66 91 ,  3 71 ,71 122 ,  3

Pe t ro l  ve  Köm.T . 412 ,65 1 .039 ,  21 106 ,16 91 ,  3 112 ,  38 122 ,  3

Diğer  P l a s t ik  S . 334 ,30 - 8b ,  57 - - -

Çanak ,  Çömlek 282 ,77 624 ,21 72 ,74 - 67 ,  50 -

Cam 191 ,74 703 ,03 4  9 ,  32 - 76 ,02 -

Ta ş ,Topr .Day . 436 ,55 622 ,52 112 ,31 99 ,1 67 ,  32 125 ,0

Demir ,  Çe l ik 394 ,25 922 ,  59 101 ,42 105,6 99 ,77 117 ,1

Diğer  Meta l 257 ,  34 473 ,98 66 * ,  2C - 51 ,25 -

Meta l  E şya 331 ,53 491 ,13 85 ,  29 167 ,7 53 ,11 212 ,1

Mak ina 365 ,43 645 ,89 94 ,01 84 ,5 69 ,  84 126 ,8

E lek t r ik  Mak . 431 ,40 818 ,01 110 ,98 77 ,  2 88 ,46 76 ,4

Ta ş ı t  Araç l . 252 ,65 614 ,03 64 ,99 74 ,9 66 ,40 65 ,4

Mes l ek i  A le t 181 ,14 428 ,67 46 ,60 - 46 ,  35 -

Di re r  İma la t . 26  5 ,76 520 ,  38 6  p ,  37 92 ,9 56 ,27 -

Tüm ima la t  S . 326 ,67 687 ,48 84 ,04 85 ,1 74 ,  34 -

(Kaynak  :  DİE ,  U.W. ver i l en )



3. VERİMİ,İL 101 ETKİLEYEN FAKTÖRLER :

Verimlilik çok çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Ve
rimliliğe ilişkin ilke ve politikalar belirlenirken bu faktörlerin 
bilinmesi ve incelenmesinde yarar görülmektedir.

Yüksek verimlilik, sosyal ve ekonomik gelişmeyi kolaylaş
tıracak; yüksek hayat standardına ulaştıracak bir araçtır.

Yüksek hayat standardına ulaşmak şu yollarla mümkündür:

- Ücretlere ve sosyal hizmetlere milli gelirden daha yüksek 
bir pay ayırmak gelir dağılımını dengelemek,

- Millî geliri arttırmak.

Millî gelirin arttırılması iki yolla gerçekleştirilebilir:

- Daha yüksek bir istihdam düzeyi sağlanarak,

- Daha yüksek verimlilik yani kullanılan kaynak birimi ba
şına daha fazla üretim elde edilerek.

Gelir dağılımını düşeltmek ve istihdam düzeyini yükseltmekle 
ekonomik refahın arttırılması ancak belirli sınırlar içinde mümkündür. 
Oysa verimlilik artışının sınırı yoktur. Yüksek verimlilik birçok ülkede 
yüksek hayat standardına ulaşmanın tek değilse bile en etkili aracı 
olmuştur.



Kısa dönemde sonuç vermemekle birlikte, uzun dönemde, ha
yat standardı ile verimlilik artışı arasında sıkı bir ilişkinin varlı
ğı ortadadır. Emek verimliliğinin yüksek olduğu ülkelerde, işçilerin 
hayat seviyesi de yüksektir. Bu konuda uygulama yaparken, çalışan
ların; işsiz kalma ve yüksek verimliliğin nimetlerinden yalnız işve
renlerin yararlanması gibi endişelerini de hesaba katmak gerekir. Bu 
kuşkuların ihmali başarısızlığa götürür. Ayrıca çalışanlardaki yük
sek verimliliğin; fazla çalışmaya, iş yükünün artırılmasına veya baş
ka biçimlerde çalışma şartlarının ağırlaştırılmasına ya da işden al
dıkları tatminin azaltılmasına yol açacak yöntemlerle sağlanacağı isti 
kametindeki kuşkuların da gözönünde bulundurulması gerekir.

Çalışanların yüksek verimliliğin nimetlerinden alacakları 
payın şekli, en az bu payın büyüklüğü kadar önemlidir. Yüksek verim
liliğin yarattığı fazla gelir çoğunlukla sosyal hizmetler, daha iyi 
çalışma şartları veya normal çalışma saatlerinin azaltılması şeklin
de topluma mal edilir. Bunun yanısıra verimlilik kazançlarının bir 
bölümü işçilere ücret artışları, bir bölümü de ekonomiye daha düşük 
tüketim malları fiatları biçiminde yansıtılır. Eğer yüksek verimlilik, 
düşük maliyetler ve sonuç olarak düşük fiatlar şekline dönüşürse; iş
letme, sanayi kolu ve ülke seviyesinde rekabet imkânları artacaktır.

Verimliliği etkileyen faktörler; genel ekonomi düzeyinde 
ve işletme düzeyinde ele alınabilir.



3.1. Genel Ekonomi Düzeyinde Verimliliği Etkileyen Faktörler :

3.1.1.Fbzarın Büyüklüğü :

Bir mamul için pazarın büyüklüğü bu mamulü üretmekte kulla
nılan kaynakların verimliliğini çeşitli şekillerde etkiler. Meselş, 
sermaye teçhizatının miktarı, işletmelerin büyüklüğü, iş basitleştir
me, standardizasyon ve ihtisaslaşma imkânlarından doğabilecek avanta
jın ve kapasite kullanımının derecesi,gibi hususlar bu etki sınırları . 
içindedir.
. I

Amerika Birleşik Devletlerinde önceki yıllarda görülen yük
sek verimlilik seviyesine katkıda bulunan faktörler arasında, Amerikan 
pazarının genişliğinden sıklıkla bahsedilmektedir.

Milletlerarası ticarette serbesti, millî pazarları geniş
letmektedir. Batı Avrupa ülkelerinin Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu 
kurmalarının temel s»' ^bi, Amerikan ve tapon sanayicilerinin sahip 
oldukları geniş pazar avantajına sahip olma ümididir. Milletlerarası 
Çalışma Konferansı'nın bir oturumunda; verimliliği arttırma imkânları
nın sonuna kadar kullanabilmesi için,milletlerarası ticaretin genişle
tilmesi ve istikrâra kavuşturulması gereği, üzerinde durulan belli 
başlı konulardan biri olmuştur.

3 .1.?.Ekonomik Faaliyet Seviyesi :

Verimlilik pazarın sadece büyüklüğünden değil istikrârın- 
dan da etkilenir ve stok için üretim imkânları dışında, istikrarsız 
bir pazar, üretim hızında devamlı değişiklikleri gerekir.



Ekonominin tümünde, veya muayyen bazı sanayi kollarında 
düşük bir faaliyet seviyesinin verimliliğe yapacağı zararlı etkiler, 
bir kısım kaynakların üretimden çekilmesi yani girdinin de çıktıyla 
orantılı olarak azaltılmasıyla, bir dereceye kadar telâfi edilebilir. 
Fakat bir sanayi kolunda üretimden çekilen kaynakların diğer sanayi 
kollarında istihdam edilememesi halinde düşük verimlilikten doğan ka
yıpların yerini, işsizlikten doğan kayıplar alacaktır. Ekonominin dur
gunluk devrelerinde kârların düşmesi ve iflas tehlikeleri, işverenle
ri ihmal ettikleri verimliliği arttırma imkanlarını aramaya zorlaya
caktır.

3.1.3»Kaynakların Dağılımı s

Ekonomideki kaynakların tam olarak ve etkin bir şekilde 
kullanılması yeterli olmayıp verimliliği yüksek olan sanayi ve mes
lek kollarında kullanılması da sağlanmalıdır. Herhangi bir sanayf 
dalında verimlilik artışı olmasa bile, kaynakların; verimi az olan 
faaliyet kollarından daha verimli faaliyet kollarına kaydırılmasıy
la, tüm olarak ekonomide verimlilik geniş çapta arttırılabilir.

Dış ticaretin geniş bir serbesti içinde uygulanmasını ile
ri süren görüşler bu gerçeğe dayanmaktadır. Zira böylace ülkeler, kay
nak donanımlarına en uygun üretim dallarında verimli bir şekilde üre
timde bulunmak ve verimli olarak Uretemedikleri malları ithal etmek 
suretiyle ülkelerarası plânda kaynakların en etkili kullanımını sağ»- 
lıyacaklardır.
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3.1.4.Hammadde Arzı ve Kalitesi :

Verimlilik hammadde kalitesinden geniş çapta etkilenir. 

Ülkemizde önceki yıllarda döviz darboğazı sebebiyle; hammadde kıt

lıkları ve düzensiz teslim yüzünden üretimin ve verimliliğin geniş 

çapta azaldığı bilinen bir gerçektir. İtalyan makina sanayiinde, 

harpten sonra görülen düşük verimliliğin sebebini hammadde akımın

da görülen yetersizlik ve düzensizlik teşkil etmiştir. Hammadde 

yokluğu, Danimarka gemi tezgahlarında 1947-1949 yıllarında işgücü 

verimliliğinde harp öncfflaıe oranla # 75'ük düşüşün temel sebebidir.

3.1.5.Sermaye ve Kredi İmkanları :

Yatırım sermayesi; uzun ve kısa vadeli kredi şartları, 

modernleştirme,teçhizat yenileme yollarıyla verimliliği arttırmada 

etkili olabilmektedir. Sermaye yokluğu ve yüksek faiz hadleri, ve

rimlilik artışı önüne dikilen en önemli engellerdir.

3.1.6.Vergileme :

Vergi politikası birkaç yönden verimlilik üzerinde olum

suz etki yapabilir. İlk olarak firmalar üzerindeki vergi yükü, onları 

maddi yönden yeni yatırımlara girişmede, caydırıcı rol oynayabilir. 

İkincisi, hafif olan bazı vergilerin, verimliliği olumsuz yönde etki- 

leyebilmeleridir. Örneğin İngiltere'de otomobiller üzerine konan ver

ginin, düşük beygir güçlü otomobil imalâtını teşvik ederek, İngiliz 

otomobil sanayiinin rekabet gücünü kırdığı ileri sürülmektedir. Üçün

cü olarak, şayet ücretler, fazla çalışma ve çabayla sağlanacak ek ge

lirleri, geniş ölçüde azaltacak bir biçim ve oranda vergilenirse, ça

lışanların daha fazla çalışma isteklerini kırabilir.



3.1.7. Eğitim ve Öğretim Kolaylıkları, Meslekî ve Teknik
Öğretim :

Verimliliği etkileyen son derece önemli faktörler
den birisi de ülkedeki eğitim ve öğretim imkânları ile meslekî 
ve teknik öğretime verilen önem derecesidir. Eğitim, çok geniş 
kapsamlı olup, okulla sınırlı olmayan ancak onu da içine alan 
ve kişiyi toplumsal değerlerine sahip çıkarak onları koruma, 
yükseltme, üretken ve verimli olma şuuruna ulaştıran bir kavram
dır. İnsan ve toplunun sosyâl gelişmesini ve ekonomik kalkınması
nı denetleyen, hızlandıran en etkili araç eğitimdir.

S. Kuznets, R.M. Solow ve Denıson gibi ünlü ikti
satçılar tarafından yapılan uygulamalı araştırmalar açıkça gös
termiştir ki, Batı'nın ekonomik gelişmesinde en önemli rolü, 
emek ya da sermaye gibi fizikî faktörlerin artışı değil, bilgi 
ve eğitim seviyesinin yükselişi, teknolojinin ilerlemesi gibi 
fizikî olmayan, ama büyük ölçüde verimlilik artışlarına yol açan 
yeni faktörler oynamıştır, önek ve sermaye gibi geleneksel üre
tim güçlerindeki artışların ekonomik büyümeye toplam katkıları 

30-40 arasında kalırken, teknolojik ilerleme yaparak öğrenme, 
emek kalitesinin yükselmesi (eğitim), yönetimde etkinliğin sağ
lanması gibi yeni üretken güçlerin büyümeye katkıları 1° 60- '0 
olarak hesaplanmaktaydı.

Emeğin kalitesini yükseltmenin; özellikle eğitimi ge
liştirerek, topluma verilecek temel ve teknik eğitimin, işbaşın
da eğitimin ve yaparak öğrenmenin dozajını arttırarak; ekonomik 
ve sosyâl gelişmeye önemli katkılarda bulunabileceğinin şuuruna 
varıldığı için, insangücüne yatırım yapılması konusunda İlmî ça
lışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bunu, gelişen ekonomilerde eğitim 
ve insangücü plânlaması yönünde çabalar izlenmiştir.



Verimlllllc herşeyden önce bir şuur meselesidir. Eğer bir 
Ülkede verimlilik şuuru yelnızca bu işin uzmanlarına değil aynı za
manda bireylere de mal olmamışsa, verimliliği artırma çabalarında 
güçlüklerle karşılaşılacak demektir. Bu sebeple verimlilik kavramı
nın topluma ve toplumun bireylerine maledilmesi gerekir.

ABD'de yüksek verimliliği doğuran faktörlerin en önemlisi, 
halkın çalışma anlayışı ile, işveren ve işçilerin üretim ve verimli
liğe karşı duydukları yakın ilgidir.

Yine İngiliz çelik endüstrisündeki yüksek verimlilik, te
melde psikolojik faktörlere dayanmakta; teknik ve idari faktörlere, 
yüksek verimliliğe yönelen psikolojik tedbirlerin ifade araçları 
gözüyle bakılmaktadır.

Gerçekten de verimlilik şuuruna geliştirmek için ülkeler 
son yıllarda büyük çabalar sarfetmektedirler. Bu çabalar prodüktivi
te timlerinin kurulması, verimlilik raporlarının yayınlanması, tanıt
ma kampanyaları, özel eğitim kurslanve konferanslar düzenlenmesi gibi 
hususları kapsamaktadır.

Ülkemizde Cusıhuriyetin ilk yıllarındaki şartlar, ihtiyaç 
duyulan becerili inaangücünü yetiştirme sorumluluğunu büyük oranda 
Milli Eğitim Bakanlığına yüklemiştir. Genç ve yetişkinlerin ekonomik 
ve teknolojik ihtiyaçlara göre eğitilmesi bütün eğitim sisteminin e- 
»* «syssi olmakla beraber bu konuda Mesleki ve Teknik Eğitim siste
mine daha büyük sorumluluk düşmektedir.

Meslekî ve Teknik Eğitimin ilk yıllarında kurucular aşağı
daki temel hedeflere ulaşmayı gftys edinmişlerdir.



1. Vatan savunması için gerekli elemanları yetiştirmek,

2. Azınlıkların elinde bulunan sanatlara eleman hazırla
yarak bu alanlara Türklerin girmesini sağlamak,

3. Devlet sektörü tarafından kurulacak fabrikalara ele
man yetiştirmek,

4. Küçük sanayiye yeni bilgi ve beceriler götürmek sure
tiyle liderlik yapmak.

Meslekî ve Teknik Eğitim sistemi yukarda sayılan görevleri
ni belirli bir döneme kadar yerine getirmeyi başarmıştır.

Ancak, insanı hayata aktif bir şekilde hazırlamak açısın r 
ve ekonomik yönden değer taşıyan Mesleki ve Teknik Eğitimimizin yeni 
hedefleri şunlar olmaktadır.

a. Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak

b. Toplumun kültür seviyesini yükseltmek
ye

c. Ferdin tam ve başarılı bir şekilde gelişmesini sağlamak.

Bu durum "Tam zamanlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlan" 
(Endüstri Meslek Liseleri) yanında Meslekî ve Teknik Eğitimin değişi\ 
bir uygulama ;ekli olan ÇIRAKLIK EĞİTİMİ sisteminede yer verilmesi ih
tiyacını doğurmuştur. Endüstri Meslek Liselerinin giderek Liseleştiril
mesi, bu yeni .ygulamayı kaçınılmaz kılmıştır. Bu uygulama 20.6.1977 
tarihinde ka:_L edilen 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ıls 
resmîlik kazu jr.ıştır. Çıraklık Eğitimi Sistemi, iş hayatının tecrübeli 
insangücü İh' .acını karşılamak maksadı ile; okul, işyerleri ve sana
yinin ortakl. ı yetki ve sorumluluk alacakları bir meslekî eğitimi 
öngörmektedi: .



Bugün bir ülkedeki yetişmiş insangücü gelişmenin ve sana

yileşmenin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
Sanayî için meslekî ve teknik öğretim;

- Yüksek idareciler, ,
i '

- Araştırıcı, mühendis ve teknisyenler,

- Nezaretçiler,

- Kalifiye ve düz işçiler’in, öğretim ve eğitimini kapsa
maktadır .

İlîm adamları, mühendis ve teknisyenler verimliliğin yük
selmesinde temel rolü oynarlar. Kararı veren ve uygulamaya koyanlar yö
neticiler; fakat teklifi yapan bunlardır. Yön°tim, genel manâda yüksek 
verimliliğe uygun şartları yaratmaya ve faaliyetlerinde verimliliği ar
tıracak teknikleri uygulamak durumunda olanlara yol göstermeye, destek 
olmaya ve onları teşvik etmeye çalışabilir. Fakat verimliliğin artırıl
ması için gerekli bilgi ve tekniklere sahip olan ve yapılması gereken
ler hakkında spesifik teklif ve plânlar hazırlayan kimseler; bir iş
letmedeki araştırmacılar, mühendisler ya da geçici olarak hizmetlerin
den yararlanılan dış uzmanlardır. Şu halde verimlilik, geniş ölçüde 
sanayi dalındaki araştırmacı, mühendis ve teknisyenlerin insiyatifine, 
fikir ve düşüncelerindeki zenginliğe dayanmaktadır.

3.1.8.Sınaî Araştırma ve Bilgi Alışverişi :

Verimliliği etkileyen bir değer faktör; sınaî araştırma 
kolaylıkları, bu araştırma neticelerinin kullanılabilecek bir biçim
de ilgililere ulaştırılma ve gerçekten kullanılma dereceleridir.



Birçok kaynaklar ARD'de sınaî araştırmaların verimlilik 
artışında oynadığı rolü belirtmektedir. İlmî ve teknik bilgilerin 
ABD'de Avrupa'dakinden daha ileri olduğunu iddia etmek güç ise de, 
ABD'de bu bilgilerin sınaî üretimde daha etkili bir şekilde kulla
nıldığı rahatlıkla söylenebilmektedir.

Araştırma neticelerinin dağıtımı ve duyurulması da oldukça 
önemlidir. Bu neticelerden sanayinin yararlanma derecesi, sanayi ku
ruluşlarında çalışan, İlmî buluşlara saygılı ve bu alanda eğitim gör
müş insanların sayısına bağlıdır. Bunların sayısı az olduğu sürece, 
araştırma neticelerinin daha az teknik ve anlaşılır bir dille açık
lanıp yayınlanması önem kazanır.

3.2. İşletme Düzeyinde Verimliliği Etkileyen Faktörler :

3.2.1.Kişi Başına Sermaye Miktarı :

Kişi başına üretim ve kişi başına sermaye arasındaki iliş
kiler incelendiğinde, makinaların yardımından yararlanan bir işçinin 
böyle bir imkana daha az sahip olan bir işçiden daha fazla üretimde 
bulunduğu ve işçi başına sermaye miktarının işgücü verimlilik sevi
yesini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu görülmektedir.

Sermaye teçhizatında kalite,büyüklük, tip ve etkinlik yö
nünden bir fabrikadan diğerine görülen farklılıklar da, verimlilik 
üzerindeki etkileri bakımından işçi başına sermaye miktarı kadar 
önemlidir.



Yüksek verimlilik, makina gücü kullanma imkanlarının bir 
neticesi olduğu gibi Aynı zamanda sebebidir de. Buna kısaca teknolo
ji saviyesi de denebilir.

Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sermaye kıtlı
ğı eebebiyle yatırı» yapmaksızın veya az bir yatırımla verimliliği 
arttıraa hususu, öıel bir öae» taşımaktadır. Sadece işgücü verimlili
ği değil, bütün kaynakların en etkili bir biçimde kullanılması ele 
alındığında, ilâve yatırımlar yapmaksızın verimliliği arttırmaya im
kân verecek tekniklerin önemi daha da artmaktadır.

3.2.2.İşletme Teknikleri :

Bir işletmede verimliliğe olumlu katkıda bulunabilmek için 
geliştirilmiş çeşitli işletme teknikleri verdir. Bunlar, malzeme yön
temi; bakım-onarım; fabrika yerleştirme düzeni; iş basitleştirme, 
standardizasyon ve ihtisaslaşma; üretim plânlaması ve kontrolü; stok 
kontrolü; iş etüdü; fiatLama politikası, değer analizi; kalite kontrolü; 
teknik emniyet; sosyal kolaylıklar; ergonomi; motivasyon; maliyet kont
rolü ......  olarak sayılabilir.

Hiç kuşkusuz, bu tekniklerden hiç biri tek başına, verimli
liği artırmaya yeterli değildir. Ancak verimlilik artışında her biri
nin ayrı ayrı payının bulunduğu da bir gerçektir. İşletme bir bütün 
olarak ele alınıp, maksada en az maliyet ve çabayla ulaşmak, kayrakları en 
uygun kombinezon içinde ve en yararlı şekilde kullanmak esastır.



3.2.3.İşçi - İşveren İşbirliği :

Bir işletmede işçilerin işbirliği olmaksızın, verimlili
ği arttırma çabalarının çok etkili olmayacağı açıktır. Bu işbirliği
nin sağlanması için öncelikle isletme içi haberleşme kanallarının 
iki yönlü olarak iyi işlemesi gerekir.

İyi haberleşme yanında teklif plânları uygulaması da, 
isçilerin işyerini benimsemelerini, daha iyi çalışma göstermelerini 
ve yüksek bir sorumluluk duymalarını sağlamaktadır. Aslında böyle 
iyi bir işbirliği kurabilmenin temeli eğitim ve yetişmeye dayanmak
tadır.

3.2.4.Ücret Politikası :

İşletmelerde uygulanacak ücret sistemleri ile verimlilik 
arasında sıkı bir ilişkinin varlığı çeşitli araştırmalarla ortaya 
konulmuştur. Bu konuda; yapılan ise göre temel ücretlerin tesbit 
edilmesine yönelik "İŞ DEĞERLENDİRME" Sistemleri ile; isçiyi daha 
fazla çalıştırmaya ve verimli olmaya yönelten "TEŞVİKLİ ÜCRET SİS
TEMLERİ" sayılabilir.

3.2.4.1. İS DEĞERLENDİRME :

Kısa tanımıyla iş değerlendirme; işlerin, arasındaki 
önem, güçlük, fark ve benzerlikler gözönünde bulundurularak sınıf
landırılmasıdır.

İş değerlendirmede uygulanan değişik yöntemler vardır



1. Sıralama : Enbasit ve en kolay uygulanan yöntem 
olup, işlerin kısaca tanımlanarak, en önemliden en önemsize kadar 
sıralanması ilkesine dayanır.

2. Sınıflandırma : Bu yöntemde işler ayrıntılarıyla 
tanımlanır ve belirli sınıflar içinde guruplandırılır.

3. Puan Yöntemi : Bu yöntemle işler ayrıntılı olarak 
analiz edilir ve tanımlanır. İşlerin önem ve güçlükleri, diğer iş
lerle farkları ve benzerlikleri dikkate alınarak puanlanır. Bu yön
tem objektif bir iş-Ucret ilişkisi için sağlam temel oluşturmakta
dır.

4. Eaktör Karşılaştırma Yöntemi : Bu yöntemle belirli 
faktörlere göre önce kilit işler, sonra diğer işler değerlendirilir. 
Değerlendirmede genellikle fizikî ihtiyaçlar, zihnî ihtiyaçlar, tec
rübe, bilgi ve çalışma şartları dikkate alınmaktadır.

îş Değerlendirme, birçok hallerde, işçileri, nitelik
lerini geliştirmeye teşvik eden âdil bir ücret bünyesinin kurulma
sında önemli rol oynamıştır. İş değerlendirmenin amaçları; bir fab
rikadaki bütün işlerin değerini sistematik, standart yollarla tanım
lamak ve tesbit etmek ile değişik kategorideki işçilerin kazançları 
arasındaki anormal farklılıklara imkân nisbetinde engel olmaktır.

Millî Prodüktivite Merkezince 1980 yılında yapılan 
bir araştırmaya göre, 238 kuruluşa gönderilen anketlerde, 111 ku
ruluştan alınan cevapların değerlendirilmesi sonucunda,52 kuruluşta 

46,9) iş değerlendirmesi yapıldığı tesbit edilmiştir. İş değer
lendirme uygulamalarında çoğunlukla puan sistemi kullanılmaktadır.
Bu yöntem dışında kullanılan diğer yöntemler sırasıyla; sınıflandır-



ma ve faktör karşılaştırmasıdır.

Ancak ülkemizde toplu sözleşmelerde uvgulanagelmekte 
olan seyyanen ücret zamlarının,"eşit işe eşit ücret"ilkesini önemli . 
ölçüde zedelediği, özellikle nitelikli ve niteliksiz isçiler arasın
daki iicret farklılığını azalttığı gerçeği gözönüne alınırsa, yapılan 
iş değerlendirmelerinin pek geçerli olmadığı ve toülu sözleşmelerde 
ücret düzeylerinin tesbîtinde bir temel olarak kullanılmadığı sonu
cuna ulaşılmaktadır. j

İş Değerlendirme yöntemi, dengeli ve âdil bir ücret 
sisteminin kurulmasında temel olmasının yanısıra, teşvikli ücret 
sistemlerinin başarılı uygulanması için da bir ön şart mâhiyetindedir. 
Uygulamalarda bu şartın yerine getirilmemiş olması, büyük mahzurlar 
doğurmaktadır.

3.2.4.2. TEŞVİKLİ ÜCRET SİSTEMLERİ :

Teşvikli ücret sietemleri genel anlamda işçinin ka
zancının, yaptığı işe ve kendisinin ya da içinde olduğu takım veya 
grubun denetimi altındaki diğer faktörlere bağlı olarak belirlendi
ği parasal bir sistemdir.

Teşvikli ücret sistemleri çok değişik yöntemler kul
lanılmak suretiyle uygulanabilmektedir. Bunlar öncelikle geleneksel 
teşvikli sistemler ve diğer teşvikli sistemler olarak ikiye ayrıla
bilir.

Geleneksel teşvikli ücret sistemlerinde isçi kazançla
rı çıktı ile ilişkilendirilmektedir. Bu iliskilendirme aynı oranda
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olabileceği gibi az, çok,ya da değişik oranlarda olabilmektedir.

İşçi kazançlarını çıktıdan daha düşük oranda değiş
tiren giatemler arasında en bilinenleri; Halsey Sistemi, Rowan 
Sistemi, Barth Sistemi, Bedo Sistemi sayılabilir.

İşçi kazançlarını değişik çıktı seviyelerine göre, 
değişik oranlarda değiştiren sistemler arasında ise; Taylor, Mer- 
rick, Gantt, Emerson sistemleri vardır.

Geleneksel sistemler dışında yer alan teşvikli ücret 
sistemleri arasında yüksek günlük ücret sistemi, liyâkat değerlendir- 
meşine dayalı yüksek günlük ücret sistemi, kâr paylaştırma sistem
leri, grup sistemleri yer almaktadır.

Millî Prodüktivite Merkezince 1980 yılında yapılan 
ve daha önce sözü geçen araştırma sonuçlarına göre, anketi cevap
landıran 111 kuruluştan 37'sinde ($ 33,3) teşvikli ücret sistemleri 
uygulanmaktadır. MPM'ce 1975 yılında yapılan bir başka araştırma 
sonucunavefyiriff imalât sanayiinde toplam 93 Kamu ve Özel kesim Ku
ruluşundan gelen cevaplara göre bu oran; tüm kuruluşlar için % 35, 
sadece kamu kasimi için ise % 32 olarak tesbit edilmiştir. Bu durum, 
teşvikli ücret sistemi uygulamalarında son yıllarda önemli bir ar
tış olmadığını göstermektedir. Elde edilen oranlar pek de küçümsene
cek oranlar değildir. Ancak bu oranın yüksekliğinden çok, önemli o- 
lan; aynı derecede başarılı uygulamaların gerçekleştirilebilmiş 
olmasıdır.



Teşvikli ücret sistemi uygulayan kuruluşların büvük 
bir bolümü dokuma, gıda ve makina sanayi iş kollarındadır.

Uygulamaların üretici işçilerin üretiminde, verimli-
t

liğmde, moralinde, nezaret ve kontrolunda, kazançlarında ve
üretilen malların mâliyetleri ve kaliteleri üzerindeki etkileri, 
uygulayıcı 37 kuruluştan alman cevaplara göre şöyledir.

1. 22 Kuruluşta (# 59,4) üretim artışı sağlanmıştır.

2. 23 Kuruluşta 62) değişik düzeylerde verimlilik 
artışı sağlanmıştır.

3. 12 kuruluşta ($ 32,4) birim maliyetlerde düş
me sağlanmıştır.

4. 17 kuruluş (İo 46) uygulamaların işçi moralini 
olumlu olarak etkilediğini belirtmişlerdir.

5. 8 kuruluş (f 21,6) üretici işçiliğini kontrolun
da önemli bir gelişme olduğunu belirtmişlerdir.

6. 25 kuruluş ($ 67,6) işçi kazançlarında artış
olduğunu belirtmişlerdir. Bu kuruluşların 18'inde (# 72) üretim, 
verimlilik ya da her ikisinde birden artış tesbit edilmiştir. Bu 
durum tüm uygulayıcıların $ 50’sinde kazanç artışlarının üretim 
veya verimlilik artışına dayandırıldığını göstermektedir.



3.3. Tarım Kesiminde Verimlilik :

Tarım kesiminde verimlilik, sanayi kesimine oranla daha 
düşüktür. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, meselâ, 1977 
yılında, nisbî emek verimlilik ^stergeleri tarım kesiminde 0,44, 
sanayi kesiminde ise 1,64 olarak hesabedilmiştir.

Tarımda işgücü sayı olarak fazla olmakla kirlikte, yarı
dan fazlasının kadın ve çocuk olması, işgücünün verimliliğini a- 
zaltan bir husuatur. Ayrıca genel ve teknik eğitim düzeylerinin dü
şüklüğü yanında, çalışma âdetleri, tevekkül ve kanaatkârlık, kâr 
hırsı ve ticarî zihniyete itibar etmeme gibi faktörler de teşeb
büs gücü ve verimliliği üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.

Sermaye, tarımda en kıt olan faktördür. İş ve irat hay
vanları, makina ve âletler, sabit tesis ve binalar, miktar ve ka
lite bakımlarından tatmin edici olmaktan uzaktır. Nakdî sermaye ve 
kredi imkanları da pek yetersizdir.

Verimlilik seviyesi tarımsal kaynaklar arasındaki 
ilişkinin optimuma yakın olup olmaması ile de yakından ilgilidir. 
Çünkü bu kaynaklar, ancak sınırlı bir biçimde birbiri yerine ikâ
me edilebilir.

Tarımsal verimlilik üzerinde olumsuz etki yapan diğer 
faktörler arasında, işletme örgütlenmesi, tarımsal araştırma, e- 
ğitim ve yayım hizmetleri, bitkisel ve hayvansal hastalık ve za 
rarlıların tahribatı, doğal afetler, pazarlama ve sürüm örgütlen-



mesi, kamunun tarıma sağladığı hizmetler, sayılabilir. Yapılan 
araştırmalar, maddî girdiler yanında, bu gibi modeli olmayan 
faktörlerin Türkiye tarımında da büyük roller oynadığını göster
mektedir. Bu sebeple bunların hiçbir zaman ihmal edilmemesi gere
kir.

4. VERİMLİLİĞE İLİŞKİN İLKE VE POLİTİKALAR

Verimlilik konusunda ülkemiz açısından en önemli ilke, 
hiç kuşkusuz verim artışlarının sağlanmasıdır. Ancak gerçek duru
mun ve artışların tesbit edilebilmesi için öncelikle düzenli bir 
kayıt sistemi ile verimliliğin gerçek olarak ölçülmesi ve sürekli 
izlenmesi gerekir. Bu nedenle ilke ve politikalar belirlenirken, 
konu üç kısımda ele alınabilir.

4.1. Verimliliğin Ölçülmesi, Kaydı ve Yayınlanması :

Birinci ve en önemli konu, verimliliğin, ölçülmesi kaydı 
ve yayınlanmasına ilişkin ilke ve politikaların belirlenmesidir.
Bu konuda sorumlu olabilecek tek kuruluş, en önemli amaçlarından 
birisi bu olan, Millî Prodüktivite Merkezi'dir. Konunun tek bir ku
ruluşun sorumluluğunda ve önderliğinde yürütülmesi, tek tip ve 
karşılaştırılabilir bazda ölçümlerin yapılabilmesi bakımından ge
reklidir. Bu maksatla öncelikle KIT'lerden başlayarak önemli is
letme ya da işyerlerinde VERİMLİLİK BİRİMLERİ'nin kurulması ve b» 
birimlerin MIK ile bağlantılarının sağlanması şarttır. Kamu kesimi 
ile kurulacak bağlantıların doğrudan, özel kesim ile kurulacak bağ
lantıların ise sanayi odaları kanalıyla kurulması düşünülebilir.
Böylelikle ve aşağıda sayılan aşamaların gerçekleştirilmesiyle, mil
lî ekonomi, sektör ve işkolları düzeyin :e sürekli ve düzenli verim
lilik göster.’eleri sıhhatli bir r:i;imd- escit’ edilebilecektir.



İlk olarak muhtelif işkollarının karakteristiklerinin 
belirlenerek her işkolundaki firmalar için tek tip bir verimlilik 
kontrol sisteminin ve standart verimlilik izleme formlarının MPM' 
ce geliştirilmesi gerekir. Bu bir anlamda her işkolu ya da benzer 
işkolları için aynı olmak iizere, verimlilik ölçme, karşılaştırma, 
değerlendirme, arttırma yöntem ve teknikleri ile modellerin tes- 
bîtl ve geliştirilmesi demektir.

Bu cümleden olarak;

Böyle bir sietemi kuracak olan firmaların, büyüklük ve 
ekonomideki önemleri dikkate alınıp, bir öncelik sırasına göre 
seçilmesi ve ilgili birimlerin MPM'ce desteklenerek kurulması dü
şünülebilir. Destek; eğitim, yayın ve danışmanlık şeklinde olacak
tır.

Daha sonra kuruluşlarda verimlilik birimlerince; önceden 
tesbit edilen ilke ve usuller çerçevesinde kaydedilen verimlilik 
bilgilerinin, standart formlar yoluyla, belirli fasılalarla MPM'ye 
iletilmesinin sağlanması ve nihayet; Millî Prodüktivite Merkezince 
yapılacak değerlendirme sonuçlarının, ulusal ekonomi, sektörler ve 
işkolları seviyesinde periyodik olarak yayınlanması gerekecektir.

Aslî görevi verimlilik ölçüm ve karşılaştırması olan 
Millî Prodüktivite Merkezinde değerlendirilen verimlilik göster-



geleri, bunları etkileyen faktörlerle birlikte, ulusal ekonomide 
yol gösterici bir şekilde yorumlanmalı ve yayınlanmalıdır.

Yine bu konu çerçevesinde, ülkemizin en büyük veri der
leyen kuruluşu olan Devlet İstatistik Enstitüsü'nce verimlilik 
göstergelerinin hesabına kaynak teşkil edecek verilerin saflanma
sı için, DİE anket formlarına belli soruların eklenmesi gereklidir. 
Bu amaçla DİE ve MPM'nin form ve soru geliştirme konusunda müşte
rek çalışma yapmalarında yarar vardır.

Ayrıca verimlilik göstergelerinin uluslararası benzer
leri ile karşılaştırılabilir özelliğe sahip olması gerekir. Yapı
lacak çalışmalarda özellikle bu konuya önem verilmelidir.

4.2. Verimliliğin Ölçülmesinde Öncelikler :

4.2.1.Sanayi kesiminde sırasıyla büyük, orta ve küçük islet
melerle, özellikle ihracata dönük ve AET rekabetine açık eraek-yo- 
ğun üretim dallarının öncelikle incelenmesi,

4.2.2.Türk tarımının girdileri arasında en sınırlı olanları, 
sermaye, arazi ve sulama imkanları olduğuna göre, tarımdaki genel 
verimlilik seviyesini arttırmak için öncelikle, dekar başına. T! 
başına ve litre/saniye su başına düşen verimliliğin, çeşitli bölge
ler, çeşitli ürünler ve çeşitli şartlar altında ölçülmesi ve araş
tırılması ,

4. 2.3-Hizmet kesiminde öncelikle ulaştırmaya, mal ve hizmet 
dağıtımına ilişkin sorunlarla, kamu yönetiminin etkinliğine iliş
kin verimlilik sorunları üzerinde durulması gerekmektedir.

Makro seviyedş_3ci verimlilik ölçümleri, yatırım yapı
lacak alanların tesbîtinde yol gösterici nitelikte olmalıdır.



4.3 Verimliliğin Arttırılması

Bu konuda ulusal ekonomiden kuruluşlara kadar uzanan 
ya da başka bir deyişle genelden özele çok çeşitli ilke ve poli
tikalar belirlenebilir.

Çalışanların hayat seviyelerinin ve gerçek ücretlerinin 
yükseltilmesi yanında, üretimin, istihdamın ve verimliliğin arttı
rılması temel ilkedir. Buna göre ba başlık altında belirlenen tek
liflerin, konunun ağırlık noktasını oluşturduğu söylenebilir. Bu 
genel ilke hiç kuşkusuz genel ekonomi politikası ile yakından il
gili olup 5.Beş Yıllık Kalkınma Planının temel ilkelerinden de 
birini oluşturacaktır.

4.3.1.Verimlilik Akımının Gerçekleştirilmesi:

Daha önce de bilirtildiği üzere, verimlilik herşeyden 
önce bir şuur meselesidir. Millî gelir ile kişi başına düşen geli
rin arttırılması ve yaşama standartlarının yükseltilmesi için, ki
şilere verimliliğin bu hedeflere ulaşmadaki önemini tanıtmak gerek
mektedir. Bu sebeple işçileı*, işverenlere , kamuoyuna verimlilik 
kavramına yatkın bir tutumun benimsetilmesi ve böylece verimliliğiı 
arttırılması bakımından gerekli modern sosyal ve teknik yöntemleriı 
anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlıyacak bir ortamın yerleşti
rilmesi gereklidir. Bir verimlilik akımında; işçi, işveren ve hü
kümet kesimleri ile 'ilgili bütün kuruluşların işbirliğinin sağlan
masında zaruret vardır. Söz konusu işbirliğinin gerçekleştirilmesi 
İçin ise,verimlilik akımının üzerine kurulacağı aşağıdaki ilkele
rin benimsenmesi gerekmektedir.

1. Verimlilik akımından maksat; eldeki işgücü, makina, ma
teryal, enerji ve sermaye kaynaklarından etkin ve uygun biçimde



yararlanılmasını saplamaya yönelik geliştirilmiş yöntemler aracı
lımı ile üretimi ve kaliteyi arttırmak, yaşama seviyesini yükselt
mek ve bir yandan da ortaya çıkacak toplumsal değişikliklerin 
sonuçlarını göz önünde tutarak, işçilerin çalışma şartlarını iyi
leştirmektir. Akım, iş yükünü arttırmak ya da işi hızlandırmak 
yoluyla işçilerin çabalarını yoğunlaştırmayı amaç edilmeyecektir.

?. Gelişmekte olan bir ekonomide verimlilik artışları, 
sanayileşmeyi hızlandırarak uzun vadede çalışma inkânlarını arttırır 
Hükümet, işveren ve işçi kesimi, kısa sürede işsizlik dogması 
ihtimalini gidermek için gerekli tedbirleri, almalıdırlar.

3. Verimlilik artışlarının yararları, sermaye, emek ve
tüketici arasında âdil olarak dağıtılmalı ve bu yararlar fabri
kanın, makinaların ve gereçlerin yenilenmesine imkân sağlamalıdır.

4. Verimlilik akımı, ekonominin bütün kesimlerinde geliş
tirilebilir. Ekonominin bütün alanlarında birbiriyle bağlaatılı 
bir biçimde verimlilik artısı sağlanmasının önemi çok büyüktür. 
Akım, endüstri alanında, kamusal ve ezel kesime giren büyük, orta 
ve küçük tüm işletmelere uygulanmalıdır. •

5. Verimlilik artışları ancak, işçi ve işveren kesimleri
arasında sıkı bir işbirliği ile gerçekleştirilebilir. Verimliliği
arttırma programlarını etkili bir biçimde uygulamak için,işçi ve 
işveren kesimleri arasında sürekli görüşmelerde bulunulması, her 
sanayi kolunda ve işletmede,işçi ve işveren arasında karşılıklı 
bir anlayış ortamının geliştirilmesi gereklidir.

4.3»<?-Sadece Verimlilik Değil, Üretim ve İstihdam sağlama;

Ülkemizde, yüksek verimlilik ilkesi, üretimi arttırmak 
ve istihdamı genişletmek hedefine yönelik olarak hazırlanan Kalkın
ma plân ve programlarının bir kısmını teşkil etmelidir. Ayrıca



iç ve dış pazarları genişleterek daha yüksek gelir ve istihdam 
imkânları sağlamak üzere üretim maliyetlerini düşürmek ve mamul 
kalitesini yükseltmek ihtiyacı vardır. Mevcut teçhizat ve istih
dam edilebilen bütün işçilerden en etkili bir şekilde yararla
nılması önemlidir. Yüksek verimlilik politikası, istihdam politi
kası ile birlikte düşünülmelidir. Bu maksatla;

a- Verimlilik artışının teşvik edileceği sanayi kollarının 
öncelikle seçilmesi gerekir. Verimlilik artışlarının ekonomik 
kalkınma yönünden en büyük yarar sağlıyacağı sanayi kolları; 
üretimdeki bir artışın veya maliyetlerdeki düşüşün, ya da her iki
sinin, diğer sanayi kollarında üretim ve istihdamın artması için 
gerekli, kaynakları yaratacağı sanayi kollarıdır. Bu konuda Milli 
Prodüktivite Merkezince araştırma yapılmalıdır.

b- İşgücünün coğrafi seyyaliyetinin arttırılması gerekir. 
Bunun için ise eğitim, öğretim, mesken ve diğer sosyal kolaylık
ların, ülke çapında geliştirilmesi gerekmektedir.

c— İşgücünün coğrafi seyyaliyeti yanında mesleki seyyaliye- 
te de imkân verecek organizasyon, ilgili kuruluşlar ile, İş ve İş
çi Bulma Kurumu bünyesinde gerçekleştirilmelidir. Ancak bu sayede
dir ki, verimliliği artıracak yeni teknolojilere süratle intibak 
edilmesi ve bunun istihdam üzerindeki menfî tesirlerinin asgariye 
indirilmesi mümkün olacaktır.



4.3.3. Verimlilik Artışından Doğan Kazançların Paylaştırıl
ması :

Verimliliği arttırma çabalarının, uygun istihdam politika
ları, yüksek verimi iliğin sağlayacağı kazançların yüksek ücretler 
ya da düşük fiatlar şeklinde hakça dağıtılmasını öngören uygun ta
sarılar ve doyurucu çalışma şartlarını geliştirecek garantilerle 
birlikte yürütülmesi gerekir. Çalışanların buna inandırılması ile 
kendilerinden beklenen ve başarı için gerekli olan işbirliğinin 
sağlanması mümkün olabilecektir. Bunun için;

a) İşçiler daha verimli olmak için gösterdikleri ek çaba 
ve fedakarlığın karşılığını almalıdırlar.

b) İşçilerden gönüllü olarak daha fazla çaba harcamalarının 
istenmesi ile gerçekleştirilecek yüksek verimlilik saye
sinde artan Milli gelirden, tüm toplumun yararlanması sağ
lanmalıdır.

c) Skonomik sistemin etkinlik ve dengesine ilişkin nokta
lar da dikkate alınmalı ve yüksek verimlilik kazançları, 
yeterli sermaye birimininin sağlanması ve sürdürülmesine 
imkân sağlayacak bir oranda.üretim etkinliğini artırmak 
için sermayeye katılmalıdır.

Bu uygulama, ödemeler dengesi daha ■‘‘azla ihracat yapıl
masını gerektiren ülkemiz açısından özel bir önem taşımaktadır.
Bu durumda, gerçekleştirilmesi gereken ön şartlar, ücret-kâr-fiat 
üçgeninde bir denge yaratılması, fiat kararlılığı veya enflasyo- 
nist olmayan ücret artışlarının sağlanmasıdır. Enflasyonist olmayan 
ücret artışları ise şu şartlarla gerçekleştirilebilir.
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a) Ücret kazançları; maliyet düşüşleri ve verimlilik artışına 
bağlı kazançlara dayandırıl malı,

b) Ücret ve çıktı ilişkiai kurulmalı ve standartlaştırılmalı,

c) İşçiler daha yüksek performansa ulaşmak için teşvik edilme
lidir.

4.3.4. Ücret Politikası :

- Ülkemizde önceki uygulamalar neticesinde ücret dengesi 
bozulmuştur. Bu sebeple temel ilke; eşit işe eşit ücret esasına da
yalı ve ücret adaletsizliklerini giderici İŞ DEĞERLENDİRMESİ siste
minin uygulanması olmalıdır. Kök ücretler iş değerlendirmesi esasım 
dayalı olarak belirlenmelidir. Temel ücretlerin üzerine ilave edi
lecek diğer ödemeler ise TEŞVİKLİ ÜCRET SİSTEMLERİ ile belirlenmeli 
ve işçiler bu yönde verimi artıracak şekilde teşvik edilmelidir.

Bir diğer deyişle ;
Eşit işe eşit ücret ilkesi yanında, verimlilik artışları ile 

tutarlı ücret artışlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Toplu sözleşmelerle verilen seyyanen zam uygulaması terke- 
dilmeledir. Mevcut uygulamalar işlerin önem ve güçlük derecesine d&- 
yalı ücret farklılıklarını azaltmakta hatta hemen hemen ortadan kal
dırmakta; böylece vasıflı ve vasıfsız işçi ayırımını da silmektedir.
Bu durum iş değerlendirmesinden beklenen neticeyi ve teşvikli ücre' 
sistemlerinin teşvik etme gücünü tamamen yok etmektedir.



Anoak diğer taraftan;

Verimi İlik artışlarına dayalı ücret artışlarından söz eder
ken, bu konuda sağlıklı verilere duyulan ihtiyacı da ifade etmek ge
rekir. Ayrıca ücret artışlarını verimlilik artışlarına bağlamadan 
önce, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri gidermek gerekir. Bu da 
ancak sağlıklı temellere dayalı bir îş Değerlendirme Sistemi ile be
lirlenebilir. Ve nihayet, verimlilik artışının yalnızca emek faktö
rüne bağlanamıyacağını da dikkate almak gerekmektedir.

Bu konu üzerinde önemle durulması ve araştırma yapılması
gerekir.

Teşvikli ücret sistemi ya da dar anlamda verime dayalı üc
ret artışlarının sağlanması çalışmalarından önce yapılması gerekli 
iş değerlendirmesi yanında, metod etüdü ile işlemler geliştirilmeli 
ve standartlaştırılmalı )aynca iş ölçümleri ile standart zamanları 
hesaplanmalıdır.

Uygulamada başarıya ulaşabilmek için şu hususlar teklif 
edilebilir :

1. Sistem; yönetim, işçi ve sendikaların onayı ile uygulamaya 
konulmal i, işbirliği ve destek sağlanmalıdır.

2. Sistem; gerçekleştirilebilir amaçlara göre planlanmalıdır.

3. Teşvik oranları yeterli ve âdil olmalıdır.

4. Teşvikli kazançlar günü gününe hesaplanmalı ve ödeme dev
releri kısa tutulmalıdır.

5. İstenilen standart kaliteyi sağlayabilmek ve işçilerin aşı
rı çalışmalarını önleyebilmek için gerekli tedbirler alınmalıdır.



6. İşlerin standart samanları, yöntem, makina, araç ve ürün
de bir değişiklik olmadıkça değiştirilmemelidir.

7. Siste^ genel olarak birim işçilik maliyetinde bir azalma 
sağlamalıdır.

8. Sistemin işleyişi ve kontrolü için uygun kayıt ve kontrol 
düzeni geliştirilmelidir.

9. Uygulanacak teşvikli ücret sistemi, iş değerlendirmesi sis
temi ile belirlenen ücret dengesini bozmayacak biçimde geliştirilme
lidir.

10. İş Kolları düzeyinde standartların tesbitinde birlik sağ
lanmalı ve bu konuda iş değerlendirme sistemi modelleri geliştiril
melidir.

İş değerlendirmesi ve teşvikli ücret sistemleri uygulama
ları konusunda işçi sendikalarına büyük görevler düşmektedir. Sen
dikalar içtenlikle sistemin savunuculuğunu yapmalı, uygulamalarda 
iş verenle işbirliğine hazır olmalıdırlar. Üyelerini eğiterek, sis
temi benimsetmeli ve güven duygularını arttırmalıdırlar.

Millî ücret sisteminin ve politikasının belirlenmesi için, 
işçi-işveren-hükümet temsilcilerinden meydana gelen "Verimlilik ve 
Ücretler Yüksek Kurulu" nun oluşturulması uygun olacaktır. Bu Kuru
la; ilgili bakanlıklar, Devlet Pl&nlama Teşkilâtı, Yüksek Denetleme 
Kurulu, Devlet Personel Dairesi ile Türkiye İşveren Sendikaları Kon
federasyonu ve temsil hakkına sahip Sendikalar yanında; ayrıca MBI 
gibi konuyla ilgili araştırma kurumlan ve Üniversitelerin de katıl
ması sağlanmalıdır. "Verimlilik ve Ücretler Yüksek Kurulu” Milli üc
ret politikasının ana ilkelerinin belirlenmesi ve uygulamaya konulma
sı konularında istişari nitelikte bir organ olarak görev yapmalıdır.



Bu kurulun oluşturulması çalışmalarında, Millî Prodükti
vite Merkezi, bu çalışmalara öncülük edebileceği gibi, gerekli 
şartların Bağlanması durumunda, böyle bir organizasyonu kendi bün
yesinde gerçekleştirme çalışma!arına da girebilir. Aslında böyle 
bir çalışma MIM'nin Kuruluş Kanumiıda belirtilen görevleri içinde
dir. Anoak konunun kapsam ve sürekliliği sebebiyle, Merkez'in bu 
çalışma!arı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için, kendi
sine verilecek yetki ve sorumluluk yanında yeterli katkı ve destek 
de sağlanmalıdır.

4.3.5. Hukukî düzenleme ve teşkilatlanma :

Verimliliğin arttırılmasına yönelik hukukî düzenleme ve 
teşkilâtlanma, bu kesimde özellikle Kamu İktisadi Teşebbüsleri açı
sından ele alınmaktadır.

- KİT'lerin özel personel rejimlerini düzenliyen kanunlar 
bir an önce çıkarılmalıdır. Yapılacak hukukî düzenlemelerle işçi-me- 
mur ayırımı sona erdirilmeli, KİT çalışaıl&ruun tümü aynı Btatü altın
da toplanmalı, personel yönetimine ve ücret rejimine ilişkin hüküm
ler, bütün çalışanlar için, işteki görev, yetki ve sorumluluklarına 
uygun olarak ve eşitlik ilkelerine dayandırılarak belirlenmelidir.

- İlgili kanunlara KIT'lerde verimliliği ve işçi kazançla
rını artırmayı amaçlayan ve destekleyen hükümler konulmalıdır.

- KIT'lerde verimliliği arttırıcı iş etüdü, iş değerlendirme 
si, teşvikli ücret sistem!eri, kalite kontrolü, değer analizi, stan
dart mftliyet sistemi, üretim plânlama ve kontrolü gibi
çağdaş işletme tekniklerinin uygulanmasını ve yaygınlaştırılmasını



coplamak üzere erekli hukukî düzenlemelere gidilerek, teşkilât 
yapıları bu yönde kuvvetlendirilmelidir. Kuruluşlarda, endüstri 
mühendisliği ve verimlilik birimleri kurulmalı ve kurulanlar ge
liştirilmelidir. Bu birimlerde çalışacak kadroların eğitimine 
ağırlık verilmeli araç ve gereç eksiklikleri giderilmelidir. Ve
rimliliğe ilişkin eğitim ve danışmanlık konularında Milli Prodük
tivite Merkezi görev yapmalıdır.

- KIT'lerde ücret rejimi ile birlikte, istihdam politi
kacına da yeni bir düzen getirilmelidir. İş değerlendirmesi ve iş 
etudlerino dayalı, işgücü plânlaması yapılmalı, buna uygun sayıda 
vc nitelikte norm kadrolar oluşturulmalıdır.

- Teşvikli ücret sistemi uygulamalarında teşvikli kazanç
ların daha düşük oranda vergilendirilmesi ya da vergilendirilmemesi 
yoluna gidilmelidir.

4.1.6 Eğitim vc öğretim :

Ülkemizin sanayileşmeyi sağlayarak kalkınması zaruridir. Bu 
sebeple sanayileşmede en önemli unsur olan; tecrübe, bilgi ve iş alış
kanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek insangücünün eğitil
mesi gerekmektedir. 'Jİke kalkınmasında, sanayinin gelişmesinde bir 
alt yatırım olan meslekî ve Teknik öğretime gereken gerçek değerin 
verilerek sistemin etkinliğinin artırılması sağlanmalıdır.

Çıraklık eğitiminde, çırakların meslekleri ile ilgili tec
rübeyi iş içerisinde, teorik mesleki ve teknik bilgileri ise Eğitim 
Merkezlerinde (okul) geliştirmeleri esastır.



İşyerlerinde (üretim işinde) çalışan çırakların eğitilme
siyle üretim kayıpları önlenerek kaliteli üretim yapılacağından, bu
na bağlı olarak verim]ilik artacaktır. Ayrıca çırak ve işyeri sahip
lerinin bir sözleşmeyle karşılıklı yükümlülüklere girmesi ve çırak
ların belirli ölçüde sosyal güvencelere kavuşması, huzur ortamı ya
ratarak verimi iliğin artmasına imkân sağlayacaktır.

Ekonomik ve sosyal kalkınmada en önemli husus, üretimin 
arttın]ması ve kalitenin yükseltilmesidir. Üretimin arttırılması 
ve kalitenin yükseltilmesi vasıflı insangücüne bağlıdır. Bilgili 
ve tecrübeli insangücünün yetiştirilmesi bütün eğitim sisteminin görevi 
olmakla beraber bu konuda en büyük sorumluluk meslekî ve teknik öğ
retim sistemine düşmektedir.

tş veriminin yükseltilmesinde hizmet içi eğitimin gereği 
ortadadır. İlim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler, toplumun gi
derek artan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve piyasa rekâbeti, sanayi 
kuruluşları üzerinde etkili olmaktadır. Kalkınmanın temel güç kay
nağı olan yeterli ve yetenekli insangücü,

a) Tam zamanlı meslekî ve teknik öğretim programlarıyla,
b) Çıraklık eğitim programıyla, yetiştirilmelidir.

Bugün bir ülkedeki yetişmiş insangücü, sanayileşmenin en 
önemli göstergelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Sanayî 
kesiminin ihtiyaç duyduğu yetişkin işçilerin malî imkânlar ve zaman 
sınırlılığı bakımından okullarda yetiştirilmeleri mümkün görülmedi
ğinden, sanayf içinde eğitimin, sistemli bir şekilde ele alınarak 
meslekî eğitimin çıraklıktan teknisyenliğe kadar bütünü ile sanayf 
ile bağlantılı, sanayf İmkân ve ihtiyaçları ile uyuşan bir sistem 
olarak kurulması sağlamalıdır.



Bu durumda meslekî ve teknik öğretimde elemanların, 
sanayinin ileri teknolojik bilgi ve tecrübelerinden yararlana
bilmeleri sanayf-eğitim ilişkisinin geliştirilmesi ile mümkün 
olacaktır. Böylelikle işbaşında, üretime yönelik olarak teknik 
bilgi ve tecrübenin gelişmesi sonucu verimlilik artacak, iler
deki dönemler için, insangücü-eğitim-üretim arasında kurulacak 
sağlıklı ilişkinin koordineli olarak geliştirilmesi, verimlilik 
artışına ve istihdam yaratmaya imkân tanıyacaktır. Bunun için 
de ülke şartları ve teknolojik gelişmelere uygun eğitim program
larının hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Programların hazır
lanmasında, önceki hazırlık çalışmaları aşamasında, sanayinin ne 
tip teknik nitelikte elemana ihtiyacı olduğunu, eğitim müessese- 
lerinin ciddi bir şekilde takip etmesi ve ihtiyaçların tesbîti 
açısından bir sanayi envanter etüdünün yapılması ve bu çalışmala
rın sanayî ile işbirliği halinde geliştirilmesi önemlidir. Bunua 
için de mevcut insangücü arz ve stoku ciddi olarak tesbit edilme
lidir.

Sanayî kesimine hizmet götürecek Çıraklık Eğitimi 
Merkezlerinin sanayî sitelerinde ve işyerlerinin yoğun olduğu 
bölgelerde bir an önce kurularak, eğitimin çalışanlara yakın 
yerlerde yapılması sağlanmalıdır. Bu şekilde zaman kayıpları ön
lenecek ve eğitim özendirilecektir. Bu merkezlerde Monitör (ön
der işçi) eğitimi de sürdürülerek işyerleri veriminin artırılma
sı sağlanmalıdır.

İşyeri açma, işe girme ve meslekteki ilerlemelerin tir 
ehliyete bağlanması üretim ve kalite sorunlarının çözümü bakımından



gerekli bulunmaktadır. Bu »abaple her kademede görev alacakların 
Unvan, yetki ve sorumluluklarını belirleyecek Kanunun en kısa za
manda çıkarılmasında zarujft vardır.

Meslek ile ilgili tecrübenin iş içerisinde, teorik 
meslekî ve teknik bilgilerin ise,eğitim merkezlerinde verilmesi
ni amaçlayan meslekî ve teknik öğretimin değişik bir uygulama şek
li olan ve kendi sistemi içinde bir tür örgün öğretim olan çı
raklık eğitimi sisteminin benimsenerek yaygınlaştırılması ve 
2089 sayılı kanunun işler hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Meslekî ve teknik öğretim, iş alanlarına hizmet götü
ren bir sistem olduğundan, kararların bu eğitimin ürünlerinden 
yararlananlar ve ilgili olanlarca ortaklaşa verilmesi gerekir. 
Meslekî ve teknik öğretimin etkin olduğu işveren ve işçi kuru
luşları yetkililerinin görüşlerini de uygulamaya koyacak şekilde 
hukuki düzenlemelere gidilmelidir.

Mesleki öğretimde uygulanan stardartların, en az iş 
hayatında uygulanan standartları karşılaması, bu standartların 
izlenerek eğitim programlarına yansıtılması gereklidir. Her mes
lekte başarılı olunabilecek üretim yeterliklerin in belirlenmesi 
için iş standartları ve meslek analizi çalışmaları yapılmalıdır.

îş veriminin yükseltilmesinde, hizmet içi eğitim faa
liyetlerinin gereği ortadadır. Sanayide hizmet içi eğitim prog
ramlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev ve sorumluluk 
alacak Bakanlıkların ilgili birimi eri kesin olarak belirlenmelidir 
Bu programlar örgün, çıraklık ve yaygın öğretim olarak düşünülme
lidir.



4.3-7.Tarım ve Hizmetler kesiminde verimlilik s

Tarım kesiminde verimliliği arttırmak için, Uç yönden 
çaba harcanması düşünülmelidir.

1- Yeni üretim teknolojisi uygulamak,

2- Tarımda sermaye teşekkülünü ve yatırımları arttırmak,

3- Tarımsal kalkınmayı destekleyecek kurumsal ıslahatı 
yapmak,

\

Tarımda sermaye yatırımları teşvik edilirken, esasen ül
kede kıt bulunan bu kaynağın, ekonomik kalkınmanın her cephesinde, 
özellikle sanayileşmede gerekli olduğu, bu sebeple imkfinlar ölçü
sünde tasarruflu ve verimli kullanılması gerektiği hususu üzerin
de durulmalıdır.

Hizmet kesiminde verimlilik ise; hizmetin kalitesi ve 
hizmete yönelik araçların etkin kullanımı ile ilgili olduğundan, ted
birlerin buna göre alınması gerekmektedir.

4.3.8.Toplu İş Sözleşmeleri :

Toplu iş sözleşmelerinin belirli ölçü ve ilkelere da
yandırılması esas olmalıdır. Bu konuda; işçi işveren ilişkileri
nin geliştirilmesi ve toplu pazarlık düzeninin İlmî kriterlere 
dayandırılması maksadıyla, Millî Prodüktivite Merkezi'nce çalış
malar yapılarak "Verimlilik-Ücret-Fiat-Kapasite-lstihdam" ilişki-



lerinin tesbîti, izlenmesi ve yayınlanması, bu görüşmelerde yol 
gösterici bir faktör olacaktır.

KÎT'lerde toplu sözleşmeler Devlet adına tek elden yü
rütülmelidir.

İşçi ve işveren kesimi, iş değerlendirme ve teşvikli üc
ret sistemlerine yönelik reform hareketine geçmelidirler. Toplu söz
leşmelerde bu maksatla belirli ilkelerden hareket edilmelidir.

Toplu iş sözleşmesi sistemi içinde, grup sözleşmelerinin 
hazırlanması ve uygulanması, üzerinde önemle durulması gerekli bir 
konudur. Bu yolla belirli işkolları ya da benzer işletmeler arasın
da ücretlerin dengelenmesi imkân dahiline girecektir.

4.3.9.Sermayenin Etkin Kullanımı :

Ülkemizde işgücünün bol, buna karşılık sermayenin ve a- 
razinin kıt olması sebebiyle, makina, ya da arazi birimi başına 
üretimin (Verimliliğin) arttırılması, en az isçi başına üretimin veya 
emek verimliliğinin arttırılması kadar önemlidir. Özellikle emek 
maliyetinin sermaye ve malzeme maliyetlerine oranla düşük olduğu 
sanavî kollarında; hammadde ve yakıt tasarrufları veva makinaların 
daha iyi kullanılma imkânları üzerinde durulmalıdır.

Bu maksatla yalnızca işgücü verimliliği değil; üretimin, 
diğer unsurları olan makina, hammadde, akıt verimliliği konuları 
üzerinde önemle durulmalı, konu ile ilgili araştırmalar ve süreli 
yayınlar MPK’ce gerçekleştirilmelidir.
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Kıt olan sermayenin en etkin ve verimli kullanımını 
sağlamak bakımından; özellikle daha önce de sözU edilen sanayi' 
envanter etüdünün yapılmasına ihtiyaç vardır. Sermaye kaynakla
rından, boş kapasiteye imkân vermeyecek şekilde tam olarak isti
fâde edilmelidir.

Büyük yatırım harcamaları ile kurulmuş sınaî tesisle
rin verimli olarak işletilebilmesi için; üretimde ihtisaslaşma, 
teknik hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin 
iyi organize edilmesi gerekir. Bütün bu hedeflere ulaşılmasını 
temin maksadıyla, kuruluşlara gerekli eğitim ve danışmanlık hiz
metleri götürülmelidir.

4.3.10.Verimlilik-mİneviyat İlişkisi t

Verimliliği arttırmada üzerinde önemle durulması ge
rekli bir konu da çalışanların kâbiliyetlerinin bir takım araç
larla harekete geçirilerek mftneviyatlarınm yükseltilmesidir. 
Istekltağfl**, teşvik etme veya motivasyon araçları denilen bu 
araçlar, maddi ve mânevi araçlar olarak iki bölümde düşünülme
lidir. Ancak burada kasdedilen maddi (parasal) olmayan araçlar
dır ve daha ziyâde eğitimle ilgilidir.

Verimliliğin arttırılmasına yönelik tedbirler içerisin
de özel bir yere sahip olan eğitimin,yalnızca teknik bilgileri 
ihtiva eden bir yapıdan kurtarılarak, aosyo-psikolojik faktörle
ri de kapsayan bir vepıya kavuşturulmaaı sağlanmalıdır. Bu maksat
la, iş ahlâkını ve işe bağlılığı geliştirecek millî ve mânevi de-



ğerler ile, çalışanlar arasında karşılıklı saygı, sevgi ve 

dayanışmayı güçlendirecek, teşvik edici bir çalışma ortamının 

tesisine ve çalışanların işlerinden duydukları tatminin arttı

rılmasına imkân sağlayacak konuların isleneceği eğitim program

larına yer verilmelidir.

4.3.11.Sorumlu Kuruluş; Millî Prodüktivite Merkezi :

Verimliliğe ilişkin konularda sorumluluk yüklenebile 

cek kuruluşların başında Millî Prodüktivite Merkezi gelmektedir 

Adı geçen kurum, kuruluş kanunu ile kendisine verilen aşağıda 

ki görevleri yapmak durumundadır.

1- Yurt ekonomisinin verimlilik esaslarına uygun ola 

rak gelişmesine yarayacak tedbirleri araştırmak, bu tedbirlerin 

uygulamaya konulmasını sağlıyacak çalışmalarda bulunmak,

2- Resmİ ve özel sektördeki müessese ve işyerlerinde 

verimi arttıracak ve israfı önleyecek metodları tesbit etmek ve 

bunların uygulanma imkânlarını araştırmak, uygulamayı izleyerek 

gerekli tavsiyelerde bulunmak,

3- Verimlilik ile ilgili teknik yardımları sağlamak, 

gerekli eğitim ve danışmanlık çalışmalarında bulunmak,

4- Çeşitli araçlarla, verimi arttırıcı bilgileri ve 

modern metodları yaymak,



5- Devlet daireleri, resmi ve özel sektör işyerleri, 
işçi ve işveren teşekkülleri, meslek teşekkülleri, bilumum eği
tim ve öğretim kurumlan. Üniversiteler ve başka bilim kurumlan 
ve yabancı memleketlerde aynı maksatla kurulmuş teşekküller ile 
temas ve işbirliği sağlamak,

6- Makro seviyede verimliliğin ölçülmesi hususunda 
gerekli çalışmaları ve bu konu ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile 
işbirliğini gerçekleştirmek ve neticelerini yabancı memleketler
de elde edilen neticeler ile karşılaştırarak, belirli zamanlarda 
yayınlamak,

7- Verimlilik ile ilgili dernekler kurulmasını teşvik 
etmek, kurulan dernekler ile temas ve işbirliği sağlamak...

Milli Prodüktivite Merkezi'nin bu görevlerini tam 
ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi ve bu konuların 
çözümünde önderlik yapabilmesi için,yeniden teşkilâtlanarak, 
imkânlarının ve etkinliğinin arttırılması ve gündemde olan Ku
ruluş Kanunu değişikliğinin bir an önce gerçekleştirilmesi ge
rekli gör(iımİktedİr.



ÇALIŞMA

İSTATİSTİKLERİ



GİRİŞ :

Bu bölümde çalışma hayatı ile ilgili olarak Ülkemizde ne tur 
verilere ihtiyaç duyulduğu, bu verilerden hangilerinin mevcut olduğu, 
dış ülkelerde bu konuda hangi istatistiklerin derlendiği; verılern 
toplanması, analizi ve istifadeye sunulması ile görevli kuruluşlar 
ve bunları kullanan araştırıcı ve uygulayıcı kuruluş çalışmaları in
celenmiştir.

Yine bu bölümde halen derlenmekte olan verilerin yeterlilik 
derecesi, derlenecek verilerin neler olması gerektiği ve bu verile
rin hangi kuruluşlarca toplanmasının uygun olacağı hususları üzerin
de durulmuştur.

Çalışmada, Devlet İstatistik Enstitüsü, Çalışma Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi, 
Ünekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Iş ve işçi Bulma Kurumu, 
Türk-İş, Türkiye İş Veren Sendikaları Konfederasyonu, Yüksek Haken 
Kurulu, Bağ-Kur gibi kuruluşların ellerinde bulunan istatistiki ma
hiyette ya da kayıt niteliğindeki veriler gözden geçirilmiştir.

Bilindiği üzere, 51 Sayılı Kanunun 26. maddesi; Türkiye'de is
tatistik toplama görevini "Devlet İstatistik Enstitusu'ne" vermiş
tir.



Bu sebeple halen istatistik derleme faaliyetlerini yürüten 
veya yürütmeyi düşünen kurumlar ile,komisyonca istatistik derleme 
görevi üstlenmeleri uygun görülen kurumların, hu çalışmalarında, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün koordinatör olarak görev »İmasında 
zaruret vardır..

1- İSTATİSTİKLER

1.1- İNSANGÜCÜ-İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İnsangücü, istihdam ve işsizlikle ilgili çeşitli ista
tistik! veriler, dış ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sayımlar ve. 
anketler yoluyla derlenmektedir.

Ancak ülkemizde verilerin derleme periyodları uzun za
man aralıklarına dayandığından, bu tür veriler büyük gecikmeler
le elde edilebilmekte ve konu ile ilgili olarak yapılacak araştırma 
ve uygulama çalışmaları ile plân ve programlarda kullanılabilme 
şansı zayıflamaktadır.

Ülkemizde insangücü, istihdam ve işsizlikle ilgili ve
rilerin bütünü ile derlendiği çalışma, Genel Nüfus Sayımlarıdır.An
cak bu sayımlar, Cumhuriyet'in kurulduğu yıldan beri tam sayım şek
linde uygulanmakta olduğundan, bir yandan değerlendirilmesi çok uzun 
zaman almakta, öte yandan çok sayıda sayım memuruna ihtiyaç göster
mekte ve bu sayıda nitelikli personel istihdamı mümkün olmadığından» 
güvenilir, ayrıntılı bilgi derlenmesinde güçlüklerle karşılaşılmak
tadır.



Kullanılabilecek nitelikteki Nüfus Sayımları sonuçla
rının 3-5 yıl gibi uzun aralıklarla elde edilebildiği gözönünde 
bulundurulursa, 5 yıllık plân ve yıllık programlar ile diğer araş
tırmalarda bu bilgilerden neden etkin bir biçimde'yararlanılamadığı, 
daha kolay anlaşılabilecektir.

Bu sebeple Nüfus Sayımlarının uygulama yöntemlerinin 
kapsamının ve uygulama periyodlarının, Devlet İstatistik Ensti
tüsünce yeniden değerlendirilmesinde zaruret vardır.

Komisyon Nüfus Sayımlarının daha uzun aralıklarla (Ter
cihan 10 yıl) ve örnekleme yöntemiyle uygulanması ve daha detaylı 
veri derlenmesinin faydalı olacağı görüşündedir.

Ara yıllar geliştirilecek projeksiyonlarla ve istatis- 
tikî diğer yöntemlerle kapatılabileceğinden bilgi açısından büyük 
bir boşluk yaratmayacaktır.

Bu şekilde Enstitünün, emek-makina-teçhizat imkânlarını 
diğer teknik yöntemlerle daha kısa sürede güncel bilgi derleyebile
ceği alanlara kaydırmak mümkün olacaktır.

İstihdam ve işsizlik konusunda bilgi derlemenin diğer 
bir şekli de Hanehalkı İşgücü Anketleri.'dir. Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafından son olarak 1969 yılında uygulanan Hanehalkı 
İşgücü Anketi 1982 yılında yeniden uygulamaya konulmuştur. Ancak bu 
anketin coğrafi kapsamı 10.000 ve daha fazla nüfuslu yerleşim yerle
ridir. Oysa bu konuda ülke çapında bilgi sağlamak için uygulamanın



en a2 2.000'in üzerindeki Kırsal Yerleşim Yerlerini de kapsayacak 
bir biçimde genişletilmesi şarttır. Aynı şekilde anketin uygulama 
periyodunu da yılda en az iki defa uygulama yapmak üzere gözden 
geçirmekte yarar bulunmaktadır,

İstihdam konusunda bilgi derlenebilecek bir başka yön
den de Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımları ve Yıllık Anketlerdir.

Devlet İstatistik Enstitüsü on yılda bir uyguladığı 
"Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımları " ile diğer bilgiler yanında 
tüm sektörlerdeki işyeri sayılarını ve bu işyerlerindeki istihdamı 
da tesbit etmeye çalışmaktadır.

Bu sayım, on yılda bir yapılması ve bazı sektörlerde 
detay bilgi alınmaması sebebiyle Enstitüce yeniden değerlendir
meye alınmalıdır.

Devlet İstatistik Enstitüsü*nün ülkemizde bir milyona 
yaklaşan işyerinde Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımını tam sayım 
ve detaylı bilgi temin edecek bir şekilde uygulaması bugünkü im
kânları ile mümkün görülmemektedir.

Bu konuda da örnekleme yöntemi kullanılarak yıllık an
ketler aracılığı ile bilgi derlemenin uygun olacağı düşünülmek
tedir. Ne varki örnekleme yönteminin uygulanabilmesi de elde mev
cut bir çerçevenin Bürekli bir biçimde muhafazasını ve şartlara 
göre geliştirilmesini gerektirmektedir.



Devlet İstatistik Enstitüsü teşkilât olarak ülke ça
pında yaygın olmadığından, tüm yerleşim yerlerinde mevcut işyer
lerinin sektörler itibariyle kayıtlarını tutmak ve bunları sürek
li bir şekilde takip etmek imkânına saiıip değildir.

Ancak mahâlli idâre sınırları içinde açılan ve kapanan 
bütün işyerlerinin, belediyelerle çeşitli sebeplerle direk ilişki 
içinde bulunması, gerektiğinden ve mevcut Bakanlık kuruluşları için
de İçişleri Bakanlığına bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü be
lediyelerle en .yakın ilişki içinde bulunan kuruluş olarak görüldü
ğünden, bu Genel Müdürlüğün kayıt düzeninin sağlanması açısından 
etkin olabileceği düşünülmektedir.

Kaldı ki, Belediyelerin gelirleri ile ilgili olarak ya
pacakları çalışmalarda, bu işyerlerinin konumları ve iktisadi faa
liyet kolları itibariyle bilinmesinde zorunluluk da bulunmaktadır.

Konu diğer bir yönüyle, Maliye Bakanlığı'nı da çok yakın
dan ilgilendirmektedir. Tüm sektörlerdeki işyerleri, bir taraftan 
sahiplerinin götürü yada gerçek usulde vergi mükellefi olmaları ve 
diğer taraftan bu işyerlerinde çalışan kişilerimde jcellr verdisi 
mükellefi olmaları sebebiyle, Bakanlık'ça yakından takibedilmek 
durumundadır. Bu takip sağlanabildiği takdirde kurumlar vergisi, 
gelir vergisi tarh ve tahsilatı konusunda Bakanlığın daha etkin 
bir şekilde çalışması da sağlanabilecektir.



Bütün bu sebeplerle konuya gerçekçi bir çözüm, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca geliştirilecek 3-5 yıllık bir 
master Plân ve Proje ile, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
S. S. Yardım Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur 
Genel Müdürlüğü ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sorumluluğunda, 
Devlet İstatistik Enstitüsü ve diğer ilgili kuruluşların işbir
liğinde bulunmalarıyla mümkün olacaktır.

Bu şekilde Devlet İstatistik Enstitü'sünün örnek işyer
lerinde, istihdam ve diğer konulara ilişkin olarak küçük çaplı 
yıllık anketler uygulaması mümkün görülmektedir.

Devlet Personel Dairesi'nce iki yılda bir yapılan ve 
Devlet Sektöründe 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabî ola
rak çalışanların çeşitli niteliklere göre ayrımını gösteren ça
lışmalar, ise; derleme, istatistik tekniği, yayında toplama tekniği, 
uygulama zamanı sıklığı ve kapsam açısından yetersiz kalmaktadır.

Bu çalışmanın uygulama sıklığı yılda en az bir defa 
olmalıdır. Devlet kesiminde bulunan Kurumlar 657 Sayılı Kanuna 
tabî fiili olarak çalışan tüm personelini her yılın 6. ayının 
sonunda, istenilen nitelikler itibariyle Devlet Personel Dairesi
ne bildirmelidir.

Devlet Personel Dairesi’nin Devlet İstatistik Entitusu 
ve Maliye Bakanlığı ile istatistik tekniği ve mali imkânlar açı
sından yakın bir işbirliği içerisinde bulunmasında ve bir "Memur 
Kütüğü" oluşturabilmek için mevcut imkânlarını geliştirmesinde 
sayılamayacak faydalar vardır.
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feu konuda alınabilecek en etkili tedbir 657 Sayı'r - 
lı Kanuna tâbi tüm personel için geliştirilecek standart memur 
sicil kartıoLuşturmak' olacaktır. Bu sicil kartının şekli ve uygu
lanmasının kanunlaştırılması konuya süratle çözüm getirecektir.

Özellikle yeni memur alımında merkezi bir sisteme gidi
şin söz konusu olduğu bu dönemde, çalışan personelin çeşitli nitelik 
lerine ilişkin böyle bir kütük oluşturulmasında zaruret vardır.

Bu kütük tesis edilebildiği takdirde, kurumlarda istih
dam edilen personel çeşitli nitelikleri itibariyle sayısal olarak 
belirlenebileceğinden, istihdam fazlası veya açığı kolaylıkla ta
kip edilebilecektir.

Bu yolla hizmet süreleri itibariyle hangi yılda ne ka
dar memurun emeklilik hakkını kazanabileceğide görülebilecek ve 
Hükümetlerin memur istihdamı konusunda izleyecekleri politikalara 
da ışık tutulmuş olacaktır.

Bu çalışmalarla 657 Sayılı Kanun'a tabi personelin dere
ce, kadro ve unvanlar itibariyle belirlenebilmesi hâlinde, bütçe 
yönünden halihazır ve gelecekteki yük ile memurlara yeni sağlana
cak imkânların kriterleri,afâkî olmaktan uzak ve gerçekçi bir bi
çimde tesbit edilebilecektir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak çalı
şan personele ait kadro istatistikleri de yeterli olmaktan uzaktır.



Bu konuda Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Devlet Personel Dairesi
nin elinde bulunan kadro rakamları birbirini tutmamakta, bu durum 
ise ilgili personel için alınabilecek kararlarda gelir ve gider 
araştırmalarında farklı rakamlar üzerinden değerlendirmeler yapıl
masına sebep olmaktadır.

Daha önceki bölümlerde oluşturulmasında zaruret görül
düğü açıklanan memur kütüğü ile ilgili olarak yapılacak çalışma
larda, yalnız halen çalışan memurların değil, kurumlar itibariyle 
mevcut kadroların da boş yada dolu oluşlarına ve diğer nitelikle
rine ilişkin olarak bilgi kayıtlarının tutulması gereklidir.

Bu şekilde mükerrer bilgi derleme konusunda yapılan 
çalışmaların ve farklı değerlendirmelerin önü alınmış olacaktır,

önekii Sandığı Genel Müdürlüğünün iştirakçilerine iliş
kin olarak, Kurum'ün imkân ve giderlerini sağlnklı va ileriye dönük 
bir biçimde pl&nlayacak süreklilik arzeden, gösterge niteliğinde 
istatistiki veriler bulunmamaktadır.

Bu konuda ihtiyaç duyulan bilgiler diğer kurumlardan 
talep edilmekte olup^halen emekli bulunan personelin meslekleri 
itibariyle iatatiatikl bilgiler de bilinememekte ve bu konu geri 
hizmet pllnlaması açısından büyük bir eksiklik yaratmaktadır.Konu 
ile ilgili olarak alınabilecek tedbirler açısından, İçişleri Ba
kanlığı ile öneki i Sandığı Genel Müdürlüğünün işbirliği içerisinde 
çalışma yapması zorunlu görülmektedir.



Sosyal Sigortalar Kurumu'mın halen derlemekte olduğu 
istatistikler, kendi ihtiyaçlarına dönük olup, daha çok sayısal 
bir nitelik arzetmektedir.

İş Kanunu’na tâbi olan sigorta kapsamındaki işyerleri 
sayısı ve buralarda çalışan sigortalı işçi sayısı, prime esas 
günlük ortalama kazançlar ve prim ödeme gün sayıları bilinmek
tedir. Personele yapılan ödemeler Sosyal Sigortalar Kurum 'nun 
bildirgelerinde tam olarak görülemediği gibi, 506 Sayılı Kanun 
kapsamında bulunanlar, iş kanunları kapsamında çalışanların bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Oysa; tüm çalışanların dağılımlarını 
görmek ve pl&nlarm bu tabloya göre hazırlanması, daha gerçekçi 
olacaktır.

Çalışanların durumu ile ilgili olarak öğrenilmesi gerekli 
bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

I) Çalışanların Sayısı

Çıraklar İşçiler (X) Teknik Personel

II) Çalışanların cinsiyetlerine göre dağılımı

III) Çalışanların kıdemlerine göre dağılımı

IV) Çalışanların eğitim durumlarına göre dağılımı
V) .... yılında personel (XX) giriş-çıkışları, vardiya

sayısı ve çalışma süreleri :
1) .... yılında işe alman işçi sayısı 

(X) Büro işçileri dahil
(XX) Personel s İşçi, çıraklar ve teknik personel



2) .... yılında deneme süresi içinde işine son verilen 
işçi sayısı

3) .... yılında kendi isteği ile işten ayrılanlarm
sayısı

4) .... yılında toptan işçi çıkarma suretiyle işten 
ayrılanlarm sayısı

5) .... yılında diğer sebeplerle işten ayrılanlarm 
sayısı (1475 Sayılı İş Kanunu'nun 13, 17, I ve III, 17, II, 
Askerlik, Malüllük, Emeklilik ve Ölüm)

6) .... yılında kaç iş saati (İşçi X saat) fazla çalışma 
yapıldığı, ve.bu çalışma karşılığında ödenen ücretin ne kadar zamlı 
olduğu,

A) Normal gün B) Hafta tatili C) Genel tatil
7) İşyerinde kaç vardiye yapılmaktadır?
8) İşyerinde normal çalışma süresi nedir?

Haftada ...Gün, Haftada ....Saat ...........  Büro :
Fabrika :

VI) İşçilerin ne kadarının-evli olduğu.
1) Evli işçilerden eşleri ücret karşılığı bir işte 

çalışmıyanlarm oranı?
2) Evli işçilerden eşleri bir ücret karşılığı bir işte 

çalışanların oranı?

VII) Çalışanların mesleklere göre dağılımı

Kısacası; çalışan personelin çeşitli sosyo-ekonomik 
nitelikleri itibariyle bilinmesinde zaruret vardır.



Bu konuda derlenecek bilgilerle ilgili kuruluşlara, 

mâli ve İktisâdi hedefler açısından uzun vftdeli politikalar 

tesMt etme imkânı sağlanmış olacaktır.

Ancak meselenin, tek bir kuruluşun imkânları ile çö

zümlenebilmesi mümkün değildir.Bu konuda Devlet İstatistik Ens

titüsünün koordinatörlüğünde, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakan

lığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nm, sorumlu kuruluşlar olara/ 

işbirliğinde bulunmaları gerekmektedir.

Memurlar için daha önce teklif edilmiş bulunan sicil 

kartının işçiler içinde geliştirilmesi ve uygulamaya konulması 

hususu kanunlaştırılmalıdır.

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü,kendi üyeleri ve emeklileri 

hakkında çeşitli veriler derlemekte, ancak bunu d1 İt iç uz ol kı

lanıma tabı tutmaktadır.

Kurumun Bağ-Kur1 a u.ye olabilecek potansiyeli belirle

mede yapmış olduğu çalışmaları geliştirmesi, ileriye dönük plân

larına ışık göstermesi açısından yararlı görülmektedir.

Derlenecek istatistiklerin iktisadi faaliyet Kolları 

ve meslekler itibariyle karşılaştırılmasının açıklıkla belirlen

mesi ve potansiyel kaynak konusunda göstergeli olması gereklidir.



Bu sebeple Kurum'un Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri 
ve Devlet İstatistik Enstitüsü ile sürdürdüğü işbirliğini ge
liştirmesi gerekmektedir.

2654 Sayılı Kanun ile Bağ-Kur kapsamına alınan gelir 
vergisi mükelleflerini belirlemek maksadıyla Bağ-Kur Genel Mü
dürlüğünün Maliye Bakanlığı ile yakın ilişki içinde bulunması 
uygun olacaktır. Bu ilişkinin Çerçevesini devreye İçişleri Ba
kanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye 
Odalar Birliğini sokmak suretiyle genişletmek ve Devlet İstatis
tik Enstitüsünün koordinatörlüğünde vergi mükelleflerinin kayna
ğı olan işyerlerini bir bütün halinde tesbît edip, zamanında ve 
sürekli olarak takip etmek mümkün görülmektedir.

Aynı şekilde 1983 yılında sosyal güvenlik kapsamı içine 
alınması plânlanmış bulunan tarım kesiminde, mevcut işletmelerde 
kendi nâm ve hesabına çalışanların tesbıtinde Bağ-Kur Genel Mü
dürlüğü açısından zaruret vardır. Bu kesimdeki mevcut işletmele
rin tesbîtini ve günü gününe tâkibini temin etmek maksadıyla 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Teknik Ziraat Müdürlükleri, Bağ-Kur 
Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği ve Mahalli Teşkilâtları 
ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Devlet İstatistik Enstitüsü'nun 
işbirliği halinde çalışmalarında ve bu maksatla bir proje geliş
tirilmesinde, geleceğe dönük olarak sayılamayacak faydalar mev
cuttur.



Çalışma Bakanlığı, iş hayatına ilişkin olarak 14/5 
Sayılı İş Kanununa tâbi İşyerleri ve işçi sayıları, 5983 Sayılı 
Basın İş Kanununa tâbi işyerleri ve işçi sayıları ve 854 Sayılı 
Deniz İş Kanununa tâbi çaılışanların istatistiklerini derlemektedi

Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun derle
diği bilgiler arasında farklılıklar görülmektedir.

Bir yandan kaynak israfını önlemek, bir yandan da sıh
hatli ve güvenilir tek bir rakamın kullanılabilmesini sağlama! 
üzere iki kurum arasında işbirliğine gidilmesi uygun olacaktır.

Bu işbirliğinin sağlanmasında Devlet İstatistik Ens
titüsü koordinatörlük görevini üstlenmelidir.

İş ve İşçi Bulma Kurumu aylık ve yıllık olarak açık 
işler, işe yerleştirmeler ve iş talepleri ile ilgili verileri 
derlemektedir. Yapılan çalışmalar istatistik teknik ve yöntem
leri açısından, derleme nre yayın olarak mutlak surette gözden 
geçirilmelidir.

Bu konuda da D'evlet İstatistik institüsü'ne koordina
törlük görevi verilmelidir. Kurum *un yurt düzeyindeki teşkilât
lanması gözden geçirildiğinde, halen derlediği verilere oranla 
çok daha tafsilatlı ve kullanışlı veriler derleyebileceği gö
rülmektedir. Kısacası, g;erek açık işler, gerek yurt içi ve yurt 
dışı işe yerleştirmeler konusunda. Is ve İşçi Bulma Kurumu'nun 
etkinliğe kavuşturulması ve daha saflıklı istatistikler derlen
mesi saklanmalıdır.



Özellikle yurt içi ve yurt dışı işe yerleştirmelerde 
belli süreler önce İş ve İşçi 3ulma Kurumuna müracaat etmiş per
sonele belli bir sıra içinde öncelik tanınması ve bu sıranın be
lirli esaslar çerçevesinde mutlaka uygulanması için kuruma yet
ki verilmesi halinde,daha adil bir uygulamaya imkân sağlanmış 
olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalardan da görüldüğü gibi, iş kanun
larına tabi olarak istihdam edilen personel hakkında sağlıklı ve
riler mevcut değildir. Bu durum Beş Yıllık Plân, yıllık program
lar ve diğer araştırma ve geliştirme projeleri ile ilgili olarak 
sağlıklı politikaların tâkibine imkân vermemektedir.

1.2. ÜCRET İSTATİSTİKLERİ

Ücret konusunda Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO) 

nun tavsiyelerine uygun bir şekilde genel bir ücret serisine 
gidilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması uygun olacaktır.

657 Sayılı Kanuna tâbi personelin çıplak ücretleri ve 
diğer yan ödemelerle birlikte ele geçen net ücretlerini gösterir 
veriler, Maliye Bakanlığı kayıtlarında mevcuttur.

Ancak 657 Sayılı Kanuna bağlı olarak çalışan personel
den, K.İ.T.'ler ve benzeri bazı kurumlarda bulunanlara ikramiye 
ve benzeri ayrıcalıklı ödemelerin yapılması sebebiyle ortaya çı
kan farklı ücretler konusunda, yeterli istatistikler bulunmamak
tadır.



Aynı şekilde memur kesimine hizmet sınıfı veya yapı
lan işin niteliği gözönünde bulundurularak yapılan ödemeler de, 
bu konuda yapılabilecek ücret araştırmalarını etkileyebilecek 
farklılıkların doğmasına sebep olmaktadır.

Hatta aynı mahiyetteki hizmetlerde, aynı görev Un
vanları ile aynı hizmet sınıfında görev yapan idareci perso
nele, (atölye, fabrika ve benzeri gibi farklı ödemeleri gerek
tirebilecek yerler dışında) işin önemi ve maiyetinde çalışan 
personel sayısına bakılmaksızın; Bakanlık, Müsteşarlık, Genel 
Müdürlük ve Başkanlıklardaki idarecilere, farklı ücretlerin çe
şitli kararname ve benzeri yollarla ödenmesine çalışılması,üc
ret sistemindeki dengeyi bozmakta ve bu konuda sağlıklı istatis
tik! veri derlenmesini büyük ölçüde güçleştirmektedir.

Başka bir deyişle; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu1 
na tabi olarak çalışanlara, çok çeşitli adlar altında çeşitli 
oranlarda yan ödeme yapılmış olması, bu konuda sıhhatli ücret 
istatistikleri derlenmesine mâni olmaktadır.

Hizmet sınıfları ve bulundukları dereceler üzerinden, 
devlet memurlarına belli yüzdelerle yan ödeme verilmesi halinde, 
bu konuda bir yandan çok ayrıcalıklı durumların ortadan kalkması
na öte yandan da daha sıhhatli ücret istatistikleri derlenmesine 
imkân sağlanmış olacaktır.



Ücretlerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar sıra

sında kurumlar m yeterince görüşleri alınmamakta yada alınan 

görüşler ağırlıklı bir biçimde değerlendirilmemektedir. Konu 

âdeta bazı kurumların etkinliklerini sürdürdükleri, bazı ku- 

rumların ise sürekli olarak devreye giremedikleri bir ortamda 

cereyan etmekte ve farklı değerlendirmelere müsâît bir çerçeve 

oluşmaktadır.

Bütün bu sebeplerle vasıflı personel, ücret farklı

lıkları yüzünden bazı kurumlarda toplanmakta, bu durum acilen 

ve günü gününe çalışması zorunlu olan diğer bazı kurumlarda, 

personel açığına yol açmakta ve dolayısıyla işin niteliğini 

olumsuz yönde etkilemektedir.

Netice olarak, 657 Sayılı Kanun'a tâbi Devlet Mannrlanna 

yapılacak .ücret -re ek öde meler in neler olabileceğini tesbitte, kuruluşlar 

arası koordinasyonu sağlayacak, her türlü etkiden uzak ve bağım

sız çalışma yürütebilecek bir kurulun görevlendirilmesi ve ge

reksiz farklılaşmaların önlenerek, zorunlu farklılaşmaların 

muhafazası suretiyle sağlıklı istatistik! verilerin derlenmesi

ne imkân sağlamak mümkün görülmektedir. Bu konuda kesin ve sağ

lıklı veriler elde edebilmenin bir başka etkin yolu da, çeşitli 

adlar altında memurlara yapılan ödemelerin maaşlarla birleştiri

lerek yapılmasıdır.

Kurumların yeniden organizasyonu maksadıyla hâlen 

yürütülmekte olan çalışmada, kurum içi görevlere verilen Un

vanlar, yapılan iş, çalışan personel ve diğer hususlar dikkatle 

değerlendirmeye tabi tutularak, standart bir hâle getirilmelidir.
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İş kanunlarına göre çalışanların ücretleri ile ilgili 
veriler çeşitli kuruluşlarca derlenmesine rağmen, bu veriler ye
tersiz kalmaktadır.Bu konuda D.İ.E. , Çalışma Bakanlığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Türk-İş ve TİSK yakın bir işbirliği içinde 
bulunmalıdır.

Ayrıca, tarım işçilerinin ücretleri için Tarım Bakan
lığı ve Teknik Ziraat Müdürlükleri kanalıyla işletme tanımına 
giren küçük ve büyük işletmelerden bilgi derlenmelidir. Bu konu
da D.İ.E ve D. P. T. ile koordineli bir çalışmaya girilmelidir.

Devlet İstatistik Enstitüsü 1979 yılından itibaren 
Devlet Sektöründe 20 ve daha fazla, Özel Sektörde ise, 100 ve 
daha fazla personel çalıştıran imalât sanayi işyerlerinde ücret 
istatistikleri anketi uygulamaktadır.

İşyerlerinde çalışan çeşitli nitelikteki personel 
için ayrı ayrı bilgi istenen bu ankette, bazı işyerlerinin 
eksik bilgi vermeleri veya bazı işyerlerinin hiç cevap verme
meleri sebebiyle derlenen ücretler yanıltıcı olmaktadır, sebep
le işyerlerinin anketlere zamanında ve doğru cevap vermeleri 
sağlanmalı, aksi hareket edenler hakkında etkin müeyyideler 
uygulanmalıdır.

Ücret İstatistikleri Anketinin kapsamının genişletil
mesi için, işyerlerinin durumunun yeniden gözden geçirilmesiyle 
Devlet Sektöründe bulunan imalât sanayi işyerlerinin tamamının,



Özel sektöre ait imalat sanayi işyerlerinin ise,en az bu 

sanayi kolunda çalışan personelin $ 80'ini kapsayacak şe

kilde tesbiti ile,bu işyerlerinde anketin yılda bir defa 

uygulanması sağlanmalıdır. Diğer taraftan anket kapsamı;

Hizmet, Ticaret vb. gibi diğer sektörleri de içerecek bir 

şekilde genişletilmelidir.

Bu suretle ücret artışlarını ve bunların oranlarını 

belirleyecek göstergeli ücret indekslerinin, D.İ.E. tarafından 

başlatılması mümkün olabilecektir.

Aynı şekilde, ücretlilerin geçimi ile yakından il

gili olan ev kiralarına ilişkin kira indeksinin, yine D.İ.E. 

tarafından gerçekleştirilmesi için gereken tedbirler alınma

lıdır.

İndekslerdeki değişmelere bağlı olarak,çalışan ke

sime sağlanabilecek imkânların tesbiti için Devlet İstatistik 

Enstitüsünün bağlı bulunduğu Bakanın Başkanlığında, İşçi-İşve- 

ren ve Devlet kesiminden oluşan bir "Geçinme İndeksi Danışma 

Komitesi" kurulmalıdır. Bu konuda kurulacak komitede, sözü edi

len kuruluşların temsilcilerinin istatistikçi olmasında zaruret 

vardır.

Bu kurulun yapacağı gerçekçi değerlendirmeler, çalı

şan kesime sağlanacak imkânların belirlenmesi, spekülasyonla

rın önlenmesi ve farklı indekslerin farklı yorumlarını gider

mesi bakımından faydalı olacaktır.



Bu durum, ücret, fiyat ilişkilerinin de politikala
ra yansımasına imkân sağlayacaktır.

Sosyal Sigortalar Kurumu, daha ziyade Kurumun ken
di ihtiyacı için, sigortalı olarak çalışanların kazançları 
ile ilgili veri derlemektedir.

Yalnız S.S. Kurumunun verileri gerçek kazancı değil 
prime esas kazancı göstermektedir. Kurunf'unbundan sonra yapa
cağı çalışmalarını,Kanunda yapılacak gerekli değişikliklerle 
gerçek ücrete dönüştürmesi sağlanmalıdır. (X)

Ayrıca Kurum ün yayınları ıslah edilerek, çalışanlar
la ilgili daha nitelikli veriler derleme yoluna gidilmeli ve 
bu konuda D.İ.E. ile yakın bir işbirliğine girilmelidir.

Yine ücretlerde, mod ve medyan ortalama alt ve üst 
ücret gruplarını belirleyecek çalışmaların yapılması gerekli 
görülmekt ed ir.

Gelir Vergisi Kanunu'rum 94. maddesi gereğince iş- 
verenlerce Maliye Bakanlığına bağlı Vergi dairelerine 3 ayda 
bir verilen ve işyerlerinde çalışan sigortalılardan kesilen 
gelir vergisini aylık olarak gösteren Muhtasar Beyanmameleriln d* 
çalışanlara yapılan ücret ödemelerini aylık olarak gösterebile
cek bir düzenlenmeye tâbi tutulmasında zorunluluk bulunmaktadır.

(X) Sosyal Sigortalar Kurumu yetkililerinin aleyhte görüşüne 
rağmen bu pargraf konulmuştur.



Bu değişikliğin Devlet İstatistik Enstitüsünün koordina
törlüğünde, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte ya
pılması gereklidir. Bu şekilde, ücretle ilgili yeni bir istatistik 
kaynağı yaratılmış olacak ve bilgi derlemede beyandan gelen hatalar
büyük ölçüde giderilebilecektir.

1.3- İ? BARISI İSTATİSTİKLERİ

1.3.1- SENDİKAL FAALİYETLERLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER

İşçi-İşveren sendikaları ve bunların sahip oldukları 
üye sayılarına ilişkin istatistik! veriler, Çalışma Bakanlığımca ilk 
olarak 1970 yılında derlenmeye başlanmıştır.

1970 yılından önce sendikalar üye sayılarını Çalış
ma Bakanlığı*0 bildirmekle yükümlü değillerdi. 274 sayılı Kanun'un 
9. maddesine 1970 yılında 1317 sayılı Kanunla eklenen 5. bent hükmü, 
sendikalara üye sayılarını her yılbaşı itibariyle, Çalışma Bakanlığı
na bildirmeleri konusunda bir yükümlülük getirmiştir.

Bugüne kadar uygulamada işveren ve işçi sendikala
rınca Bakanlığa yapılması zorunlu olan bildirimlere, yeterince özen 
gösterilmemiştir. Bu sebeple kamuoyuna sunulan verilerin güvenilir
liği zaman zaman tartışma konusu olmuştur.

Ancak 198? Anayasamızda yer aldığı şekli ile, işçi
lerin ve işverenlerin aynı zamanda birden fazla sendikaya üye olama
maları, işçi sendikalarının üye sayıları toplamının, Türkiye'deki



sendikalı işçi sayıları toplamını vermesi neticesini doğuracaktır.

Diğer taraftan kapanan ve kurulan sendikaların Ça- 
.lışma Bakanlığına bildirilmesi gereği de, istatistiki açıdan önem 
kazanmaktadır.

Bugün tam güvenilir olmasa da; sendika sayıları, 
bunların üye sayıları, Türkiye çapında faaliyette bulunan sendika
lar, mahalli sendikalar, işkolları itibariyle sendikalar ve sendi
kalı işçiler vb. veriler mevcuttur. İllere göre ve işkollarına gö
re ücret, işçinin yaptığı işe göre ücret ile, idari ve teknik hiz
metlerde çalışan üyeler ayırımında ücret istatistiklerinin de der
lenmesi gerekmektedir. Sendikaların ücret konusunda istatistik* ve
rilere sahip olmaları, adâletli (dengeli) bir ücret politikasının da 
oluşmasını sağlayacaktır.

Sendikal istatistiklere ait veriler, Çalışma Bakan
lığı tarafından derlenmelidir. D.İ.E., Çalışma Bakanlığı, İşçi ve 
İşveren sendikaları üyelerinden oluşacak bir grubun hazırlayacağı 
form, sendikalarca üye sayısında değişiklik olduğu an doldurularak 
ve aylık olarak Çalışma Bakanlığına gönderilmeli ve daha sonra bu 
verilerin değerlendirilmek üzere D.İ. E. ne aktarılması sağlanmalıdır.

İşçi ve İşveren sendikalarının dağılımı, işkolları 
itabariyle kapsadığı işçi sayıları, merkez ve taşra teşkilfttlarını 
kapsar bir biçimde ele alınarak değerlendirilmeli ve yayınlanmalıdır.



1.3.?- TOPLU SÖZLESME İSTATİSTİKLERİ.

İmzalanan toplu iş sözleşmeleri ile ilgili sayısal 
ve ücrete ilişkin bilgiler, Çalışma Bakanlığı'na bağlı Bölge Çalışma 
Müdürlükleri kanalıyla Çalışma Bakanlığı'na gönderilmektedir. Ancak 
bu bilgiler zamanında Çalışma Bakanlığı'na intikâl etmemekte veya 
intikâl eden toplu sözleşmelerde, bilhassa ücretlerde çeşitli tutar, 
siziıklar görülmektedir.

Bu sebeple Çalışma Bakanlığınca hazırlanan toplu 
sözleşme sicil fişinin, D.T.E. ile işbirliği yapılarak ıslah edil
mesi gereklidir.

Ayrıca yenilenen toplu iş sözleşmeleriyle ilgili 
bilgilerin en kısa zamanda değerlendirilmesi için, Çalışma Bakan
lığı 'nm etkin rol oynaması ve imzalanan Toplu İş Sözleşmelerinin 
bir kopyasının D.İ E.'ne gönderilmesi sağlanmalıdır. Çalışma Bakan
lığı, bugünkü makina kapasitesi ve çalışma imkânları ile,bu bilgi
leri değerlendirmekten uzaktır. Ayrıca bu bilgilerin yıl sonunda 
değil toplu Sözleşme imzalandığı anda D. İ.E.1 ne gönderilmesi gerek
lidir.

Aynı şekilde, Yüksek Hakem Kurulunun elinde bulunan 
toplz-' Sözleşmeler ile ilgili metin ve kartların birer kopyası da 
D.İ.E. ne gönderilmeli, Yüksek Hakem Kurulu çalışmalarından sonra



kurumun alacağı yeni şekil dikkate alınarak, toplu Sözleşme metin
lerinin bir kopyasının D.İ.E. ne gönderilmesi için gerekli hukukî 
düzenlemeler yapılmalıdır. İş kanunları, grev, lokavt ve toplu söz
leşmelerle ilgili kanunlarda sağlıklı istatistikî veri derlemeye 
irnkfin sağlayacak hükümlerin bulunmasında zaruret vardır.

1.3.3- GREV VE LOKAVT İSTATİSTİKLERİ

Grev ve Lokavtlarla ilgili bilgiler bazı kuruluş
larca derlenmesine rağmen, bu verilerde bir takım farklılıklar gö
rülmektedir.

Bu sebeple D.İ.E. koordinatörlüğünde Çalışma Ba
kanlığı, Türk-İş ve T İ.S.K. yetkililerince grev ve lokavt için 
bir form geliştirilmelidir.Bu formların birer kopyasının grev ve 
lokavt başladığı anda Bölge Çalışma Müdürlükleri'nce doldurularak 
Çalışma Bakanlığına gönderilmesi ve değerlendirilmek üzere Çalışma 
Bakanlığınca Devlet İstatistik Enstitüsüne aktarılması sağlanmalıdır.

Yine aynı şekilde grev veya lokavt bittiğinde bu 
formların doldurulması, en kısa zamanda değerlendirme yapma imkânı 
sağlayacaktır.

Geliştirilecek yeni formlara konulacak bir takım 
sorularla grev ve lokavtın sebepleri de açıkça görülebileceğinden, 
bu bilgilerin anında değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Bu konuda hazırlanacak kanunlara ve mevcut kanun
lara yeni bazı hükümlerin ilavesiyle, sıhhatli istatistiklerin der
lenmesine imkân sağlayacak bir sistemin oluşturulması zarureti vardır.



1.4- İS KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Devlet İstatistik Enstitüsü, 198i yılında uygulamış olduğu 

I98O Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımıyla bu konuda ilk defa bilgi 

derlemiştir.

İşyerlerine, I98O yılındaki iş kazası sayısı, iş kazasında 

sakat kalanların ve ölenlerin sayısı sorulmuştur. Bu sorular işye- 

rindeki tüm çalışanları kapsamaktadır. Sigortalı, sigortasız, erkek, 

kadın ve benzeri gibi niteliklerle ilgili bir ayrım yapılmamıştır. 

İşyerlerinin iş kazası ve meslek hastalıkları hakkında soru kâğıt

larına verdikleri bilgiler, resmi kayıtlara dayanmayıp beyan edilen 

bilgilerdir.

Sosyal Sigortalar Kurumu iş kazaları ve meslek hastalık

ları konusunda hayli geniş ve detaylı bilgi derlemektedir. Bunlar 

iş kazası, meslek hastalıkları, vaka sayıları, daimi iş görmezlik, 

ölüm gibi konuları ihtiva etmekte ve söz konusu bilgiler nitelik

lere göre tablolanmış bulunmaktadır.

Fakat burada yer alan bilgiler, Kurun/a intikal eden vak*a

lardır. Sigortasız çalışanlar hakkında bilgi olmadığı gibi, si

gortalılarla ilgili bir kısım vak'alarm da kuruma intikal etme

diği bir gerçektir.



657 Sayılı Kanun Statüsünde çalışanlarla ilgili sağlık 
istatistiklerinin ihtiyaca cevap verecek biçimde acilen düzenlene
bilmesi için D.İ.E. koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarca gerekli 
çalışmalara başlanmalıdır.

1.5- İSÇİLİK MALİYETİ VE VERİMLİLİKLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER 

1.5*1- İsçilik Mâliyeti :

Bir işletmede işçilik maliyetinin hesaplanabilme
si için, 1475 sayılı İş Kanunumuzfda "Bir kimseye bir iş karşılı
ğında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden 
ödenen meblağı kapsar" şeklinde tanımlanan ücretle birlikte gerekhiz 
met akitlerinde, gerekse toplu iş sözleşmelerinde öngörülmüş olan 
diğer ödeme ve sosyal yardımların bilinmesi gerekmektedir.

Ücretin ve diğer ödemelerin çeşitli şekillerde 
tasnifini yapmak mümkünse de, iş mevzuatımızda, hizmet akitlerin
de ve toplu iş sözleşmelerinde öngörülen ücret; işverenin işçi 
adına yaptığı sosyal sigorta ödemelerini, diğer ödeme ve sosyal 
yardımlara ilişkin kalemlerle, işçilik maliyetini hesaplarken 
birbirinden farklılık arzeden kalemlerin işgücü maliyeti içindeki 
payını gösterebilecek şekilde derlenebilir.

isçilik maliyetinin hesaplanmasından sonra bu
nun toplam mâliyet içindeki payının ölçülebilmesi için, "Gider 
kategorisi" olarak, hammadde, yardımcı madde ve diğer malzeme 
giderleri ile; faiz, kira, enerji, vergi, amortisman, menkul ve



gayrimenkul sigortaları ve diğer masrafların bilinmesi gerek
mektedir.

İşçilik maliyeti araştırmasının kapsam olarak, 
imalat sanayiinin kamu Ve özel sektör işyerlerinden örnek alı
nacak bir bölümünde yıllık olarak yapılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir.

1.5.2- Verimlilik

Uluslararası Çalışma Teşkilatı 110'nun 1953 
yılında yaptığı tanımlamaya göre "Verimlilik", sermaye, ham
madde kaynakları ve emek gibi üretim faktörlerinin "optimul 
miktarda" ürünü ve hizmetleri üretebilmesi için en etkin biçim
de koordine edilmesidir.

Bu tanımlamaya göre verimlilik; girdiler, yâni 
sermaye, hammedde ve emek ile çıktının,yâni üretilen mal ve hiz
met miktarı arasındaki ilişkinin, ölçülmesidir.

Verimlilik; emek, sermaye ve hammadde faktörle
rinin hepsi için ayrı ayrı veya birlikte ölçülebilirse de, "emek" 
cinsinden ölçülmesinden başlamak ve bunu işçilik maliyetinde ol
duğu gibi, imalSt sanayiinde, kamu ve özel sektörde, işyerlerinde! 
örnek alınacak bir bölümde yıllık olarak yapmak, konuların muh. 
tevası sebebiyle fayda sağlayacak ve böylece aynı soru kağıdından 
iki konu için de neticeye ulaşmayı mümkün kılacaktır.

tasyon. vs Kötûphsns

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Emek verimliliğinin ölçülmesine öncelik veril
mesinin diğer sebepleri, emeğin değer yaratan temel unsur olması, 
katma değerin önemli bir yüzdesini emek gelirinin teşkil etmesi 
ve hesaplanmasının kolay olmasıdır.

Emek verimliliği, bir işyerinde üretilen mal 
ve hizmetlerin, işçilik birimi başına düşen miktarıdır. Emek 
verimliliği fiziki büyüklükler ve katma değer üzerinden ölçü
lebilir. Ancak sektörlerdeki "ana mal" târifinin zorluğu, pi
yasada arz ve talepde meydana gelen dalgalanmalar, üretim mal
larının çeşitliliği ve bir malın üretiminden diğer bir malın 
üretimine geçiş gibi sebeplerle, emeğin fiziki verimliliğinin 
ölçülmesinde karşılaşılabilecek çeşitli güçlükler yüzünden,ve
rimliliğin ölçülmesine katma değerin alınmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir.

Bu konudaki çalışmalar yürütülürken, Ülkemiz1- 
in dış ülkelere göre bilgi kıtlığını en fazla duyduğu ve kamu 
oyunda spekülasyonların yoğunlaştığı hususların, işçilik mali
yetleri ve verimliliğe ilişkin olduğu gerçeği, gözden uzak tü- 
t ulmamalıdır.

1.6- SOSYAL GÜVENLİK İSTATİSTİKLERİ

Hangi sebeple olursa olsun çalışma hayatının geçici 
veya sürekli sona ermesine bağlı olarak düzenlenen istatistik
ler sosyal güvenlik istatistikleridir. Meselâ; hastalık, ihti
yarlık, analık... hallerinin birlikte getirdiği bütün iktisadi 
ve sosyal hadiseler, sosyal güvenliği ilgilendirir.



Ülkemizde sosyal güvenliğe olduğu gibi, sosyal güven
lik istatistiklerine de bir bütün olarak bakılmamaktadır.Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının faaliyetleri 
ile bazı sosyal yardımlar, sosyal güvenlik istatistikleri olarak, 
Devlet İstatistik Enstitüsü'nce neşredilmekte, ayrıca bu kuruluş
lar kendi istatistik yıllıklarını neşretmektedir. Bütün bu ista
tistiklerin genel olarak incelenmesi halinde şu noktaların önem 
taşıdığı tespit edilebilir:

A- Sosyal güvenlik sadece sosyal sigortalarla sağ
lanmaz. Türkiye'de de sosyal güvenliğin, sosyal sigortalar dı
şında kamu sosyal güvenlik harcamaları vasfında bazı vasıtaları 
vardır. İstatistiklerimiz maalesef bunlardan haberdar olmamıza 
imk&n vermemektedir. Bunun yanında sosyal sigorta vasfı taşıyan 
diğer kuruluşları da içine almamaktadır. Bu eksiklikler şöyle sı
ralanabil ir:

I

a- Türkiye istatistik yıllıklarında, Sosyal 
Güvenlik İstatistikleri bölümünde, sadece üç sosyal sigorta 
kuruluşumuz yer almıştır. Halbuki banka ve sigorta şirketleri
nin sistemimize dahil pek çok sandığı mevcuttun Bu sandıkların faa
liyetlerini de S.S.K.’nın faaliyetleri gibi takip etmek zarureti 
vardır. Çünkü bu sandıklara dahil olanlar, 506 Sayılı kanunun 
ilgili maddesi gereğince S.S.K. nın kapsamı dışında tutulmuşlar
dır. 0 halde sosyal güvenlikleri bu sandıklar yolu ile sağlanan 
insanlarla ilgili bilgilerin istatistiklerimizde yer almaması 
sosyal güvenlik istatistiklerimiz için büyük bir eksikliktir.
Kaldı ki bu insanların durumunu kendi sandıklarının neşriyatları 
yolu ile de takip etmek mümkün değildir. Çünkü sandıkların sayı
sı pek çok olup, neşriyatları ya yoktur veya elde etmek güçtür.



b- Sosyal sigortalarımızın bıraktığı boşluk

ları dolduran kamu sosyal güvenlik harcamalarımız hiç bir is

tatistikte, maalesef, gereği gibi yer almamaktadır.Devlet İs

tatistik Enstitüsü bu tür sosyal güvenlik müessese veya har

camalarından mutlaka haberdar olmak ve bunlarla ilgili verile

ri toplamak zorundadır. Bunları şöylece sıralayabiliriz :

aa_ 2022 sayılı kanuna göre ödenen aylıklar, 

burada yaşlılar ve sakatlar birbirinden ayrı olarak çeşitli açı

lardan tasnif edilmeli ve Türkiye İstatistik yıllıklarında yeri

ni almalıdır.

bb- 168'sayılı kanuna göre ödenen aylıklar: 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinde bulunan bu ödenek, Türkiye'deki 

vatanî hizmet tertibinden ödenen aylıklara benzer tam bir sos

yal güvenlik ödemesidir. Bugün hudutlarımız dışında olup Türk- 

lere meskûn bölgelerde Türk kültürüne hizmet etmiş ve bu yüzden 

muhtaç duruma düşürülmüş insanlar, nerede bulunurlarsa bulunsun

lar bu ödenekten aylık alırlar. Bunlarla ilgili hiç bir bilgi 

toplayamamaktayız. 1983 bütçesinde 10Ö milyon lira olan bu öde

neği, Devlet İstatistik Enstitüsünün, sosyal güvenlik istatistik

lerinin tamamlanması uğruna, takip etmesi gerekir.

cc- Vatani hizmet aylıkları, madalya aylık

ları ile birlikte verilmektedir.Bunların aynı fasıldan ödenme

lerine rağmen ayrı ayrı dökümlerini yapmakta yarar vardır.Kore 

Gazileri, İstiklâl Gazileri gibi.



çç- Yakın zamana kadar, Diyanet İşleri Baş
kanlığı bütçesinden "Müstehikkin-i İlmiye" ye ödenen aylıklar 
bulunmakta idi. İlmi bakımdan hak sahibi kabul edilmiş olan ve 
kendilerine aylık ödenen bu insanlar kaç kişi idi? Bu konuda da 
Devlet İstatistik Enstitüsünün geçmişe şâmil bilgi toplaması ge
rekir. Çünkü bu gün bu ödeme yapılmamaktadır.

dd_ Türk sosyal güvenlik sistemi içinde tah
sisi metoda dayalı sosyal güvenlik ödemeleri de vardır. Tütün 
Beyyie ikramiyeleri böyle bir ödemedir. Asker ailelerine ayrı
lan gelirler de bu gruba girer. Bunların da tespit ve neşredil
mesi icap eder.

c- Türkiye'de hizmete dönüştürülmek suretiyle 
sunulan sosyal güvenlik harcamaları da vardır. Bunların da tes
pit edilmesine çalışmak gerekmektedir. Halbuki şimdiye kadar 
bu alan üzerine hiç eğilinmemiştir. Bunları iki grupta topla
yabiliriz:

aa_ Mahalli İdarelerce yapılan harcamalar:
Bunlar;

_ İhtiyarlar (aciz)
_ Korunmaya muhtaç çocuklar için çocuk

bakım evleri
- Asker aileleri için yapılan harcamalardır

Bunların hepsi sosyal güvenlik tehlikesine 
maruz insanlara yapılan harcamalardır.Bu yönleriyle sosyal gü-



venliği ilgilendirir. Bütün bunları sosyal refah hizmetleri 
adı altında diğer bazı müesseselerle birlikte toplamak da 
mümkündür. Sosyal hizmetler Kurumuzun teşkilatlanmasından 
sonra böyle yapmakta yarar da vardır.

bb- Şenel Bütçeden Sosyal Refah Hizmetlerine 
Ayrılan Tahsisatlar :

_ Huzur evleri
- Çocuk bakım evleri
- Yetiştirme yurtlarına Sağlık Bakanlığı 

ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan transferleri de kamu sos
yal güvenlik harcamaları olarak tespit etmek gerekir.

ç- Türkiye'de sosyal güvenlik maliyeti içine 
almamız gereken diğer bir hizmet vardır. Vatandaşa S.S.K. dı
şında parasız arzedilen her türlü "tedavi edici sağlık faali
yetinin maliyeti" de kamu sosyal güvenlik harcamasıdır.Burada 
normal fiyatlarla yapılan tedâvi faaliyetleri, devletin yükü
ne katlanmadığı sağlık hizmetidir. Sağlık hizmeti üzerinde 
istatistiklerimizin belirli tanımlara uygun olarak düzenlen
mesinde zaruret vardır. Önce bütün sağlık hizmetleri, ilgili 
kuruluşlar ayrı ayrı belirtilerek verilip daha sonra tedavi 
edici ve korıçyucu olarak ikiye ayrılmalı, tedâvi edici faali
yetlerin toplam maliyetine karşılık ne kadarının bu hizmetin 
satışı dolayısıyle geri alındığı hesaplanarak, aradaki fark 
devletin sosyal güvenlik harcaması olarak istatistiklere geç
melidir. Böyle yapılmadığı takdirde, sosyal güvenlik harcama-



arımızın milli gelir içindeki nisbeti çok küçük çıkacak ve 
diğer ülkelerle bu açıdan yapılan mukayeseler hatalı olmaya 
devam edecektir. Çünkü özellikle batı ülkelerinde tedavi edici 
sağlık hizmeti, sigorta kurumlarınca dışarıdan satın alınmakça 
ve bu faturaların toplamı sosyal güvenlik maliyeti içinde yer 
almaktadır, Bizim ülkemizde sosyal güvenliğe dahil edilen sağ
lık hizmetleri şunlardır :

_ S. S.K. Sağlık tesisleri harcamaları*
_ Sosyal Sigorta Kuruluşlarımızın ödediği 

sağlık faturaları.

Bunlara karşılık,

- Bütçenin tedâvi giderleri tahsisatları.
_ Sağlık kuruluşu işleten her türlü kuruluş 

ve idarenin (Sağlık Bakanlığı, M.Savunma Bakanlığı, M.E.Bakan
lığı, Üniversiteler, Belediyeler...) tedâvi edici sağlık hiz
metlerinin net maliyeti, başka bir ifade ile, maliyet ile sa
tışları arasındaki fark ise diğerlerinden farksız olduğu halde 
sosyal güvenlik maliyetine dahil edilmemektedir.

d- Türkiye'de kamu sosyal güvenlik harcaması sa
yılması gereken, devletimizin başka bir desteği daha vardır. 
Bilindiği gibi başka ülkelerde aile ve çocuk ödenekleri,sosyal 
güvenlik içinde yer alır.lerçekten aileyi destekleyen bu öde
meler mühim bir cesamete ulaşır. Bizde de aileyi destekleyen 
harcamalar vardır. Asker ailelerine yapılan ödemeler ile dev
letin ve iş verenlerin ödediği aile ve çocukla ilgili sosyal



yardımların dışında ailelere dolaylı olarak destek sağlayan 
harcamalar vardır. Bu harcamalar, oldukça geniş yer tutar ve 
hepside gelir yetersizliği ve başarı şartlarına bağlı bulunan, 
parasız yatılı eğitim harcamalarıdır. Aile gelirinin yetersiz
liği tehlikesinin muhtemel zararlarını hafifleten veya azal
tan bu harcamalar, bu bakış açısıyle tam bir sosyal güvenlik 
kalemidirler.

Bu harcamaları da derlemek ve çeşitli açılar
dan tasnif ederek sosyal güvenlik istatistikleri içinde yayın
lamak şarttır. Aile ve çocuk ödeneklerini başka türlü yönetil
diği için sosyal güvenliğe dahil eden ülkelerle sosyal güven
liğimizin mukayesesi ancak bu şartla mümkündür. Bu noktalar 
üzerinde çeşitli tanım ve standardlaştırma gayretlerine ihti
yaç olduğu açıktır.

B- Sosyal güvenlik kavramı açısından eksik olan 
verilerin tespit edilmesinden sonra neşredilen sosyal güven
lik istatistiklerinin geliştirilmesine de ihtiyaç vardır. Bu 
geliştirme çeşitli açılardan düşünülmelidir:

a_ En önemli mesele "birleştirme"dir. Sosyal 
güvenliğe bir bütün olarak bakıp eksik bilgiler toplandıktan 
sonra bunları birleştirerek Milli Sosyal Güvenlik sistemimizi 
bir bütün olarak takdim etmede yarar vardır. Bunun ilk şekli 
kapsam bakımındandır.



b- Sosyal güvenlikten şu veya bu şekilde 
yararlananlar da birleştirilmelidir. Meselâ emeklileri, 
nereden olursa olsun alt alta vermekte yarar vardır.Dul ve 
yetimler veya malûlıer ve diğer hususlar için de aynı şeyi 
soy leyeb il iriz.

c— Sosyal güvenlik gelirleri

ç_ Sosyal güvenlik giderleri de aynı şekilde 
birleştirilmelidir.

C - Sosyal güvenlik kurumlarının neşrettikleri 
istatistiklerin ıslahı için bu kurumlarm Devlet İstatistik 
Knstitüsü ile sıkı bir işbirliğine girmesine ihtiyaç vardır. 
Bu konuda bazı tekliflerin üzerinde tartışılmasına imkân ha
zır 1 anmalıdır:

a_ Kurumlar, yıllık istatistik neşretmek su
retiyle bir israfa yol açmaktadırlar. Kurumlar 5 yılda bir 
kendi gelişmelerini gösteren istatistikler, bir çeşit salname 
(almanak) neşretmelidirler. Kurumlarm neşrettikleri istatis
tikler Devlet İstatistik Enstitüsünce, birleştirilmiş olarak 
(kurumlara ait dökümü de vererek) Millî Sosyal Güvenlik İsta
tistiği şeklinde neşredilmelidir.

b- Mecburiyet olmayan hal ve yerlerde neşre
dilen istatistikler ve bilhassa almanaklarda yabancı dil kul
lanmaktan vazgeçilmelidir.



c- S. S. Kurumlan kapsamına dahil olanların 

çeşitli açılardan özellikleri, ana kitle olarak, mutlaka 

neşredilmelidir. Meselâ ana kitlenin yaş grupları itibariyle 

terkibi bilinmiyorsa, hastalananların yaşları itibariyle tas

nifinin pek fazla mânâsı olamaz. Diğer sigorta vak'aları i- 

çinde çok önemli olan bu hususu halledecek tedbirler alınma

lıdır.

ç- S.S.K. da bildirgelere dayalı dökümlerin 

ana kitle olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Çünkü 

bildirge veren iş yerleri toplam işyerlerinin dörtte birine 

kadar düşmüştür. Bu sebeple bütün işyerlerinin ana kitle ola

rak bazı yönlerden dökümü her yıl verilmelidir.

d- Sosyal güvenlik istatistiklerinin, ücret 

ve gelir istatistikleri olarak kullanılabilmesine imkân ve

recek bazı tedbirler alınmalıdır. Meselâ' pirime esas kazanç

ların toplamı yanında, bordro toplamı da verilebilir.

Bu hususta vergi dairelerine verilen muhtasar 

beyannamelerin de birlikte düşünülmesinde yarar vardır.

D - Türkiye İstatistik Yıllıklarında sosyal gü

venlik istatistikleri ile sosyal yardım istatistikleri de 

verilmektedir. Bu istatistiklerin mutlaka üzerinde durmak 

gerekmektedir.

a- Sosyal yardım, kızılay ve çocuk esirgeme



kurumunun yaptığından ibaret değildir. Önce sosyal yardım

ları bir tarife oturtmak icap eder.Günümüzde zekat ve fitre 

sosyal yardımdır.Vakıflarca yapılan işlerin pek çoğu sosyal 

yardımdır.Ayrıca sosyal yardım yapan binlerce cemiyet vardır 

Bu cemiyetlerin içinde kamu yararına çalışanlarda bizim is

tatistiklerimizde geçenlerden fazladır.

Bütün bu müesseselerin faaliyetlerinin 
istatistiklere aksettirilmesinde büyük yarar vardır.

b-Yardım yapan vatandaşın en fazla muhtaç 

olduğu bilgi, bu yardımın nereye ve nasıl harcanacağıdır. 

Ülkemizde yardım kabul eden kuruluşlar maalesef vatandaşa 

böyle bir açıklamada bulunmazlar. Bu açıklama mecburi ol

malı ve istatistikler halinde Devlet İstatistik Enstitüsü1- 

nce neşredilmelidir.

c-Sosyal yardımın bütün çeşitlerini ista
tistiklere dökmek şüphesiz mümkün değildir. Bu konuda be

lirli standartlar geliştirilmelidir.

2. İLKE VE POLİTİKALAR 

2.1- T Ali IM BİRLİĞİ

Günümüzde kurumlar Çalışma istatistiklerine

ilişkin çeşitli veriler derle*ektedir. İstihdam,ücret vb.gib:
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Bu bilgilerin kapsamı kuruluşlara göre farklılık 
arz etmekte, bir kuruluşça sadece sigortalı çalışanlar kap- 
sanırken, diğer bir kuruluşça bUtün çalışanlar kapsanmak- 
tadır.Veya bir İktisâdi faaliyet kolunda ortalama gündelik 
ücretler tesbît edilirken diğer bir kuruluşça, saat başına 
düşen ortalama ücretler derlenmektedir. Ayrıca, ücret konu
sunda gerçek ücret, sigorta primine esas ücret, giydirilmiş 
ücret,, çıplak ücret gibi değişik tariflerden hareketle bil
giler derlenmektedir.

Bu yüzden 5. Beş Yıllık Plân ve yıllık programla
rın yapılmasında ve diğer araştırma geliştirme ve proje ça- 
lişmalarmda farklı yorumlar yapılmaktadır. Bu farklılıklar 
tanım ayrılıklarından veya verilerin yer aldığı yayınlarda
ki kapsam, yöntem ve tanımlar hakkında gerekli açıklamala
rın getirilmemesinden kaynaklanmaktadır.

Bu problemlerin ortadan kaldırılması için, kurum
lar m kendi bünyelerinde dahi olsa, söz konusu i stat İst iki 
verileri derlemek maksadıyla kullandıkları veya kullanacak
ları formlar için- D. İ. Knstitüsünden onay almaları (53 Sayılı 
Kanun Madde 26) gereklidir. Formlarda yer alan kavramların 
tariflerinin de beynelmilel standartlara uydurulması, gerek 
yanlış yorumlara ve gerekse yanlış anlaşılmalara meydan ve
rilmemesi açısından önem arzetmektedir.



Kaldıki, 53 Sayılı Kanunun 26. Haddesi aynen
şöyledir.

"Türkiye'de istatistik toplama görevi Devlet 
İstatistik Enstitüsüne aittir. Genel bütçeye dahil daireler 
ancak kendi ihtiyaçları için istatistik! malûmat derleyebi
lirler. Bu dairelerin kendi ihtiyaçları için fakat kendi ku
ruluşları dışında istatistiki malûmat derleyebilmeleri,Devlet 
İstatistik Enstitüsünün uygun mütalfta vermesine ve Başbakanın 
iznine bağlıdır.

Bu daireler kendi kuruluşları içinde veya dı
şından derlemiş oldukları malûmatı kendi kuruluşları dışın
da kullanmak veya neşretmek için Devlet İstatistik Enstitü
sünün iznini alırlar.

Katma bütçeli daireler, İktisadi Devlet Teşek
külleri, öeel İdareler ve Belediyelerle bunlara bağlı teşek
küller ve özel kanunlarla kurulu kurumlar, yalnız kendi ih
tiyaçları için gerekli istatistik bilgilerini toplayabilir
ler. Ancak bu bilgilerin toplanması işin kullanılacak formül
ler, soru kâğıdı ve sair belgelerin hazırlanması bu belge- 
levi* bir defadan fazla kullanılması ve hoplanan bilgilerin 
yayınlanmasında Devlet İstatistik aaâktküsUnün muvafakatim 
almaları ştottır." jıa.:mi



Yeni kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname (Özel
likle istatistiki bilgi derlemeyi amaçlayan) taslakları hazırla
nırken Enstitü'nün görüşünün alınması ve Enstitü'ye sağlıklı is
tatistik derlemek için bu kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname
lere bazı hükümler koyabilme imkânı sağlanması,istatistiki verile
rin standardize edilmesi açısından zaruri görülmektedir.

2.2. GÜVENİLİR VE SÜREKLİ BİLGİ AKIMININ SAĞLANABİIJIESİ 
İÇİN NELER YAPIIM ALIDIR ?

Tüm sosyo-ekonomik kararların alınmasında öncelikle 
karar alınacak hususlarla ilgili ayrıntılı bilgi gereklidir.Bu bil
gi akımının sağlanması görevi, ülkemizde Devlet İstatistik Enstitü
sü1 ne verilmiştir.

1960 larda, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ha
zırlıkları ile başlayan ekonomiyi yönlendirme çalışmaları sırasın
da ihtiyaç duyulan, güvenilir ve tafsilatlı bilgi ihtiyacını kar
şılayabilmek maksadıyla, 13.6.1962 tarih ve 53 Sayılı Kanun ile, 
Devlet İstatistik Enstitüsü1nün görev, yetki ve kuruluşu yeniden 
düzenlenmiştir.

Ancak bugün, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ha
zırlıkları içinde bulunan ülkemizde, ilk plânın hazırlıkları sıra
sında düşünülemeyen çok çeşitli sosyal ve ekonomik nitelikli veri
lere ihtiyaç duyulmaktadır. 1960 larda ana hatları ile belirlene- 
bilmesinin yeterli olacağı düşünülen pek çok istatistiki bilginin



sosyo-ekonomik yapının bilinmesi için bugün detaylı veriler şek
linde düzenlenmesi gerekmektedir. 1960'lı yıllarda o günün şart
ları içinde belirlenen görev ve yetkileri ile hizmet veren Enstitü, 
bugün çok daha geniş kapsamlı veri derleme, analiz ve yorum yapma 
ve bunları yayımlayarak kamu oyuna sunma durumunda bulunmaktadır.

Bir başka deyişle, Enstitü1nün görevleri alabildiğine 
geniş boyutlara ulaşırken yetki ve imkânları halâ 1960'lı yıllar
daki seviyesinde kalmıştır.

Ülkemizde yeterli bir istatistik! bilgi nosyonunun bu
lunmadığı, istatistik kavramının bazı kesimlerde hemen hemen hiç 
bilinmediği; genelde ise öneminin gerektiği gibi anlaşılamadığı 
bir gerçektir.

İstatistiğe verilen önem yalnız kamu oyunda değil henüz 
özel sektör ve kamu kuruluşları ile Bakanlıklar bünyesi içinde de 
yeterli seviyede değildir. Bu sebeple Enstitü'nün sosyo-ekonomik 
nitelikte bilgi derleme çalışmaları bir yandan kaynakta; "kişi, 
kurum yada işyeri nezdinde acı bir adam sendeoilik" içinde karşı
lanırken, bir yandan da yine Enstitü'nün kadro, makina, teçhizat 
ve personeline sağlanacak imkânlar konusunda karşılaştığı güçlük
ler devam etmektedir.

Bu sebeple Enstitü kalifiye personel istihdam edebilme 
imkânlarını tümüyle yitirmiş ve elindeki yetişmiş personelini de 
başka kurumlara kaptırma bakımından hızlı bir erozyona girmiştir.



1960 ve 1970 li yıllarda her yıl 8-10 elemanını Avrupa 

ve Amerika'da; bilgi, görgü yada ihtisas yapma amacıyla eğitime 

gönderme imkânına sahip olan Enstitü, bugün ihtisas maksadıyla 

belirli zaman dışarıda personel eğitme imkânlarını yitirdiği gibi, 

istatistikle ilgili uluslararası toplantıları dahi yeterli ölçüde 

takip edemez durumda kalmıştır. Enstitü'nün, özellikle Birleşmiş 

Milletler, OECD, AET, 110, FAO gibi uluslararası kuruluşlar bünye

sinde mevcut istatistikle ilgili çalışma gruplarında mutlak suret

te devamlı eleman bulundurmasında, ayrıca; bunların belirli aralık

larla yaptıkları toplantı ve seminerlere uzman temsilci göndermesin

de büyük yarar vardır. Bu yapılamadığı içindir ki, Enstitü'nün der

lediği pek çok istatistik! veri, uluslararası karşılaştırmalara im

kân sağlayamamakta Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, OECD gibi 

kuruluşlar bu konularda şikâyetlerini her yıl ve her vesile ile ye

nilemektedirler.

Bilindiği gibi; ülkemiz kalkınmasını beş yıllık plân ve 

yıllık programlar çerçevesinde sürdürmeyi kabullenmiş ve bunu ka

nunlaş t irmiş t ir. Şimdiye kadar dört adet beş yıllık kalkınma plânı 

dönemi yaşanmıştır.20 yıllık süre içinde yaşanan bu plânlı dönemde 

hazırlanan sektörel gelişme plân ve programlarının, tesblt edilen 

hedeflere ulaşabilme imkânını yeterince sağlayabildiğini söylemek 

mümkün değildir.

Bugün karşılaşılan sosyal ve ekonomik pek çok sorun, bun

ların plân hedefleri içinde yerlerine tam anlamıyla oturtulamamış 

olmasından kaynaklanmış bulunmaktadır.Bu çarpıklık şüphesiz bir 

anda ortaya çıkmış değildir. Ancak meselelerin tesbîtine imkân sağ-



layacak güvenilir göstergelerin derlenememesinin bu sonuçta büyük 

payı vardır. Şüphesiz bu göstergeler daha önceden tesbît edilebil

miş olsaydı, çarpık yapı gösteren sektörler; pl&n ve programlara 

alınacak tedbirler ve uygulanacak akılcı para, kredi, üretim ve 

istihdam politikaları ile düzenlenebilirdi.

Pl&n ve programlar sağlam ve güvenilir veri temelleri 

üzerine oturtulurlar. Eğer temel veriler yoksa pl&n ve programları 

sağlıklı bir şekilde ortaya koymak ve amaca ulaşmak mümkün değil

dir. Sağlıklı bir ücret, üretim ve istihdam politikası uygulayabil 

mek veya bunları pl&n ve program bünyesine oturtmak şüphesiz onla

rın mevcut yapılarının bilinmesini zaruri kılar. Bu yapının ortaya 

konması; sayılması, ölçülmesi ve niteliklerinin belirlenebilmesi 

yoluyla mümkün olabilecektir.

Padece anlamlı büyüklükler içindeki demir, çimento,pet- 

ro-kimya gibi bazı sektörlerin değil, bütün tarım, madencilik, ima 

l&t sanayii, enerji, ticaret ve hizmet gibi ana sektörlerin çok 

iyi bilinebilmesi ve tanımlanabilmesi ile sağlıklı pl&n ve program 

yapılabilir.

Bu yapılamadığı zaman pl&n ve programlar karanlıkta el 

yordamı ile hedef bulmaya çalışma durumunda kalırlar ki, Türkiye 

için böyle bir durumu kabul etmek mümkün değildir.

Dünya ekonomik konjoktürünün giderek kötüleşen yapısı 

içinde Türkiye'nin etkin bir biçimde ekonomik tedbirler manzume

sini hazırlaması gerekmektedir.



Tedbirler manzumesinin hazırlanması, sağlıklı teşnıs 
yoluyla, sağlıklı teşhis ise; yapının iyi bir şekilde sayılması, 
ölçülmesi ve niteliklerinin belirlenebilmesi ile mümkün olacaktır. 
Diğer bir ifade ile teşhis sağlıklı istatistiklerin mevcudiyeti 
halinde mümkünler.

Gelişmiş batı ülkelerinin kuruluş yapısı incelendiğinde, 
en tepedeki karar organlarının ve sosy o-ekon omi k politika uygula
yıcılarının bir yanında plâncı, bir yanında da istatistikçi vardır 
Bu sadece gelişmiş batı ülkelerinde değil demir perde ülkeleri de
diğimiz, merkezi plân uygulayan ülkelerde de böyledir.

Dört adet beş yıllık plan döneminin ardından beşin
cisine gireceğimiz 1984 yılından önce ve 1983 hazırlık yılı içinde 
artık İstatistik Teşkilâtının kanunu yeniden ele alınırken, Xuru_ 
mun en ileri teknik yöntemlerle çalışmaya imkân verecek; makina, 
teçhizat, personel vb. konularda gerekli ve etkili bir yapıya ka
vuşturulması sağlanmalıdır.

Kanunun yenilenmesi çalışmaları yanında, Enstitü'nün 
teşkilât olarak yapısı da etkinliğini arttıracak bir biçimde yeni
den gözden geçirilmelidir. Bu teşkilât içinde, ekonomik ve sosyal 
yapıları belirleme konusunda istatistik derlemekle görevli birim
lerin yeni kanunda alacağı şekil ve bunların imkânları uzun vadede 
çok iyi değerlendirilmelidir. Her hâlûkârda; ülkenin statik yapı
sını belirleyerek dinamik yapısının pro•eksiyonu'nu hazırlamak du_ 
rumunda bulunan Enstitü'111*11 bugünkü durumu bir an önce vazife ve



sorumluluklarına uygun bir biçimde, yeniden düzenlenmelidir.

Teşkilatın yapısı yanında, ülkenin sosyo-ekonomik ka

rakteristiklerinin tesbiti görevini üstlenen kuruluşun, vasıflı 

personel ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilecek imkânlara kavuş

turulması da büyük önem arzetmektedir.

Kurumun uzun vadede,sağlanacak vasıflı personeli tuta

bilmesi ve Kurum’ a bağlayabilmesi için, bu personele sağlanaca>. 

imkanlar tatminkar bir seviyeye çıkarılmalıdır. Her ne kadar,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinde, istatis

tikçiler Teknik Hizmetler sınıfı içinde sayılmış iae de, D.İ.E,' 

nün yapısı gereği hizmet üreten bir kurum olması diğer bir de

yişle özde yatırımcı kuruluş olmaması sebebiyle, söz konusu

tırımcı kuruluşların teknik elemanlarına sağlanan imkanlardan 

(yan ödemeler, özel hizmet tazminatı vb.) istifade edilememek

tedir.

Aslında, istatistik hizmeti en temel vatırımdır.Bu 

nizmet yerine getirilemezse yol, su, baraj, enerji yatırımları 

nrogram1anamaz. Şehirleşme hareketinin, iç göçlerin sebebinin 

tesbiti, enerji ihtiyacının belirlenebilmesi vs. hep bu konularda 

istatistik veri derlenmesi ve bunların akılcı bir biçimde yarum- 

lanması ile mümkündür.

Bu sebeple, kurumda çalışan teknik elemanları, verdik

leri hizmet itibariyle yatırımcı kuruluş hizmet ve personeline 

/eri;en önem ve imkân dışında bırakmak akılcı bir tutum olamaz.



Ne varki, kuru» bugün yeni imkânlar bir yana, eski Kanunu ge
reği almakta olduğu tazminat, ikramiye vb. gibi müktesep öz
lük haklarını dahi kaybetmiş durumdadır.

•u feriye gidiş halâ devam etmektedir. Bunun en son 
örneği, 1983 yılı için çıkarılan ve yan ödemeleri belirleyen 
"Tfan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Kararname"leridir. 1982 
yılında bu kararnameler ile Enstitüye verilen bazı haklar 1983 
yılında geri alınmıştır. Özellikle "Özel Hizmet Tazminatı" bö
lümünde 657 Sayılı Kanun'un36. maddesinde teknik olduğu kabul 
edilen istatistik hizmetinin sayılmayıp matematikçiye yer ve
rilmesi, istatistik hizmeti yürüten Enstitü'de, esas hizmeti 
yürüten istatistikçiler yerine yardımcı personel durumundaki 
matematikçilere daha fazla ödemede bulunulmasına yol açmış ve 
huzursuzluğa sebep olmuştur.

Diğer taraftan, kararnamede, 1982 yılında istatistik 
hizmetini yürüten istatistik memurlarına bu defa yşr verilmemiş ve 
1982 yılında yapılan cüz'iödeme kaldırılmıştır. Oysa ki, Ensti- 
tü'ye sağlanacak Devlet imkânlarının geriye götürülmesi değil ak
sine, bu imkânları iyileştirici bir tedbirler dizisinin bir an 
ö. ce yürürlüğe konulması gerekmektedir.



Devlet İstatistik Enstitüsü'nde çalışanlara yapılan 
ödemelerin Devlete yük olmadan temini için, Teşkilâtın döner 
sermaye yada vakıf yollarından biri ile güçlendirilmesine gi
dilebilir. Enstitü bu konuda, benzer şekilde çalışmakta olan 
kurumlarla mevcut ilişkileri sebebiyle, yeterli bir bilgi bi
rikimi içinde bulunmaktadır.

Enstitüye yenilenmesi gerekli Kuruluş Kanununda, 
diğer bazı kuruluşlarda olduğu gibi, proje giderleri faslın
dan ödeme yapmayı mümkün kılacak, genel bütçe dışında bir im
kânın sağlanması da bir diğer çözüm yolu olabilir.

Devletin vergi gelirlerini sağlayan kurumun bu hiz
metlerini yirütmesini sağlamada, yada ekonomik hesapların de
netimi ile görevli çeşitli kurumların teftiş ve denetim hiz
metlerini yürütmede etkinliği bulunan müfettişlere sağlanan, 
kanuni inceleme ve tetkik yetkisi ile mâli imkânların, devle
tin ekonomik ve sosyal envanterini çıkartmakla görevli Ensti
tü personeline de tanınması zaruridir. Enstitü'ye, bu envan
teri çıkarma görevi ve yetkisi verilirken, hesapların çıkar
tılması ile ilgili olarak işyeri ve kurumlar nezdinde bilgi 
derleme görevini üstlenen Enstitü personeline bu imkânların 
tanınması kadar tabiî bir husus olamaz.

Yetenekli ve vasıflı personel istihdamına imkân ve
rebilmek için bilgi derlemekle görevli Enstitü'nün istatistikçi
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personeline, müfettişlere merkezde yada taşra denetiminde iken 
sürekli verilmekte bulunan harcırahların verilmesi, konuya çö
züm getirebilecek hususlardan birisi olacaktır.

İstatistik derleme, analiz, yorum ve yayın hizmetle
rinin yerine getirilmesi ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebil
mesi bazı sorumlulukların Kanun ile getirilmesini zorunlu kıl
maktadır. Bu konuda mevcut 53 Sayılı Yasanın ve ilgili madde
lerinin yeterli olmadığı açıktır.

Bilgiyi derleyen ve bilgi veren kişilerin sorumluluk
ları, 53 Sayılı Kanunin cezaî hükümlerini belirleyen 28, 29, 30 
ve 31 inci maddeleri hükümlerine göre müeyyideye bağlanmıştır.

Bilgi derleyen ve bilgi veren kişilerin sorumlulukla
rını cezaî hükümlere bağlayarak bu kişilerin daha güvenilir ve 
daha seri bilgi vermesini sağlamayı hedef edinmiş olan eski mad
de hükümleri, halihazırdaki durumuyla bu maksadı teminden uzak 
görünmektedir. Çünkü,Kantin'un yürürlüğe konmasından beri geçen 
süre zarfında paranın değerinde meydana gelen düşüşler sebebiyle, 
para cezaları sembolik bir görünüm kazanmıştır. Bu itibarla, Ka- 
nunün ilgili maddelerine aykırı davranışta bulunan, bilgi derle
yen ve bilgi verenlere uygulanmakta olan para cezalarının, bu 
cezaları etkili kılacak bir seviyeye çıkarılması ve enflasyonist 
eğilim sebebiyle zaman içinde aşınarak etkisini kaybetmesini ön
leyecek tedbirlere Kanunda yer verilmesi gerekmektedir.



Para cezalarının yeniden düzenlenmesine ilâveten, 
doğru ve seri bilgi akımını sağlamak üzere aşağıdaki tedbir
lerin de faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bunlar ;

a) Bilgi derleyen ve bilgi verenlerin kanuna aykırı 
davranmaları halinde uygulanmakta olan hapis cezalarının arttı
rılması,

b) Tüzel kişilere para cezalarının yanı sıra belli 
bir süre İktisâdi faaliyetten men cezasının getirilmesi.

Enstitü görevi icabı personelini yılın büyük bir kıs
mında köyde, şehirde, işyerinde ve çeşitli kuruluşlarda bilgi 
derlemekle görevlendirmektedir. Personel bu görevini sürdürür
ken yalnızdır. Zaman, zaman Devlet'in o yörelerde görevli yet
kililerine başvurarak çeşitli yardım taleplerinde bulunur.Va
sıta, çalışabilecek bir büro, misafirhane vb. Oysa ki, bir çok 
Devlet görevlisi için durum böyle değildir. Onların en azından 
misafirhaneleri, çalışabilecekleri büro, vb. imkânları mahalli 
yönetimlerce karşılanır ve bu personelin büyük kısmı müfettiş 
vb., gibi yüksek yolluk ve gündelik alırlar.Devlet'in hizmetinde 
bulunan Enstitü personeli de bu imkânlardan en az diğer personel
kadar yararlandırılmalı ve hizmet sürdürülürken güçlü olmalıdır-

ı
lar. Bu sağlanamadığı takdirde bilgi derlenen kaynaklardan zaman, 
zaman olduğu gibi pervasızca geriye gönderilmeleri devftm edecektir

Aynı şekilde Bütçe Kanunlarında önemine dayalı olarak



bazı kurumlar için yapılmakta bulunan farklı gündelik ödeme 
usulü Enstitü elemanlarına da mutlaka sağlanmalıdır. Ensti
tünün periyodik görevleri sebebiyle iş hacmi zaman zaman çok 
artmakta, Enstitü bu yükün altından zamanında kalkabilmek için 
yeni eleman istihdam edemediğinden, işlerin bitirilmesi gecik
mekte, bu ise derlenen bilgilerin güncelliğini büyük ölçüde 
etkilemektedir.Bunun önlenebilmesi için Enstitü'nünyeterli ku
rullarına fazla mesai yapma ve bu mesaide ödenecek ücretleri 
günün şartlarına göre düzenleme yetkisi verilmelidir.

Bütün bunlar şüphesiz istatistik hizmetlerinin sağlık
lı bir biçimde sürdürülebilmesi için yeterli değildir. Enstitü 
her istatistik! olayın cereyan ettiği yada edeceğini tahmin et
tiği yerde bir istatistikçi bulunduramayacağına göre, istatistikl 
olayların içinde vuku bulduğu kurumların bu olayları tesbit ede
cek, kayıtlarını tutacak istatistikçileri istihdam etmeleri di
ğer bir deyişle "İstatistik Ünite" leri oluşturmaları gereklidir.

Gelişmiş ülkelerde istatistik derleme görevlerini yü
rüten bizzat istatistik teşkil&tları değil, ancak diğer kurum
lar içinde müesseseleşmiş bulunan İstatistik birimleridir.Ben
zer şekilde ülkemizde de istatistik Üniteleri Bakanlık ve bağlı 
kuruluşları içinde emredici bir biçimde süratle oluşturulmalı, 
Özel kesim için ise emredici olmamakla beraber bu kesimin eko
nomik hesaplarını tutmakta olan görevlilere İstatistik Enstitü
sünün istediği verileri istenilen detayda ve zamanda verilmesini 
sağlayıcı imk&nlar etkinleştirilmelidir.



İstatistik hizmetlerinin tanıtılması maksadıyla 
Enstitü'de bir basın ve halkla ilişkiler müşavirliği oluşturul
malı, Enstitü'ye gerektiğinde dilediği kurumdan yetenekli gör
düğü personeli kendi bünyesinde geçici olarak çalıştırma veya 
eğitme imkânı yanında, sözleşmeli olarak , ancak yüksek tavanla 
istihdama yer veren imkânlar da sağlanmalıdır.

2.3. TEKLİFLER.

Çalışma istatistiklerinin daha sağlıklı bir ya
pıya kavuşturulması için alınması öngörülen tedbirlere ilişkin 
teklifler, aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

- Netice almayı çabuklaştırmak ve kullanılabi
lirliği sağlamak maksadıyla nüfus sayımları daha uzun aralık
larla ve örnekleme yöntemiyle yapılmalı buna karşılık veriler 
daha detaylı bir biçimde derlenmelidir.

_ Hanehalkı ve işgücü anketleri ile, Genel Sa-- 
nayi ve işyerleri sayımları ve Yıllık Anketler1in gerçekleşti
rilmesinde karşılaşılan güçlükler gözönünde bulundurularak, 
işyerleri hakkmdaki bilgilerin belirli bir merkezde toplanmfi- 
sı sağlanmalı, çalışma hayatı ile ilgili bilgilerin daha sık 
aralıklarla e örnekleme yöntemiyle yapılmasına imkân vermek 
üzere, sözk .su anket ve sayımlar, ihtiyaçlara ve günün şart
larına göre ^nıden düzenlenmelidir.



Bu maksatla başta Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji lakanlığı, içişleri Bakanlığı, S.S.Y.B., Ma
hallî idareler Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur ve S. S. K. olmak üzere, di
ğer ilgili kuruluşlarla işbirliğini sağlayacak tedbirler alınma- 
lıdır.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuina tabi olarak çalı
şanlar hakkında Devlet Pereonel Dairesince düzenlenen istatistik
ler D.I.E.'nün koordinatörlüğünde ve Maliye Bakanlığı ile işbirli
ği içinde, günün şartlarına ve ihtiyaçlara göre yeniden gözden 
geçirilmeli, 657 sayılı Kanun'a tabi bütün çalışanlar için memur 
kütüğü oluşturulmalıdır.

- Çalışma hayatı ile ilgili istatistiklerin temini maksa
dıyla istatistîki bilgi derleyen, Bakanlık ve bağlı kuruluşların, 
gerek mükerrerliğe yer vermemek gerekse standart ölçülerin kullan
masını sağlamak üzere, D.İ.E. koordinatörlüğünde sıkı bir işbirli
ğine girmeleri ve haien tutmakta oldukları istatistikleri günün 
şartlarına ve ihtiyaçlara göre yeniden gözden geçirmeleri sağlan
malıdır.

- Başta Çalışma Bakanlığı ve D. İ.E. olmak üzere, çalışma 
hayatı ile ilgili istatistîki bilgi derleyen kuruluşların, sözko- 
tıusu bilgilerin toplanmasında karşılaştıkları güçlükleri giderici 
hukukî tedbirler alınmalı, araç ve gereç eksiklikleri tamamlanarak,



çalıştırılan personele; yapılan işin zorluğu ile mütenasip ödeme
lerde bulunulmasını temin maksadıyla bir an önce gerekli hukuki 
düzenlemelere gidilmelidir.

_ Sosyal güvenlik istatistikleri, Emekli Sandığı, S. S.K. 
ve Bağ-Kur tarafından yapılanlar dışındaki diğer bütün sosyal gü
venlik harcamalarını da kapsayacak şekilde genişletilmeli ve ulus
lararası karşılaştırmalara imkân verebilecek biçimde yeniden düzen
lenmelidir. Bu maksatla sözkonusu kuruluşlar ile D.l.E. arasında 
sıkı bir işbirliğine gidilerek, kaynak israfını önlemek üzere ku
rumlarca yayımlanan yıllık istatistikler 5 yılda bir yayımlanmalı 
buna karşılık Türkiye istatistik Yıllıkları'nda sosyal güvenlik 
ve sosyal Yardım istatistiklerine de yer verilmelidir.

- D. t. E.'nün görev ve yetkilerini belirleyen Kanun, günün 
şartlarına göre yeniden gözden geçirilmeli, hukükl düzenlemelere 
gidilirken, istatistik! bilgi derlemek üzere, D.İ.E.'nün görüşünün 
alınmasını sağlayacak hükümlere yer verilmelidir.



YURT DIŞI İŞÇİ 
SORUNLARI



GİRİŞ

İkinci Dünya Savaşından sonra hızlı bir kalkınma sürecine 
giren Batı Avrupa Ülkeleri, bu hızlı gelişmenin gerektirdiği 
insangücü ihtiyacını yabancı işçilerle karşılama yoluna git
mişlerdir .

Akdeniz kıyısı ülkelerden, gelişmiş ve sanayileşmiş ülke
lere doğru yönelen bu göç akımı, on yıl gibi kısa bir süre için
de sadece Kuzey Avrupa'ya 12 milyon insanın yığılmasına yol aç
mıştır.

Endüstrileşmiş Batı Avrupa Ülkelerine işçi gönderen ilk ülke 
İtalya olmuştur. Bu ülkeyi sırasıyla, İspanya, Portekiz, Yugos
lavya, Türkiye ve Yunanistan izlemiştir.

Çağımızdaki göçlerin nedeni geçen yüzyıla göre değişiktir. 
Geçen yüzyılda olduğu gibi, yeni topraklara yerleşme amacıyla 
değil, tamaman ekonomik nedenlerle yapılmaktadır. Bunun sonucu 
olarak da işçilerin belli bir tasarruf* yaptıktan sonra geri dön
me eğiliminde oldukları düşünülmektedir.

Ülkemizden yurt dışına 1960 yıllarında başlayan işgücü göçü, 
birdenbire ortaya çıkan bir olay değildir, başlangıçta yurt için
de görülen göçün başka ülkelere kaymasıdır. Başka bir açıdan ele 
alındığında göç olayının bir toplumun ekonomik yapısıyla yakından 
ilgili olduğu görülür. Gerçekte, göçe karar vermede, bireyin eko
nomik durumu en önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle göçmen



işçilerin, çoğunlukla önceki durumlarına göre, daha güç işleri 
kabul etme eğiliminde olduklarını da belirtmek gerekir.

Göç çok boyutlu bir olaydır. Bu nedenle işçi gönderen ve 
işçi alan ülke için yarattığı sorunlar da çok boyutlu olmakta; 
beraberinde ekonomik, sosyal, yasal, eğitsel, kültürel ve psikolo
jik sorunları getirmektedir. Nitekim, göçmen işçilerin en önemli 
sorunlarından birisi de çocuklarının eğitimidir.

Göçmen işçi çocuklarının eğitimi yıllardan beri çözümü güç 
ve bütün dünyada önemini koruyan sorunlardan biri olmuştur. Ame
rika'da geçen yüzyılda yaşanan ve günümüzde de kısmen etkisini 
sürdüren "melting-pot" olayı ile karşılaşmayan Avrupa, göçmen iş
çi çocuklarının sorunu ile diğer kıtalara göre, daha geç ve ha
zırlıksız bir şekilde karşı karşıya gelmiştir. Gerçekte; bu so
run Avrupa'da 20. yüzyıl başlarında hissedilmeye başlanmış, an
cak soruna çözüm aranmamıştır. Çünkü o dönemde başlıca amaç, sa
yıları sınırlı olan göçmen çocuklarının kendine has sorunlarına 
çözüm aramaktan çok kitleleri okullaşma imkânına kavuşturmak yo
luyla, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktı. Ayrıca kitle haber
leşme araçları da bugünkü kadar gelişmiş değildi. Bu nedenle 
ülkeler o dönemde birbirleriyle bugünkü gibi etkileşim içinde 
bulunamıyordu.

Ne var ki, zamanla göç, eğitimle ilgisi olmayan bazı nedenler
le yeni bir olgu olarak görülmeye başlandı. İki dünya savaşının 
neden olduğu şiddetli sarsıntı bütün insanlığa, artık bireylerin 
birbirinden bağımsız olamayacağını öğretti. Bu da ülkelerin bir- 
biriyle dayanışmasını amaçlayan uluslararası kuruluşların doğması
na yol açtı. Öte yandan, kitle haberleşme araçlarının, ulaşım im
kânlarının ve bilgisayarların olağanüstü bir şekilde gelişmesi,



bireysel ve toplumsal hayata uluslararası bir boyut kazandırdı.
Bu nedenler, göçmenlerin çeşitli sorunlarının yeni bir yaklaşım
la ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Böylece, göçmenlerin ve göç
men çocuklarının eğitim sorunları daha belirgin olarak ortaya çık
mış ve giderek önem kazanmıştır.

Türkiye'de ilk defa ekonomik nedenlerle yer alan ve 1960'lı 
yıllarında başlayan işgücü göçünün yarattığı çeşitli sorunlar "Ça
lışma Hayatının Düzenlenmesi Özel İhtisas Komisyonu" çerçevesinde 
"Yurt Dışı İşçi Sorunları" Alt Komisyonunca;

I- Durum 
II- Sorun alanları ve

III- Öneriler 
ana başlıkları altında ele alınıp incelenmiştir.

İkinci Dünya Savaşının tahrip ettiği Batı Avrupa Ülkeleri, eko
nomilerini güçlendirmek amacıyla yabancı işçi çalıştırmaya başla
mışlardır. Bu durum, esasen bir iç göç olayı yaşamış olan ülke
mizde, işçilerimizi yabancı ülkelerde iş aramaya istekli hale ge
tirmiştir. Önceleri bireysel olarak başlayan bu göçler, daha sonra 
Devletin öncülüğü ve ikili anlaşmalarla günümüze kadar devam etmiş
tir. Başlangıçta göç konusunda somut bir politika oluşturulmamış
tır. Yurt dışına işçi göçü, ülkenin ekonomik sorunlarına geçici 
bir çözüm yolu olarak görülmüş ve bu açıdan değerlendirilmeye ça
lışılmıştır. Bu yüzden, istihdam ve döviz kadar önemli olan, öte
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yandan usun dönemde etkilerini duyuracak etkenler üzerinde gerek
tiği şekilde durulmamıştır.

Nitekim, işgücü ve sosyal güvenlik anlaşmaları da uzun yıllar 
sonra gerçekleştirilebilmiştir. Bunun yanısıra. aynı dönemlerde ya
pılması gereken sözü edilen anlaşmalar farklı târihlerde yapılmış
tır.

Tablo 1, bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.

TABLO I - İKİLİ İŞGUCU VE SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMALARI

ÜLKELER
İŞGUCU ANLAŞMALARI 
(İMZA TARİHİ İTİBARIYLA)

SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMALARI 
(YÜRÜRLÜK TARİHİ İTİBARIYLA)

F.Almanya 30.10.1961 1.11.1965
Avusturya 15.5.1964 1.10.1969
İsveç 10.3.1967 1.5.1931
Fransa 8.4.1965 1.8.1973
Belçika 16.7.1964 1.5.1968
Libya 5.1.1975 1.10.1976
Hollanda 19.8.1964 1.2.1963
Avustralya 15.10.1967 -
Urdun 3.7.1982 -
Ingiltere - 1.6.1961
İsviçre - 1.1.1969
Danimarka - 1.2.1976
Norve ç - 1.6.1981



1960'lı yıllarda başlayan ve 1973 yılı sonlarına kadar genel 
bir büyüme gösteren yurt dışı işçi göçü, petrol bunalımı nedeniyle 
yavaşlamıştır.

Bu tarihe kadar, gelişmiş ülkelerde tam istihdama ulaşılmış 
ve üretim artmıştır. Batı Avrupa ülkeleri-, sanayi, inşaat, maden, 
kömür ve kimya gibi sektörlerde, sistemli bir şekilde işgücü açı
ğını kapatma yoluna gitmişlerdir. Ancak, 1973 yılı sonlarına doğru 
ortaya çıkan petrol bunalımı nedeniyle, hammadde fiyatlarının yük
selmesi sonucu enflasyonda bir artma görülmüştür. Bütün bunların 
sonucu olarak, istihdamda belirgin bir azalma ortaya çıkmış ve 
başta F.Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkeleri işgücü alimini 
durdurmuşlardır.

îşgücü alimini etkileyen diğer bir faktör de, Avrupa ülkele
rinin 1980 yılından sonra ülkemize vize uygulamalarıdır. Bu durum, 
aile birleşmelerini engelleyici yeni bazı tedbirlerin alınmasına 
yoj . açmıştır. Avrupa ülkelerinin işgücü alimini durdurması üze
rine dış göç Orta Doğu ülkelerine yönelmiştir.

Aşağıdaki Tablo II, 1961-1981 yılları arasında İş ve İşçi 
Bulma Kurumu kanalı ile gönderilen işçi sayılarını göstermekte
dir.



Tatlc : 2 I96I lır.iec :şll yılı eoruna kadar yurt dıçına yayılan gir.lorrelar 

( Yıllar» vf flkclai'e gör* )

Alsauj* Avuatnalya Avuçturya Belçika Pranaa Sollarda Irak lavaçra Libya Aralatan Otafc: Olkalar To>X«k

R-k ak Ba-un firkek Sadi» SrKak lUdıa Ka-iın îki-.ak Km?~-u Etb-: ^acır. R-k*fc tadın Erkek Kadın Srkak Yadın Err.ek Yadun ErV.ok tadan Er te ak Kadre

1961 1430 46 1430 46

1962 10493 532 IO653 532

1963 20908 2528 - - 901 36 5605 - 63 251 - - - 23 13 27751 2577

1964 50618 2ce4 “ - 1384 50 6651 “ 25 - 2950 6 - 159 34 - - - - 13 - 62000 4176

1965 34İ56 11116 - - 1937 36 1661 - - - 2178 3 - - 98 24 - - - - 11 - 40341 11179
1966 22865 9715 - - 435 34 - - - - 1207 1 - - 140 13 24647 9763
1967 3715 3484 - - 1031 12 “ - - - 48 - - - 178 37 92 - 342 - 8 - 5414 3533
1968 30099 11310 106 1 668 5 - - - - 874 1 - - 73 24 - - ~ - 43 ~ 31863 11341

19*9 77472 20670 962 8 918 55 “ " 184 7 3404 - ~ - 162 21 " " 87 " a 4 83210 20765

1970 7655* 20380 1172 14 10511 111 430 1 8992 44 4340 3 " - 1458 140 19 - 1 " 4820 83 108799 20776

1971 52162 13522 833 46 4265 335 578 5 7856 41 4790 63 - - 1227 115 58 - 45 " 2408 73 74242 14200

1972 48911 16964 478 162 3291 1181 111 2 10572 33 670 74 - - 1134 178 86 - 28 - 1294 55 66575 18654

1973 79526 24267 659 227 4943 2140 256 9 17167 77 1980 14 - - 845 264 664 - 4 " 2441 37 108785 27035

1974 1187 41 736 402 1539 56« 539 16 10544 33 148? 16 - - 538 232 1015 - - - 896 * 28 18881 1330

1975 600 40 201 200 171 55 54 5 20 5 n 1 - - 171 58 2119 t 251 - 399 36 4017 402

1976 2065 36 148 191 624 48 72 - 5 1 9B - - “ 199 82 4098 ~ 1832 - 1C45 14 10186 372

1977 2332 81 236 308 539 44 44 1 14 1 79 4 - " 193 53 8580 2 4722 - 1810 43 18549 535

1978 1226 Î07 323 226 48 6 40 1 1# 1 42 6 " - 260 66 7722 4 5767 2 2927 66 18367 485

1979 858 75 244 163 19 4 24 3 10 1 40 - - 349 57 9824 1 8520 2 3400 36 23268 342

1*&0 700 M • 230 179 920 24 31 4 18 3 >0 2 - - 474 75 15065 5 5630 13 4925 91 26043 460
?9?>1 .--‘44 » ı<y . 152 156 26 10 3 6 ' - 23 8 10459 8 322 57 30660 7 14346 33 1955 77 58350 403

12*92 6497 2zn 34880 4766 16106 50 55788 252 25022 204 10459 8 8003 1543 e0022 a 41575 50 28416 643 825391 143906

657715 6774 39*4* 16156 56040 25226 IO467 9546 80043 41625 29059 974,297

112



İşçilerimizin bir kıamı, iş ve İşçi Bulma Kurumuna baş vurma

dan kendi girişimleri ile yurt dışına gitmişlerdir. Nitekim, 

1961-1968 yılları arasında Avrupa ülkelerine gidenlerin ?£ 40'nı 

bu işçiler oluşturmaktaydı.

Bugün yabancı ülkelerde bulunan işçilerimizin sayısı büyük 

boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. (Tablom)

Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, yurt dışına 

çalışmak amacıyla gidenlerin büyük bir çoğunluğu P.Almanya'dadır. 

Bu nedenle, kamoyunda yurt dışı işçi göçü Almanya'ya göçle eş an

lamda kullanılmaktadır.

Batı Avrupa ülkelerinde devam eden ekonomik bunalımdan en çok 

yabancı işçiler etkilenmektedir. Bu durum, hem onların genellikle 

niteliksiz olmalarından, hem de yerli işçilerle AET ülkelerinden 

gelenlere daha geniş haklar tanınmış olmasından kaynaklanmaktadır. 

Ekonomik bunalım ve işsizlik, vasıflı işçileri daha az etkileyecek

tir. Bu durum, yeni işgücü piyasasına katılacak gençlerimizin bu 

ülkelerde eğitiminden daha etkin bir şekilde yararlanmalarının 

ne kadar zorunlu olduğu ortaya koymaktadır.

Batı Avrupa ve Arap Ülkelerinde bulunan işçilerimizin sorun

ları raporda çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır.



Tablo  I I I

Yur td ıg ındak i  Türk  Vatandaş lar ı  Say ı s ı

ÇOCUK SAYISI ÇALIŞMAYAN TOPLAM VATANDAŞ
ÜLKELER İŞÇİ SAYISI (0 -18  Yaş İŞÇİ EŞİ SAYISI

E.Almanya 565 .621 634 .500 346 .179 1 .546 .300
Hollanda 66 .046 54 .809 19 .345 140 .200
Fransa 59 .699 34 .077 24 .416 118 .192
Belçika 23 .000 30 .258 9 .433 62 .691
Danimarka 8 .007 6  . 264 1 .570 15 .841
Ingiltere 3 .000 2 .000 1 .000 6 .000
Diğer AET
Ülkeleri 395 75 30 500
AET Ülkeleri
Toplamı : 725 .768 761 .983 401 .973 1 .889 .724

Avusturya 29 .802 17 .859 17 .839 65 .000
İsviçre 22 .366 16 .209 2 .514 41 .089
İsveç 7 .000 8 .161 3 .142 18 .303
Norveç 1 .370 719 628 2 .717

Diğer Avrupa
Ülkeleri
Toplamı : 60 .538 42 .448 24 .123 127 .109
Avrupa Ülkeleri
Genel Toplamı: 786 .306 804 .431 426 .096 2 .016 .833
Avusturalya 16 .412 10 .000 6 .500 32 .912
Libya 84 .087 1 .500 2 .271 87 .858
S .Arabistan 56 .609 500 11 .709 68 .818
Irak 24 .107 - - 24 .107
Kuveyt 2 .159 - - 2 .159
Birleşik Arap
Emirlikleri 3 .000 - - 3 .000
Bahreyn-Katar 1 .520 - - 1 .520
Ürdün 1 .810 - - 1 .810
Lübnan 1 .000 - - 1 .000
Orta Doğu ve
Kuzey Afrika
Ülkeleri Top: 174 .292 2 .000 13 .980 190 .272

Diğer Ülkeler 2 .000 500 - 2.500

GENEL TOPLAM 979 .010 816 .931 446 .576 2 .242 .517
Kaynak : Çalışma Bakanlığı (1982  y ı l ı geçici rakamlar ı )



1- tŞOÜCO ANLAŞMASI YAPILAN VE YAPILMAYAN 
ÜLKELERLE İLGİLİ SORUNLAR :

lil. DURUM s

Ülkemizden Batı Avrupa ülkelerine işgücü göndermeleri 
ikili işgücü anlaşmaları çerçevesinde yürütülmüştür.

1973 petrol krizinden sonra, 1974 yılından itibaren Batı 
Avrupa ülkelerinin yeni işgücü alimini durdurmalarına karşı
lık Ortadoğu ve Afrika’daki petrol ihraçatçısı ülkelerde, özel
likle alt yapı yatırım harcamalarının artması ile, Türk girişim
cilerinin bu ülkelerde taahhüt işleri almaları ve Türk işgücü
nün büyük sayılarda istihdamı imkânı doğmuştur.

Körfez ülkelerindeki işgücü mevzuatı ve uygulamaları Tür
kiye ile uyuşmamakla beraber, bu ülkelerde iş alan Türk firma
ları ile çalıştırdıkları Türk işçilerinin sorunlarına Türkiye 
olarak bir çözüm getirilmeye çaba harcanmaktadır.

Bugün başta Libya olmak üzere, Suudi Arabistan Irak ve 
diğer Arap ülkelerinde çalışan işçilerimizin sayısı 180 bine 
ulaşmıştır.

Ortadoğu ülkeleri ve Libya'da çalışan işçilerimizin he
men tümünü erkek işçiler oluşturmakta, oralarda kalış süreleri 
çeşitli projelerin bitimine bağlı olarak 2,5-4 sene arasında 
değişmektedir.



Libya'nın gerek daha etkin bir biçimde uygulama kararını al
dığı ve ikinci 5 yıllık kalkınma planında öngörülen yabancı işçi 
politikası gerekse petrol ihracındaki güçlükler ve buna dayalı 
olarak yatırımlarında kısıntı yapılması zorunluğu, önümüzdeki yıl
larda Türk işgücü şevkini olumsuz yönde etkileyecektir. Türk işçi
lerinin genellikle inşaat sektöründe çalıştıkları varsayımından 
hareketle ve Libya'ya, önümüzdeki 5 yıllık kalkınma planları doğ
rultusunda yılda 20 bin kadar yabancı işçiye ihtiyaç olduğu düşü
nüldüğü takdirde Libya'ya 1983 yılında inşaatta çalışmak üzere 7-8 
bin ve diğer iş kollarında çalışmak üzere ençok 10 bin Türk işçi
sinin gidebileceği tahmin edilmektedir.

Suudi Arabistan halen büyük bir yatırım potansiyeline sahip 
olup, özel işbulma acente veya şahıslarının olumsuz etkilerine 
rağmen, Türk girişimcilerinin yeni ihaleler kazanmaları ile bu 
ülkeye olan Türk işçisi şevkinde artışların devam etmesi beklenmek
tedir .

Türk işgücünün, Ortadoğu işgücü piyasasına daha fazla girme
sine olumsuz yönde etkileyen faktörler, başta ücret karşılığı ara
cılara ödenen masraflar ile sosyo-kültürel masraflardır. Ücret ko
nusunda Türk işçilerinin Asya kökenli işçilere oranla büyük dez
avantajları vardır. Güney Doğu Asya Ülkelerinden gelen işçiler çoğu 
kez sefaletten kurtuluş anlamına geldiğinden çok düşük ücrete razı 
olmaktadırlar. Örneğin vasıfsız bir Türk işçisi aylık olarak 300 
ABD doları isteken PakistanlIlar 193 ABD doları, Hintliler 210 ABD 
doları, TaylandlIlar 225 ABD doları ve Filipinliler 208 ABD dolarına 
razı olmaktadırlar.



Aleyhimize olan bu faktörlere rağmen, Türk işçilerinin sa
nayileşmiş Batı Avrupa ülkelerinde ispatladıkları üretkenlikleri 
yanında İş ve İşçi Bulma Hizmetinin bir kamu hizmeti olarak para
sız yapılması Türk İşçilerinin y&banoı Ülke ve girişimcilerce ter
cih edilmeleri için en büyük, nedenlerdir , 
ç 2' "akta:*: r.

Çalışma Müşavirliğinin yeni açılmış olduğu Irak'a Türk işçi
si şevkinde de önümüzdeki yıllarda artışlar olması beklenmektedir.

1.2. SORUNLAH »

Arap ülkelerinde çalışan işçilerimizin büyük çoğunluğu yer
leşim merkezlerinden uşakta bulunan şantiyelerde çalışmak, yaşam
larını sürdürmek ve işverenin sağladığı yiyecek ve yatacak yer 
ile yetinmek durumundadırlar. Bütün bunlara, zor ve alışılması 
güç olan iklim koşullarının da eklenmektedir.

Diğer aafrüftlar arasında ise işçi tasarruflarının yurda trans
ferindeki güçlükler, bulundukları ülkeden kesin çıkış için yapıl
ması gereken işlemlerin uzun zaman alması, çalışma yaşamının ye
terince denetlenmemesi, bazı işverenlerin iş sözleşmelerini haksız 
ve tek taraflı olarak feshetmesi, Türkiye'de yapılandan geri hüküm
ler içeren ikinci bir sözleşmeyi imzaya zorlanmaları, meslekleri
nin dışında düşük vasıflı işlerde çalıştırılmaları, yatacak yer ve 
beslenme standardlarının normalin altında bulunması, düşük ücret 
ödenmesi, ücretlerinin zamanında ödenmeyip çok geç verilmesi, iş
yeri değiştirme özgürlüğünün kısıtlanmış olması ve kazanılmış hak
larının yurda transferinde büyük güçlüklerle karşılaşılması sayıla
bilir.



Bu sorunların çoğunluğı çalışılan ülkenin çalışma mevzuatı ile 
çalışma ve hayat şartlarının bilinmemesinden ve bir kısmı da bu 
ülkelerdeki iş hayatının yeterince denetlenmemesinden ileri gel
mektedir .

1.3. ÖNERİLER :

- İşgücü anlaşması bulunmayan ülkelere gönderilen işçiler için 
İş ve İşçi Bulma Kurumunca uygulanmakta olan Tip İş Sözleşmesinde 
ön koşul sayılan asgari ücret üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.

- Libya ve Ortadoğu ülkelerinin işgücü piyasası, istihdam koşul
ları ve sosyal güvenlik gibi işgücü şevkini yakından ilgilendiren 
konular incelenerek bu ülkelere olan işgücü politikamız yeniden 
saptanmalidır.

- Libya ile yarılan işgücü anlaşması daha çok Batı Avrupa stan- 
dardlarına uygun olarak hazırlanmış olduğundan Libya koşulları ve 
bugüne kadarki uyvulama dikkate alınarak anlaşma yeniden gözden 
geçirilmelidir.

- Libya işgücü anlaşmasının tatbikatı göz önüne alınarak başta 
Suudi Arabistan olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin bünyelerine uygun 
ve uygulama kabiliyeti olan anlaşmalar yapma yoluna gidilmeli, bu
nun mümkün olmadığı hallerde ikili protokoller yapılmalıdır.



- Petrol zengini ülkelerin konjonktürel gelişmeleri yakından 
izlenerek işgücü taleplerini zamanında karşılayabilecek bir »istem 
oluşturulmalıdır.

- Arap ülkelerinin özel duruşları gözönünde tutularak bu ülkeler
de özellikle Arapça dilini bilen nitelikli eleman istihdamına önem 
verilmelidir.

- Türk müteahhitlerine ve Türk işgücüne petrol zengini ülkeler 
piyasalarında daha geniş iş imkanı yaratacak zemin oluşturulmalı
dır .

- Arap ülkelerindeki çalışma teşkilatı ile doğrudan temas kurma
nın sağlanması için tedbirler alınmalı ayrıca, özel 3ektörün de bu 
yolda bir teşkilatlanmaya yönelmesi temin edilmelidir.

- Özel iş bulma aracılarının olumsuz etkilerini bertaraf ederek 
işgücü akımının düzenli ve istikrarlı bir şekilde yapılmasını sağ
lamak için Irak, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabis
tan ile diploaotik girişimlerde bulunulmalıdır.

_ Halen Türk işçisine duyulan ihtiyaç ve talebin artırılması 
için uygun bir reklam kampanyası açılmalıdır.

- Son yıllarda ekonomik ilişkilerimizin gelişme gösterdiği Libya' 
nın gerek Türk müteahhitleri gerekse Türk işçileri için önemli bir 
potansiyel oluşturduğu göz önünde bulundurularak diplomatik ilişki
lerimiz daha aktif hale getirilmelidir.

- Hollanda Hükümeti yabancı işçilerin Hollanda'da oturmayan ço
cukları için ödenen çocuk paralarım 1.1.1983 tarihinden itibaren 
azaltma çalışmalarına başlamıştır. Bu uygulamayı önlemek amacıyle 
işgücü anlaşmasının öngördüğü Karma Komisyonun toplanması hususun
da girişimlerimiz sürdürülmelidir.
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2 - BİRİNCİ ve İKİNCİ KUŞAK İÇİN DEVAM EDEN SORUNLAR

2.1. DÜRÜM

Yurtdışındaki birinci kuşak, farklı toplum, aile ve kültür 
yapılarından gelmiş olmaları nedeniyle, bulundukları topluma uya- 
mamanın psikoloji güçlükleri, geleceklerine ilişkin belirsizlik 
ve güvensizlik sebebiyle çeşitli ruhi bozukluklar, bulundukları 
ülkenin yasalarını yeterince bilememekten ileri gelen kayıplar, 
aile bölünmelerinin getirdiği psikolojik ve aosyal gerginlikler 
ile, Türk Kültürü ve ana dilinden uzaklaşmanın verdiği eziklik 
ve geri dönüşlerde topluma kolayca uyamamanın baskıları altında 
bulunmaktadır.

Ekonomik durgunluk dolayısıyla işsizliğin artışı ve aşırı 
uçlardan gelen siyasal amaçlı baskılar, Batı Avrupa ülkelerini 
yabancı işçilere karşı bir takım kısıtlayacı tedbirler almaya 
mecbur etmiş ve böylece yabancı işçiler, bulundukları ülke hal
kından tecrit edilerek içine kapanık getto'lar oluşturmuşlardır.

2.2. SORUNLAR
Esasında işçilerimizin sorunların niteliklerine göre hukuki, 

ekonomik sosyal, eğitsel ve kültürel sınıflara ayırabiliriz. Bun
ların çözüm yollarını ise ulusal, ikili ve çok taraflı olmak üzere 
üç grup altında toplayabiliriz.

Birincisi yurtdışındaki işçilerimizin ulusal düzeyde çözüm
lenebilecek sorunlarıdır ki bunlar sosyal güvenlik kuruluşlarımız
la ilgili olanlar dini sarunlar, milli gelenek ve kültürümüzün 
muhafazası ve geliştirilmesi, Türkiye'ye dönenlerin işe yerleş
tirilmesi, konut sağlanması, tasarruflarının değerlendirilmesi, 
gümrük ve bedelsiz ithalat sarımları, hukuki ve sosyal yardım 
temini ve askerlikleriyle ilgili sorunlardır.



İkincisi ikili düzeyde çözümlenebilecek sorunlar olup başta 
iş hukuku, sosyal güvenlik, sosyal hukuk ve eğitim sorunlarıdır. 
Çalışma ve oturma izinleri, işçi-işveren ilişkileri, çeşitli 
sosyal hakların takibi gibi esas itibariyle bulundukları ülke 
mevzuatına ilişkin, ayrıca ikili işgücü ve sosyal güvenlik an
laşmalarına göre takip edilecek sorunlardır.

Üçüncü8ü ise göçmen işçilerin birçok ülkeleri ilgilendiren 
sorunları olup, özellikle AET ülkelerinde serbest dolaşım sorunu, 
göçmen işçilerin hukuki statülerini belirleyen ve bulundukları 
ülkeler halkı ile her türlü ayırımcılığı ve temel insan haklarının 
kısıtlanmasını önlemeyi amaçlayan uluslararası sözleşmelerin uy
gulanmasından doğan sorunlardır.

Arap Ülkelerinde çalışan vatandaşlarımızın sorunları ise;

1- Hertürlü sosyal güvenceden yoksun bulunmaları,
2- Yapılan ferdi işsözleşmelerinde belirtilen asgari ücret

ten daha düşük ücretle çalıştırılmaları ve daha aşağı 
düzeyde ikinci bir sözleşme yapmaya zorlanmaları,

3- Yaşam ve çalışma koşullarının ülkemize kıyasla çok aşağı 
düzeyde olması,

4- îh.ra transferlerinin güçlüğü
5- Çalıştıkları işverenin izni olmadan iş değiştirememeleri,
6- Ücretlerini zamanında alamayıp bazen 7-8 ay geç almaları,



7- Lisan yetersizliği nedeniyle sosyal, hukuki ve kültürel 
güçlüklerle karşılaşmaları,

8- Yıllık izinlerinde özel arabalarıyle Türkiye'ye gele
memeleri

9- Çocuklarını okutma imkanı bulamamalarıdır.

2.3. ÖNERİLER ;

Yurtdışmda çalışan birinci ve ikinci nesil için devam eden 
sorunların giderilmesi veya hafifletilmesi için düşünülen öneri
ler :

- Dış ülkelerdeki Türk toplumunu kendi kendine yeterli şe
kilde yaşamasına yardım edecek kuvvetli bir Türk lobisi oluştu
racak etkin ve sürekli faaliyet gösterebilecek ve Devletimizin 
dolaylı kontrolü altında ve düzenli mali kaynaklara sahip yeni 
bir teşkilat olarak belirlenecek yurtdışı Türk Vakfı ile ilgili 
çalışmalara vakit geçirilmeden başlanmalıdır.

- Vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerden yabancı düşmanlığı 
görülenlerde Hükümetlerin, siyasi partilerin, üniversitelerin,di
ni kuruluşların, sendikaların, işveren derneklerinin, diğer mesle
ki kuruluşların, yabancı işçi çalıştıran büyük firmaların yaban
cı düşmanlığı konusundaki görüşlerini kesin bir ifade ile komuoyu- 
nu etkileyecek biçimde ve imkanların elverdiği ölçüde periyodik
olarak açıklama yapmaları için girişimlerde bulunmaları sağlanma
lıdır.



Yurtdışında çalışan işçilerimize bulundukları ülkeler 
tarafından tanınan tüm sosyal güvenlik haklarının kullanılması 
ve kendilerine tanınan sosyal ve mali yardımların en etkili bir 
biçimde kazandırılarak ülkemize aktarılması için gerekli tedbir
ler alınmalıdır.

Özellikle Arap ülkelerinde çalışan işçilerin ücretlerinin 
zamanında ödenmesini sağlamak için diplomatik girişimlere devam 
edilmeli ve Türk müteahhitleri ile toplantılar yapılarak tasarruf
ların yurda transferindeki güçlükler ortadan kaldırılmaladır.
İşçi simsarlarının kanun dışı faaliyetleri konusunda daha etkin ted
birler alınarak işgücü akımının düzenli ve istikrarlı bir şekilde 
yapılması sağlanmalıdır. İşçilerimize yönelik etkin ve sürekli aydın
latma faaliyetleri sürdürülmeli, Türkevleri yaygınlaştırılarak yarı 
resmi statüye kavuşturulmaları sağlanmalı, yurdışındaki derneklerin 
etkin devlet kontrolünde bulunmalarını sağlayacak çalışmalar ve mev
zuat düzenlemeleri yapılmalıdır.

Yabancı işverenler ile yurdışındaki iş alan Türk firmala
rının ihtiyaç duydukları nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi ama
cıyla vasıfsız işçilere meslek kazandıran ve vasıflı işçilerin de 
kalifikasyonlarmı yükselten ve böylece daha çok istihdam imkanı ya
ratacak olan, İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından projelendirilen 
işgücü yetiştirme ve rehabilitasyon merkezlerinin bir an önce kuru
lup faaliyete geçirilmesi sağlanmalıdır.



- Libya ve Ortadoğu Ülkelerinin işgücü piyasası, istihdam 
koşulları ve sosyal güvenlik gibi işgücü şevkini yakından ilgilen
diren konuların incelenerek bu ülkelere olan işgücü politikamız 
yeniden saptanmalıdır.

- Libya işgücü anlaşmaları uygulaması dikkate alınarak 
Ortadoğu ülkeleri ile Avrupa standartlarına göre değil bu ülkele
rine uygun ve tatbik kolaylığı olan anlaşmalar yapılmalıdır. Bunu 
paralel olarak da Libya ile yapılan işgücü anlaşmamız yeniden göz
den geçirilmelidir.

İstihdam güvencesinin sağlanabilmesi ve aracıların işçi 
simsarlarının ortadan kaldırılması için Ortadoğu ülkelerine iş
gücü şevkinin disiplin altına alınarak, işgücü taleplerinin sade
ce İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından karşılanmasının sağlayacak 
idari ve yasal tedbirler alınmalı ve bununla ilgili mevzuat vakit 
geçirilmeden düzenlenmelidir.

- Vize uygulayan ülkelerin özellikle Batı Avrupa Ülkelerinin 
aldıkları katı karar ve uygulamalar nedeniyle, aile birleşmeleri 
çerçevesinde yurtdışına gidecek işçi yakınları büyük güçlüklerle 
karşılaşmaktadırlar. Bunun önlenmesi için vize'uygulayan ülkeler
le yapılacak ikili görüşmelerde bu uygulamanın kaldırılması bunun 
mümkün olmaması halinde hiç olmazsa formalitelerin azaltılarak 
yumuşatılmasına çalışılmalıdır.



- Yurtdışında iş alan Türk girişimcilerinin işe başlama 
aşamasında kendileri için gerekli olan teknik ve idari personel 
dışındaki tüm işgücü ihtiyaçlarını İş ve İşçi Bulma Kurumundan 
karşılamaları zorunluluğu getiren düzenleme yapılarak 8/811 sa
yılı kararname uyarınca kurulun Destekleme ve Geliştirme Kurulunda 
Çalışma Bakanlığının oy hakkına sahip oır üyesinin bulundurulması 
sağlanmalıdır.

- Orta Doğu ülkelerindeki yabancı işverenlerin işgücü ihtiyaç 
larının çok kısa sürede ve kendilerinin ülkemize gelmeden karşılana
bilmesi amacı ile taleplerin ilgililerden ulınıp sür'atle Türkiye'ye 
ulaştırılmasını sağlayabilmek için gerekli tedoirler alınmalıdır.

- Libya ve Ortadoğu ülkeleri işgücü piyasalarına daha çok 
ve daha sür'atle işçi gönderilebilmesi için güvenlik soruşturma
larının pasaport alımı safhasında sonuçlandırılması hususunda ge
rekli düzenleme yapılmalıdır.



3 - İKİNCİ KUŞAĞIN EĞİ'l'İMİ

Bugün, yabancı ülkelerde bulunan işçilerimizin en önemli sorun 
larından birisi de, çocuklarının eğitimi ile ilgilidir. Batı Alman
ya'nın 197b yılından itibaren, işçilerimizin F.Almanya'daki çocuk
larına daha çok çocuk parası vermeye başlaması, işçi çocuklarının 
kitleler halinde bu ülkeye göç etmelerine yol açmış; böylece işçi 
çocuklarının eğitim sorunu daha da önem kazanmıştır.

Yabancı ülkelerde yetişmekte olan 2. ve ). kuşak işçi çocuk
larının eğitim sorunları ile işgücü piyasasına girmekte karşılaş
tıkları sorunlar giderek artmaktadır.

3.1. Türk İşçi Çocuklarının Eğitim Durumu, Borunlar ve Öneriler

haporun bu bölümünde, Avrupa ülkelerine yayılmış olan işçi 
çocuklarımızın eğitim imkânlarından yararlanma durumlarını ülke
lere göre inceleme yerine, bu çocukların ^ 78'inin yaşadığı F.Al
manya'daki durumları incelenerek genel hakkındu bir yargıya varıl- 
mak amacı güdülmüş tür.



Ta bl o 4

F.Almanya'daki İşçi gocuklarının Kayıtlı Bulunduğu 
Flitim Kurumlar ma Göre Dağılımı

(1981-19?? Öğrenim Yılı)

Okul Türü Kayıtlı öğrenci sayısı < s ?  •  
/'

- r.rund ve Hauptschule 313-861 7 3 . 6
(Temel Eğitim Okulları)

- Realschule 1 0 . 0 2 3 2 . 3
- Gymnasium 7.745 1.8

(Lise)
- Gesamtschule 10.53? 2 . 5

(Ka rma Ok ul)
- Meslek eğitim okulları 68.139 16
- özel eğitim okulları 16.044 3 - 8

TOPLAM 1A4 ı on .o
: ■  V 1

Tablodaki verilerden anlaşıldığı gibi, bugün F.Almanya'da 
bulunan Türk çocuklarının $ 73'ü çıraklık eğitimine götüren ve 
Hauptschule denilen temel eğitim okullarına devam etmektedir.
Bu okullardaki çol nmızın başarı oranı ise % 40 civarında
dır. Böylece, Türk işçi çocuklarımızın İ° 60'ı temel eğitim oku
lunu bitiremeden, örgün eğitim sistemi dışına çıkarılmaktadır.

Çocuklarımızın eğitimindeki başarısızlığının çeşitli neden
leri vardır. İşçi çocuklarımızın farklı bir sosyal ve kültürel 
çevreden gelmeleri bu nedenlerin başında gelmektedir. Bu durum, 
başta uyum sorunu olmak üzere çeşitli sorunlara da yol açmakta
dır .

Gerçekte, bu sorunlar genellikle .^ıaı x.iıizın kişilikleri
nin şekillendiği okul dönemine rastlamaktadır. Okula devam eden ço1 
cuk, ister istemez, zorunlu bir toplumsallaşma sürecine girmek
tedir. Okul onu, farklı bir değerler sistemine uymaya zorlamaktadı



Bu durura, bir yandan kendine has değer yargılarını ve kültürünü 
sürdüren aile ile okul arasında gerginlik yaratmakta, bir yandan 
da okulda verilmek istenen değer yargıları ile ailedeki değer 
yargıları arasında kalan çocuklar üzerinde yıpratıcı etkilere 
neden olmaktadır.

Bu sorunlar, ikinci kuşak genç göçmenler için çok daha cid
di olup, onları daha karmaşık seçimler yapmaya zorlamaktadır, go
cuklar çoğu defa hangi değer ve normları benimseyeceklerini bile
memekte bu da onların bulundukları ülkenin eğitim sistemi ve top
lumla bütünleşmesini güçleştirmektedir. Aileniri kapalı dünyası, 
farklı şekillerde çocukların eğitimine yansımaktadır. Hu nedenle, 
çocuklar bazen okul dışı sosyal faaliyetlerden kaçınmakta, kız 
çocukları zaman zaman beden eğitimi faaliyetlerine, bilhassa yüzme 
derslerine katılmamaktadırlar. Bu da yerli ve yabancı çocuklar 
arasında etkileşimi engellemekte dolayısıyla başarıyı güçleştir
mektedir.

Ayrıca; işçilerimizin oturma şartlarının yetersizliği, dola
yısıyla çocuklarımızın bulunulan ülkede elverişsiz çevre şartları 
içinde büyümeleri ve okul öncesi eğitim kururlarından etkin bir 
şekilde yararlanamamaları başar ısız lığa yol a çan diğer etkenler ara
sında yer almaktadır, öte yandan, ana-oanaların, bulundukları ül
kenin eğitim imkânları konusunda gerekli bilgiye sahip olmayışları 
ve okulla ilgi kurma konusunda gösterdikleri çekingenlik ae öğ
rencilerin başarısızlıklarında önemli rol oynamaktadır.



Hiç şüphesiz, işçi gönderen ve işçi çalıştıran ülkeler ara
sındaki eğitim sistemlerinin farklılıkları da yabancı işçi çocuk
larının eğitimini güçleştirmektedir. Örneğin, kendi içinde olduk
ça katı, seçici ve yarışmalı olan Alman eğitim sistemi, öğretimi, 
bireysel ayrılıklara ve farklılıklara uydurmada yeterli esnekliği 
gösterememektedir. Bu durum, yabancı işçi çocuklarının Alman çocuk
larıyla yarışmasını daha da güçleştirmektedir.

Benzer şekilde; P.Almanya’da eyaletler arasında görülen fark
lı eğitim modelleri de' çocuklarımızı başarısızlığa iten nedenler 
aresmdadır. Örneği, Bavyera’da görülen model sınıf uygulaması, 
iki dilde eğitim yapılması nedeniyle, çocuklarımızı yaşadıkları 
eğitim sisteminden koparmaktadır. Bu sınıflar bir bakıma getto
ların okullara yansımasıdır.

Bu modeli savunan Alman eğtimcilerine göre :

Çocuğun ilk eğitimi düşündüğü dilde, yani Türkçe olmalıdır. 
Çocuk, ancak okul programının temel konularını kendi dilinde öğren
dikten ve Almaneayı birinci yabancı dil olarak yeter derecede ba
şardıktan sonra bir Alman okulunun sınıfına girmelidir.

Bu model, vaktiyle Yugoslav ve .Yunan devletlerinin açık 
başvurusu üzerine oluşturulmuştur. Her iki devlet de, belirli bir 
süre sonra, kendi uyruklarında bulunan göçmen işçi ailelerinin 
dönmesini istemektedirler. Her ne kadar bu model söz konusu iki 
devletin isteği üzerine geliştirilmiş ise de, Bavyera’da bu modeli 
uygulayan okullara devam eden yabancı işçi çocukları içinde en bü- 
yUk grubu Türk işçi çocukları oluşturmaktadır.
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Kuşkusuz, Türk sınıfı uygulamasının çeşitli sakıncaları Dulun- 
maktadır. Özellikle Bavyera'da bulunan model, göçmen işçilerin er- 
geç anayurda döneceklerini varsayarak entegrasyon politikasını be- 
nimsememektedirler. Bu modelin başka bir sakıncası aa, modele temel 
olan eğitim felsefesinin tartışmalı olmasıdır. Çerçekte, "çocuk en 
çok tek bir dilde düşünür" şeklindeki anlayış pek çok eğitimci ta
rafından red edilmektedir. Bu eğitimcilere göre, çocuıtiar, yeterli 
bir şekilde hazırlandıkları takdirde, iki dili aynı anca öğrenebilmek 
tedirler.

Bununla beraber, Bavyera modeli, bu okullara uevam eden çocuk
lara bir ölçüde Türk kültüründen kopmamayı, nefislerine uana fazla 
güven beslemeyi sağlamaktadır. Bugünkü uygulaması ile savunulması 
güç olan bu modelin, Almanca öğretimin ağırlık kazancın iki dilli 
sınıflara dönüşmesi de olumlu bir gelişme olarak görülmektedir.

Nitekim, Alman eğitim, makamları aa lürk sınıflarını uygulamadan 
kaldırarak bunları Almanca derslerin ağırlık kazandığı iki dilli 
sınıflar durumuna dönüştürme eğilimine girmiş bulunmaktadır. 1481/ 
1982 öğretim yılında, Bavyera Eğitim bakamları, 1481 Türk işçi ai
lesini çocuklarını Alman okullarına göndermeleri konusunda ikna 
etmeye çalışmıştır. Bununla oirlikte, 833 aile çocuğunu Alman oku
luna, 881 aile ise (£ 64.1) çocuğunu Tür* sınıflarına göndermiştir.

Öte yandan, yukarıda sakıncaları belirtilen model sınıfların 
uygulamadan kaldırılması konusunda Killi Eğitim Bakanlığı girişim
lerde bulunmaktadır. Ayrıca veliler de bu sınıfların sakıncaları 
konusunda Türk eğitim müşavirleri tarafından sürekli olarak uyarıl
maktadır .



1973 yılından itibaren F.Almanya'da görülen ekonomik kriz ve 
buna dayalı olarak beliren istihdam güçlükleri nedeniyle yerli ve 
yabancı toplum arasındaki gerginlik büsbütün artmış ve bu ülkede 
yabancı düşmanlığının doğmasına neden olmuştur. Bu durum çocukla
rın eğitimini büyük ölçüde etkilemiştir.

Öte yandan, ana-babalar çocuklarına ev ödevlerinin hazırlan
masında yardımcı olamamaktadırlar.

Kalabalık ailelerin barındıkları konutlarda, çocuklar ders 
çalışabilecekleri sakin-bir köşe bulamamaktadır.

, Ana-babalar, çocuklarının düzenli bir eğitime devam etmek 
yerine küçük yaşta bir işte çalışmasını istemekte; okulların izin 
sürelerine riayet etmemektedir.

Türk çocukları, ayrıca kendileri için ağır bir yük teşkil 
eden Kuran kurslarına gönderilmektedir.

Yurt dışındaki önemli sorunlardan birisi de Türk çocuklarının 
özellikle F.Almanya ile ülkemiz arasında sık sık yer değiştirmele
ridir. Bu durum, her iki ülkede ikinci kuşak göçmenlerin yeniden 
uyum sorunlarına yol açmakta, dolayısıyla çocukların eğitimini bü
yük ölçüde aksatmaktadır.

Türk çocuklarına uygulanan testler bu çocukların özellikleri
ne uymamaktadır.



Yabancı ülkelerde, özellikle F.Almanya'da bulunan Türk işçi 
çocuklarımızın eğitim kurumlarına göre dağılımlarını ve karşılaş
tıkları temel sorunları böylece belirttikten sonra, şimde de bu 
ülkedeki eğitim uygulamalarını, çocuklarımızın eğitimi açısından 
kısaca özetlemek yararlı olacaktır.

3.2. Okul Öncesi Eğitim

Gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitim normal eğitim sisteminin 
bir uzantısı durumuna gelmiştir. Okul öncesi eğitim, yaşadığı kül
türün dilini yeterince bilmeyen çocuklar için daha da önemlidir. 
Çünkü bu yolla, anılan çocukların ilköğretime başlamadan ilgili 
dili öğrenmeleri ve eğitim sistemine uyum sağlamaları kolaylaş
maktadır. Bu nedenle, F.Almanya'da bulunan çocuklarımız için bu 
kurumların önemi açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak, ço
cuklarımızın büyük bir kısmı bu eğitim kurumlarından yararlana
mamaktadır .

Öte yandan, Türkiye'den ileri yaşlarda giden çocukların uyu
mu da kolay olmamaktadır. Kendi ülkesinde toplumsallaşma sürecin
den geçen bu çocuklar, gittikleri yeni ülkede, iki ayrı kültürün 
etkileşim sorunları ile karşılaşmaktadırlar. Bu çocukların sorun
ları yabancı ülkede doğan ya da okul öncesi eğitim çağında giden 
çocuklardan farklıdır. Bu grubun psikolojik sorunlarına "kültür 
şoku" denilebilir. Bu çocuklar kendilerinin ve ailelerinin yaoan- 
cı olduğu bir topluma sağlıklı uyum yapabilmek için çeşitli güç
lükleri yenmek zorundadırlar. Özetlemek gerekirse; yaşı ne Kadar



küçük ise topluma uyum şansı dolayısıyla eğitim imkânlarından ya
rarlanma şansı artmaktadır. Diğer taraftan ileri yaştaki bir çocuk 
için ise, kabul eden Ülkenin kültürü kendisini daha az etkileyecek
tir.

Okul öncesi eğitim kurumlarından çocuklarımızın etkin bir 
şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığın
ca bazı tedbirler alınmaktadır. Ailelerin bu kurumların önemi ko
nusunda uyarılmaları, ülkemizden ana okulu öğretmeni gönderilmesi 
bu tedbirler arasında yer almaktadır.

3.3. Hazırlık Sınıfları

Avrupa'daki Türk işçi çocukları ile yerli çocuklar eğitime 
eşit şartlarda başlamamaktadırlar. Genellikle kırsal kökenli iş
çilerimizin çocukları yetersiz çevre şartlarından gelmektedirler.
F.Almanya'da gettolarda yetişen çocuklarımız için de durum pek fark
lı değildir. Öte yandan, değişik bir eğitim sisteminden gelen çocuk
ların bilgi seviyeleri de yerli çocuklarla yarışacak nitelikte değil 
dir. Bu nedenle, işçi çocuklarının eğitime hazırlanmaları büyük bir 
önem taşımaktadır.

Çocuklarımızın yaşadıkları topluma uyumlarını kolaylaştırmak 
ve eğitim İmkânlarından yararlanma şanslarını arttırmak için giri
şimlerde bulunulmakla birlikte, bunun yeterli olduğu söylenemez. 
Zira, ülkemiz kendi dışında bazı sınırlamalarla karşı karşıya bu
lunmaktadır. Ayrıca, çok etkin bir yol olan okul öncesi eğitim uy
gulamasını çeşitli çabalara rağmen kısa sürede yaygınlaştırmak ol
dukça zordur. Bu nedenle, birçok işçi çocuğunun, okul çağına eriş
tiğinde okul öncesi eğitim kurumlarından geçmemiş, dil becerisi ve



topluma uyum saplamada son derece yetersiz olacağı düşünülerek 
bu çocuklar için temel eğitimin başında, bulunulan ülkenin çili
ni öğretmek amacıyla hazırlık sınıfları düzenlenmektedir. Böyle 
bir uygulama, yabancı bir ülkeye yeni göç etmiş ve temel eğitime 
başlama çağındaki çocukların asıl eğitime geçmeden o ülkenin di
lini öğrenmelerinde ve o topluma gerekli uyumu sağlamalarında da 
yardımcı olabilir.

Ne varki; özellikle F.Almanya'da yaygın olan hazırlık sınıf
ları, uygulamada fonksiyonel olamamıştır, gocuklar genellikle bu 
sınıflarda 2-3 yıl kaybetmektedir, bunun oaşlıca nedeni,, yeteri 
kadar Almanca bilmeyen Türk öğretmenlerin ya da bu amaçla yetiş
tirilmemiş Alman öğretmenlerin ou sınıflarda görevlendirilmeleri
dir. Bu sınıflar, zamanla amacından saptırılarak Türkçe derslerin 
yapıldığı bir çeşit "ulusal sınıf" naline dönüşmüştür, değişik 
yaş grubu ve Almanca yönünden farklı düzeydeki öğrencilerden olu
şan hazırlık sınıflarında homojenlik sar!an;..:.-;::.ıştır, üiğer taraf
tan, bu sınıflar dil öğretiminde etkin olan görsel-işitsel araç
lardan da yoksundur.

Bu nedenle; hazırlık sınıflarının daha fonksiyonel duruma 
getirilmesi amacıyla aşağıdaki teaoirler alınmalıdır.

a. Düzenlenen hazırlık sınıflarında, çocukları bilgi ve be
ceri seviyeleri yönünden homojen gruplara ayırmaz,

b. Hazırlık sınıflarını temel eğitime hazırlayıcı ve ou eği
tim sistemine uyumu Kolaylaştırıcı nitelızte yeniden düzenlemek,



c. Yabancı dil öğrenimini çocuklar için çekici hale ge
tirmek amacıyla eğitim teknolojisinin tüm imkânlarından yarar
lanmak (görsel-işitsel araçlar)

d. Hazırlık sınıflarının mutlaka normal eğitim kurumlan 
içinde açılması sağlanarak çocuklarımızın yerli çocuklarla sos
yal etkileşimlerde bulunmalarına uygun ortam hazırlamak.

3.4.Okul-Aile İşbirliği

Yabancı ülkelerdeki işçilerimizin ve çocuklarının eği
timi için yapılan bütün girişimlerin başarı şansı, genelde ana- 
babaların bir kurum olarak eğitime ve çocuklarının eğitimine 
verecekleri değere ve bu konudaki tutumları ile okulla kuracak
ları ilişkilere bağlıdır.

Bununla birlikte; yurt dışındaki işçilerimizin, önceki 
paragraflarda da yer yer dile getirilen ekonomik ve kültürel 
nedenlerle, bir kurum olarak eğitime ve çocuklarının eğitimine 
verdikleri değer yeterli seviyede değildir. Aksine, başlangıçta, 
kendileri bu yönde fazla bir gayret sarfetmiyen yabancı işçiler, 
çocuklarının bulundukları ülkenin eğitim imkânlarından kendilik
lerinden yararlanabilecekleri kanısı içinde bulunmakta ve bulun
dukları ülkenin eğitim sisteminden çok şey beklemektedirler. Bu 
nedenle, işçilerin eğitim kurumlan ile olan ilişkilerinin yeter
li olmaması, işçi çocuklarının eğitimi için girişilen gayretlerin 
başarı şansını olumsuz yönde etkilemektedir.



Bu güçlükler giderildiği ölçüde, bu .yolda yapılan çabaların 

başarı şansı artmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, son yıllarda, 

yurt dışındaki Türk işçilerinin, yaygın eğitim metotlarından 

da yararlanarak, çocuklarının eğitimi konusunda uyarılmasına 

ağırlık vermektedir. Örneğin, işçilerimize bulundukları ülkenin 

çeşitli özellikleri hakkında aydınlatıcı bilgiler veren bir ki

tabın hazırlanması bu çalışmalar arasında yer almaktadır.
\  ' . i

3.5. Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam

Yabancı ülkelerde görevlendirilecek Türk öğretmenleri, bu

ülkelerdeki işçi çocukları için Türk dili ve Türk kültürü konu

sunda, temel bilgi kaynağını oluşturacaktır, çünkü, farklı bir 

kültür ortamında yaşayan bu çocuklar için, Türkçe ve Türk kültü

rüyle ilgili bilgi ve görgü edinme imkânları yok denecek kadar 

azdır. Okulda eksik bırakılanın telafi edilebileceği, kütüphane, 

kitap, gazete, arkadaş grupları, T . V . ,  sinema vb. etkileşim ve 

iletişim araç ve gereçleri yaşadıkları çevrede ya hiç yoktur, ya 

da çok sınırlıdır. Ayrıca, ana-babaların eğitim ve kültür seviye

leri de, yurt dışındaki çocuklarının eğitim ve kültürünü geliş

tirecek yeterlikte değildir. Bu yüzden, çocuklarımızın okulsuz 

ve öğretmensiz bırakılması, bir bakıma dil ve kültür eğitiminden 

yoksun bırakılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, çocuklarımı

zı eğitecek öğretmenlerin seçilip yetiştirilmesine büyük bir önem 

verilmelidir. Yurt dışındaki öğretmen sayısı tablo V'de verilmek

tedir .



Seçilen öğretmenlerin yetiştirilmesinde özellikle iki konu 
üzerinde durulmaktadır :

1. Öğretmenlerin eğitecekleri çocukların özellikleri ve 
sorunları ile, gidecekleri ülkenin dil ve kültürünü anlamalarını 
kolaylaştırıcı ve mesleki formasyonlarını geliştirici bir eğitim
den geçirmek.

2. Yerel imkânlardan yararlanılarak sık sık hizmetiçi eğitim, 
kurs vb. çalışmalara katılmalarını sağlamak.

Tablo V

Yurt dışındaki öğretmenlerin 
Ülkelere göre sayısal dağılımı

ÜLKELER İlkokul Ortaokul Anaokulu Toplam

P.Almanya 642 150 - 792
Belçika 62 - 4 66
İsviçre 15 - - 15
Avusturya 15 - - 15
Fransa 124 10 - 134
S .Arabistan 2 - - 2
TOPLAM 860 160 4 1.024



3.6. Ders Araç ve Gereçleri

Kültürel değer farklılıklarının Türk işçi çocuklarımızın 
eğitimi üzerindeki olumsuz etkilerine önceki paragraflarda yer 
yer değinilmişti. Bu farklılıkların en önemli sonuçlarından biri 
de, yerli ve yabancı çocuklar arasında kendiliğinden bir ayırı
mın oluşmasıdır. Çünkü, okul ve aile birbirinden farklı iki çevre
yi oluşturmaktadır. Ailenin etkisi ve baskısı özellikle kız çocuk
larında kendini göstermektedir. Bu da, yabancı çocukların yerli 
çocuklarla olan etkileşimini engellemektedir.

Öte yandan, yerli çocuklar, Türk çocuklarının geldiği sosyal 
ve kültürel çevreyi, Türk kültür değerlerini tanımamaktadırlar. 
Okulda ise, toplumsal farklılıklar dikkate alınmamaktadır. Bu da, 
yabancılara karşı bir ön yargının oluşmasına neden olmaktadır. Bu 
nedenle, bugün bilhassa göçmen gönderen ülkeler, toplumlarının 
kültürüel zenginliklerini, örf ve adetlerini eğitim sistemini 
tanıtıcı eğitim aracı üretimine büyük değer vermektedirler. Ger
çekte bu amaçla, ülkemiz ile w.Almanya arasında da ortak ders ara
cı üretimi çalışmaları yapılmaktadır.

îsteğe bağlı' olarak haftada 3-5 saat arası yapı
lan Türkçe ve Türk kültür derslerinin etkin bir şekilde verilebil
mesi için, bu faaliyetlerin uygun ders araçlarıyla desteklenmesi
ne Milli Eğitim Bakanlığınca giderek artan bir önem verilmektedir. 
Örneğin, ilgili Bakanlık, yabancı ülkelerde bulunan Türk işçi ço
cuklarının yaşadığı çevre şartlarına uygun ders kitapları hazır
lanması konusunu titizlikle yürütmektedir. Söz konusu kitapların 
içeriğine uygun ders aracı üretimine yakında başlanacaktır. Öte 
yandan, halen Türkçe, v .Almanya'da 9 eyalette 1. yabancı dil ola
rak okutulmaktadır.



3.7. Araştırma-Geliştlrme

Yabancı ülkelerde çalışan işçi çocuklarımızın eğitim sorun
ları konusunda bugüne kadar Ülkemizce yapılmış geniş çaplı bir 
araştırma yoktur.' Yapılan çalışmalarda daha çok işçi kabul eden 
ülkelerce yapılan araştırmaların sonuçları esas alınmaktadır. 
Bunun birçok sakıncası vardır. Bu nedenle, Türk işçi çocuklarının 
mevcut durumunu ortaya koyan araştırmalar yapılmalıdır.

Bugüne kadar değişik ülkelerde sürdürülen eğitim 
faaliyetlerinin tezelden ve oilimsel bir değerlendirilmesi yapıl
malıdır. Böyle bir değerlendirme, bugüne kadar yapılan çalışma
ların başarılı ve başarısız yönleriyle eksikliklerini ortaya koya
bileceği gibi, değişik konularda farklı öneriler geliştirmede de 
yardımcı olacaktır. Çağımızda değerlendirme çalışmaları öğrenci 
başarısını değerlendirmeden daha çok eğitim, sistem, program ve 
uygulamalarının değerlendirilmesine yöneliktir.

Yurt dışında bulunan Türk işçi çocuklarının eğitim ve kültür 
ihtiyaçlarıyla ilgili, araştırmalar yapmak, eğitim programları ve 
ders araçları geliştirmek, ilgili bilgileri toplamak ve tasnif 
etmek, eğitim uygulamalarını değerlendirmek ve yeni uygulamalar 
için öneriler geliştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı oünyesinde 
bir "Araştırma-Geliştirme ve Değerlendirme" biriminin kurulması 
gerekmektedir.

Yapılacak araştırmalarda aşağıdaki konulara öncelik veril
melidir .

1. Yurt dışındaki işçi çocuklarının, yaşlara, cinsiyete, 
gelinen ve yaşanan ülkelere, eğitim basamaklarına ve izlenen 
eğitim programlarına göre dağılımları,
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2. Çocukların okullarda başarı durumları, devarr.-devan,siz
lik durumları, eğitim sistemi içinde yatay ve dikey geçişleri,

I

3. Çocukların :

a) Aile yapıları,
b) Anayurda dönüş durumları,
c) Ana dil ve kültürleri ile ilgili faaliyetlere katılma 

durumları,
4. Çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve dil gelişimleri. 

(Bu konuda gerekirse İtalyanların, Yugoslavların ve Yunanlıların 
yaptığı araştırmalar incelenmelidir.)

5. Yurt dışında bulunan vatandaşların eğitim ve kültür in- 
tiyaçları ile onların bu konulardaki Deklentileri.

3.8. Temel Eğitim

Yabancı ülkelerde yaşayan işçi çocuklarının yasadıkları ül
kenin eğitim imkânlarından yararlana Dilmeleri, ilgili ülkenin te
mel eğitim sistemine hazırlıklı bir şekilde girip bu sistem için
de kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ilerle.vebilmeleri ile 
mümkündür. Diğer bir deyişle, yaşadığı ülkenin temel eğitim sis
temine entegre olamayan ve ondan gereğince yararlanamayan bir ço
cuğun daha üst düzeyde başka oir eğitim imkânından yararlanması 
düşünülemez. Bu nedenlerle, başlangıçta mümkün olduğu ölçüde çok 
sayıda işçi çocuğumuzun yaşadıkları toplumun temel eğitim sistemi
ne hazırlıklı bir şekilde girişlerini ve bu sistemden gereğince 
yararlanmalarını kolaylaştırıcı bütün tedoirler alınmalıdır, uşağı
da sıralanan önerilerin gerçekleştirilmesi, du açıdan oüyük önem 
taşımaktadır.



1. Temel eğitim yerli çocuklarla aynı sınıflarda ve mümkün 
olduğu kadar eşit şartlar altında sürdürülmelidir. Türk çocukları 
için ayrı temel eğitim sınıfları oluşturulması veya ayrı Türk okul
ları açılması bulunulan ülkenin toplumun* uyumu güçleştireceğinden 
sakıncalıdır.

2. Türk işçi çocuklarının çoğu tsmol eğltimdsm »<W* akade
mik eğitim yerine meslek okullarına gitmektedir. Bu madenle, çocuk
ları yetenek ve ilgileri doğrultusunda meslek ve Uat eğitin prog
ramlarına yCneltecek etkili bir danışmanlık sistemi geliştirilip 
işletilmelidir.

3. Temel eğiti» eınıflarında dğrenet sayısı as elmalıdır. 
BCylece, öğretmenlere, öğrencileriyle dahm yakından İlgilenme ve 
onları tanıma fırsatı verilmelidir. Eğitinin aüakiin olduğu kadar 
bireyselleştirilmesi üe her öğreneinin kendi hız ve yeteneği ölçü
sünde ilerlemesinin sağlanması temel eğitim ilkelerinden biri ol
malıdır .

4. Temel eğitim düzeyinde dil eğitiminin belirli bir ölçüde 
devam ettirilmesi zorunludur. Ev ödevleri minumuma indirilmeli; 
gerekli hallerde, ev ödevlerinde öğrencilere yardım edecek özel bir 
servis sistemi kurulup işletilmelidir.

5. Temel eğitim kurumlarına devam eden çocukların sınıf içi 
eğitim faaliyetleri dışında kalan „ v„-tuJ..-rel faaliyetlere,
(örneğin, sportif faaliyetler, sosyal kol çalışmaları vb.) katılma
ları özendirilmeli ve bu yönde gerekli tedbirler alınmalıdır.



6. Öğrencinin temel eğitim düzeyinde başarılı olabilmesi 
için ana-babaların işbirliği ve katılımı sağlanmalıdır.

7. Temel eğitim düzeyinde uygulanan yöneltme sisteminin 
(sınav), Türk işçi çocuklarının özellikleri dikkate alınarak es
nek hale getirilmesi zorunludur. Bu konuda, yerel yetkililer ile 
Türk yetkililerinin ortaklaşa çalışıp karar vermeleri en sağlıklı 
yol olacaktır. Bunun için, gerekli düzenlemeler yapılmalı ve ted
birler alınmalıdır.

8. Temel eğitim kurumlarına devam edip bitiren çocukların 
sonraki eğitian. ve meslek hayatları yakından izlenmeli, el<ıe edi
len bilgiler, programların değerlendirilmesinde kullanılmalıdır.

3-9. Ortaöğretim

Mevcut verilere göre, yabancı ülkelerde .yaşayan Türk çocuk
larından temel eğitimi bitirenlerden küçüK bir kısmı (Mesela v.Al
manya'da yaklaşık 2'si) bir üst öğretim kurumuna yani liseye 
devam edebilmektedir. 3u durumun temel nedeni, bu çocukların 
böyle bir eğitimi sürdürebilecek yetenekte olmayışları 
değil, asıl neden, çocukların böyle bir eğitimi yürütebilecek 
bir ön hazırlıktan geçmemiş olmalarıdır. Bu yüzden, mürnuün olduğu 
ölçüde çok sayıda çocuğun ortaöğretim imkânlarınaan .yararlanması, 
büyük ölçüde aşağıdaki şartların rerçe!Cİe:.-tirilmes ine oağlıdır.



1. Temel eğitim düzeyindeki çocuklar, ortaöğretimin mahiye
ti ve sağlayabileceği yararlar konusunda gereğince aydınlatılma
lıdır.

2. Halen birçok ülkede uygulanmakta olan ortaöğretim öncesi 
yöneltme işlemleri, Türk çocukları için farklı şekilde uygulanma
lıdır. Çünkü; mevcut uygulamada, bu raporda açıklandığı gibi, çe
şitli açılardan avantajsız durumda olan Türk çocukları yerli ço
cuklarla aynı işlemlere tabi tutulmaktadır. Tabii olarak, Türk 
çocuklarının aleyhine işleyen bu uygulama değiştirilmeli, Türk
ve yerel yetkililer arasında bir işbirliği kurulmalı, Türk çocuk
larını yakından tanımada ve onların ilgi ve yeteneklerini ortaya 
çıkarmada dolayısiyle yönlendirmede yararlı olacak araçlarla me
totlar kullanılmalıdır.

3. Türk Dili ve kültürü öğretimi programlarının ortaöğretim 
düzeyinde de, Türk gençlerinin normal ortaöğretimini engellemeye
cek şekilde, düzenlenip, yürütülmesi gerekir.

4. Çocukları tanıma, onların eğitim ve meslek sorunlarıyla 
ilgilenip gerekli yardımları sağlama ve yöneltme hizmetlerinde 
aktif görevler almak üzere okul psikologluğu hizmeti ihtas edil
meli; bu amaçla yetiştirilmiş teknik personel istihdam edilmeli
dir.



3 .10. Meslek Eğitimi

Önceki paragraflarda da vurgulandığı gibi, F.Almanya'uaki 
ve diğer bazı Avrupa ülkelerindeki Türk işçi çocuklarının büyük 
bir kısmı, başta dil yetersizliği nedeniyle temel eğitim Kurumu- 
nu başarı ile tamamlamadan eğitim sisteminin dışına çıkarılmak
tadır. Bunun için, Almanya'da ortaöğretim kurumlarına ya da çı
raklık eğitimine devam edemeyen buna bağlı olarak da genellikle 
düzenli bir işe girip çalışamayan küçümsenemiyecek say:da Tütk 
genci vardır. Alman makamlarınca verilen bilgilere göre, 1181 
yılında, temel eğitimi tamamlamadan okuldan ayrılan gençlerimizin 
sayısı 55.000 civarındadır. Diğer Avrupa ülkelerinde de, işçi 
sayısıyla orantılı olarak, belirli sayıda gencimizin bu durumda 
oldukları bilinmektedir. Böylece; ou durumua olan gençlerimiz 
için meslek eğitiminin önemi açıkça ortaya çıkmaktadır.

Gerçekten de; bu gençleri, sokağın her türlü zararlı etkile
rinden Korumak, üretken hale getirmek ve içinde yaşadıkları top
luma uyum sağlamalarını kolaylaştırmaK amacıyla F.Almanya'da 
MBSE kursları düzenlenmektedir. Bu kurslara katılanların büyük 
bir çoğunluğunu Türk gençleri oluşturmaktadır. Nitekim İşBl yı
lında 14.2^0 gencimiz 3öz konusu kurslara katılmıştır. IürK 
gençlerinin bu kurslara ilgi göstermelerinin bir nedeni ae, Kurs
ları bitirenlere beklemeden çalışma izninin sağlanmasıdır. Ancak, 
bu kursları



bitiren gençlerin büyük çoğunluğu mesleki eğitim için çıraklık 
yeri bulamamaktadır. Çıraklık eğitim yerli bulabilenler de temel 
eğitim diplomasına sahip olmadıkları ve dili yeterli derecede bil
medikleri için mesleki eğitime başlayamamaktadırlar. Bu durumda,
MBSE kurslarının çalışma izninin sağlanması dışında gençlerimize 
fazla bir yarar sağlamadığı görülmektedir.

Öte yandan, halen bir okula devam eden, fakat üst eğitim ku- 
rumlarına devam edemeyecek çocuklar için de mesleğe yöneltme ve 
meslek eğitimiayrı bir önem taşımaktadır. Bilindiği gibi, Alman 
eğitim sistemi içinde meslek eğitimi, temelde çıraklık eğitimi 
yoluyla yapılmaktadır. Ancak, çocuklarımızın bu imkândan yarar
lanmaları bile bugün için çok sınırlıdır. Bu durum dikkate alına
rak, temel eğitimin ikinci kademesini bitiremeyen ya da bitiremeyece
ği kesinlik kazanan çocuklar için, özel bir mesleğe yöneltme, mes
lek eğitimi ve işe yerleştirme sistemi geliştirilip uygulanmalı, 
Hauptschule'ye bitirenlerin çıraklık eğitimine geçişleri de bu sis
tem içinde sağlanmalıdır. Bu amaçla, daha önce F.Alman Makamlarıy
la başlatılan mesleki eğitim komisyonu çalışmaları sürdürülmektedir.



4, İkinci Kuşak göçmenlerin işgücü piyasasına girmekte karşı
laştığı belli başlı Borunlar :

Sözkonusu sorunlar, maddeler halinde, aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir.

1. Türk çocukları üst eğitim kurumlarına devam etmek yeri
ne, erken yaşta çalışma hayatına girmektedirler. Bu durum on
ların yetenekleri doğrultusunda eğitimden yararlanmasını ve iş
gücü piyasasına etkin bir biçimde katılmalarını engellemektedir.

' ' ' ^

2. Türk çocukları çıraklık eğitim merkezlerinde yer bulmak
ta güçlük çekmektedirler. F.Almanya'da özellikle bu konuda AET 
ülkelerine öncelik verilmektedir. Bu durura, çocuklarımızın çırak
lık eğitim yeri bulmasını güçleştirmekte dolayısıyle işgücü pi
yasasına katılmalarını zorlaştırmaktadır.

3. Federal Almanya'da büyüyen ve orada okula başlayan çocuk
lardan meslek okullarına devam edenlerin, meslek hazırlık yılı 
hariç, önemli ölçüde dil sorunu bulunmamaktadır. Ancak bu öğren
ciler iş yerlerinde mesleki uyum sorunlarıyla karşı karşıya bu
lunmaktadır .

4. F.Almanya'ya ileri yaşta gelen çocuklarımız çok önemli 
uyum güçlükleriyle karşılaşmakta dolayısiyle çalışma hayatına 
etkin bir şekilde katılamamaktadır.

Ayrıca, f.Almanya'ya bilgi ve eğitim açığı ile gelen 
Türk gençleri dili yeterli biçimde öğrenememekte bu da onların 
MBSE kurslarında, başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.



5. Batı Avrupa ülkelerindeki işsizlik nedeniyle açık iş
lerde göçmenlere deril, yerli işçilere öncelik verilmektedir. 
Burada yerli genç işçilerin daha kalifiye oldukları varsayımın
dan hareket edilmektedir.

6. Orta Doğu ve Arap ülkelerinde çalışan işçilerimizin 
çok az Dir kısmının aileleri yanlarında bulunduklarından çocuk
larının eğitim sorunları Batı Avrupa'daki işçi çocuklarının sorun
larından farklı bir görünümde ve yoğunluktadır. Bu çocukların so
runlarının çözümü için Büyükelçiliklerimizle bu ülkelerde iş alan 
firmalarımızın, yer, okul ve sınıf temini konusunda ortaklaşa ça
ba göstermeleri sağlanmalı ve Suudi Arabistanda Rıyad, Kekke ve 
Medinede, Libya'da Trablus Bingazi ve Sebhâdaki Turk çocukları 
için merkezden birer öğretmen tayin edilerek muadelet tanınmalıdır



5- SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI YAPILAN VE YAPIMAYAN ÜLKELERLE
İLGİLİ SORUNLAR

Yurtdışında işçi göndermelerden bu yana uzun bir eüre geç
miş olduğundan işçilerin çoğunluğu emeklilik yaşına yaklaşmış
lardır. Ayrıca Batı Avrupa ülkeleri, işçileri geri göndermeye 
teşvik edici bir tavır içine girmişlerdir. Bu durumda, aoeyal 
güvenlik sorunlarına giderek önem kazandırmıştır.

Sosyal Güvenlik AnlaşmaBi yapılan Batı Avrupa ülkeleri ile 
bu anlaşmaların yapılamadığı Orta Doğu ve Arap ülkelerinde çalı
şan işçilerin sosyal güvenlik sorunları farklıdır. Bu bölümde, 
SoByal Güvenlik Anlaşmaları ile sosyal güvenliğe ilişkin sorunlar, 
SoByal Sigortalar Kurumu, Onekli Sandığı ve Bağ-Kur'la ilişkili 
olarak incelenmiştir.



Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın, yabancı ülkelerde 
çalıştıkları sürece, aynen o ülke vatandışları gibi sosyal gü
venlik haklarından yararlanmaları, kazanılan haklardan ülkemize 
döndükten sonra da yararlanmaya devam etmeleri, hatta, ülkemizde 
ikamet eden aile fertlerinin de sosyal güvenlik kapsamına alın
malarını sağlayacak temel araç "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleridir."
Bu amacı gerçekleştirmek için, Hükümetimizle, işçilerimizi çalış
tıran ülkeler arasında ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri yapıl
maktadır. İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ve bu Sözleşmelerin 
uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşmalar ve eki Protokoller, söz
leşmeye tara1* her iki akit ülke yasama organlarından geçerek, 
onaylanıp, yürürlüğe girmektedir.

Ülkemizin akdetmiş olduğu tüm Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri 
genel olarak;

Her iki ülke vatandaşlarının çalıştıkları ülkede, o 
ülke vatandaş?iri gibi, sosyal güvenlik yasaları karşısında hak ve 
yükümlülük bakımından eşit işlem göreceklerini,

Çalıştıkları ülkelerde kazandıkları haklardan ülkelerine 
dönmeleri halinde de yararlanmaya devam edeceklerini,

Her iki ülkede geçen hizmet sürelerinin birleştirileceğini,

öngören temel haklar sağlamaktadır.
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Bunun yanısıra, SoByal Güvenlik Sözleşmeleriyle 5

Vatandaşlarımız ve aile •‘"ertlerine hastalık, analık, 
işkazası ve meslek hastalıkları gibi kısa vadeli sigorta kolla
rının,

Yaşlılık, malüllük ve ölüm gibi uzun vadeli Bigorta 
kollarının gerektirdiği yardımlardan yararlanmaları,

Eş ve çocukları için yapılan aile yardımları ile,

- İşsizlik sigortası yardımlarından faydalanmaları da 
Bağlanmaktadır.

Ancak, bazı ülkelerin sosyal güvenlik mevzuatlarının öngör
memesi, bazı ülkelerin ise, sosyal güvenlik mevzuatlarının prim- 
siz sisteme ve ikame t koşuluna dayalı olması gibi nedenlerle, bazı 
ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri gerek vatandaşlarımız, gerekse 
Türkiye'de ikamet eden aile fertleri için genel haklar itibariyle 
daha dar kapsamlı hükümler taş ıslaktadır.

5.1. DURUM

1960 lı yıllardan bugüne kadar 12 yabancı ülke ile Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi imzalanmış ve onaylamıştır. Yine bugüne ka
dar tarafların mevzuatlarında degişem ve gelişen durumlara uyum 
sağlamak ve günün koşullarına uydurularak tatbikatta ortaya çıkan 
sorunları çözümlemek amacıyla sözleşmeler gerektiğinde bir kaç kez 
tadil edilmiş, kapsam genişletilmiş ya dibası yeni hükümlerin ek
lenmesi sağlanmıştır.



Sözleşme yapılan ülkelerin yetkili sigorta kurumlan ile 
ülkemiz arasında, Sözleşme hükümlerinin gerek yorumunda, gerekse 
uygulanmasından ortaya çıkan uyuşmazlıklar, periyodik olarak sür
dürülen teknik müzakereler sonucu genellikle çözümlenebilmiş, 
sonunda çalışanlar ya da haksahipleri lehine, önemli gelişmeler 
sağlanabilmiştir.

Ülkemiz, Avrupa Konseyinin bir üyesi olarak da çok taraflı 
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesine 1.3-1977 tarihinden beri 
taraf bulunduğu gibi, diğer İLO, İSSA gibi uluslararası kuruluş
ların sosyal güvenlikle ilgili pekçok sözleşme ve tavsiye karar
larına da katılmıştır.

Yine Ülkemizin Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile ilişkileri 
dolayısiyle, sosyal güvenliği amaçlayan hükümler, ilgili protokol 
ve. kararlarda yer almıştır.

5.2. Batı Avrupa Ülkeleri İle Yapılan Sosyal Güvenlik 
leri

5.2.1. Türkiye - İngiltere Sosyal Güvenlik Sözleşmesi: 
(Yürürlük tarihi : 1.6.1961)

Mevcut sözleşmeler içerisinde en eskisi olan ve 
1.6.1961 tarihinden beri yürürlükte bulunan Türkiye-İngiltere 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile İdari Anlaşması, günün ihtiyaçların 
cevap vermediğinden İngiltere'de çalışan işçilerimizin haklı şi
kayetlerine yol açmaktadır.



Bu nedenle, Ülkemiz ile İngiltere hükümeti arasın

daki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin tadili yerine yeni hir sözleşme 

aktedilerek, eski sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının daha 

uygun olacağı düşüncesiyle yeni hir sözleşme tasarısı hazırlan

mış ve 1977 yılında Dışişleri Bakanlığına iletilmiştir.

İki tarafın oluşturduğu yeni tasarı üzerindeki 

görüşmelerin 1983 yılı içerisinde Ankara'da yapılması beklenmek

tedir.

İngilizlerin sosyal sigorta sistemi, özellikle 

hastalık sigortası mevzuatı, genellikle vergiye dayandığı için 

primli kıta Avrupası sistemine nazaran farklılıklar arzetmektedir. 

Bu nedenle, diğer Avrupa Ülkeleri ile yapılmış olan sözleşmelere göre, 

gerek kapsam, gerekse haklar yönünden özelliği bulunmaktadır.

5 . 2 . 2 .  Türkiye - Federal Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

(Yürürlük tarihi : 1.11.1965)

1.11.1965 tarihinden beri yürürlükte bulunan 

Türkiye-Federal Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, zamanla uy

gulamanın gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda 1.8.1972 de yü

rürlüğe giren "Ek Anlaşma” ve 1.1.1975 de yürürlüğe giren "Ara 

Anlaşma" ile iki kez tadil edilmiştir. Buna rağmen sözleşmenin 

günün şartlarına yeniden uydurulması gerekmiş, hazırlanan yeni 

bir "Ek Anlaşma" 9.6.1076 ûe Bonn'da parafe edilmiştir.



Karşılıklı yazışmalar sonunda parafe edilen metin 
üzerinde yeni düzenlemeler yapılmış ve son şekli verilmiştir. 
Mutabakat sağlanan bu metnin önümüzdeki günlerde imzalanması ve 
yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu tadilleri de dikkate alarak, 
uygulamayı düzenleyecek yeni bir "İdari Anlaşma" taslağı üzerinde 
gerekli mutabakat sağlanmış olup, Ek Sözleşme ile birlikte imza
lanması beklenilmektedir.

5.2.3. Türkiye - Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
(Yürürlük tarihi : 1.10.1969)

Avusturya ile yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, 
1.12.1976 tarihinde yürürlüğe giren "ek Sözleşme", 1.7.1980 ta
rihinde yürürlüğe giren "İkinci Ek Sözleşme" ile iki kez tadil 
edilmiştir. Avusturya ile aktedilen II. Ek Sözleşme İle Avustur
ya'da Türk işçilerinin Türkiye'deki çocuklarına ödenen çocuk pa
rası miktarları artırılmış ve 1.1.1978 tarihinden geçerli olarak 
birikmiş iki yıllık farkların alınmaları sağlanmıştır.

- Avusturya'da çalışan ve çocuklarına bakmayan iş
çilerin çocuk paralarının doğrudan Türkiye'ye hak sahiplerine 
transferinin sağlanması, her iki ülkenin mevzuatında meydana ge
len değişikliklerde gözönünde bulundurularak, Sözleşmenin, günün 
koşullarına uyar hale getirilmesi ve Avrupa Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin Ülkemiz ve Avusturya ^.^ıiınuau yürürlüğe girmesi ne
deniyle gerekli uyumu teminen tümüyle yeniden gözden geçirilmesi 
zorunlu hale gelmiştir.



Böylece, Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Söz
leşmesi bütün maddeleri itibariyle yeniden düzenlenerek, tadil 
sözleşmelerini de kapsayacak biçimde daha geniş bir sosyal gü
venlik anlayışı içinde düzenlenmiş, hazırlanan yeni metin 
2 Aralık 1982 tarihinde iki ülke yetkili makamlarınca imza edil
miştir.

Sözleşme metninin getirdiği başlıca yenilikleri 
şöyle sıralayabiliriz.

a- Sözleşme ve Ek Sözleşmelerin tek bir metinde top
lanması ve 1966 tarihli Sözleşmeye ek Nihai Protokol hükümlerinin 
büyük bir kısmının sözleşme maddelerine aktarılmış olması, söz
leşmeyi yorumlamak ve uygulamakla görevli teknik personele büyük 
kolaylık sağlayacaktır.

b- Sözleşmenin, tarafların sözleşme kapsamına dahil 
olan mevzuatlarını gösteren 2. maddesinin "Türkiye Bakımından" 
başlığı altındaki 2. fıkrası; ileride Bağ-Kur Yasasının hastalık, 
analık ve diğer sosyal güvenlik kollarını da içermesi, ayrıca 
kanunla kurulacak ve yeni nufus gruplarını kapsamına alacak sos
yal güvenlik kuruluşlarının mevzuatını, tekrar sözleşme tadiline 
gerek olmaksızın kapsama dahil olacak şekilde kaleme alınmıştır.

Boylece,- Ülkemizde yeni bir Sosyal Güvenlik Mercii 
kurulduğu takdirde, Avusturya yetkili merciine bilgi verilmekle 
yetinilecek ayrıca sözleşmenin tadiline gidilmeyecektir.



c- Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık 
bağlanması koşulları Türk ve Avusturya mevzuatları bakımından 
farklılık göstermekte olduğundan, işçilerimiz bugüne kadar hak 
kaybına uğramakta idiler.

Şöyleki;

Avusturya mevzuatı uygulanırken, Avusturya mevzuatı
nın, malûllük aylığı için aradığı 60 aylık, yaşlılık ve ölüm ay
lığı için aradığı 180 aylık süre tesbit edilirken, hizmetlerin 
birleştirilmesine rağmen, Türkiye'de geçen bazı süreler değerlen
dirilmiyordu. Ayrıca, Türkiye'de ve Avusturya'da geçen kullanı
labilir süreler alınarak 60 veya 180 aylık süre bulunduktan sonra 
da elde edilen sürenin 2/3 veya son üç yılın bir yılında mutlaka 
prim ödenmiş olması şartı aranıyordu.

İşçilerimizin büyük çoğunluğu belirtilen şartları 
yerine getiremedikleri için gerek kendilerine gerekse geride ka
lanlarına Avu-^urya tarafından aylık bağlanamıyordu.

Sözleşmede yapılan değişiklikle, bu kez Türkiye'de 
geçen hizmetler değerlendirilirken tamamı alınacak, ayrıca toplam 
sürenin yarısının veya son üç yılın üçte birinin fiilen prim öden
miş olarak geçmiş olması şartı, sadece Avusturya'da geçen hizmet 
süresi içerisinde aranacaktır.



d- Diğer taraftan, Avusturya'da yaşlılık aylığı hak 

kazanma yaşı da 60-65 olmak üzere bizim mevzuatımızdan farklıdır. 

Bu nedenle, genellikle Türkiye'de de hizmetleri bulunan kimselere 

Türkiye tarafından aylık daha önceden bağlanmakta, Avusturya'nın 

aylık bağlaması için kadın ise 60, erkek ise 65 yaşına gelmeyi 

beklemesi gerekmektedir.

Belirtilen yaşlar tamamlandıktan sonra da işçile

rimize hemen aylık bağlanmaz. C fıkrasında belirtilen hizmet 

süresinin yarısının veya son üç yılın bir yılının fiilen prim 

ödenmiş olup, olmadığına bakılır ve şartlar mevcut değilse yine 

aylık bağlanmaz.

Oysaki Avusturya mevzuatının bu katı hükmünün 

istisnaları da vardır.

Örneğin, son bir yılda, hastalık sigortasından 

hastalık parası almak, işsizlik sigortası yardımlarından yarar

lanmış olmak halleri, son üç yılda 12 aylık prim ödeme süresinin 

tesbitinde işçilerin lehine değerlendirilmekte olduğundan bu 

gibilerin aylık alma şansları daha fazladır.

Avusturya mevzuatında bu süreler nötr süre olarak 

tanımlanmaktadır.



Bu kez sözleşmede yapılan bir değişiklikle, 
Avusturya'da çalışan işçilerimize Türkiye tarafından aylık öde
nen süreler de nötr süre olarak kabul edilecek ve son üç yılda 
bir yıl prim ödeme süresinin hesabına buj süreler de dahil e>dile- 
cektir.

e- Avusturya'da çalışan işçilerimize Türkiye'de- otu- ■ 
ran çocukları için ödenen çocuk parası miktarı arttırılmış ve 
Türkiye'de oturan çocuklarının bakımı için para göndermeyen iş
çilerimizin hak ettikleri çocuk paralarının Türkiye'de çocuğun 
bakımını yüklenen kimseleri adına Türkiye'ye transfer imkanının 
araştırılması sağlanmıştır.

Sözleşmeye paralel olarak Avusturya İdari Anlaşma
sı da değiştirilmiş ve yeni metin 22 Ekim 1982 tarihinde Viyana'- 
da parafe edilmiştir.

Söz konusu İdari Anlaşmanın, önümüzdeki günlerde, 
Sözleşme ile birlikte yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

5.2.4. Türkiye - Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
(Yürürlük tarihi : 1.2.1968)

Hollanda ile yapılan ikili sözleşme, Avrupa Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin gerek Ülkemiz gerekse Hollanda açısından 
yürürlüğe girmiş olması ve daha geniş hükümler ihtiva etmesi 
nedeniyle, 4.9.1980 tarihinde imzalanan bir metinle tadil edil
miştir. Bu tadille ikili sözleşmenin I, II, IV ve V inci kısım
ları yerine Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ikili hükümle
rinin geçerliliği sağlanmıştır.
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1.2.1968 tarihli sözleşmeyi değiştiren bu yeni 
Sözleşme, 20.2.1981 tarihinde tarafımızdan onaylanmıştır. Hollanda 
makamlarınca da kısa zamanda onaylanması beklenen sözleşme, onay 
belgelerinin teati edilmesini müteakip yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tadil metni ile sağlanan menfaatlerden 
özellikle işçilerimizi doğrudan ilgilendirenler şunlardır.

T.C. Emekli Sandığı ile Bağ-Kur mevzuatı ve 506 
sayılı Sosyal Sigcrtalar Kanununun geçici 20. maddesinde öngörü
len sandıklar sözleşme kapsamına alınarak, söz konusu kuruluşlara 
üye olanların da gerektiği hallerde sosyal güvenlik sözleşmesi 
hükümlerinden yararlanmaları sağlanmıştır.

Hollanda'da issizlik yardımlarından yararlanmakta 
olan Türk işçilerinin, Türkiye'de ikamet eden aile fertlerinin 
Hollanda merciileri hesabına sağlık yardımlarından faydalanmaları 
imkanı getirilmiştir.

Eski metne göre, sigortalının ölümü halinde, olumün 
vuku bulduğu ülke mevzuatına göre aylık bağlanmakta ve diğer ta
raf aylığa iştirak etmemekteydi. Sözleşmenin konuya ilişkin madde
si yürürlükten kaldırılarak, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kuruluş
larından birine tabi olarak çalışmakta iken ölen bir kimsenin 
dul ve yetimlerine Türkiye'de bağlanacak aylığa, Holla, ia sigorta 
kurumunun, kendinde geçen süreyle orantılı olarak katılması sağ
lanmıştır.



'.2.5. Türkiye - Belçika Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
(Yürürlük tarihi : 1.5.1968)

Turkiye-Belçika Sosyal Güvenlik közleşmesi, 'günün 
koşullarına uydurulmasını teminen 13.12.1978 tarihinde imzalanan 
hir metinle tadil edilmiştir. Sözleşmenin tadil edilmesi üzerine 
sözleşmeye paralel hir uygulama sağlamak amacıyla ayrıca, dört 
"İdari Anlaşma" tadil metinleri 10.10.1980 tarihinde onaylanmış 
ve 1.7.1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Böylcce, T.C. Emekli Sandığı ile 506 sayılı S.S.K. 
Kanununun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklar mevzuatı da 
kapsama alınmış bu şekilde belirtilen kuruluşlarda geçen hizmet 
sürelerinin de birleştirilme imkanı sağlanmıştır.

5.2.6. Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
(Yürürlük tarihi : 1.8.1973)

Fransa ile alctedilen sözleşmenin uygulamada or
taya çıkan aksaklıklarının giderilmesini teminen teşebbüse ge
çilmiş, bu amaçla. Eylül 1978 de "Ek Sözleşme" metni parafe 
edilmiştir. Buna paralel olarak bir de "Ek İdari Anlaşma" parafe 
edilecektir. Parafe edilen tadil metinlerinin imza işleminin 
tamamlanması için Fransa yetkili makamları nezdinde girişimler 
sürdürülmektedir.
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Tadil metinleri yürürlüğe girdiğinde; T.C. Onekli 
Sandığı ile Bağ-Kur'da geçen hizmet sürelerinin de birleştirilme 
imkanı sağlanmış olacaktır.

Öte yandan, işçilerimizin Türkiye'de izinli bulun
dukları sırada S.S.K. hastane ve hekimlerine ücret ödemeden sağlık 
yardımlarından yararlanmaları, söz konusu tadil metni ile sağlan
mış olup, metnin yürürlüğe girmesi beklenmeksizin 1979 yılı iti
bariyle uygulamaya başlanmıştır.

Keza, Türk işzilerinin Türkiye'de ikamet eden 
çocuklarına ödenen çocuk paralarının baremi 1.1.1979 ve 1.1.1982'de 
olmak üzere İdari Anlaşma tadili beklenilmeksizin iki kez artırıl
mıştır.

5.2.7* Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
(Yürürlük tarihi : 1.1.1969 dan geçerli olmak 
üzere 1.1.1972)

Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uygulame 
süreci içersinde görülen lüzum üzerine, taraflarca yeniden gözden 
geçirilmiş ve sözleşmeyi tadil eden Ek Sözleşme 25.5.1979 tarihin
de Bern'de imzalanmış, 1.6.198i tarihinden itibaren de yürürlüğe 
girmiştir. Bununla;



a- Sözleşmenin, akit tarafların sözleşme kapsamına 
dahil olan mevzuatlarını gösteren 1. maddesinin Türkiye bakımın
dan kapsamı genişletilerek, Bağ-Kur ile Bankalar, Ticaret ve

• * ıSanayi Odaları, Sigorta Şirketleri ve Bor’salar Emekli Sandıkla
rına ilişkin mevzuat da kapsamına dahil edilmiştir. Böylece işçi
lerimizin, Türkiye'de bu kuruluşlara tabi olarak geçen hizmetleri 
de sözleşme çerçevesinde değerlendirilecektir.

b- Sözleşmeye 10. maddeden sonra 10 "a" işaretli yeni 
bir madde eklenerek, İsviçre'de çalışan vatandaşlarımızın, sadece 
Turk mevzuatına göre emekli olmak istemeleri halinde, İsviçre 
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına kendileri ve işverenleri tarafından 
ödenmiş olan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin ta
mamının Türkiye'ye transfer edilmesi imkanı sağlanmıştır.

5.2.8. İskandinav Ülkeleri ile yapılan Sosyal Güvenlik Anlaşmaları

a- Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
(Yürürlük tarihi s 1.2.1978)

b- Türkiye - İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
(Yürürlük tarihi : 1.5.1981)

c- Türkiye - Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
(Yürürlük tarihi : 1.6.1981)



İkamet koşuluna ve primsiz sigorta sistemine 
dayalı olan İskandinav ülkelerinden Danimarka, İsveç ve Norveç 
Sosyal Güvenlik Yasalarının özelliği nedeniyle bu üç ülkeye otur
mak ya da çalışmak amacı ile giden tüm vatandaşlarımız ve yanla
rındaki aile fertleri, daha ilk günden itibaren sigorta kapsamına 
alınmaktadırlar. Ancak vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunan aile 
fertleri, sağlık yardımları ve aile yardımlarından yararlanama
maktadırlar.

Aynı şekilde, yaşlılık, malûllük ve ölüm sigor
tasından yararlanılması, bu ülkelerde asgari bir süre ikamet 
edilmiş olmasına bağlı olup, prim karşılığı çalışılarak kazanılan 
munzam aylıkların, vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönmeleri halinde 
de ödenebilmesine rağmen, Ulusal Sigorta Aylıklarının (Ek aylık 
ya da ATP) transferi mümkün olamamaktadır.

5.2.9. Türkiye - Kıbrıs Sosyal Güvenlik Protokolü
(İmza tarihi : 8.10.1980)

Türkiye ile Kıbrıs arasında imzalanan Sosyal 
Güvenlik Protokolünün onaylanması ve yürürlüğe konması hususunda 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan Kanun Tasarısı Bakanlıkların 
görüşüne sunulmuş olup, en kısa zamanda yasalaşmasına çalışıl
maktadır.

5.3. Orta Doğu ve İslâm Ülkeleri İle Yapılan ve Yapılacak Olan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri

Halen bir çok Orta Doğu ve İslâm Ülkelerinde çok sayıda 
Türk vatandaşı çalışmaktadır. Bu ülkelerden sadece Libya ile Sos
yal Güvenlik Sözleşmesi yapılabilmiş olup, diğerleri ile de yapıl
mak üzere, girişimler südürülmektedir.



Türkiye - Libya Soeyal Güvenlik Sözleşmesi
(Yürürlük tarihi : 1.10.1976)

Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Libya Sosyal 
Güvenlik Mevzuatının çok dar kapsamlı olması, ayrıca sosyal gü
venlik anlayışının henüz istenilen düzeye erişememesi nedeniyle, 
Libya Makami arı ile çeşitli zamanlarda yapılan görüşmelere rağmen, 
uygulamada tam bir işlerlik kazanamamıştır. Libya Sosyal Güvenlik 
Mevzuatında yapılmakta olan değişiklikler dikkate alınarak sözleş
menin daha kapsamlı bir hale getirilmesi için Libya Yetkilileri 
ile müzakereler sürdürülmektedir.

Bu müzakereler sırasında çeşitli ayrıntılarla birlikte, 
şu ana konular üzerinde mutabakata varılmaya çalışılmaktadır.

1- Libya ile yapılan sözleşmenin, işçilerimizin söz
leşmenin yürürlük tarihinden önce Türkiye'de veya Libya'da geçen 
hizmet sürelerinin, bir hakkın kazanılması veya idamesi bakımın
dan birleştirilmeyeceğini hükme bağlayan 5. maddenin, işçilerimiz 
lehine tadil edilmesi veya tamamen sözleşmeden çıkarılması.

2- Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 3. 
maddesi ile sigortalıların hak etmiş olduğu her çeşit aylıkların, 
normal hastalık, işkazaları, analık gibi hallerde yapılan para 
yardımlarının, doğum, cenaze, işkazası veya normal hastalık sonu
cu kısmî işgöremezlik, yaşlılık veya geride kalan haksahiplerine 
yapılan para bağışlarını kendi ülkelerine tranBfer edilmesi ga
ranti edildiğinden, hak etmiş oldukları nakti yardım ve aylık
ların, yurdumuza transferi işlemine işlerlik kazandırılması -



5.4. SORURLAR

5.4.1. Batı Avrupa. Ülkeleri İle Yapılan Sosyal Güvenlik 

Sözleşmelerinde Sosyal Güvenlik Mevzuatlarının 

Farklılığından Kaynaklanan Sorunlar

Sosyal Güvenliğin asgari normlarının tam olarak 

uygulanabildiği bir çok ülkelerde, Ülkemizden farklı olarak, 

sigorta yardımları kapsamında "İşsizlik Yardımları" ile "Aile 

Yardımları" öngörülmüş bulunmaktadır. Bu yardımların henüz Türk 

Sosyal Güvenlik Mevzuatında yer almamış bulunması, ikili sözleş

melerin anılan yardımlara ilişkin hükümlerinin uygulanamaması 

ya da yardımlardan ancak, bazı kısıtlamalarla yararlanılabilmesi 

sonucunu doğurmaktadır.

Birçok Avrupa ülkelerinde çalışan Türk vatandaşları 

işsizlik sigortasından yararlanmaya hak kazandıklarında, bir ya da 

iki yıla kadar varan uzun işsizlik sürelerini mutlaka o ülkelerde 

geçirmek zorunda kalmaktadırlar. Ülkemizde henüz işsizlik sigor

tası bulunmadığından, vatandaşlarımız işsiz oldukları sürede Ül

kemize geldiklerinde, işsizlik yardımlarından ve bunun yanısıra, 

işsizlik sigortasından hak kazanma koşuluyla yararlanılan diğer 

yardımlardan mahrum kalmaktadırlar. Keza, ülkemizde henüz "Aile 

Yardımları" bir sosyal güvenlik yardımı olarak uygulama alanına 

sokulamadığmdan, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları, 

Türkiye'de ikamet eden eşleri için o ülke mevzuatında öngörülen 

aile yardımlarından hiç b i r  ş e k i l d e  y a r a r l a ı m m a m a n t a .  ç o c u k l a r ı



bakımından ise, yardımlardan, farklı ve kısıtlı miktarlarda yarar
lanabilmektedirler. Çocukların sakatlık ya da eğitim durumlarına 
göre ödenen munzam yardımlardan ise, çocukların Türkiye'de otur
maları halinde hiç bir şekilde yararlanamamaktadırlar.

Ayrıca, bazı ülkelerin-tskandinav Ülkeleri-Sosyal 
Güvenlik Sistemi, prime dayalı olmayıp, vergilerle finanBe edil
mektedir.

Bu durumda, sosyal güvenlik yardımlarından yarar
lanma, ülke sınırları içinde oturma ya da en az belirli bir süre 
ikamet koşuluna bağlı bulunmaktadır. Hal böyle olunca vatandaş
larımız çalıştıkları ülke dışına çıktıklarımda bazı yardımlardan 
yararlanamamakta, Türkiye'de ikamet eden eş ve çocukları ise, 
kısa vadeli sigorta yardımlarında hak sahibi olamamaktadırlar.

Diğer taraftan bazı ülkelerin sosyal güvenlik 
sisteminde (İsviçre gibi) zorunlu hastalık sigortası uygulaması 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu ülkelerdeki vatandaşlarımızın 
ülkemizde ikamet eden aile fertleri de haBtalık sigortası yardım
larından faydalanamamaktadırlar.

5.4.2. Gümrük Kanunu ve Pasaport Kanunumuzdan Kaynaklanan
Sorunlar

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılan ülkelerde çalış
tığı sırada geçirdiği bir işkazası veya herhangi bir hastalık sonu
cu sakat kalan vatandaşlarımız, Ülkemize kesin dönüş yaptıktan



sonra da bağlı oldukları Yabancı Sigorta Merciinin sağladığı bar 
türlü sosyal haklardan yararlanmaya darsa etmektedirler. İlgili
lere yabancı aerciin sağlayacağı her türlü tıbbi yardım, yetkili 
yabancı mercii adına, Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumunca 
yapılmaktadır.

Yabancı sigorta aerelileri besilikle sakat üyele
rinin muayene re tedavilerinin devamlı sağlanmasına, sakatın, 
içinde bulunduğu durusuı uygun araç, gereç, tıbbi maleeme ile do
natılmasına ozan göstermektedirler.

Ancak, yurtdışından gönderilen malzemenin gümrükten 
çekilmesi zorluk yaratmaktadır.

Gümrük Kanunu, sakatların yurtdışından ithal edece
ği sadece bir kısım malzemenin gümrük vergisinden muaf olabilece
ğini, birçok formalitenin yerine getirilmesi koşuluyla'hükme bağ
lamıştır.

Oysaki yabancı merciilerin göndermek istediği mal
zeme çok çeşitlidir ve gümrük giriş tarife cetvelinde yer alma
dığı için ithali ve vergiden muaf olarak çekilmesi mumkun olama
maktadır.

Yurtdışında çalışan Türk işçileri arasında pasa
port sahtekarlığı, maalesef oldukça yaygındır. Yurtdışına gitmek 
amacıyla geçerli bir işçi pasaportuna sahip bulunan, ancak git
mekten vazgeçen ya da uzun süre yurtdışında çalışıp, yurda kesin



dönüş yapan kimseler daha aonra pasaportlarını değerlendirmek 
isteyerek, maddi menfaat karşılığı yakınlarına veya tanımadıkları 
kişilere satmakta veya kullandırmaktadırlar. Bunun sonucu, pasaport 
sahtekârlığı yabancı ülkede ortaya çıktığımda, sahte pasaport

ı 'taşıyan hakkında yabancı ülke makamlarınca' cezai kovuşturma yapıl
makta, pasaportu menfaat karşılığı devreden ise, hiç bir şekilde 
sorumlu tutulmamakta, zira kaybettiğini iddia ederek, kayıp ilanı 
ile sorumluluktan kurtulabilmektedir. Bu kişilere herhangi bir 
yasal müeyyide uygulanmamaktadır.

Pasaport sahtekârlığı, yabancı ülkelerde Türk 
işçilerinin pasaportları hakkında devamlı bir kuşku yaratmakta,
Türk Emniyet Makamları hakkında da güvensizliğe sebebiyet ver
mektedir. Bunun ötesinde pasaport sahtekârlığı nedeniyle kimlik 
değiştirmiş olan kişiler, birbiri yerine Sosyal Güvenlik Yardım
larından da haksız yere yararlanmakta (aile yardımı, prim iadesi, 
cenaze parası, ayiık-gelir gibi) bazen yıllarca çalışma karşılığı 
edinilen sosyal güvenlik hakkı, sırf pasaportu sattığı ya da, 
kaybettiği için çok büyük haksızlıkla başka birine ve onun hşk 
sahiplerine intikal edebilmektedir.

5.4.3. Vatandaşlarımızın Haklarını Bilmemelerinden
Kaynaklanan Sorunlar

İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ile ve bu 
Sözleşmeleri günün koşullarına uydurmak amacıyla yapılan tadiller
le yurtdışında çalışan işçilerimizin sosyal güvenliğe kavuşturul
masına, sağlanan hakların genişletilmesine ve iyileştirilmesine 
çalışılmaktadır.
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Buna rağmen, yurtdışında çalışan vatandaşlarımız 
ve bunların Türkiye'de ikamet eden aile dertlerinin, Sosyal Güven
lik Sez i o vb.*, eriyle kendilerine sağlanan haklardan yeterince ha
berdar oldukları Böylenemez.

Yurtdışındaki işçilerimizin çok sayıda ve dağınık 
olması, onlara doğru bilgi ulaştıracak imkanların ''azla Ve yaygın 
olmaması, hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmalarını 
engellemektedir.

5.4.4. Hakların Kotuye Kullanılmasından Kaynaklanan
Sorunlar

Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızdan bazıları, 
asılsız ve gençek dışı beyanlarla, olumsuz davranışlarla haksız 
menfaat sağlama, sosyal yardımları ve sosyal güvenliği kotuye 
kullanma temayülundedirler.

Fazla çocuk parası almak amacıyla, nüfusa kaydetti
rilen asılsız çocuklar, yıllarca once öldüğü halde nüfustan sil
dirilmeyen çocuklar sebebiyle, yabancı ülke makamları Turk Rufus 
kayıtlarına çok kere kuşkuyla bakmışlardır. Türk Nü'us İdareleri 
ve Turk Nüfus Kayıtlarına karşı duydukları güvensizlik sonucu,
Turk işçilerine ödenecek aile yardımları konusunda daima çekimser 
davranmışlardır.

Keza, çocuk parası ödemelerinin belirli- bir yaştan 
.oırada devamını sağlamak amacıyla yapılan ve istismara dönüşen 
y ış tashihleri yüzünden yabancı makamlarca Turk Mahkeme kararları 
d ı tartışılır hale gelmiştir.



Ayrıoa, Ülkemize gelen işçilerimizin izinlerini 
uzatmak ya da ödenek almak amacıyla aldıkları istirahat raporları 
hem Türk hekimleri hakkında kuşku uyandırmakta hem de, yabancı 
ülkelerin hastalık sigortası uygulamalarımda hatkkın daraltılması
na ilişkin yeni düzenlemeler getirilmesine yol açmaktadır.

‘u.4.5. Dış Ülkelerin Sosyal Güvenlik Mevzuatının Çeşitli .
Nedenlerle Yeterince Bilinmemesinden ve Değişik
liklerin Yakinen Takip Edilememesinden Kaynaklanan
Sorunlar

Yurtdışmda çalışan vatandaşlarımızın çalıştıkları 
ülkede ne gibi sosyal haklarının bulunduğu, bunlardan yeterince 
yararlanıp yararlanma i ıkları, mutlaka çalışılan ülke sosyal güven
lik yasalarının bilinmesi ile mümkündür.

Hernekadar yabancı işçi çalıştıran ülkelerin sos
yal güvenlik kurumları ülkelerinde çalışan işçilerin dilinde 
basılmış, basit ve pratik bilgileri içeren broşürler hazırlamış
larsa da, bunlardan o ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın çok 
'‘azla yararlandıklarını ve hakları konusunda yeterince aydınlan
dıklarını söylemek mümkün değildir.

Bu durumda, vatandaşlarımıza yardımcı olacak bil
etlerin derlenmesi, yasaların sağladığı hakların tanıtılması, 
osyal güvenlik konularındaki gelişmelerin devamlı izlenmesi bu 
ilçelerdeki Türk temsilciliklerinin görevi olmaktadır. Ancak Türk 
msilcilikleri, diğer yoğun görevleri arasında ve yeterli eleman- 
ı takviye edilmedikleri cihet:.;, bu konudaki yayınların muntaza- 

r n takibine ve tercümesine ir n bulamamaktadırlar.
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Diğer taraftan, ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri
ni yürütmekle görevli Türk Sosyal Sigorta Kurumlan da, görevleri 
gereği çeşitli ülke yasalarını bilmek durumunda olup, bu, belirli 
seviyede Bosyal güvenlik bilgisine, bunun yanısıra yabancı dil 
bilgisine sahip personelle donatılmasına bağlıdır.

Oysa, Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarının, 
yabancı ülkelerin sosyal politikasını izlemek, sosyal güvenlik 
kuramlarını ve yasalarını incelemek üzere dil bilen eleman yetiş
tirme girişiminde bulunmadıkları görülmektedir. Kurumlar, yasa 
metnini tercüme edebilecek, belirli seviyede dil bilen, sosyal 
güvenlik bilgi ve terminolojisine sahip mütercim istihdamında 
dahi güçlük çekmektedirler.

5.4.6. Yurtdışı Kuruluşlarımızda Sosyal Güvenlik Temsil
cisinin Bulunmamasından Kaynaklanan Sorunlar

Yurtdışmdaki ilişkilerimizi sürdürebilmek amacıy
la çeşitli temsilcilikler oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın Yurt- 
dışında çalışmaya başlaaaları üzerine kurulan Çalışma Ataşelikleri, 
çalışma konularında görev yapmak üzere teşkilatlandırılmışlardır. 
Önceleri, Çalışma Bakanlığının ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri
ni uygulamakla görevli yetkili Makam olmasıyla birlikte, bu teş
kilat çalışma konularının yanıaıra sosyal güvenlik konularını da 
görev alanı içine almak «orunda kalmıştır. Birbirini tamamlayan 
yönleri olmakla beraber çalışma ve sosyal güvenlik iki ayrı teknik



konu olup, farklı çalışma alanlarını kapsamaktadır. Bu nedenle 
yurtdışındaki işçilere sosyal güvenlik konularında yardımcı ola
cak bir temsilcinin bulunmasında yarar görülmektedir.

• •
« '

5.5. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Yapılmayan Orta Doğu ve
İslâm Ülkeleri İle İlgili Sorunlar ;

Sosyal Güvenlik bir ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik 
gelişmesiyle çok yakından ilgilidir. Bu bakımdan sosyal güvenlik 
bazı ülkelerde çok gelişmiş, bazı ülkelerde ise, modem anlamda 
henüz oluşmamıştır.

Sosyal Güvenlik Mevzuatının henüz yeterli olmadığı ül
kelerde çalışanlar, diğer ülkelere nazaran daha dar kapsamlı sos
yal güvenlik hakkıyla yetinmek durumunda kalmakta, hatta bazı ül
kelerde çalışanlar bir çok risklere karşı güvenceden yoksun bulun
maktadırlar.

Sosyal Güvenliğin henüz oluşmadığı Orta Doğu ve Arap 
Ülkelerinde çalışan vatandaşlarımızın sayısı ise, gün geçtikçe 
artmaktadır.

Kendi halkı için dahi, sosyal güvenlik çalışmalarını 
yakın bir geçmişte ve kademeli olarak başlatan bu ülkeler, yaban
cıların sosyal güvenlik hakları konusunda da, fazla duyarlı görün
memektedirler.



Bu ülkelerden sadece Libya ile sosyal güvenlik sözleş
mesi yapılabildi ş olup, diğerleri ile de yapılmak üzere girişim
ler sürdürülmektedir. Sözleşmelerin yapılamaması, gerek çalışan
lar, gerekse Türkiye'de ikamet eden aile fertleri açısından çeşit
li risklere karşı güvence sağlanamaması, önemli bir sorun yarat
maktadır.

5.6.Sosyal Güvenlikle ilgili Kesin Dönüş Sorunları ;

Bilindiği gibi, vatandaşlarımızın gelişmiş batı ülke
lerine çalışmak üzere gidişleri, ekonomik kriz patlak verinceye 
kadar deyam etmiştir. Birbiri peşi sıra gelen ekonomik bunalımlar 
ve artan işsizlik, işçi kabul eden ülkeleri yeni bir davranış 
tarzına yöneltmiş ve özellikle işsiz kalan işçilerimizin Türkiye'
ye dönmeleri gerektiği, bazen dolambaçlı bazen de, açık olarak 
söylenmeye başlanmıştır.

Son günlerde, F.Almanya'da çalışan işçilerimizden bir 
kısmının Türkiye'ye geri dönmeleri gerektiği yolundaki Alman Hü
kümetinin ve çeşitli Makamlarının görüşleri, Ülkemizi ziyaret 
eden muhtelif Alman yetkilileri ile yapılan toplantılarda ele 
alınarak, tartışılmaktadır.

Alman yetkililerince, F.Almanya'daki yabancı işçilerin 
kendi arzuları dışında Almanya’dan çıkarılamıyacağı, ancak, işsiz 
durumdaki yabancıların ülkelerine dönmeleri için bir takım teşvik 
tedbirlerine başvuracakları belirtilmektedir.



Bu tedbirler;

İşsizlik parasının ve çocuk paralarının kapital 
olarak bir def'ada ödenmesi, , ,

I ‘ '

Alman Rant Sigortası Mevzuatından kaynaklanan, 
işçilerden kesilen emeklilik sigortası işçi hissesi primlerinin 
iadesindeki iki yıllık bekleme süresinin kaldırılıp; kesin dönüşe 
bağlı olarak ödenmesi;

F.Al manya1nm AET'de oluşturulan fona, en çok 
katkıda bulunan ülke olması nedeniyle, bu topluluktan, işçileri 
geri dönecek yabancı ülkeler için işyeri yaratacak Projelere 
mali destek sağlanmasının temini ve söz konusu ülkelerdeki özel 
sektör proje ve girişimlerinin desteklenmesi,

şeklinde olabilecektir.

Bilindiği gibi, sözleşme yaptığımız ülkeler içinde sade
ce Almanya prim iadesi yapmakta, bunu yaparken de yalnız işçi 
hissesini geri vermektedir.-Bunun dayanağını da, bir işçimizin 
açtığı davaya istinaden verilen bir mahkeme kararı teşkil etmek
tedir.

Aslında, her ne şekilde ve hangi isim altında olursa 
olsun, prim iadeleri sosyal güvenlik temel prensiplerine aykırı
dır. Çünkü, primlerin geri alınması ile birlikte, geri alınan sü
reye ilişkin her türlü sosyal sigorta hakkı ortadan kalktığı gibi, 
talep hakkı da kaybolmaktadır.



5.7. Ö N E R İ L E R

- Öncelikle, yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın ve 
aile fertlerinin sosyal güvenliklerini teminat altına almak ama
cıyla sürdürülen çalışmalar artırılmalı ve mevcut ikili sosyal 
güvenlik sözleşmelerinin, tarafların mevzuatlarında işçilerimiz 
lehine ortaya çıkan gelişmeler ve uygulanmasından doğan aksaklık
lar da dikkate alınmak suretiyle, tadili yoluna gidilmelidir.

Ülkemizde sosyal güvenliğin asgari normlarının tamamla
narak işsizlik sigortası ve aile yardımlarının oluşturulmasından 
sonra sosyal güvenlik sözleşmeleri mütekabiliyet esasına göre, bü
tün riskler ve yardımlar itibariyle yeterli hale getirilmelidir.

İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmasına rağmen, 
ikamet koşuluna dayanan ve primsiz sistemin uygulandığı ülkelerde 
çalışan Türk işçileri ile zorunlu hastalık sigortası uygulaması 
bulunmayan ülkelerde çalışan vatandaşlarımız ve sosyal güvenliğin 
asgari normlarının tam olarak uygulanamadığı ülkelerde çalışan 
Türk işçileri ve onların Türkiye'deki hak sahipleri için 506 sayı
lı S.S.K. Yasasının 85 ve 86 ncı maddelerinde yapılacak bir deği
şiklikle, hastalık-analık sigortasından yararlanma imkanı sağlanmalı
dır.

Gümrük Mevzuatımızın yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın 
özellikle bir işkazası veya herhangi bir hastalık sonucu sakat kalan 
ve ülkemize kesin dönüş yapan işçilerimizin ihtiyaçları yönünden 
tekrar gözden geçirilerek, öngördüğü formaliteler basitleştirilmeli 
ve bu konuda yeni bir düzenleme getirilmelidir.



Pasaport yolsuzluğu nedeniyle, Türk işçileri ve Türk 
Emniyet Makamları hakkında yabancı ülkelerde yaratılan kuşkunun 
giderilmesi ve yıllarca çalışma karşılığı edinilen sosyal güvenlik 
hakkının kaybedilmemesi bakımından pasapobt mevzuatımıza, pabaport 
sahiplerinin pasaportlarını iyi kullanmaları ve muhafazaları konu
sunda yükümlülük getirecek yeni önlemler konulması sağlanmalıdır.

Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın, sosyal güvenlik 
sözleşmeleriyle tanınan hakları konusunda, tam ve doğru bilgi 
sahibi olmaları temin edilmelidir. Bunun için yurtdışındaki Türk 
temsilciliklerinin, işçilerimiz ile tam bir dialog kurmaları, 
işçilerimiz ve aile fertlerinin basın ve T.R.T. vasıtasıyla de
vamlı ve sağlıklı bir şekilde aydınlatılmaları sağlanmalıdır.

Sosyal giimenlik haklarını kötüye kullanarak diğer işçi
lerimizin çalışma koşullarını da güçleştiren, Ülkemiz ve kuram
ları hakkında yanlış ve olumsuz kanılara sebebiyet verenler için 
yasal ve idari yaptırımlar uygulanmalıdır.

Yurtdışında 2,5 milyonu aşkın vatandaşımızın sosyal 
güvenlik haklarının korunmasında, çeşitli ülke kuramlarıyla 
ilişki kurma zorunluluğunda bulunan S.S.KUnmtu ela—ılarımn yabanca 
dil eğitimi konusunda etkin önlemler alınması gerekmektedir.

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın son derece teknik olan 
sosyal güvenlik sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere, yurt- 
dışında soayal güvenlik temsilcilerinin de bulundurulması yararlı 
görülmektedir.



- Henüz ikili aoeyal güvenlik sözleşmesi yapılamayan 
Orta Doğu ve Arap Ülkelerinde, Türk müteahhitlerinin aldığı 
ihalelerle, AvrupalI işverenlerin yaptığı işlerde çalışan işçi
lerimiz hariç diğer mahalli firmalarda çalışanlar, her türlü iş 
güvenliği ve aoeyal güvenlik haklarından mahrum bulunmaktadırlar. 
Bu durumun çözümü, işgücü ve eoeyal güvenlik Sözleşmeleri ile 
aağlanabilecektir.

Ancak, Orta Doğu ve Arap Ülkelerinde eoeyal güvenlik, kıea 
bir tarihçeye ve çok eınırlı bir uygulamaya dayandığından, bu 
ülkelerle yeterli bir sözleşme yapmak, büyük güçlük arzetmekte- 
dir.

Buna rağmen vatandaşlarımızın çalıştığı bu ülkelerle ikili 
eoeyal güvenlik sözleşmesi yapılması için girişimler ısrarla 
sürdürülmelidir. İkili sosyal güvenlik sözleşmelerinin yapılması 
halinde dahi bu ülkelerin sosyal güvenlik mevzuatlarının yeter
sizliği nedeniyle karşılanması mümkün olamıyacak risklere iliş
kin boşluklar, kendi sosyal güvenlik mevzuatımızda yapılacak 
düzenlemelerle giderilmelidir.

Sosyal Güvenliğe ilişkin kesin dönüş işlemlerinin Alman 
yetkilileri ile karşılıklı olarak görüşülmeei ve bir protokole 
bağlanmak suretiyle, düzenli bir biçimde yürütülmesi gerekmekte
dir.

İşçilerimize, yalnız işçi hissesi olarak iade edilen 
ihtiyarlık sigortası priminin, aleyhlerine olduğu açıklanmalı 
ve ayrıca sosyal güvenlik temel prensiplerine aykırı olması ne-

y'

deniyle karşısında olunarak, primlerin yalnız işçi hissesinin 
değil, işveren hissesi ile birlikte ve ilgili kimseye ödenmeden, 
doğrudan S.S. Kuruntuna transferi sağlanmalıdır.



6. BORÇLANMA YOLU İLE YURTDIŞINDAKİ HİZMETLERİN TÜRKİYE'DEKİ
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA AKTARILMASI

Sosyal Güvenlik Anlaşmaları yapılan ülkelerde çalışan iş
çilerimiz, gerek bu ülkelerdeki çalışmaları ve gerekse de Tür
kiye'de geçen çalışma süreleri gözönümje*bulundurularak emekli
lik hakkını elde etmektedirler. Bu ülkelerde emeklilik hakları 
60-65 ve bazen de 67 yaşlarında tanınmakta olduğundan, tam aylık 
hakları, ancak bu yaşlara ulaşıldığında kazanılmaktadır. .

Bu yaşlara ulaşmadan yurda dönenler, Türkiye'de de çalışma
ları yoksa sosyal güvenceden yoksun kalmaktadırlar. Türkiye'de 
az da olsa çalışmaları bulunanlar ise çalıştıkları bu sürelerle 
orantalı olarak aylık almakta ve bu da yeterli olamamaktadır.

Kendileri ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmamış bulu
nan ülkelerde çalışmakta olan vatandaşlarımız sosyal güvenceden 
yoksun bulunmakta idiler. Bu kişilerin yurda döndüklerinde sosyal 
güvenceye kavuşturulmalarını sağlamak için 7.6.1978 tarihinde 
"Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurtdışında Çalışma 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi" 
hakkmdaki 2147 Sayılı Kanun yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Bu kanun bizatihi bir aylık bağlama kanunu olmayıp yurtdı
şın da geçen çalışma sürelerinin borçlanılarak Türkiye'de geçmiş 
hizmetler gibi değerlendirilmesini ve ilgililerin Türkiye'de ta
bi oldukl ırı Sosyal Güvenlik Kuruluşları mevzuatındaki aylık şart> 
larını yerine getirmeleri halinde öngörülen koşullarla aylık hak
kından yararlanmalarını sağlamış bulunmaktadır.

2147 Sayılı Kanun, Sosyal. Güvenlik Bakanlığana bağlı olarak 
çaı^şan Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Maliye Bakanlığına 
bağlı T.C. anekli Sandığı tarafından uygulanmaktadır. Bu nedenle. 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ayrı bölümler 
halinde İncelenmektedir.



6.1. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
6.1.1. Durum
30.11.1982 günün* kadar S.S.Kurumundan;

2147 Sayılı Kanuna göre borçlanma ye bilgi talebinde 
bulunanların sayısı 277.542'dir.

Kurumca bilgi verilenlerin sayısı 227.820'dir.

- Kanunun yürürlük tarihinden önce ve sonra, yurda kesin 
olarak dönmüş olup da, borçlanma talebinde bulunan ve kendilerine 
borç miktarı tebliğ edilen sigortalı sayısı 25.963'dür.

- Kanunun yürürlük tarihinden sonra dönenlerin döviz kar
şılığı ödedikleri borçlanmaları ile halen yurtdışında olup da, 
Türkiye'de isteğe bağlı sigortaya devam edenlerden 30.11.1982 
tarihine kadar döviz karşılığı olarak ödedikleri miktar 
734.766.576.81 TL. 'dır.

-Halen yurtdışında çalışmakta olup, borçlanma işlemleri 
tamamlanarak kendilerine borç miktarı bildirilen sigortalı sayıiı 
23.759'dur.

-Ödenmesi beklenen borç miktarı 10.304.945.784 Tl. olup 
bu miktardan 31.10.1982 tarihine kadar döviz karşılığı olarak 
tahsil edilen miktar 3.963.546.604.48 îl.dır.
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61.2 SORUNLAR

1- Kanunun, yurtdışında çalışmış veya halen çalışmakta 
olan vatandaşlarımıza gerektiği şekilde duyurulamamasından doğan 
sorunlar.

a- 2147 Sayılı Kanun 7.6.1978 tarihinden önce yurda 
dönmüş bulunan vatandaşlarımıza, yurtdışında geçen çalışma süre
lerini kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili 
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına müracaat etmek ve hizmetlerini bel
gelemek kaydıyle borçlanma imkânı vermiş ve bu süre yine kanunun 
Bakanlar Kuruluna verdiği yetki ile bir yıl daha uzatılmış ve 
26.9.19Ö0 tarihinde de son bulmuştur.

İki senelik süreye rağmen, bu kanunun duyurulamamış 
olması nedeni ile yurda dönüş yapmış ve kırsal bölgelerde bulunan 
vatandaşlarımızın bir kısmı bu haktan yararlanamamıştır.

b- Bu Kanun, yürürlüğe girdiği tarihte yurt- 
dışıııda çalışmakta olanlara da yurtiçinde çalışılmış ve fakat 
prim kesilmemiş süreleri borçlanma hakkını da tanımış bulunmakta 
idi. Bu sürede 26.9.1980 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır.

Yukarda belirtildiği üzere vatandaşlarımız bu 
yasadan gerektiği şekilde haberdar olamamışlar, haberdar olanlar ise 
bu süreleri belgeleyebilmek için yurda gelmeleri gerektiğinden 
süresi içinde yararlanabilme imkanından yoksun kalmışlardır.
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2- Yurtdışında çalışılan sürelerin belgelenmesi ile ilgili
sorunlar s

Yurtdışında geçen sürelerin belgelenmesi müracaatçıya 
ait olduğundan, ilgililerin bu çalışma sürelerini çalıştıkları 
ülkelerin resmi makam!arından alacakları belgelerle belgelemeleri 
gerekmektedir.

Vatandaşlarımız çalıştıkları bazı ülke sigorta merciile- 
rinden kolaylıkla belge alabilmelerine karşılık, bir kısım ülkeler
de zorlukla karşılaşmakta ve belge temini için uzun süre geçmesi 
nedeni ile işlemlerinin geciktiğinden şikâyetçi olmakta ve hatta 
bazı ülkelerden böyle bir belgenin alınmasının imkansızlığını 
belirtmektedirler.

3- Kanunun yeterince tanıtılamamasından doğan sorunlar s

Dünyada gittikçe yoğunlaşan işsizlikten en fazla etki
lenen gurup Türk İşçileri o!makta ve ayrıca artan yabancı işçi 
düşmanlığı nedeni ile de vatandaşlarımız huzursuz olmakta ve yurda 
dönme eğilimleri de artmış bulunmaktadır.

Yarın endişesi ve Sosyal Güvenlikleri açısından bilgiye 
olan ihtiyaçları ile müracaat ettikleri, bulundukları ülkelerdeki 
dış temsilciliklerimizden yeterli bilgi alamamakta olmaları nedeni 
ile her konuda S.S. Kurumu ile yazışma yapma durumunda kalmakta
dırlar. Böylece, iş hacmi . gereğinden fazla artmakta ve işlerin 
yürütülmesinde güçlükler çıkarak acil olan işlemlerin . fazla 
uzamasına neden olmaktadır.



1- Yukarıda belirtilen kanuni sureleri sona ermiş bulunan 
maddelerde ifade edilen hakların yeniden tanınması ve mahzurların 
tekrarlanmasını engellemek için herhangi bir zaman kısıtlaması 
getirilmemek kaydıyle kanunda gerekli tadilin yapılması,

2- Yurtdışında bulunan temsilciliklerimizin ilgililerin
bu ülkelerdeki çalışma surelerinin belgelenmesinde yardımcı olma
ları ve hatta bazı temsilciliklerimizde olduğu gibi bu işlemleri 
bizzat yapmakla yukumlendirilmeleri,

3- a) Yurtdışında çalışmakta olein vatandaşlarımızın, 
kanundan gerektiği şekilde haberdar edilebilmesi için, basın ve 
yayın organlarından daha geniş çapta yararlanılması,

b) Bu konuda broşür hazırlanması ve hazırlanacak bu 
broşürlerin, vatandaşlarımıza ulaştırılmasında dış temsilcilik
lerimizin mutlaka yardımcı olmalarının sağlanması,

c) Vatandaşlarımızın yerinde bilgi alabilmeleri ve 
aynı zamanda dış temsilciliklerimizi yeterli bilgiye sahip kıla
bilmek için, dış temsilciliklerimizde bu konu ile ilgili kim
selerin, geçici görevle görevlendirilmeleri, görevlendirilecek 
bu kişiler vasıtası ile işçilerimizin yoğun olduğu bölgelerde 
vatandaşlarımızın aydınlatılmalarının ve onlara fiilen yardımcı 
olunmasının sağlanması yararlı olacaktır.



6.2. EMEKLİ SANDIĞI

6.2.1 PUHUM

Yurtdışmda çalışan vatandaşlarımızın emeklilik haklarını 
Emekli Sandığına bağlı olarak kazanabilmeleri için de bazı sorun
lar çıkmaktadır.

Bugüne kadar Sosyal Güvenlik Anlaşması yapılmış olup da 
Emekli Sandığının taraf olduğu ülkeler; İsviçre, Avusturya, Lib
ya, Danimarka, İsveç, Belçika, Norveç ve Almanya'dır. Bunların 
yanında Hollanda ve Kibri3 Türk Pedere Devleti ile de Sosyal Gü
venlik Anlaşması imzalanmış ̂ akat henüz teati edilmemiş bulunmak
tadır.

6.2.2 SORURLAR

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalanmamış olan bir 
ülkede çalışan vatandaşlarımızın hizmetleri Türkiye'deki hizmetleri 
ile birleştirilememektedir. Bu durum kişilerin mağduriyetlerine yol 
açmaktadır.

Bunun yanında, Türkiye ile, aralarında Sosyal Güvenlik Anlaş
ması imzalanmış ülkelerde çalışmakta olan vatandaşlarımızla ilgili 
olarak Sosyal Güvenlik Anlaşmalarının uygulamasından ve ülke mev
zuatlarının farklılığından dolayı da bazı sorunlar çıkmaktadır.



ŞSyleki;

1- 5434 sayılı Yasaya göre akit taraf ülke vatandaşlar in a
Türk Vatandaşı olmamaları nedeniyle aylık baglanamamaktadır.

2- Emekli Sandığı Kanununa göre "Geçici Maluliyet" diye 
bir maluliyet şekli bulunmamaktadır.

Yabancı ülke Sosyal Sigorta mevzuatına göre i 33 bir 
süre "Malû.l" duruma girenlere "Geçici Malüliyet"aylığı bağlanmak
tadır. Ancak bu aylığa Emekli Sendiği mevzuatına göre iştirak 
edilmesi mümkün olmadığından, bu duruna giren vatandaşlar güçlük
le karşılaşmaktadırlar.

3~ Birden fazla ülkede çalışmış olan kişilere Emekli San
dığınca, emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı bağlanabilmesi 
için, ilgililerin Türkiye'deki ve Sosyal Güvenlik Anlaşması imza
lanmış ülkelerdeki hizmetlerinin toplamının 5434 sayılı Kanuna 
göre yeterli olması gerekmektedir.

Ancak ülkemizin bugün için her ülke ile Sosyal Güvenlik 
Anlaşması olmadığından, anlaşma olmayan ülkelerdeki hizmetler, 
aylık bağlanacak hizmetlerin toplamında dikkate alınmamaktadır.
Bu durumla, aylık bağlamaya yeterli çalışması olmakla beraber, 
belirtilen sürelerin hizmet birleştirmesinde nazara alınmaması 
bazı kişilerin aylıklarının bağlanamamışına yol açmaktadır.



4~ Emekli Sandığına bağlı,görevden ayrıldıktan sonra, 
ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Anlaşması olmayan bir ülkeye giden 
ve mevzuatı bilmemeleri nedeniyle 5434 sayılı Kanuna göre 5 yıl 
içerisinde keseneklerini istemeyen vatandaşlarımızın bu hizmet
leri tasfiye edilmekte ve ilgililer mağdur olmaktadırlar.

5- Ülkemizde, Sosyal Güvenlik Kuruluşları arasında yeterli 
haberleşmenin olmaması, uygulamalarda ve mevzuat değişikliklerinin 
bilinmesinde kopukluklar yaratmaktadır.

6.2.3 ÖNERİLER

Yukarda belirtilen sorunların giderilebilmesi veya azaltıl
ması için, bazı önlemlerin alınması gerekmektedir.

1- Türkiye ile aralarında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulu
nan .ülkeler, kendi mevzuatları uygun olması nedeniyle Türk Vatan
daşlarına emekli, malûllük ve dul-yetim aylığı bağlayabilmektedir- 
ler. Emekli Sandığı açısından da bu durum yasal bir düzenleme ile
mümkün hale getirilebilir.

2- Bugün için Emekli Sandığınca "Geçici Maluliyet" aylığı 
bağlanması veya bu tür bir aylığa iştirak edilmesi mümkün olma
makla beraber, yasal bir düzenleme ile bu durum düzeltilerek, 
diğer ülke mevzuatlarıyla paralellik sağlanabilir.



3- Birden fult ülkede çalışan re toplam hissetleri emek
lilik için yeterli olmasına rağmen, ülkemiz ile Sosyal Güvenlik 
Anlaşması olmayan ülkelerde geçen hizmetlerinin birleştirilememesi 
nedeniyle aylık bağlanamayan vatandaşlarımızın durumları, "Avrupa 
Sosyal Güvenlik Sözleşme si"nin bütün ülkeler tarafından kabul 
edilmesiyle çözülebilir.

4- Yurtdışında, gerek Sosyal Güvenlik Anlaşmaları ve gerek
se ülkemiz Sigorta kuruluşlarına ait mevzuat yönünden işçilerimizi 
aydınlatabilecek temsilciliklerin açılması bu ve benzeri sorunların 
giderilmesini sağlayabilir.

5- Ülkemizde, Sosyal Sigorta Kuruluşları arasında devamlı 
haberleşmenin ve ortak çalışmaların sağlanmasının ve bu tür sorun
ların çözümü hakkında toplantılar yapılmasının da, sorunların 
azaltılmasında etkili olacağı düşünülebilir.



6.3. BAĞ-KUR

6. 3.1 BURUM

Yurtdışmda bulunan vatandaşlarımızın sosyal güvencelerinin 
sağlanması amacıyla Ülkemiz ile yabancı ülkeler arasında Bağ-Kur'- 
un kuruluşundan önceki tarihlerde imzalanmış alan Sosyal Güvenlik 
Sözleşmelerine gerek Bağ-Kur mevzuatına giren sigorta kollarının 
da alınmasını gerekse ilgili sözleşmelerin günün şartlarına uydurul
masını sağlayan ek sözleşmeler ve tadil metinlerinin bazıları yürür
lüğe girmiştir.

Bağ-Kur mevzuatını da kapsama alan ve al mayan Sosyal Güven
lik Sözleşmeleri ile yürürlüğe giriş tarihleri aşağıda belirtil

miştir.

Türkiye-Avusturya
Türkiye-Libya
Türkiye-Danimarka
Türkiye-Belçika
Türkiye-İsveç
Türkiye-Horve ç
Türkiye-İsviçre
Türkiye Avrupa Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi
Türkiye-Hollanda

Yürürlük Tarihleri 
-1.12.1976 (Et Sözleşme ile Kapsamda)
-1.10.1976 (Kapsamda) 
-1.2.1978 ( - )
-1.7.1981 (Ek Sözleşme tle Kapsamda)
-1.5.1981 (Kapsamda) 
-1.6.1981 (Kapsamda)
-1.6.1981 (Ek Sözleşme İle Kapsamda)

-1.4.1977 (Kapsamda)
-23.1.1981 tarihinde Türkiye tarafın

dan onaylanan ek sözleşme
nin Hollanda Parlamento sun
da onaylanması halinde kap
sama girecektir.

Türkiye-Fransa -Ek sözleşmenin üzerinde çalışmalar 
devam etmektedir. Yürürlüse girmesi 
halinde kapsama girilecektir.



Diğer taraftan, Bağ-Kur'un Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsa
mına girmediği ülkelerde sigortalıların geçen hizmet sürelerinin 
kaybolmasını önlemek için T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ-Kur arasında yapılan ve 29-5.1981'de yürürlüğe gi
ren protokole göre hizmet birleştirilmek suretiyle tahsis işlem
leri yapılmaktadır.

Bağ-Kur tarafından yurtdışında çalışan vatandaşlarımızla 
ilgili olarak yapılan işlemler aşağıda belirtilmiştir.

A- Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının yurtdışında 
geçen hizmetlerinin Sosyal Güvenlikleri bakımından değerlendiril
mesi hakkmdaki 2147 Sayılı Kanun ile ilgili işlemler.

Anılan kanundan yararlanmak üzere bugüne kadar Kuruma 
doğrudan doğruya veya yanlışlıkla diğer sosyal güvenlik kuruluş
larına yapılan ve Kuruma intikal ettirilen başvuru sayısı toplam 
900'dür. Bu sigortalıların 294'nün işlemleri tamamlanarak borç
ları tebliğ edilmiş, bir kısmının gerekli belgelerinin temini 
için, kendileriyle ya da yabancı sigorta merciileriyle yazışmalar 
sürdürülmekte, bir kısmının borcunun tebliği için tamamlanmış 
belgeleri çeviriye gönderilmiştir. Bugüne kadar kesin tebliğ 
edilen toplam borç miktarı 31.157.893 II. tahsil edilen toplam 
miktar ise 11.768.652.50 TL.'dır. Tahsil edilen bu miktarın 
2.399.582 TL.sı döviz karşılığıdır.



Bilindiği gibi, Kanunun yürürlük tarihi olan 7.6.1978 
tarihinde yurda dönenlerin başvuru sürelerinin 26.9.1980 tarihinde 
sona ermesi nedeniyle son iki yıldır başvuru olmamakta ise de 
sehven diğer sosyal güvenli k kuruluşlarına daha once yapılan baş
vurular Kuruma gönderilmekte ve işlemleri yapılmaktadır.

7.6.1978 tarihinden sonra yurda donuş yaparak Kuruma 
borçlanma talebinde bulunanların sayısı ise 7'dir.

B- Yurtdışmdaki vatandaşlarımızın isteğe bağlı sigortalı
lık işlemleri :

1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununu tadil eden 2229 Sayılı Ka
nunun ek 3. maddesi gereğince, yurtdısmda çalışan vatandaşları
mızın yanlarında bulunan ve herhangi bir işte çalışmayan eşleri 
primlerini döviz olarak ödemek koşuluyla isteğe bağlı sigortalı 
olabilmekte, ek geçici 4. maddesi uyarınca ise, isteğe bağlı si
gortalı olanlardan 4.5.1979 tarihinde kadın iseler 40, erkek 
iseler 45 yaşlarını doldurmuş olanlar borçlanma primlerini de 
döviz olarak ödemeleri şartıyla dilerlerse geriye doğru noksansız 
10 yıl borçlanma yapabilmektedirler.

Anılan maddelerden yararlanarak isteğe bağlı sigortalı 
olmak üzere bilgi isteyen vatandaşlarımızın sayısı bugune kadar 
550'dir. Kendilerine gerekli bilgi ve belge ulaştırılan bu rakkamm 
150'sinin kesin kayıt ve tescil işlemleri yapılmış, bunlardan 
70'i geriye doğru 10 yıl borçlanma talebinde bulunmuştur.
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Eylül 1982'ye kadar, Kuırum kayıtlarına intikal eden 
prim ödemeleri miktarı 10.022.083.23 TL.sı karşılığı dövizdir. 
İsteğe bağlı sigortalılardan 20'sinin sigortalılığı sona ermiş 
olup, yeniden başvurmaları halinde yeni kayıt ve tescil işlem
leri yapılmaktadır.

C- Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın Bağ-Kur mevzuatın
da yeri :

a) Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi mevcut olan 
dış ülkelerde sigortalı işçi olarak çalışanların, 1479 sayılı Ka
nunun 24. maddesinin (b) bendi gereğince Bağ-Kur Kanunu kapsamı 
dışında bulundukları.

b) Türkiye'de kendi nam ve hesabına çalışması devam 
eden meslek kuruluşlarına kayıtlı üyelerin yabancı ülkelerde ça
lışmamaları halinde 1479 sayılı Kanunun 24. maddesindeki kendi 
nam ve hesabına çalışmasının bilfiil devamlı olarak işyerinde 
bulunma anlamına gelmediği cihetle bunların Bağ-Kur Kanunu kap
samında bulundukları,

c) Türkiye'de bir mesleki kuruluşta kayıtlı olmakla 
birlikte bir mesleki faaliyeti olmayanlardan, yabancı ülkelerde 
bağımsız olarak çalışanlar ile yabancı ülkelerin kanunlarına göre 
kurulu mesleki kuruluşa kayıt olan ve o ülkede bağımsız olarak 
çalışanlar 1479 sayılı Kanunun 24. maddeBİnin aradığı sigortalılık 
niteliklerine haiz olmadıklarından Bağ-Kur Kanunu kapsamı dışında 
oldukları konusunda Bağ-Kur Yönetim Kurulu 4.5.1973 tarih ve 
73/111 aajrılı karar almıştır.
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6.3.2. HORUNLAR

1- Daha önce de belirtildiği gibi, Bağ-Kur mevzuatını 
da kapsamına alan sözleşme ve ek sözleşmelerin büyük bir kısmı yü
rürlüktedir, Ancak, en fazla sayıda vatandaşımızın bulunduğu F.Al
manya, Fransa ve Hollanda ülkeleri ile imzalanan Sosyal Güvenlik 
Sözleşmelerine ek sözleşmeler yürürlüğe girmemiştir. Bu ülkelerde 
çalışarak yurda dönen ve son defa Bağ-Kur sigortalısı olan vatan
daşların emeklilik talepleri sırasında hizmet birleştirme işlem
lerinin yapılabilmesi mümkün olmamaktadır. Durumlarının mevzuat 
yönünden incelenmesi sonucunda sigorta yardımı yapılmakta veya 
hak kazananı amaları nedeniyle yapılamamakta, yabancı ülke mevzuatı 
gereği işlem yapılması sonucunda Sosyal Sigortalar Kurumundan ara
cılık istenmektedir.

T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 
Bağ-Kur arasında imzalanan 228-1214 sayılı Kanuna göre yapılacak 
işlemlere dair 29.5.1981 tarihli protokol ile bu ülkelerde çalışan 
vatandaşlarımızın haklarının kaybolmaması için gereken tedbir alın
mışsa da, bu tedbir yurdumuzdaki diğer sosyal güvenlik kuruluşla
rında hizmeti olmayan sadece o ülke ve Bağ-Kur'a tabi hizmeti olan 
vatandaşlarımızı içermemektedir. Bu durum da mağduriyetlere sebep 
olmaktadır.

Ayrıca, sözleşmelerin son bir iki yıl içinde uygulama
ya başlanması nedeniyle daha önce sözleşmeler gözönüne alınmaksı
zın bağlanan aylıkların yeniden gözden geçirilmesi, vatandaşların 
mağdur olmamaları için sözleşmelerin çok iyi incelenerek uygulama 
alanına sokulması söz konusudur.
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2- Yurtdışıniaki vatandaşlarımızın Üzerinde önemle dur

dukları konulardan birisi 2147 sayılı Kanunla ilgili hususlar

dır. Zira vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından birisi çalış

tıkları ülkelerdeki emeklilik yaşının yüksekliğidir. Bu husus 

Türkiye'deki erken yaşta emeklilik hakkından kaynaklandığı kadar, 

vatandaşlarımızın yabancı ülkede uzun yıllar çalışma arzularının 

olmayışından da ileri gelmektedir. Bu soruna çözüm getirmek-ama

cıyla yurda kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın sözleşmelerle 

kazanılmış haklarına zarar vermeksizin ülkemizdeki vatandaşları

mızla eşit koşullarla sigorta yardımlarına hak kazanma imkanı sağ

layan bu kanunun bir diğer amacı da ülkemizin döviz sorununa ça

re bulmak idi. Ancak aradan geçen zaman, uygulamadan beklenenle

rin gerçekleşmediğini göstermiştir.

2147 sayılı Kanunun uygulanması sırasında birçok sorun
lar ortaya çıkmıştır. Şöyle ki; kanundan yararlanmak için kesin 

dönüş şartının aranması, yurtdışında geçen çalışma sürelerinin 

belgelenmesindeki güçlükler, 7.6.1978 tarihinden önce dönüş yapan

ların başvuru süresi olan 26.9.1980 tarihine kadar özellikle.kır
sal kesimde yaşayan vatandaşların kanundan haberlerinin olmaması, 
sehven diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan başvurular ne

deniyle emeklilik işlemlerinin gecikmesi, kanun ve yönetmelik mad

delerinin ihtiyaca tam olarak karşılık verememesidir. Ayrıca Ku
rumda mütercim kadrosunda istihdam edilmiş eleman olmaması, ter

cüme işlerini yürütmekte olan personelin çok az oluşu, konularla 
ilgili bilgiye sahip ve yeterli sayıda eleman olmayışı bazen iş

lemlerin gecikmesine neden olmaktadır.



3- Yukarıda sözü edilen kanun maddesi, isteğe bağlı 
sigortalılıktan yararlanacak olanların sadece çalışmayan eş
ler olacağı hükmüne amir olup, yurtdışmda çalışmakta olan 
vatandaşlarımızın yanlarında bulunan diğer yakınları ile (18 
yaşını bitirmiş çocukları, ana, baba, kardeş vb.) halen yurt- 
dışmda çalışamama durumunda olan bekar, dul, boşanmış vatan
daşlarımızı kapsama almamıştır. Bu nedenle, sözü edilen durum
da olan vatandaşlarımız anılan madde hükmünün sınırlılığı ne
deniyle isteğe bağlı olarak sigortalı olamamaktadırlar.

Diğer taraftan, yurtdışmda döviz olarak yapılan prim 
ödemeleri sırasında birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bilin
diği gibi isteğs bağlı sigortalılık yönetmelikleri gereğince, 
herhangi bir aya ait prim borç ve cezalarının, borcun ödenmesi 
gereken sürenin (dönem veya ayın) bitimini takip eden 6 ay ipin
de ödenmemesi ve bu borcun aylık primin İL 20'simi aşması halin
de sigortalılık borcun ait olduğu dönem veya ayın başından iti
baren sona ermektedir. Primlerini her ayın sonuna kadar ödemek 
zorunda olan bu sigortalılarımızın primlerini yurtdışından öde
dikleri tarih ile aracı kullanılan Bafckmlardan Kurum hesabının 
bulunduğu bankaya intikal tarihleri arasındaki farklılık olmak
ta, yurtdışıadan ilk öd«ıe tarihlerini gösterir belge ibraz ede
meyenlerin sigortalılıkları başlamadan veya kısa süre içinde 
sona ermektedir. Ayrıcı sigortalıların, ödemelerini herzaman 
süresi içinde (her ay) yapmaları mümkün olmamaktadır.



Tine bu vatandaşlarımızın bazıları primlerini 
dövizle ödeme mükellefiyetlerini, dikkate alınmaksızın yurct- 
içinde iken isteğe bağlı sigortalı olmakta, primlerinin tamamını 
veya bir kısmını Tl. sı üzerinden ödemekte, yurtdışmda ikamet 
ettikleri tesbit edilenlerin sigortalılıklarına son verilmekte
dir. Bu durumda şikayetlere neden olmaktadır.

Bunların yanısıra, yurtdışındaki vatandaşlarımız 
Sosyal Güvenlik kuruluşlarının mevzuatlarını ayrıntılı olarak 
bilmemekte, dolaysıyla haklarını kullanamamakta olup, Dış Temsil
ciliklerimizden de yeterli bilgi alamadıkları gözlenmektedir. Dış 
temsilciliklerimiz nezdinde bir Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil
cisinin bulunması halinde sorunun çözümlenebileceği düşünülmekte
dir.

4- Kurumun sigortalısı iken yurtdışına çalışmak üzere 
giden vatandaşların büyük bir çoğunluğunun bu konuda Kuruma bilgi 
vermedikleri görülmektedir.

Ancak, yurtdışına çıkış tarihlerinden sonraki 
tarihlerde sigortalılıkları nedeniyle ödemeleri gereken prim 
borçlarıyla ilgili olarak yurtiçi adreslerine tebligat çıkarıl
dığında itiraz amacıyla veya herhangibir konuda bilgi almak üzere 
Kuruma yaptıkları yazılı başvurular sırasında ortaya çıkmaktadır.



6.3.3. Öneriler

1- 2147 sayılı Kanun ile ilgili olarak uygulamada 
ortaya çıkan sorunlar büyük ölçüde Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu nezdinde yapılan sözlü ve 
yazılı görüşmeler sonucunda çözümlenebilmiştir.

Ancak, yeniden düzenlenen ve cmünüzdeki günlerde onay
lanarak yürürlüğe girmesi beklenen kanun ve buna dayalı olarak 
hazırlanacak yönetmelik ile bugün için ortaya çıkan sorunların 
çözümleneceği düşünülmektedir.

Esasen, özellikle belge temini konusunda, belgeleme 
yükümlülüğü kendisine ait olan vatandaşlarımıza yurtiçi ve yurtdışı 
Sosyal Güvenlik kuruluşlarıyla temasa geçilerek yardımcı olunmuş, 
hizmet belgelemede daha esnek davranılmak suretiyle mağduriyetle
rinin önlenmesine çalışılmıştır.

Diğer taraftan, kesin dönüşlerin ‘azla olacağının 
düşünüldüğü önümüzdeki aylarda donen işçilerimizin kendi nam ve 
hesabına çalışma eğilimleri gözönune alınarak gerek mevzuatı 
bilen yeterli sayıda personelin sağlanması gerekse mütercim 
sorunun çözümlenmesi gerekmektedir.

2- Yurtdışından isteğe bağlı sigortalı olan çalışmayan 
eşlerin dışındaki işçi yakınları ve bekâr, dul, boşanmış vatan
daşlarımız, Türkiye'de ikamet etselerdi, 1479 Bayılı Kanunun 2229 
sayılı Kanunla değişik 79. maddesi kapsamına girerek isteğe bağlı 
sigortalı olmak suretiyle sosyal güvenceye kavuşmuş olacaklar ve



yurdumuzda ikamet eden vatandaşlarla aynı sosyal güvenlik 

hakkına sahip bulunacaklardı. Bu nedenle 79. maddenin ikamet 

şartı getirmemesi için ek 3 cü maddenin kaps.amının genişletil

mesi gerekli görülmektedir. Böyle bir düzenleme, aynı zamanda 

döviz girdilerini de arttıracaktır.

3- Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenebilmesi için 

sözleşme kapsamına girmediğimiz ülkelerle yapılacak ek sözleş

me]. erin sonuçlandırılarak yürürlüğe girmesinin sağlanması yolun

da girişimlerin artırılması, Ortadoğu ülkeleriyle sözleşmeler 

yapılması çalışmalarına devam edilmesi, bu ülkelerde çalışan 

vatandaşlarımıza 21ıJ  Sayılı Kanunun sosyal güvenceleri yönün

den ne denli önemli olduğunun duyurulması, gere'znektedir.

Diğer taraftan, sözleşme kapsamında bulunulan ülkeler

de çalışan vatandaşlarımızın da sosyal güvenlik hakları konusun

da TRT, Dış Basın ve Yayın yoluyla, Dış Temsilciliklerimiz ara

cılığıyla mutlaka aydınlatılmalarının sağlanması gereklidir.

) -  Sosyal güvenlik sözleşmelerini uygulayan yeterli sa

yıda, personelin yetiştirilmesi, yabancı ülke sosyal güvenlik 

mevzuatının yakından takibini sağlayacak şekilde dil bilen mü

tercimlerin istihdamı ve bu konuda faaliyet gösteren Dış Müna

sebetler servisinin bir ünite haline getirilerek, kadrolaştırıl- 

ması gerekli görülmektedir.



7. İŞÇİ TASARRUFLARI Te İŞÇİ ŞİRKETLERİ

7.1. İSÇİ TASARRUFLARI

7.1.1. DURUM

Yurt dışına, çeşitli zorluklarla gidip, en ağır şart
larda ve en az ücretle çalışan Türk işçilerinin en öneali amacı, 
en kısa sürede ailesini ve çocuklarını Türkiye'de daha iyi bir 
hayat standardına kavuşturmaktır. Bu nedenle hemen hemen bütün 
işçilerimizin azami taaarruf yapmaya çalıştıkları, Türkiye'deki 
tüketim kalıplarını aynen sürdürmeyi istedikleri izlenmektedir. 
Türk işçileri, yabancı işçiler arasında da tasarruf temayülü en 
yüksek olan kesimi oluşturmaktadırlar. Yapılan araştırmalara göre, 
Türk işçilerinin ortalama tasarruf temayülleri İ> 45 - ^ 47,5 ara
sında değişmektedir.

Arap ülkeleri de dahil olmak üzere, bugün sayıları 
950.000 ni geçen işçilerimizin büyük bir çoğunluğu, özellikle 
birinci kuşak , taBarrfları belirli bir düzeye ulaştıktan sonra 
veya en geç emeklilik haklarını elde ettikten sonra yurda dön
mek istemektedirler. 1964-1962 Ağustos dönemini kapsayan 18 
yıl içinde yurt dışında çalışan işçilerimizin Türkiye'ye gön
derdikleri döviz miktan 16,5 milyar doları aşmış bulunmaktadır. 
Son beş. yıla ait işçi döviz girişleri aşağıda gösterilmektedir.

Yıl  Milyon İ
1978 983,1
1979 1.694,4
1960 2.071,1
1981 2.489,7
19e2 (Ocak-Kası») 1.991,7



1979 yılında işçi döviz gelirlerinde görülen hızlı 

yükselişe, kısmen uygulanan paralı kur sistemi neden olmuştur.

Yurt dışından gönderilen dövizler işçilerin aile büt

çelerine olduğu kadar ödemeler dengesine de büyük katkılarda bu

lunmuştur. Resmi kanallarla gönderilen dövizler 1979 yılında 

1.694.430 bin 0 olup # 22 lik bir artış göstererek 1980 de 

2.071.076 bin 0 olmuş ve yine ^ 20,23 artarak 1981 yılında 

2.490.000 bin #'a yükselmiştir.

1982 yılı Kasım ayı itibariyle, 1981 yılının Kasım 

ayına göre işçi döviz girdilerinde # 13,5 luk bir düşüş görülmek
teyse de bunun;

Amerikan Dolarının, Alman Markı ve Batı Avrupa Paraları

na karşı değer kazanması,

İşçilerimiz arasında artan işsizlik,
ı

Göçmen işçi kabul eden ülkelerin geri göndermeye ilişkin 
bir seri tedbir almalarından

kaynaklandığı düşünülmektedir.

Yurt dışında çalışan her işçi 1979 yılında 2.113 0,
1980 yılında ise 2.331 0 ve 1981 yılında 2.614 0 göndermiş bulun

maktadır. Diğer çalışan yabancı işçilere göre tasarruf eğilimi bü

yük olan Türk işçisi yurt dışında ortalama olarak ailelerinden ça

lışmayan iki kişiyi geçindirmekte ve ayrıca da yabancı ülkelerin 

bankalarında da tasarruf yapmaktadır. Bu tasarruflar Federal Alman

ya'daki bankalarda 7-10 milyar D.Mark civarında tahmin edilmektedir,



Bat ı  Avrupan ın  d iğe r  ü lke l e r inde  ça l ı ş an  Türk  i ş ç i l e r ine  

a i t  b i r ikmi ş  t a aa r ru f l a r ın  da  ek lenmes iy l e ,  Türk iye  d ı ş ındak i  Türk  

i ş ç i  t a s a r ru f l a r ın ın  13  mi lya r  DM'ye  (6 ,5  mi lya r  do l a r )  u l a ş ab i l ece

ğ in i  söy lemek  yan ı l t ı c ı  o lmaz .  Çünkü ,  1977  son la r ında  40  b in  c iva 

r ındak i  Türk  i ş ç i s in in  ça l ı ş t ı ğ ı  Ba t ı  Ber l in 'de  yap ı l an  b i r  a r a ş t ı r 

mada ,  bu  ş eh i rdek i  banka l a rda  bu lunan  Türk  i ş ç i l e r ine  a i t  t op l am 

t a s a r ru l  mik ta r ı ,  1 , 9  mi lya r  DM o la rak  s ap tanmı ş t ı r .  Ayr ı ca  Ba t ı  

A lmanya  Ma l iye  Bakan ı ,  Ek im/1976  y ı l ında  yap t ı ğ ı - . b i r  konuşmada ,  bu  

ü lkedek i  yabanc ı  i ş ç i  pa ra l a r ın ın  17  mi lya r  DM do lay ında  o lduğunu  

be l i r tmi ş t i r .

Gönder i l en  döv iz l e r ,  d ı ş  t i c a re t  a ç ı ğ ın ın  1979  y ı l ında  

^  63 'ü  1960  y ı l ında  i- 43 ,5 ' i  ve  1981  y ı l ında  da  $  59 'unun  kapa t ı l 

mas ın ı  mümkün  k ı lmı ş t ı r .

Yurda  gönder i l en  i ş ç i  döv iz l e r in in  büyük  b i r  k ı smı  gayr i 

menku l  a l ımı ,  f e rd i  i şye r i  i l e  dayan ık l ı  ve  dayan ık s ı z  tüke t im  

ma l l a r ı  a l ımı  g ib i  ü re t ime  ka tk ı s ı  o lmıyan  a l an l a ra  ha rcanmış t ı r .  

Bunun  en  büyük  neden i ,  i ş ç i l e r in  güven l i  ya t ı r ım  a l an l a r ı  bu l ama

ma la r ı  ve  yurda  ke s in  dönmele r i  ha l inde  i ş s i z  ka lma  korku la r ıd ı r .

24  Ocak  1980  t a r ih l i  Ekonomik  tB t ik ra r  Tedb i r l e r ine  

kadar ,  ge rçekç i  b i r  döv iz  ve  kambiyo  kuru  uygu lanmamış  o lmas ı  

yüzünden ,  ü lke  d ı ş ında  ve  i ç inde  çok  f a rk l ı  döv i z  bor sa l a r ı  t e ş ek

kü l  e tmi ş  ve  boran la rda  i ş ç i  döv iz l e r i ,  z aman  zaman ,  r e smi  f i ya t 

l a r ın  2  ka t ına  kadar  a l ı c ı  bu lmuş tur .  Son  y ı l l a rda ,  ç e ş i t l i  kuru lu ş -  

l a r ,  i ş ç i  t a s a r ru f l a r ın ın  Türk iye 'ye  daha  f az l a  gönder i lmes i  ve  

değer l end i r i lmes i  amac ıy l a  baz ı  e tk i l i  t edb i r l e r  a lmaya  ba ş l amı ş l a r 

d ı r ,  Bun la r ı  şöy le  s ı r a l ayab i l i r i z  :



a- Bedelsiz İthalat Rejimi ile Meslekî Alet ve Makine 

ithali,

b- Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı

c- Dövize Çevrilebilir TL. Mevduat Hesabı

d- Döviz Karşılığı Türk Lirası Tasarruf Mevduatı Hesabı,

e- Döviz Tevdiatı Karşılığı Kredi (İkraz) Hesabı,

f- T.Halk Bankası tarafından döviz bozdurularak açılan

Küçük Esnaf Kredileri,

g- T.Emlak Kredi Bankasınca Verilen Döviz Karşılığı Konut

Kredileri,

h- T.C. Ziraat Bankasınca Verilen Ziraî Krediler,

i- 2147 Sayılı Kanun Gereğince S.S.Kurumuna Ödenen.

Emeklilik Primleri,

k- Döviz Karşılığı Kısa Dönemli Askerlik Uygulaması.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1976 tarihin

den itibaren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karar'a 

ilişkin Seri VII, No.162 tebliğ uyarınca Kredi Mektuplu Döviz-Tev

diat hesabı uygulamasına başlanmıştır.

Bu hesap yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruf 

ettikleri dövizlerini Devlet garantisi altında döviz olarak tutma 

imkanı veren bir hesap olması, faizlerin net olarak verilmesi ve 

kesin dönüşlerinde de döviz olarak hesaplarını diledikleri sürece 

açık tutabilmeleri açısından işçilerimize cazip gelmektedir.
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1 Haziran 1981 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

bu hesaplara uygulansın faiz oranları ise;

Yukarıda belirtildiği gibi bu oranlar net olup vergi, 

masraf ve komisyon alınmamaktadır.

Diğer taraftan, bu hesaplara istinaden işçilerimizin 

bedelsiz ithalattan yararlandırılmaları hesaplara olan ilgiyi 

daha da arttırmıştır.

Şöyle ki Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarına 

1.4.1976 dan Bylül 1982 sonuna kadar, net girişlerin miktarı 

(giriş-çıkış farkı) 1.475,2 milyon DM.a ulaşmıştır.

T.C. Merkez Bankası Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat hesa

bının tanıtılması, ve işçilere her konuda yardımcı olabilmek amacıyla 

1976 yılında F»«nkfurt Temsilciliğini açmış ve bu yılda bu temsil

ciliğe bağlı olarak Berlin Bürosunu faaliyete geçirmiştir. Yakın 

bir zamanda da Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Münih ve Hannover 

bürolarının da açılması düşünülmektedir.

ları hızlandırma girişimleri Türk müteahhitlerinin dışa açılmala

rını sağlamış ve bu ülkelerde alınan ihalelerde de Türk işçileri 

çalışmaya başlamıştır.

Vadesizlerde

12 ay vadelilerde

18 ay vadelilerde

24 ay ve daha fazla vadelilerde

* 7 

İ, 10

İ° 14 dür.

Petrol zengini Arap ülkelerinin, ülkelerindeki yatırım-



Bunun sonucu olarak, Kuzey Afrika, Asya ve Körfez ülke

lerinde çalışan işçilerimizin sayısı 1975 yılında yaklaşık olanak

10.000 ike» 1982 yılında bu rakam 180 .QÖQ*olinuştuî*.u’r.

Petrol ihraç eden Arap ülkeleri 1975 yılından itibaren 

hızlı bir kalkınma zorunluluğu içine girmiş bulunmaktadırlab. Tek 

ihraç vs finansman kaynaklarını oluşturan petrol ürünlerini değer

lendirerek yeni üretim dallan kurmak için kalkınma planlarında 

yatırım hacimlerini yüksek tutmaktadırlar.

Bu ülkelerin yatırım hacimlerinin büyük olmasına rağmen 

yatörsiss işgücüne sahip olmaları nedeniyle yabancı işgücüne uzun 

bir süre daha ihtiyaçları olduğu görülmektedir.

Bir yandan, bu ülkelerin yabancı işgücüne şiddetle 

ihtiyaç duymaları diğer taraftan da yabancı işçiler arasında din, 

öff vs adetleri bakımından Türk işçilerini diğerlerine tercih et

meleri nedeniyle buralarda -^çalışan Türk işçi sayısının ilerdeki 

yıllarda artacağı tahmin edilmektedir.

furt dışında çalışan işçilerimizin kazançlarını yurda 

gönderme mecburiyeti bulunmamasına rağmen, 10.1.1979 tarih, 7/16965 

sayılı Kararname'ye ilişkin, 9.8.1979 tarih, 3 sayılı Tebliğ ile 

Asya ve Afrika ülkelerinde iş yapan Türk müteaiıhitlerinin yanında 

çalışan işçilerimizin aylık gelirlerinden 30'luk bir kısmının da 

zorunlu bir tasarruf olarak yurda transferi sağ?, anmış tır. Nisan 

1980 den itibaren bu transferler TC.Merkez Bankasına yapılmaktadır.



Ancak bu ülkelerde çalışan işçilerimiz yer sorunu ne

deniyle ailelerini yanlarına almaları imkanı olmaması ve şantiye

lerde ikamet etmeleri nedeniyle aldıkları ücretlerinin sadece 

$ 30 luk kısmını değil, tamamıma yakın bir kısmını Türkiye'ye gön

dermek istemektedirler.

7.1.2. SORUNLAR

Batı Avrupa ülkeleri ve özellikle Federal Almanya 

işçilerimizi geri dönüşe özendirici çalışmalar yapmaya başlamışlar

dır. Her ne kadar geri dönüşlerin işçilerin arzularına göre olacağı 

belirtiliyorsa da Türk işçileri arasında görülen işsizlik oranının 

yüksek oluşu ve kamu oyunun menfi tutumu, işçilerin döhüş kararlarmı 

etkilemektedir.

İşçi kabul eden ülkelerin entegrasyon politikaları;

a) Birinci kuşağm düşüşünü sağlamak,

b) İkinci ve üçüncü kuşak için asimilasyona varan önlemler 

almak,

olduğundan, bu durum işçi tasarruflarını ve döviz girdilerini 

etkileyecektir. Söyle ki;

î*çi dövizi girdileri (havale ve geri dönüşlerde birlik

te getirmeler dahil) 1987 yılına kadar bu günkü seviyesinde devam 

edeceği ve



1987 yılından sonra işçi döviz girdilerinde azalmalar 

olabilecek ve Sosyal güvenlik kuruluşlarından hak kazananların 

maaş transferlerinde artışlar tahmin edilmektedir.

Libya ve Ortadoğu ülkelerindeki yatırım hacmi bugünkü 

seviyede devam ettiği ve Ortadoğu siyasi haritasını değiştirecek 

olaylarla karşılaşılmadığı takdirde Batı Avrupa' dan gelen döviz

lerdeki azalmayı, Ortadoğu ülkelerinden gelen işçi ve müteahhitlik 

hizmetleri gelirlerini dengeleyerek 1990 yılına kadar devam edebi

leceği tahmin edilmektedir.

Orta Doğu ülkelerinde çalışan işçilerimizin hak ettik

leri ücretlerinin kendilerine zamanında ödenmemesi ve işçi ücret 

ödemelerinin bazı Türk müteahhitlerince devamlı şekilde ertelen

mesi şikayetlere neden olmaktadır. Alman istihkakların tamamı 

firmaların başka ihtiyaç alanlarına ve firma sermayesine kanalize 

edilmesi nedeniyle transierler gecikmektedir. Geciken transferlerin 

işçi ailelerini mağdur etmelerini önlemek iddiasıyla bazı müteahhit

ler, işçilerin Türkiye'deki ailelerine Tl. ile ödemelerde bulunmakta 

ancak, bu ödemelere esas teşkil eden dövizi yurda transfer etmemek- 

tedirler.

Birikmdş işçi ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle 

işçi-işveren uyuşmazlığı beliren firmalara yapılan müdehalelerde, iş :i 

ücretlerinin uzun bir süreden beri ödenmemesine karşın, firmaların 

bütün istihkaklarını aldıkları aıınak, çalıştıkları ülkede ellerin

de hiç para olmadığı belirlenmektedir. îşçiler bu firmaların al

dıkları istihkakları yurt dışına (muhtemelen Avrupa Bankalarına) 

transfer ettiklerini bildirmektedir.



İşçi tasarruflarını yurda transfer eden miiteahhit fir

malarımızın transferleri, T.C. Merkez Bankasında özel olarak kod- 

landırılmayıp konvertibl dövize çevrildiğinden ve özellikle % 30'- 

lara ilişkin döviz tasarruflarının firmalarca 3 nolu tebliğin ön

gördüğü şekilde T.C. Merkez Bankası'na transfer edilmeyip ticari 

bankalara transfer edilmesi ve ticari bankalarca bu transferlerin 

T.C. Merkez Bankasına geç intikal ettirilmesi veya hiç intikal 

ettirilmemesi sebebiyle izlenip kontrol edilememekte ve firmaları 

bu bakımdan denetlenememektedirler.

7.1.3. ÖNERİLER

İleriki yıllarda işçi döviz girdileri ülkemizin kalkın

ması ve ödemeler dengesi açığının kapatılmasında önemini korumaya 

devam edecektir.

Bu nedenle, işçi tasarruflarının yurdumuza yönlendiril

mesi, işçiler* ve ulusal ekonomimize yararlı alanlara sevk edil

mesi için k- ve usun va .eli politikaların geliştirilmesirde

fayda vardır.

Kısa ve Orta Vadeli Tedbirler

Yaşam koşulları itibariyle çok yüksek tasarruf eğilim: 

bulunan Libya Ve Ortadoğu ülkelerindeki işçilerimizin tasarrufln’inın 

Türkiye'ye transferindeki güçlük ve gecikmelerin önlenmesi için;



İşçilerimizin çalıştığı Libya ve Ortadoğu ülkeleri
nin yetkili makam! arıyla protokoller yapılarak bu ülkelerde iş 
üstlenmiş firmalarımız itibariyle;

a) İhaleyi veren ve alan tarafların istihkak tahak
kuklarında işçi ücretlerini öncelikle mahsup edip ödemeyi tuftMniit 
etmeleri,

b) İhaleyi veren tarafın işçi ücretlerini (a) şıkkına 
istinaden mahsup etmesine rağmen ücretleri ödemediği tesbit edilen
müfceahhitin müteakip istihkak alacağı üzerinden bütün birikmiş işçi 
ücretlerini keserek, alacaklı işçilere ödenmek üzere bir bankada 
bloke etmesi sağlanmalıdır.

Yapılacak Protokol hükümlerine karşı veya işçi ücret 
ödemelerinde devamlı şekilde ihmali ve istismarı tesbit edilen 
müteahhitlerin yurt dışında yeniden iş almaları ilgili Bakanlık 
ve Kuruluşlar nezdinde müeyyide olarak engellenmelidir.

-&y İlgili mevzuat çerçevesinde çıkarılacak tebliğler
le sağlatması gerekli tedbirler;

») Yurt dışında iş alan Türk, girişimci firmalarının 
yanlarında çalıştırdıkları Türk işçilerin aylıklarından göndermek 
istedikleri dövizleri toplu olarak maaşlarından kesip, mahalli 
Bankalar kanalıyla global olarak transfer yapması ve dövizin T.C. 
Merkez Bankasına devrini sağlaması,



t) Türk müteahhitlerin Transfer etmiş oldukları döviz
lerin toplamını gösterir transfer formu ve bordrolarını T.C. Merkez 
Bankası'na göndermesi,

e) Girişimci firmaların yaptıkları hu hizmet karşı
lığında 6 şar aylık devre sonu itibariyle gönderdikleri dövizin 
$ 5i kadarlık kısmını döviz olarak kullanması,

d) $ 30'lar ile işçilerin tasarruf ettiği butun 
dövizin girişimci firmalarca toplu olarak gönderilmesinin zorunlu 
tutulması gerekmektedir.

0- Libya ve Ortadoğu ülkelerinden ve bu ülkelerde iş 
almış Türk girişimcilerinin döviz transferleri T.C. Merkez Eanka- 
smda özel olarak kodlanmalı ve izlenmelidir.

Diğer bankalara yapılan söz konusu transferlerin T.C. 
Merkez Bankasına devredilmesi yolunda anılan Banka ile diğer ban
kalar arasında bu transferlere mahsus bir santralizasyon geliş
tirilmelidir.

- Yurtdışmda, özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
ülkelerinde bankacılık hizmetlerinin yaygınlaştırılıp, daha cazip 
hale getirilmesi ve ayrıca Merkez Bankasının kredi mektuplu dö
viz tevdiat hesaplarının faizlerine uygulanan vergi muafiyetinin 
diğer Bankalardaki d«viz hesaplarına aa teşmil edilmesi.



- . Sosyal Güvenlikle ilgili transferlerle, döviz 

karşılığı askerlikten, Türk sanayi mamullerinin dövizle satışın

dan ve İslam Ülkelerindeki Türk müteşettisİerinin giriştikleri 

taahhüt işlerinden kaynaklanan dövizlerin tamamı veya bir kısmı,

T.C. Merkez Bankasına transfer olunmaktadır. Daha etkili ve yaygın 

çalışma içine girilebilmesi için, bu imkânların, diğer Türk Banka

larına da tanınması,

.Hazine adına yabancı para karşılığı tahvil çıkar-
’V

tılması,

- İşçilerimizin dış ülkelerde Türkiye'ye getirmek 

üzere satın aldıkları dayanıklı tüketim malları için önemli*miktar

larda ödeme yaptıkları dikkate alınarak hudut kapılarında ve ülke

nin belirli merkezlerinde dövizle satış yapan mağazalar açılması,

İşçilerimizin ülkeye geliş gidişlerinin kısmen dü

zenli feribot seferleriyle Venedik ve Romanya(Köstence) ye kaydı

rılması,

İşçi çocuklarına yurdun çeşitli bölgelerinde yabancı 

dilde eğitim yapan ve ücreti dövizle ödenen yatılı okullar açılması,

- Bedelsiz ithalat rejiminin yeniden gözden geçirile

rek tüketim malı girdilerini (ikame mal yöntemiyle) caydırıcı ön

lemler alınması,

- Tesbit edilecek belli bir miktar dövizden daha faz

lasını (ek faiz, prim, kur, bedelsiz ithalat, düşük faizli işyeri 

ve konut kredisi vs.) yurda resmi kanallarla getirenlerin ödüllen

dirilmesi,



işçilerimizin Türkiye'deki yakınlarına, karşılığı 
dövizle ödenmek şartıyla yurt içinde kredi verilmesi ve bu kredi
lerin Kalkınma Planlarındaki hedefler doğrultusunda yatırımlara yö
neltilmesi ,

İşçilerin devlete ait buyuk yatırımların finansma
nına katkıda bulunabilmeleri amacıyla "Hisse senedine dönüştürüle
bilen tahvil" çıkarılması,

Tahvil alan işçilerin, aldıkları tahvil karşılığın
da, bedelsiz ithalattan yararlandırılmaları, turizm tesislerinde 
ayrı bir ücret tarifesinden tatillerini geçirmelerinin sağlanması,

İşçilere seri I No. 6/2 tebliğ uyarınca bankalarca 
sağlanan 300.000 Tl.lık ihtiyaç kredisinin faiz oranlarının makul 
bir seviyeye düşürülmesi,

T.C. Merkez Bankasının F.Almanya'daki Dresdner 
Bank A.G. ile uygulamaya koyduğu kredi mektuplu Döviz Tevdiat 
Hesabı modelinin, işçilerimizin bulunduğu diğer Avrupa, Ortadoğu 
ve Körfez ülkelerinde de ikili görüşmeler yapılarak uygulamaya 
geçilmesi,

Federal Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın,
F.Almanya Servet Teşkili Kanunu, Vergi Denkleştirme ve Vergi 
İadeleri uygulamaları ile ilgili olarak genel haklarının korunma
sı açısından, vatandaşlarımızı yönlendirme, tanıtma, beyanname 
doldurulmasına yardım etme ve ilgili mercilere konuyu takip etme 
görevlerinin verilmesi,



Bankalarımızın açatileçekleri kredilere, iştiraklerine 
verebilecekleri kredilerin toplamına ve iştiraklere sermaye yatı
rımına sınırlar koyan ve tu yüzden yurt dışında gösterecekleri faali
yetleri ister şute açma, iater yeni tanka kurma veya mevcut tir tan-, 
kaya iştirak şeklinde olsun sınırlayıcı nitelik anzeden 7129 Sayılı 
yılı Bankalar Kanununun 3. 39. ve 48. maddelerinin bu amaç doğrul
tusunda değiştirilmesi.

- Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruflarına 
ek olarak sosyal ve mali haklarının yurda getirilmesi için yapılan,

1, Sigorta prim iadeleri ve Banka yapı tasarrufu hesap
ları (624 Nolu Kanun)

2. 2147 sayılı hizmet borçlanması ile ilgili yapılan 
çalışmaların yoğunlaştırılması

gerekmektedir.
B- Uzun Vadeli Tedbirler

İşçi tasarruflarının toplu taşımacılığa ve emek 
yoğun teknoloji kullananına yönelik alt yapı yatırım projeleri 
finansmanlarına yönlendirilmesi,

- İşçilerimizin bulundukları ülkede yatırımcı olarak 
yapmak istedikleri girişimlerde Devlet desteğinin sağlanması,

İşçilerimizin tasarrufları ile sınırlı kalma^yarak tüm 
ekonomik çıkarlarını ülke çıkarları ile bağdaştıracak politika tes- 
biti ve uygulamasında Yurt Dışı İşçi Sorunları Yüksek Koordinasyon 
Kurulun» oluşturan Bakanlıkların etkin hizmet sunabilecek personel 
ve teçhizatla da donatılması büyük önem arzetmaktedir.
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7.2. İSÇİ ŞİRKEl'LERİ 

7.2.1. DURUM :

İlk olarak 1%3 yılında Almanya'da uzun süre bulunmuş 
işçi önderleri öncülüğünde "yurtta yeni işyeri ve yeni istihdam 
olanağı" yaratmayı amaçlayan girişimlerin başlatıldığı görülmüştür. 
Bu aşamada, işçilerimizin bireysel birikimlerinin sağlayamayacağı 
gelecek güvencesini, tasarruflarını herleştirerek kuracakları te-# 
sislerde kendilerine veya yakınlarına iş imkanı sağlayarak temin 
etme fikri ağırlık taşımaktaydı.

1970'li yıllara gelindiğinde yurtdışında Çalışan isçileri
mizin sayılarıyla birlikte tasarruflarının da önemli boyutlara ulaş
tığı bu dönemde, bilhassa Belediye Başkanı gibi yöneticilerin yurt- 
dışmdaki işçilerimize yöneldikleri görülmektedir. Devamlı yurtiçi 
ve yurdışı göçlerle boşalan şehir ve kasabaların ekonomik canlılığı
nı muhafaza etmek için buralarda yeni iş olanakları sağlayacak ya
tırımlar yapılması büyük önem kazanmıştır.

İşçi şirketleri şeklindeki girişimlerin en yoğun olduğu 
1970-1977 yılları arasındaki bu ikinci devrede, birinci devredeki 
"yeni işyeri ve istildam" yaratma eğilimlerine ilaveten" yatırım
ların sağlayacağı kârlılık, kendi köy ve şehirlerinde bir sanayi 
kuruluşunun kurulması arzusu gibi unsurlar da ilave olunmuştur.

İşçi şirketleri dışarıda çalışan işçilerin birikimlerini 
yurt içinde üretici girişimlere aktarılmasını özendirmekte, özel
likle az gelişmiş bölgelerde yapılan bu yatırımlar ek is olanağı



oluşturmakta, sosyal çekiştirici olarak yatırım ve girişimciliği 
harekete geçirici etki yaratmaktadır.

Bu gün için ekonomik yararlılıkları yeterli olmıyan işçi 
şirketlerinin, topluma aşıladıkları sırf sosyal yararları bile 
bunları teşvik ve desteklenmesini zorunlu kılmaktadır. "İşçi şir
keti" olgusunu incelerken, "İşçi Şirketi" tanımına açıklık getirmek
gerekmektedir.

Tanım karmaşıklığını gidermek için ortaklıkların yapısal, 
hukuksal, sayısal ve haklar açısından ayrıcalıklarını incelemekte 
yarar vardır.

a) Cok Ortaklı Şirketler :

"Cok Ortaklı Şirket" bir ortaklık türü değil, bazı ortak
lıkların bir özelliğidir. Bu özellik ortak sayısının çokluğunda
dır. Hangi ortaklık türlerinin "bok Ortaklı Şirket" olmaya elveriş
li bulunduğu ve böyle bir ortaklıktan söz edebilmek için en az ne 
kadar ortağın bir araya gelmesi gerektiğini açıklamak gerekir.

Ticaret ortaklıkları arasında "Limited Ortaklık" ilgine 
bir konuma sahiptir. "Limited Ortaıtlık" Türk Hukukunda en çok 
ortak sayısı yasa ile belirlenmiş tek ortaklık türüdür. Türk Tica
ret '"asasının 504. maddesi Limited Ortaklıkta en çok ortak sayısı
nı 50 olarak sınırlamıştır. Bu rakam "Ook Ortaklı Şirketler" sını
rına gelindiğini haber veren bir işaret olarak önem taşır.



Daha fazla ortaklı bir ortaklık için uygun olacak huku

ki biçim, anonim, ortaklılıktır. Gerçi anonim ortaklık için en az 

5 ortak yeterlidir. "Fakat sınırlı sorumluluk ilkesine dayalı ve 

50'den fazla ortaklı bir ortaklığın her halde anonim ortaklık da- 

rak kurulması ve yürütülmesi gerekir.

Yasal olarak ortak sayısında böyle bir sınırlama bulul

mayan anonim ortaklık, sermayesinin küçük paylara bölünmüş ve or

taklarının sorumluluğunun üstlendikleri paylarla sınırlanmış oması, 

bu payların kolaylıkla devredilebilen pay senetleri ile temsil 

edilmesi gibi özellikleri ve gelişmiş örgütsel yapısayla "Tok 

Ortaklı Şinket" olmaya elverişlidir. Fakat 50'den az ortağı olm 

bir anonim ortaklığın "Cok Ortaklı Şirket" olarak kabul edile- 

miyeceği açıktır.

Kooperatifler Kanununda 1.000'den fazla üyeli koonerı- 

tifler için özel hükümler konması, kişi ve sermaye ortaklıklar, 

ayırımı dışında kalan bu ortaklık türünde "Cok Ortaklı Şirket" 

olmaya elverişli bir hukuki yapıya sahip bulunduğunu gösterir. 

(Koop.K.m 49 11,54)

Kısaca, anonim ortaklıklar ve kooperatifler, "fok Or

taklı Şirketler" için en uygun ortaklık türleridir.

Çok ortaklı şirketler için gerekli bir ortak ra.<am bı- 

lunmamaktadır. Yıllar itibariyle teşvik ve yönlendirme mevzuat

larında ve kurumlar tarafından 50 ila 1000 arasında değişen en 

az ortak sayıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bunlar arasında 

ister istemez bir keyfilik bulunmaktadır.



Bütün 'Çok Ortaklı Şirketler" için geçerli ortak bir 
rakam olmayınca yapılacak iş, hangi konuda hangi konuda hangi tür 
ortaklık için veya hangi kuruluş açısından hangi rakam öngörülmüş
se o rakamı uygulamaktadır. Bununla birlikte "Ook Ortaklı Şirket" 
kavramının yürürlükteki Türk Hukukunda en az 50 ortaktan başla
dığını söyleyebiliriz.

b) Halka Açık Anonim Şirketler :

Çok ortaklı şirket genel bir kavrandır. Bu kavramın kap
samına giren ortaklıkların taşıdıkları ek özelliklere göre yeni 
ayırımlara gerek vardır.

30 Temjeuz 1981/17416 gün ve sayılı T.C. Resmi Gazetede 
yayınlanan "Sermaye Piyasası Kanun'•un" ll.Md.de "Ortak sayısının 
100'den fasla olduğu herhangi bir şekilde teebit olunan anonim 
ortaklıkların hisse senetleri halka arz olunmuş sayılır." 12.Md.'de 
öaetim Kurulunun; imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse 
senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sı
nırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahipleri
nin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında veya 
imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelik
te karar alabilmesi için; esas sözleşme ile yetkili kılınması 
şarttır." denilmektedir.

19 Mart 1982/17638 gün ve sayılı T.C.Resmi Gazetede ya
yınlanan "1982 Yılı Genel Teşvik Tablosu’nda" teşvik tedbirlerin
den yararlandırma koşulu olarak, Halka Açık Anonim Şirketler ve



Kooperatif Şirketler'ce gerçekleştirilecek genel teşvik tablosunda 
yer alan yatırımlar ortak sayısı en az 200 ve azami hisse oranı 
bir ortak ve/veya sermaye grubu için şirket sermayesinin en çok 
’f 10 olanlar ve imtiyazlı hisse senedi bulunmayanlar ayırımı be
lirtilmiştir.

c) İşçi Şirketleri :

"bok Ortaklı Şirket" genel kavramı içinde bir özel kav
ram olan "Hali Şirketi" kendi yönünden "İşçi Şirketi" kavramını da 
kapsayan bir genel kavramdır. Halk Şirketi kavramı içinde özel bir 
kavram olarak "İşçi şirketi", ortaklarının sosyal statüsü ya da 
sosyal kökeni itibariyle bazı halk ortaklıklarının bir özelliğini 
gösterir.

"Bir halk şirketinde sermayenin ^ 50'den fazlasının iş
çilere ait olması halinde bu ortaklık işçi şirketi sayılır." şek
lindeki kaba tanımlama iktisadi Devlet Teşekküllerinin yapısal du
rumuyla karşılaştırıldığında Türk Hukukunda kabul edilebilir bir 
ölçü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Burada kesinlikle ifade edilmesi gereken ve bu olgunun 
temelini oluşturan "İşçi" kavramıyla, Yurt dışında çalışan ve 
yurda kesin dönüş yapan işçiler kastedilmektedir.

İşletmeler Bakanlığı’nm sonuçları 1979'da açıklanan Halk 
Girişimleri anketinde "İşçi Şirketi", "197^ ve 1979 Yılı Programla
rında tanımı yapılan çok ortaklı anonim şirketlerden ortaklarının 
51-1 den fazlası yurt dışındaki isçiler" olarak tanımlanmaktadır.



Türk-Alman ortak çalışma grubu sermayesinin % 50'den 
fazlası Türk İşçilerine ait olan şirketler şeklinde tarif etmek
tedir.

Almanya'da kurulu Türk İşçi Şirketleri Birliği'nin ta
rifi ise; en az 100 ortaktan kurulu olan, gerçek kişilerin sermaye 
içindeki payların Ş& 10'u geçmeyen, tüzel kişi olan ortakların ser
maye payında İ° 25 sınırlaması olan ve hisse senetlerinin de tama
mının nama yazılı olan şeklindedir.

İşçi Şirketleri tanımı 1978 ve 1979 yılı Kalkınma Prog
ramlarında yer almıştır. Yıllık programlarda yapılan tariflere gö
re "Gümrüksüz toplam yatırım tutarının en az yarısı Türkiye'ye gön
derilecek dövizler ile kurulacak anonim şirketler" şirketi olarak 
kabul edilmektedir.

19.3.1982/17638 gün ve sayılı T.C. Resmi Gazetede yayın
lanan "Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesi ile ilgili Tebliğ"in 
(G-) "Halka Açık Anonim Şirketler" Kooperatif Şirketler ve Yurt 
Dışında Çalışan İşçilerimizin Türkiye'de yapacakları yatırımlarla 
ilgili kotadan Döviz tahsisi alan birçok kişiler, Şirketler ve koo
peratiflerle yurt dışında çalışanların ortak olacakları kuruluşlarca 
gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili hükümlerde, Md. I38 "Yurt 
dışında çalışanların Türkiye'de ortak olacakları yatırımdan maksat, 
toplam yatırımın asgari $ 25’ni Türkiye'ye gönderilen dövizlerle 
temin edilen yatırımdır." denilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ve F.Almanya Cumhuriyeti Hükümetleri 
arasında F.Almanya'da çalışan Türk İşçilerinin Türk Ekonomisine 
Mesleki bakımdan intibakını teşvik için 7.12.1972 tarihinde imzala
nan ve 24 Mart 1973 gün, 14486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
anlaşma ile T.Halk Bankası nezdinde özel bir kredi fonu oluşturul
muştur.



DESİYAB iştirakinin gerektiği özel hallerde, tüzel kişiler için 
mevcut sermayenin $ 40'lık pay edinme üst sınırı DESİYAB için 
uygulanmayacaktır. Ancak, şirketteki işçi payları toplamı $ 10'm 
altına da düşmeyecektir.

Görüldüğü gihi işçi şirketlerinin çeşitli tanımlama
ları yapılmaktadır. Yurt dışı işçi sorunları alt komisyonun 
çalışmaları sırasında daha önce belirtilen çeşitli tanımlar ge
liştirilerek aşağıda ifade olunan işçi şirketi tanımı geliştiril
miştir.

"Yurt dışında çalışan ve/veya yurda kesin dönüş yap
mış işçilerin Türkiye'de oluşturdukları yatırımların asgari 
İ° 25'ni yurda aktardıkları dövizler ile gerçekleştiren ve kuruluş
ta sermayenin İ° 50'den, yatırım döneminde $ 25'inden fazlasına 
yurt dışında çalışan ya da kesin dönüş yapmış işçilerin sahip 
oldukları, ortak sayısı 50'den fazla ve ortaklar arasında hak ıe 
menfaatler açısından ayrıcalık olmayan, hisse estetleri nama yazı
lı ve her gerçek ortağın sahip olabileceği pay tutarı idealde 
İo 2, oligopol bir yapı yaratmamak kaydıyla $ 10 sınırını aşmayan 
varsa tüzel kişi ortakların sermaye içindeki kompozisyonu iştira
kin bir başka işçi kuruluşu ya da işçi yatırımlarını destekleyen 
resmi bir kuruluşun paylarını şirketin başarılı faaliyeti ile 
devri taahhüdüne bağlı olarak gerçekleşen anonim ortaklıklar 
işçi şirketidir." Ancak bu konudaki hukuki düzenlemelerin ilgili 
Bakanlıklarca yapılması gerekmektedir.



İstihdam yaratacak modern işletmeler kurmak veya mevcut 
işletmeleri genişletmek amacıyla Türk İşçileri, Türk Mühendis ve 
Yüksek Mühendisleri, Köy Kalkınma Kooperatifleri ve Türk işçi 
şirketleri, kalkınma planlarında ve yıllık program! arda yer alan 
sektörlerde, projeye dayalı olarak "Fon1dan" kredilendirilmekte- 
dir.

"İşçi şirketlerinin krediden yararlandırılahilmesi 
için, halen yurt dışında çalışmakta olan ve yurda kesin dönüş yapmış 
hulunan Türk işçilerinin kuruluş aşamasındaki şirketlerde en az 
$ 51, yatırım dönemine başlanmış ve/veya sermaye arttırmana gitmiş 
şirketlerde en en az $ 30 sermayeye sahip olması gerekmektedir. 
Ancâkp Fon'un Danışma Grubu, gerekli gördüğü hallerde bu oranı 
İo 20'nin altına düşmemek kaydıyla İ° 30'un altına düşürülebilecek
tir.

Varsa, firma sermayesinin $> 20'sinden fazla paya 
sahip gerçek kişiler ile $ 40'mdan fazla paya sahip tüzel kişiler 
hakkında ayrıntılı bilgi istenilir" denilmekle değerlendirmeye 
ek bir kriter daha getirilmiştir.

Türk-Federal Alman Ortak Çalışma Grubunun 9. Dönem 
toplantısı sonucunda hazırlanan 2.9.1982 günlü protokol ile iki 
heyet "DESİYAB'm paylarını, üç yıl içinde işçilere devretmeyi 
taahhüt etmesi halinde, işçi şirketlerindeki DESİYÂB payının 
$ 50'sinin işçi payı olarak sayılmasında" mutabık kalmışlardır.
İşçi şirketinin istikrara kavuşturulmasını sağlamaya yönelik



d- YATIRIMLAR :

Yapılan araştırmalar resmi ve gayri resmi yollardan Türkiye'ye 
gelen işçi dövizinin en az % 50'sinin gayrimenkul alımı, $ 25'inin 
ferdi işyeri kurma $ 20'sinin tüketim malları alımında kullanıldığı
nı, sadece # 5'nin gerçek anlamda sınai yatırımlara yöneldiğini gös
termektedir.

1981 yılında Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu araştırmaya 
göre 262 işçi şirketi saptanmıştır. 1982 yılı Bylül-Ekim aylarında 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca söz konusu şirketlerde, yeniden 
bir envanter araştırması yapılmıştır. Bu araştırmadan yararlanılarak, 
komisyonca geliştirilen tanım kapsamına giren işçi şirketi sayısı 
156'ya düşmüştür. Bu düşüşün^nedeni önce işçi şirketi niteliğinde 
olan pekçok firmadaki hisselerin el değiştirerek büyük sermaye 
grubunun eline geçmesi veya aile şirketi şekline dönüşmüş olmasıdır.

Bu 156 Şirketin Bölgelere Göre Dağılımı Şöjrledir;

BÖLGELER : İŞÇİ ŞİRKETİ SAYISI :
Karadeniz 38
Ege
Marmara 
Doğu Anadolu 
G.Doğu Anadolu 
Akdeniz 
İç Anadolu

28
15
10
13
6
46



İŞÇİ ŞİRKETİ NİTELİĞİNİ KORUYAN 

43 
18 
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10 
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17 

11 

9 
12

SEKTÖR______________

GIDA

TEKSTİL

KABLO

METALÜRJİ

AMBALAJ

DERİ

KİMYA

PLÂSTİK

METAL EŞYA

İNŞAAT MALZEMESİ

TUĞLA-KİREMİT

AHŞAP YAPI ELEMANLARI
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İŞÇİ ŞİRKETİ NİTELİĞİNİ KORUYAN SEKTÖR
2

1
3 
1
4 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1

KAĞIT 
TÜP DOLUM 
MOBİLYA
PREFABRİK KONUT 
ELEKTRİKLİ ALETLER 
SOĞUK DEPO 
SERAMİK 
MADENCİLİK 
OPTİK CAM 
OTO AMPUL 
OTOMOTİV 
ASBESTLİ BORU

Bu şirketlerin 50 tanesi yatırım aşamasındadır. Ödenmiş ser
mayeleri toplamı ise 13.275.000.000 TL.dır.

7.2.2. Sorunlar :

Proje fikrinin doğuşundan itibaren şirketlerin kuruluş, 
etüd-proje, yatırım ve işletme dönemleri gibi geçirdikleri her saf
hada karşılaştıkları çeşitli sorunları şirket içi ve şirket dışı 
sorunlar olarak ikiye ayırmak ve iç sorunları da yönetim, finaıs- 
man ve teknik sorunlar olarak Uç kısımda incelemek mümkündür.

ai Yönetim Sorunu
Şirketler genellikle;

aa) Tecrübeli, bilgili, karakterine güvenilir, önder girişim
ci bulamamaktadırlar.

bb) İçinde bulunan dönemlerin gerektirdiği işlerle ilgili ka
rarları İBabetli şekilde alabilecek, icra ettirip takip ve kontrol 
edecek yetenekte yönetim kurulu üyeleri bulup seçememekte veya 
müteşebbis niteliği taşıyan kişiyi istihdam edememektedirler.



cc) İstenen ücretin yüksekliği düşüncesiyle, tecrübeli, bil

gili ve işleri başarı ile yürütebilecek profesyonel yönetici yerine

şirkette küçük ortaklıkları olan kişileri çalıştırmaktadırlar.

Bu kişiler fazla sorumluluk altına girmek istememekte dolayısıyla 

başarılı olamamaktadırlar.

Bazı şirketlerin bulabildikleri yetenekli personel ise tesisi 

uzaktan, başka bir merkezde ikâmet ederek, yönetmeye çalışmakta, 

bu da başarının sınırlı olmasını sonuçlandırmaktadır.

Amatör, tecrübesiz yöneticiler yanında tüzel kişi banka ve 

kamu kuruluşlarının temsilcisi yönetim kurulu üyeleri de, aslî 

görevleri olmadığı ve işyerinde sürekli olarak bulunmadıkları 

için yönetime ağırlıklı ve etkin tarzda katılamamaktadırlar.

Ortakların sermaye paylarının düşüklüğü, onları isleri ciddi 

ve gereği gibi üstlenmelerini engellemekte ve ortaklar islerin 

icra ve sorumluluğunu bir diğerinden beklemektedirler.

Sonuç olarak denilebilir ki, şirketler genellikle, yetenekli 

yönetici ve teknik elaman çalıştırmadan asla başarılı olamayacak

ları gerçeğini dikkate almamış veya alamamışlardır.

Bazı şirketlerde, büyük gayret, çaba ve fedakârlıklarla ya

tırım dönemini başarılı denebilecek tarzda tamamlayabilen ortak

lar arasından çıkmış yöneticiler işletme döneminde başarılı olama

makta, fakat başarısızlıklarını gördükleri halde değişikliğe rıza 

göstermemektedirler.



b, Finansman Sorunu

Şirketler kolayca ortak bulmak, proje kârlılığını yüksek gös
tererek bankalardan kredi alabilmek amaçlarıyla ve bazen de bilinç
siz olarak projenin gerektirdiği finansman ihtiyacını başlangıçta 
düşük veya yetersiz miktarda tutmaktadırlar.

Hem buna dayalı olarak hem de ileride tezyid edilebilir düşün
cesiyle, şirket sermayesi de başlıngıçta yetersiz miktarda tesbit 
edilmekte veya kararlaştırılmaktadır.

Uygulamada önceden tahmin edilemeyen problemlerle karşılaşıl
ması ve özellikle kredi kurumlarına müracaat eden şirketlerin, 
kurumlarca istenen bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak 
ibraz „ edemeyişleri, kredi taleplerinin inceleme, değerlendirme, 
karar verme mukavele imzalama, teminat alma gibi zaruri işlemlerin 
zaman alması yatırımların gecikmesine ve maliyetlerin yükselmesine 
yol açmaktadır.

Bu gibi aksaklıkları ve zaman kayıplarını projelerinin termin 
plânında dikkate almayan şirketlerin finansman ihtiyaçları, fiyat 
artışları nedeniyle giderek artmaktadır. Bu durumda, önceden dü
şük düzeyde tesbit edilen sermaye de aşınmakta, vetersiz kalmakta 
ve tezyid yoluna gidilmesi de yeni bir zaman kaybına ve yeni ek 
finansman ihtiyacına yol açmaktadır. Sermayenin yeterli ve emniyet
li bir miktarda tesbit edilmeyişinin tabii sonucu olarak, şirket
ler daha başlangıçta finansman sorunu fasit dairesine girmekte
dirler. Sermayesi yeterli olup kredileri zamanında sağlayan şir
ketler de iyi bir plfin ve programa dayalı olarak kaynaklarını isa
betle ve hızla yatırımlara aktaramamaktadırlar.



Kredi maliyetlerinin yüksekliği, genellikle sosyal yönleri 
de dikkate alınmak durumunda olan cok ortaklı şirketlerin seçtik
leri projelerin kârlılık oranı ile bağdaşmamaktadır.

İthal makina ve teçhizatını, kur garantisi olmayan.döviz kre
dileriyle temin eden şirketlerin borçları, sürekli değişen kurlar 
sonucu durduğu yerde artmakta, normal proje kâr ve gelirleri ile 
karşılanamayacak kadar yükselmekte ve dolayısıyle bu tip şirket
ler daimi ek finansman temin mecburiyeti ile karşı karsıya kalmak
tadırlar. Örneğin DESİYAB'm ilişkili olduğu şirketlerle ilgili 
kur farkları yükü 31.12.1981 tarihi itibariyle 10 Milyar TL. ci
varındadır.

Enflasyonu frenlemek, fiyat artışlarını normal düzeylerde tu
tabilmek amacıyla 1980 yılı başlarından itibaren uysallanan sıkı 
para politikası ve faiz hadlerinin yükseltilmesi, tasarruf sahip
lerini yatırım yapmaktan caydırmış ve ayrıca ortakların taahhüt 
ettikleri sermaye pay apellerini zamanında ve bazen hiç ödememeye 
meyiettirmiştir.

Sürekli olarak artan açıkların sermaye arttirim yolu ile sağ
lanmasına ortaklar, özellikle işçiler yanaşmayınca, şirketler bu 
açığı yüKsek maliyetli kredilerle karşılama yolunu seçmekte ve bu da 
giderek borç vükünü arttırmakta ve -projelerden beklenen bore öde
me gücünün üzerine çıkılmakta, dolayısıyle proje gelirleri ile 
borçlar ödenememektedir.

Faiz almaya dönük tasarruf meyli tüketime karşı talebi de azalt
mış, zor şartlarda pazar bulabilen işletme dönemindeki tesislerin 
mevcut pazarlarını da giderek yitirmelerine yol açarak, stokların



artmasına ve beklenen proje fonlarının sağlanamamasma ve dola- 
yısıyle finansman açıklarının büyümesine neden olmuştur.

Hisse senetlerini veya sermaye apellerini, başlangıçtaki 
dövizin karşılığı olan az "İL." ile alan ortak ile bilahare yapı
lan tezyitlerde dövizin yeni karşılığı olan daha çok "TL." ile
alan ortak arasında, şirkete ortaklık payı oranında İkincinin 

!İlehine olan durumu eski ortaklara anlatmak ve kabul ettirmek 
mümkün olamamaktadır. Dolavısıyle bu hal belirli ölçüde, serma
ye tezyidi volu ile finansman sorununa çözüm bulmayı da zorlaş
tırmaktadır.

C. Teknik Sorunlar

aa) Genellikle geçmişte, çoğu projelerin secimi ve fizibilite 
etüdü çalışmaları acele ve sathi olarak yapılmış sonuçları yanıl
tıcı olmuştur. Bu durum fizibilite etüdü yapan firmaların tec
rübesizliğinden ve konuya ticari acıdan bakmalarından da kaynak
lanmaktadır.

bb) Çoğunlukla işçilerimizin yatırımlarını köy veya kasaba
larında yapmak istemelerindeki kesin kararlı ve ısrarlı tutum
ları, büyük önemi olan "Tesis Yeri"nin yanlış seçilmesini sonuç
landırmaktadır.

ec) Tesisin kurulacağı yerde işletilmesi zor ve özel ihtisası 
gerektiren bazı yeni, az denenmiş veya hiç denenmemiş teknoloji
lerin seçilmesi, veya demode olmuş makina ve teçhizatın kullanıl
ması işletme döneminde problemler yaratmaktadır.



d-d) Hammadde ve diğer malzemelerin ve özellikle ithali zaruri 

olan üretim girdilerinin tedariki konusunda önceden ciddi bir etüd 

ve plânlama yapılmaması, uygulama esnasında önceden düşünülemeyen 

problemlerle karşılanılmasına yol açmaktadır.

ı
ee) Tesislerin montaj, test ve işlet e.ve alrna faaliyetlerinin 

yabancı firmaların personeline bırakılması, onların da bazen hak

lı, bazen de haksız nedenlerle üstlendikleri hususları zamanında 

ve gereği gibi yapmamaları isleri sürüncemede bırakmaktadır.

ff) Mamül maddelerin düşük kalitede üretilmeleri veya kalitede 

istikrâr sağlanamayışı pazarlamada başarısızlığa neden olmakta ve 

fire ile stokl'arın aşırı artmasını sonuçlandırmaktadır.

gg) üretim maliyetlerinin yüksek olusu da aynı sonucu doğurmak

tadır.

hh) Pazarlama ve özellikle ihracat konusunun bilinmemesi, gerek

li önemin verilip benimsenmemesi, pazarlama örgütlerinin kurula

mayışı şirketleri fason is yanmaya meylettırmekte ve tesislerin 

düşük kaDasite de çalışmasına neden olmaktadır.

i i) Tesislerde bakım ve onarım konusuna gerekli önemin veril- 

rnevişi, bu isin önceden tesbit edilen bir programa dayalı olarak 

yapılmayışı da büyük masraflarla kurulan fabrikaların kısa zaman

da performanslarını yitirmelerine neden olmaktadır.



d„ Şirketlerin Dış Sorunları

Şirketlerin inisyatifleri dışında olan ve onların bizzat 
çözemeyecekleri sorunlar da söyle sıralanabilir.

aa) Türkiye'nin .<renel ekonomik sorunları,
bb) Ülkemizde ve özellikle gerice yörelerde sanayi alt yapı

sını teşkil eden .yol, su ve özellikle enerji darboğazının, yatı
rıma karar vermeden önce gerekli bir biçimde dikkate alınmayışı 
veya dikkate alınmakla birlikte enerji üretiminin tüketim karsısın
da yetersiz kalışı,

Cc) Şirketlerin kuruluş ve işleyişi ile ilgili yasal kuralla
rın ve formalite ile bürokrasinin çokluğu, tam bilinmeyisi, sık 
sık değişmesi ağır islemesi yatırımları zorlaştırmakta ve ortakla
rı dışarda olan şirketleri önemli idari ve mali kayıplara uğratmak
tadır.

d d) Geçmişte yurt dışındaki ilgili temsilciliklerimizin yeter
li bilgiyle donatılmayışları, konuya önderlik edemeyişleri ve il
gisiz davranmaları,

ee) Yapılabilir v.e geçerli hazır nro.ıe yokluğu, 
ff) Gel işmekte olan sanayi hızına ve ihtiyaçlarına uygun tarz

da yönetici ve diğer teknik personeli ve kalifiye işgücünü yetiş
tirmesi gerekli olan eğitim kurulularımızın tatminkfr ve yeterli 
netice alamayışları, ihtiyaçları Karşılamaktan uzak olmaları, 

gg) l'eşvik Belgesi verilmesi hususundaki 1arj tutum ve kredi 
kurumlan ile diğer ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon nok
sanlığı, Teşvik Belgesinde öngörülen Kredivi verecek bankanın ba
zen bulunamayışı, bulunduğunda kredinin geç verilmesi veva Teşvik 
Belgesinde öngörülen kredi ve sermave miktarlarının kredi kürun
larınca yetersiz bulunarak değiştirilmesini istemeleri,



hh) Şirketlerin, bankalardan alacakları kredi karşılığında, 
bankalarca istenen teminatları vermede çektikleri güçlükler, 

i i) İthal makina ve teçhizatın döviz karşılığının bulunma
ması ve transferlerin zaman alması, dolayısıyle termin programı
nı uzatması sonucu fiyatların artması,

jj) Ortakları dışarda olan işçi şirketlerinin genel kurul 
toplantılarının zamanında yapılamaması, ayrıca pahalıya mal ol
ması,

kk) Yatırımlar ve işler hakkında dışarıdaki ortaklara belli 
zamanlarda bilgi verilmemesi, haberleşme noksanlığı ve pahalı-- 
lığı,

11) Kötü örneklerin ortaklar ve işçiler üzerinde yarattığı 
güvensizlik,

mm) Yatırımların bir devlet kuruluşunca emniyet altına alın
mayışının ortaklar ve işçiler üzerinde doğurduğu güvensizlik.

7.2.3. ÖNERİLER :

İşçi şirketlerinin ekonomik gelişmeye katkıda bulunma
ları ve ekonominin yeniden büyüme aşamasında kaynak bulma soru
nunun çözümünde yararlı olacak şekilde teşvik edilmeleri aşağıda 
belirtilen önlemlerle mümkün görülmektedir.

a. Kısa Vadeli Önlemler

a a) İşçi şirketlerinin muaccel ve 1982 sonuna kadar muaccel 
borçları, ilgili kurumlarca derhal ertelenmelidir.



bb) Türk parasının kıymetini koruma hakkmdaki 17 sayılı 
karara ek 7/5399 sayılı kararın 4. maddesi uyarınca, dış kredi
den doğan borçların carî kambiyo rayici yerine, ödenmiş sermaye
nin dövizle karşılanmış kısmı kadarının tesbit edilecek kürden 
transferine izin verilmelidir.

ec) Kur garantisinin olmayışı nedeniyle işçi şirketlerinin 
kullandıkları değişik dış krediler nedeniyle ortaya çıkan kur 
farkları yükü, ödenmiş ve ödenecek sermayenin dövizle karşılan
mış ve karşılanacak kısmı oranında uzun vadeli ve düşük faizli 
itfa plânına bağlanmalıdır.

dd) Kamu kuruluşları adına yurt içinde ve yurt dışında li
sans, lisans üstü ve doktora eğitimi yapmış ihtiyaç fazlası ela
manlar işçi şirketlerinde görevlendirilmelidir. Bu nitelikteri 
elemanların işçi şirketlerinde geçen hizmetleri kamu kuruluş
larında geçmiş sayılmalıdır.

ee) DESİYAB'ın sermayesi 25 Milyar TL.sına çıkarılmalıdır.

b. Orta ve Uzun Vadeli Önlemler

aa) Hukuki düzenlemeler yapılarak, işçi şirketleri tanımı
yapılmalı Ve kapsamı belirtilmelidir. Halen bu kapsama girmemek.e 
birlikte Devletçe işçi şirketi sayılan şirketlerin de bir defaca 
maheus olmak üzere getirilen önlemlerden yararlanmaları sağlan
malıdır.

bb) Sermaye piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun çe
lişkili ve bunların işçi şirketleri açısından aksayan yönleri



düzeltilmeli ve özellikle ıürk Ticaret Kanunun işçi şirketlerinin 
özellikleri ile bağdaşmayan hükümlerinde şenel kurulların kolaylık
la toplanmalarını, iyi bir şekilde denetlenmelerini ve ortakların 
şenel kurullarda güvenli temsil edilmelerini sağlayacak değişiklik
ler yapılmalıdır.

Cc) Şirketlerin kuruluş, yatırım ve isletme dönemlerinde karşı
laştıkları mevzuat azaltılıp sadeleştirilmelidir.

dd) Sermayenin 25 Milyar TL,sına çıkarılmasını, faaliyetlerinin 
gerektirdiği ölçüde bankacılık hizmetlerini de yapabilmeyi, yeterli 
ve istikrarlı fonları sağlamayı, kâr garantili hisse senedi ve ka
tılma belgesi çıkarmayı, karşılığında kredi açma imkânı olan döviz 
pozisyonu tutma yetkisi gibi imkânları sağlayan DKSİYAB Kanunu biran 
önce çıkarılmalıdır.

ee) Kurumlar Vergisi'nde isçi şirketleri lehine ayrıcalık ge
tirilmeli veva belirli bir muafiyet tanınmalıdır.

ff) İsçi, şirketlerinin ilk kuruluş ve sermaye tezvidlerinde 
sermayesinin dövizle karşılanan kısmı damga vergisinden muaf ol
malıdır.

gg) Kuruluş giderlerini asgari seviyede tutmak için harçlar ka
nununda derpiş edilen senet, mukavelename ve değerli kağıtlardan 
alınan harçlar dövizle sağlanan sermaye paylarından alınmamalıdır.

hh) Döviz karşılığı temin edilen hisse senetlerine dağıtılan 
menkul sermaye iradi stopaja tabii tutulmamalı, hisse senetlerinin 
satışından elde edilen kazançlar vergiden muaf olmalı, hisse senet
lerinin himaye edilmesine dair teşvik ve kolaylıklar getirilmelidir.

D P T
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ıi) Yurt dışındaki Türk işçilerinin, Türkiye'de bulunan tam 

mükellefiyete tabi kuruınlardaki ortaklık paylarından elde ettik

leri stopaja tabi menkul sermaye iratlarından dolayı ortaya çıkar 

alacaklarını alabilmeleri için beyanname vermeleri sağlanmalıdır.

ii) Kâr'm belirli bir kısmı ihtiyata aktarıldığından, buna 

da vergi muafiyeti öngörülmelidir.

jj) Şirketlerin çeşitli nedenlerle büyüyen finansman sorun

larının çözümü amacıyla, kur riskleri ve kredi faizleri yönünden 

önlemler alınması ve şirketlerin kullandıkları dış krediden ser

maye olarak getirdikleri döviz tutarı kadar kısmına kur garantisi 

tanınması sağlanmalıdır.

kk) Temmuz 1981 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan T.C. Mer

kez Bankası tebliği'nin 10/2 maddesi uyarınca çıkarılabilen "His

se Senedine Dönüştürülebilir Tahviller"e anapara ve faiz için 

kur garantisi getirilmelidir.

11) Sanayiin gerektirdiği, işletmeci, maliyet muhasebecisi, 

uazarlamacı ve diğer teknik ihtisas elemanları ile özellikle yö

neticilerinin yeteştirilmesi konusunda eğitim kurumlan gerekli 

ı' "inlamalarını yapıp uygulamaya koymalı, pratik kişi, uzman yetiş

tirmeye ağırlık vermelidirler.

C. Diğer Önlemler 

aa- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kanalıy

la kalkınma plânlarında ver alan hedefler doğrultusunda ülke ça

pında, ilçeler düzeyine kadar inen "yatırım alanını ve konusunu" 

tesbit çalışmalarının süratle tamamlanması,



bb- Bu çalışmaların ışığında çeşitli büyüklükte pro.ielerden 

oluşan "paket projelerin" yurt dışındaki isçilerimizin bilgi ve 

istifadelerine sunulması,

cc- Proje tutarı, yeri, muhtemel kârlılığı ve gerçekleşme 

süresi açıklanan bu projelere iştirak etmek irin başvuran isçile

rimizin taahhüt tutarı proje bedelinin önceden saptanacak belli 

bir oranına ulaşması halinde kamu finansman kurulusu tarafından 

proje bedelinin geri kalan kısmı üstlenilerek girişime başlanılması 

dd- İşçi şirketlerinin çeşitli kurumlar nezdinde farklı tanı

mına son verilerek tanım birliğine varılması ve Türk Ticaret Kanu

nun'da bu şirketler arısından bir yasal değişikliğe gidilerek "Tip 

közleşmeler" haz irLanması,

ee- Özellikle Ortadoğu ülkelerinde çalış'n İtrilerimizin 

şirket kurma arzularının güvenceli bir biçimde teş.viki ve yönlen

dirilmesi amacıyla vurt dışında taahhüt isi yapan firmalar, Türki

ye'den veya batıca ülkelerden ithal etmek zorunda kaldıkları hammad

de, malzeme, makina ve teçhizat ile temel gıda maddelerinin üreti

mine dönük alanlarda, ihtisaslaşmış bir ve"a birrok kuruluşun ve/ve

ya yatırımcı bir bankanın da iştirakiyle oluşturulacak muhtelif 

anonim şirketlere, işçi ve müteahhit firmaların da katılmalarının 

sağlanması,

ff- Işci şirketlerinin komşu İslam ülkelerinin üretim, tüke

tim malı ihtiyaçlarına dönük ve ihracaata yönelik sanayinin (Sınır 

Sanayii) kurulması yönünde desteklenmesi,

gg- Devlet-İşçi ortaklığı şeklinde kurulacak sınai işletmeler 

tarafından Üretilecek malların pazarlanması safhasında, kesin dönüş 

yapmış olan isçi ortaklara, öncelikle bayilik, acentelik ve benzeri 

ı ıkânlar sa-lanması,



Uh- İşçi tasarruflarının toplulaştırılması ve bu tasarruf
ların karlı yatırımlara yöneltilmesi amacıyla DESİYAB ve Türk Halı 
Bankası arasında daha koordineli işbirliği ve işbölümü yapılması,

ii- Devletçe veya yatırıma bankalarca yapılmakta olan veya
yapılacak büyük ölçekli altyapı ve sanayi yatırımlarının finans-' 
manında yurt dışındaki işçilerimizin tasarruflarından yararlanıl
ması, ve bunun için de kâr ve istihdam garantili hisse senedi ve 
tahvil çıkartılarak döviz karşılığı satılması, 
gerekmektedir.

jj— Türk işçi şirketleri uygulamasının genişletilerek devam
ettirilmesinde çok yönlü yararlar sağlaması beklenmektedir. Bu 
şirketler, döviz kazancı, yatırım, üretim, gelir, vergi ve istihcam
gibi ekonomiye doğruuan katkıları yanında oölgesel kalkınmadaki 
rolleri, özellikle gerice yöreleri kalkındırma araçlarından oiriri 
oluşturmaları açısından da önem taşımaktadırlar. Ayrıca ülkesinden 
uzak ve yabancı bir toplumda yaşayan Türk işçisi için Türkiye'de 
kendilerinin kurduğu oir şirkete ortak olmanın anavatanla olan 
ilişkilerinden birisini oluşturacağı ve bir tür uzaktan "reenteg- 
rasyon" olayı meydana getireceği düşünülmektedir.

Maliye Bakanlığı temsilcisi, Orta ve Uzun Vadeli önlemler 
kısmında belirtilen; "ee*, 'Ö”, "hh", "ii", "jj'Vkk" tedbirlerine işçi şir
ketlerine, diğer şirketlere göre ayrıcalık tanınması gereğine işe- 
ret ederek "muhalefet şerhi" vermiştir.



8- YURTDIŞINDA DİN HİZMETLERİ VE
din eğitim!

Din, kişi için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın 
sağlıklı yollarla Devlet tarafından karşılanması gerekmektedir. Aksi 
halde, toplum için sakıncalı gelişmeler ortaya çıkmaktadır

Din eğitimi yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da 
önemli scrunlardan birini teşkil etmektedir. Yurt dışındaki vatan
daşlarımızın ihtiyaçlarının Devletçe ele alınmasındaki gecikmeler 
nedeniyle bu eğitim, öatandaşlarımız tarafından kurulan çeşitli 
dernekler tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. Bunun çeşitli 
sakıncaları bulunmaktadır.

8.1. DURUM VE SORUNLAR

8.1.1. Ibaflet Yerleri

Cami, Mescit ve işçi yurtlarında kurulan küçük mes
citlerle birlikte yurtdışında yaklaşık 700 ibadet yeri bulunmakta
dır .

Diyanet işleri Başkanlığının yurtdışma geçici sü
reyle görevli gönderme imkanı arttıkça bu ibadet yerleri söz konuBU 
Başkanlığın yönetimine geçmektedir. Son yıllarda Diyanet yönetimine 
geçen ibadet yerlerinin sayısı artmıştır.

Diyanet işleri Başkanlığı görevlilerinin hizmet ver
dikleri cami ve mescitlerde hutbe ve va'zlar resmi görevlilerce ha- 
zırlanmakta ve icra edilmektedir. Bu faaliyetler, Büyükelçiliklere 
bağlı Din Hizmetleri Müşavirliklerince denetlenmektedir.



Dış ülkelerde henüz Diyanet işleri Başkanlığı denetiminde 
bulunmayan cami ve mescitlerin çoğunda açıkça siyaset yapılmakta, 
çeşitli dini akımların görüşleri yurttaşlarımıza telkin edilmekte
dir. Bu ibadet yerlerine devam eden vatandaşlarımız genellikle 
durumdan şikayet etmektedirler.

8.1.2.Din eğitimi

Yurtdışında çocukların büyük kısmı dini eğitimden yoksm 
bulunmaktadır.

a. Müfredat ve Kitap

Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda Din Bilgisi Temel Eği
tim 1. sınıfından itibaren başlamaktadır.

Türkiye'de din eğitimine ilkokul 4. sınıftan itibaren 
başlandığından ilkokul (1-3) sınıflar için bir müfredat programı 
bulunmamaktaydı. Ancak bugün söz konusu program hazırlanmış ve prog
ram içeriğine uygun ders kitapları yazılmıştır.

b. Din Dersi Öğretmeni

Ülkemizde Temel Eğitim 2. kademeden itibaren din dersleri 
branş öğretmenlerince okutulmasına karşın yurtdışında bugüne kadir, 
Belçika'ya gönderilen 11 Din öğretmeninin dışında din dersi öğren
meni gönderilmemiştir.

Kaldı ki, F. Almanya'nın bazı eyaletleriyle Avusturya 
mevzuatı din eğitiminin özellikle din adamlarınca verilmesinden 
yanadır.

Bu nedenle din eğitiminin, Türkiye'de olduğu gibi Temel *ği- 
tim 2. kademeden itibaren branş öğretmenlerince, mahalli mevzuat



uyarınca Temel Eğitimin ilk sınıfından itibaren de din görevlileri 
tarafından verilmesi gerekmektedir.

Din dersleri için branş öğretmenleri gönderilinceye kadar sı
nıf öğretmenleri bir oriyantasyona tabi tutulmalıdır.

8.1.3 Kur'an Kursları

Okul öncesi ve mecburi eğitim kurumlarinda din bilgisi 
derslerinin yürütülmesinde görülen yetersizlik çocukların Kur'an 
kurslarında okumalarına yol açmaktadır.

Bu kurslar, kursu açan ve yürüten kişilerin eğilimlerine 
göre zararlı veya faydalı olabilmektedir.

Resmi din görevlisi bulunmayan kurslarda bu eğitim çoğu 
defa kurs yöneticisi ve hocasının eğilimine göre ağırlık kazanmak
ta ve böylece eğitim saptırılmaktadır.

Resmi din görevlilerinin yönettikleri kurslar açılınca 
işçilerimiz çocuklarını bu kurslara göndermektedir.

Resmi olmayan Kur'an kurslarında önceden tesbit edilmiş 
bir müfredat uygulanmamaktadır.

Diyanet işleri Başkanlığınca yürütülen kurslarda ise 
Türkiye'de olduğu gibi"Kur'an Kursları Yönetmeliği" uygulanmakta 
ve bu yerler T.C. Büyükelçiliklerine bağlı Din Hizmetleri müşavir
liklerince denetlenmektedir.

8.2 ÖNERİLER :

1. Yurtdışındaki Türk işçilerini ve ailelerini huzursuz 
eden etkenlerin başında vatandaşın Türklük ve Müslümanlık değerle
rini kaybetme korkusundan yararlanan bölücü ve yıkıcı kişi ve kuru
luşların din hizmeti vermek amacıyla açtıkları kurs ve meacidlerde 
dini sorunlar yaratmalarıdır.



Bu durum yeterli sayıda resmi din görevlisi göndermekle 
önlenebilecektir.

2. Bugüne kadar geçici süreyle gönderilmiş ve gönderilecek 
görevlilerin statüleri esasa bağlanmalı, yeni yurtdışı kadrosu ve
rilerek bu elemanlar kadrolu elemanlar haline getirilmelidir,

3. Yurtdışı Din Hizmetler Müşavirlik ve Ateşeliklerin sayı
sı çoğaltılmalı ve buralara kadrolu elemanlar atanmalıdır.

4. Öğretmen formaayonlu din görevlilerinin Türkiye'deki 
uygulamaya paralel olarak din bilgisi derelerine girmeleri sağlan
malıdır.

Yurtdışında kurulması planlanan "Türk Diyanet Vakıf- 
ları"nın kuruluşu çabuklaştırılmalı ve böylelikle yeter aayıia din 
görevlisi ve din bilgisi branş öğretmeni gönderilmesi temin edilme
lidir.

5. Dini kitap, band, Mart vb. araçlarla din hizmetleriıin 
yaygınlaştırılması için çalışmalara hız verilmelidir.

6. Yurtdışında din hizmeti yapan ve zararlı faaliyetleri 
tesbit edilen kişilerin pasaportları uzatılmayarak yurda dönme.eri 
sağlanmalıdır.



9. TRT YURT DIŞI YAYINLARI

9.1. DURUM

Yabancı ülkelerde yaşayan ya da çalışmak amacıyla giden 
vatandaşlarımızın Türk Kültürü ile bağlarını sürdürmek amacıyla 
yararlanabilecekleri iletişim ve etkileşim araçları oldukça sınır
lıdır. Bu nedenle, onlara ülkemizden yayın yoluyla ulaşılması bü
yük bir önem taşımaktadır. Öte yandan, yurt dışı yayın yoluyla 
onların yurt dışında veya yurda dönüşlerinde karşılaşabilecekleri 
ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar hakkında aydınlatılmaları, 
işçilerimize yapılan her türlü yıkıcı ve bölücü propogandalar kar
şısında bilinçlendirilmeleri amaçlanmaktadır.

Bugün Türkiye'nin Sesi Radoysu yurt dışına hergün 44 saat 
Türkçe yayın yapmaktadır. Bu yayının günlük 18 saatlik bölümü Av
rupa, 7 saatlik bölümü Kuzey Afrika ve 6 saatlik bölümü de Orta 
Doğu Ülkelerinde çalışan Türk işçilerine yöneliktir.

Türkçe yayınlar 1983 yılında hergün toplam 57 saate çıka
rılacak ve bu yayının günlük 34 saati münhasıran işçilerimiz için 
yapılacaktır.

Bugün Türkiye'nin Sesi Radyosu yayınları Türkçe ve 15 ya
bancı dilde olmak üzere her biri 250 Kw. gücünde Uç verici ile ya
pılmaktadır.

1983 yılında her biri 500 Kw. gücünde iki yeni vericinin 
daha devreye girmesi ile yayınlar beş verici ile yapılacaktır.



Türkiye'nin Seei Radoyau Türkçe yayınlarında yer alın 
programlar genel başlıklarıyla şöyledir:

1. Haberler ye Haber Programları
2. İŞÇİ Sorunlarıyla İlgili Programlar

a) Sosyal güvenlik
b) Gümrük
c) Bedelsiz ithalat
d) Bğitim (Örgün-Yaygın)
e) Tasarruf ve Yatırım
f) Para transferi
e ) Ulaşım-haberle şme
h) Pasaport
i) Bulundukları ülke yasaları ve uyum
i) İlgili Bakanlıkların çalışmaları

3. Eğitim ve Kültür Programları

&) Aile eğitimi
b) Çocuk eğitimi
c) Mesleki eğitim
d) Din
e) Tarih
f) Edebiyat
e) Türk kültürü
h) Drama
i) Spor
j) Bğlence



4. Müzik Programları

a) Türk sanat müziği
b) Türk Halk müziği
c) Türk Hafif müziği

9*2 SORUNLAR ;

Yurt dışında bulunan Türk işçilerine yapılan yayınlardan 
TRT Dış Yayınlar Daireai'nin başlıca üç sorunu bulunmaktadır.

a) Yapılan yayınlar işçilerimize istenen düzeyde ulaş
mamakta ve iyi dinlenememektedir.

b) işçilerimizin sorunlarını saptamak eunacıyla yeterli 
araştırma yapılmamakta ve onların sorunlarına masa başında çözüm 
aranmaktadır. Ayrıca, işçilerimiz yayın faaliyetlerine katılamaraak- 
tadır.

c) İşçilerimize yapılan yayınlarda yer alması gereken çe 
şitli devlet kurum ve kuruluşları yayın faaliyetlerine yeterli il
giyi göstermemekte ve bu alanda katkıda bulunmamaktadır.

9.3 ÖNERİLER ;

TRT Dış Yayınlar Dairesinin yukarıda sözü edilen sorunla
rının çözümlenesilmesi için aşağıdaki önlemlerin alınması yerinde 
olacaktır.

a) Verici sayısının arttırılması, en az 15 verici ile 
yayın yapılması gerekmektedir.

Bir yayının etkili olabilmesi o yayının dinleyiciye ulaş
ması ile sağlanabilecektir. Bir yayının içeriği, onun dinlenirli- 
ğinden sonra gelmektedir.
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Kısa dalga yayınları mevsimler, gece-gündüz farklılığı, gü
neşteki lekeler ve yayın yapan istasyon sayısı gibi çeşitli faktcr- 
lerden etkilenmektedir. Bu etkileri azaltmak, yayım daha iyi dinie- 
nirduruma getirmek ve başka istasyonlar (özellikle kasıtlı olaral) 
tarafından enterfer# edilmesini önlemek için Türkçe yayınların b.rdeı 
fazla verici ile yapılması gerekmektedir. Bu durumda, verici sayı
sının arttırılması Türkiye'nin sesini daha iyi dinlenir duruma gfti- 
recek özellikle Avrupa'da işçilerimize çeşitli amaçlarla yayın yıpan 
devletlerin radyolarının dinlenilmesini asgariye indirecektir.

b. Avrupa'da büro açılması

Türkiye'nin Sesi Rad.yosu'nun Avrupa'da işçilerimizin yoğın 
olduğu merkezlerde bir veva birden çok büro açması yurt dışında 
temsilciliği bulunan ve işçıve hizmet götüren devlet kuruluşları 
ile işbirliği halinde bu hizmetin çok yaygın ve daha etkili olması
nı sağlamak amacıyla yaruımcı olacaktır. Yayın yoluyla yurt dışlı
daki her konu işçiye daha kolay duyurulabilecektir.

Batı Avrupa Pikelerinde büro açılması ile program yapıncı- 
larının sorunları yerinde görmeleri ve böylece daha gerçekçi prcgram- 
lar hazırlamaları sağlanabilecektir. Öte yandan işçilerimizin pıog- 
ramlara iştirak ettirilmesi, hem bu programların daha çok izlenne- 
sine hem de onların sorunlarına daha çok eğilinmesini sağlayacal- 
tır.

c. Yurt dışındaki işçilerimize hizmet götüren Bakanlık ve ku
ruluşların Türkiye'nin Sesi Radoysu ile sıkı bir işbirliği içime 
çalışmaları ve işlilerimize iletilmek istenen konuların ivedilit- 
le bildirilmesi sağlanmalıdır.



10. GENÇLİK ve spor

10.1. Durum :

Yabancı Ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, boş zamanlarda 
gençlik ve sportif faaliyetlere katılma imkânları ülkelere göre 
değişmektedir. İşçilerimizin yoğun olarak bulunduğu F.Almanya'da , 
Türklere spor klübü kurma, spor sahası ve tesislerinden yarar
lanma, antrenör ve hakem yetiştirilmesinde yardım sağlama, Alman 
spor klüplerine üye olma gibi olanaklar tanınmaktadır. Bu ülke
lerde vatandaşlarımız çok sayıda klüp kurmuşlardır. Ancak bu klüp
ler arasında düzenli bir ilişki ve işbirliği sağlanamamaktadır.

ıQ.2 Sorunlar ;

Yurt dışındaki vatandaşlarımız, özellikle gençlerimiz boş 
zamanlarını bilinçli bir şekilde değerlendirememei: tedir. 
cı ülkelerdeki aşırı ve bölücü akımların işçilerimiz arasında ku
tuplaşmalara yol açması gençlerimizi de bu tür faaliyetlere it
mektedir.
Bazıları, uyuşturucu madde kullanmakta bir kısım gençlerimiz ise 
vakitlerini değerlendiremeyerek başıboş gezmektedir. Yurt dışında
ki vatandaşlarımızın özellikle gençlerin, millî benliklerini kay
betmeden bulundukları topluma sağlıklı bir şekilde ıvumlarını sağ
lamaları, ülkemizle olan bağlarının canlı tutulması-, boş zamanla
rını en iyi bir şekilde değerlendirmek üzere onların 3pora yönlen- 
-İcrilmesi zorunlu görülmektedir.



30.} Öneriler

Yabancı ülkelerdeki Türk işçileri ve gençleriiçin dış 
temsilciliklerimiz, öğretmen ve din adamları ile yöredeki vatan
daşlarımızın üzerinde etkin olabilecek kişilerden yararlanılarak 
aşağıdaki önlemleri almalıdır.

a. Vatandaşlarımızın spor klüpleri kurmaları ve böylece spor
tif yönden örgütlenmeleri özendirilmeli ve desteklenmelidir.

b. Bulundukları ülkelerin idari yapısına ve mevcut mevzuatıra 
göre bu klüpler, eyaletler ve veya ülke düzeyinde birer "Türk Sptr 
Birliği" oluşturacak şekilde örğütlendirilmelidir.

c. Türk spor klüplerinin, bulundukları ülkenin saha, tesis
ve malzeme imkânlarından yararlanmaları sağlanmalı ve bu amaçla ıv 
sahibi ülkenin spor teşkilatınca tescil edi3jneleri ve liglere al.n- 
maları sağlanmalıdır.

d. Klüplerin ihtiyacı olan hakem ve antrenörler yetiştirilnu- 
li; bu amaçla, hakem ve antrenör adayları, bulundukları ülkenin 
spor teşkilatınca düzenlenen kurslardan yararlandırılmalıdır.

e. Vatandaşlarımızın Türkiye’de aldıkları yönetici, antröne.' 
ve hakem lisanslarının bulundukları ülke ve spor teşkilatınca dt 
tanınması sağlanmalıdır.

f. Yabancı ülkelerdeki Türk sporcuları, takımları ve klüple
riyle, Türkiye'deki sporcu, takım ve klüpler arasında sportif te
maslar düzenlenmeli ve desteklenmelidir.



g. Yurt dışındaki Türk işçi çocuklarının eğitimi ve öğreti
mi için Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen öğretmenler vası
tasıyla, Türk çocukları sportif ve boş zamanları değerlendirme faa
liyetlerine özendirilmeli ve yönlendirilmelidir.

h. Vatandaşlarımızın bulunduğu Ulke-Lcrdeki mevcut Türk İz
ci Liderleri veya yetiştirilecek yeni izci liderleri vasıtasıyla, 
çocuklarımız izciliğe yönlendirilmeli ve özendirilmelidir.



11- KÜLTÜR VB TURİZM

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurt dışında bulunan işçilerimize 
götürülmekte olan ve götürülmek istenen hizmetlerle, işçilerimizin 
tasarruflarını turistik yatırım alanlarına yöneltmek amacıyla alı
nacak önlemler aşağıda özetlenmektedir.

Yabancı ülkelerde bulunan 2. kuşak işçi çocuklarının eği
tim sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca çeşitli hizmetler götürülmektedir. Ancak sadece, va
tandaşlarımızın bir bölümüne hizmet götürülebilmektedir. Yurt dı
şına götürülecek hizmetlerin çok daha düzenli ve bütün vatandaşla
rımızın ihtiyacına cevap verecek bir biçimde yapılması zorunludur. 
Yurt dışına götürülen faaliyetler aşağıdaki alanları kapsamaktadır.

a. Türkevi kütüphanelerine kitap gönderilmesi,

b. Belçika ve Strazburg'da işçilerimizin yoğun olduğu 
şehirlerdeki kütüphanelerde açılan Türkçe kitapları bölümlerine yayın 
gönderilmesi.

c. Devlet Tiyatrosunun F.Almanya Turnesi,

d. Çocuk Seramik Sergisinin açılması,
e. F.Almanya ve Fransa'daki bazı derneklerin band ve malzeme 

isteklerinin karşılanması.

Yurt dışında sadece, F.Almanya'nın Frankfurt, Köln ve 
Hannover şehirlerinde Türk evleri bulunmaktadır. Bu kentlerin dı
şındaki vatandaşlarımıza hizmet götürmek mümkün olamamaktadır. Öte 
yandan sınırlı bir kadro ile çalışan bu merkezlerin daha etkin bir 
hizmet götürecek şekilde geliştirilmesi, F.Almanya'da ve diğer



ülkelerde de yeterli sayıda Türk evlerinin açılması zorunlu görül

mektedir. Türk evlerinde düzenlenecek faaliyetler arasında, kütüp

hane hizmetlerinin yanısıra, tiyatro gösterileri, folklor çalışma

ları, sinema faaliyetleri, konferanslar, müzik çalışmaları ve ser

gilerin de yer alması uygun olacaktır.

- İşçilerimizin yaşadıkları ülkenin toplumuna uyum sağlayabilme

leri için hem onların kendi aralarında bütünleşmeleri hem de yerli 

halka kaynaşmaları zorunludur. Türk kültür değerlerini, ülkemizin 

doğal ve turistik zenginliklerini tanıtmak amacıyla yerli halkın 

da katılmasını sağlayacak dostluk merkezlerinin kurulması gerekli 

görülmektedir.

işçilerimize yönelik olarak düzenlenecek faaliyetler ülkelere 

göre farklılık göstermektedir. Zira bazı ülkelerdeki örneğin Amerika 

ve Kanada'da bulunan vatandaşlarımızın eğitim düzeyleri yüksektir. 

Türk evlerinde düzenlenecek faaliyetlerde onların bu özellikleri 

dikkate alınmalıdır, öte yandan, Amerika'da faaliyetini sürdüren 

Türk evlerinin, Türkler tarafından kurulu demekler ile işbirli

ği içinde bulunması ve böylece Türk evlerinin faaliyetlere daha 

etkin bir biçimde katılmaları sağlanmalıdır.

Ülkemizce bu ülkelerde düzenlenecek kültürel faa

liyetlerin kapsam ve içeriğinin çok farklı olmasında yarar vardır. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da büyük bir sergi düzenlen

mesi, tanınmış virtüözlerin Türklerin yoğun olarak bulunduğu şehir

lerde konserler vermesi yerinde olacaktır.



Belli sayıda vatandaşımızın Bulunduğu Avustralya'nın coğrafi 
özelliği nedeniyle, bu ülkeye küçük sanatçı gruplarının gönderil
mesi, sanat sergileri açılması, TRT tarafından ülkemizin çeşitli 
görüntülerini sergileyen video kasetlerin üretilmesi yararlı gö
rülmektedir.

Libya'da bulunan vatandaşlarımıza yönelik faaliyetler ayrı tir 
özellik arzetmektedir. Genellikle şehirlerden uzak şantiyelerde 
çalışan vatandaşlarımıza kültürel faaliyetlerin götürülmesini sağ
layacak bir Türk evinin açılması ilk önlem olarak akla gelmekte
dir. Ayrıca, açılacak Türk evinde, yerli halkın da katılacağı Türk 
sanat müziği konserleri düzenlenmesi, Türk Islâm Sanatını yansı
tan sergilerin açılması da düşünülmektedir.

Suudi Arabistan, Irak ve Arap Emirliklerinde bulunan vatandaş
larımıza götürülecek Kültür hizmetlerinin ise, bu üç ülkenin genel 
kültür politikası ile çelişmemesi gerekmektedir. Bu ülkelere, 
folklor grupları, Türk Sanat Müziği toplulukları gönderilmeli ve 
Türk İslam Sanatına ilişkin sergiler açılmalıdır.

İşçi tasarruflarının turizm sektörüne kaydırılması Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca benimsenmektedir. Ancak, işçilerimiz bu alan
da devlet güvencesi ve belli bir kâr garantisi istemektedir. İşçile
rimizin bu isteklerinin dikkate alınması tasarruflarının bu alana 
kaydırılması açısından yararlı olacaktır. Daha etkin bir sermaye 
piyasası ve yurt dışındaki işçi tasarruflarının örgütlenmesini saj- 
lamak amacıyla Devlet Sanayi ve Yatırım Bankasıyla, Turizm Bank as. 
ve Turizm Bakanlığı işbirliği yapmak zorundadır.



12. YURTDIŞINDA ÇALIŞAN VATANDAŞLARA ÇEŞİTLİ KONULARA KOLAYLIKLAR 
SAĞLANMASI İÇİN ÇIKARILAN YASALARLA İLGİLİ SORUNLAR

12.1* NAFAKA İLE İLGİLİ YASALAR

12.11. Yurtdısmdaki nafaka alacaklarının tahsili

Çalışmak üzere yurtdışına giden vatandaşlarımızın çoğu 
geride, eş, çocuk, ana ve baba gibi yakınlarını bırakmaktadır.
Her nekadar bu vatandaşlarımızın çoğunluğu aile ve yakınlarına 
düzenli olarak yardımda bulunmaktaysa da, bazılarının bu yükümlü
lüklerini yerine getirmediği ve aile ve yakınlarını unutarak on
ları kaderleriyle başbaşa bıraktığı, yapılan başvurulardan anlaşıl
maktadır.

Bu gibi durumlarda uluslararası sözleşmelere dayanarak 
nafaka alacaklarını tahsil etmek mümkündür. Bu sözleşmeler şunlar
dır:

Nafaka alacaklarının yabancı ülkelerde tahsiline iliş
kin sözleşme New York Sözleşmesi olarak tanınan 20 Haziran 1956 
tarihli bu sözleşme, 26 Ocak 1971 tarih ve 1331 sayılı kanunla onay
lanmıştır. Sözleşmeyi Arap ülkeleri hariç işçilerimizin yoğun bir 
şekilde bulundukları bütün Avrupa ülkeleri onaylamışlardır, ve et
kin bir şekilde uygulanmaktadır.

- Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki karar
ların tamnraası ve tenfizine ilişkin sözleşme, 15 Nisan 1958 tarihli cflm 
bu sözleşme, çocuklar hakkındaki nafaka kararlarının sözleşmeye ta
raf olan ülkelerde tanınması ve tenfizine imkan vermektedir. Arap 
devletleri hariç, hemen bütün Avrupa devletleri sözleşmeyi onayla
mışlardır, Sözleşme 14 Eylül 1972 tarih ve 1620 Sayılı Kanunla onay- 
Lanmış olup etkin bir şekilde uygulanmaktadır.



Nafaka yUkUmlUlüğU konusundaki kararların tanınması ve 
tenfizine ilişkin sözleşme, Bir önceki sözleşme sadece çocuklar 
hakkındaki nafaka kararlarının tenfizine imkan sağladığı halde,
2 Ekim 1983 -arihli bu sözleşme, eşler, ana baba ve çocuklar ara
sındaki bUtUn kararları kapsamaktadır. Sözleşme, 3 Kasım 1980 ta
rih ve 2332 Sayılı Kanunla onaylanmakta beraber, onay belgesi hı- 
nüz teati edilmediği ğçin yürürlüğe girmemiştir. 1983 yılının ikin
ci yarısında yürürlüğe girmesi mümkündür.

12*1\2.. Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızla ilgili davaları

20 Mayıs 1982 tarih ve 2675 sayılı "Milletlerarası Öze] 
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun" yurtdışında bulunan vat sn dış
larımız açısından son derece önemli hükümler ihtiva etmektedir.

Söz konusu kanunun 28.ci maddesine göre, Türkiye'de ikamıt- 
gahı bulunmayan Türk'ler kişi hallerine ilişkin bütün davaları 
bulundukları ülkelerde açabileceklerdir. Ancak yabancı ülke mahle- 
meeinin kendisini yetkili görmesi şarttır. Bu durumda Yurtdışınıa 
bulunan ve.tandaçlarımız bu tür davalar için Türkiye'ye gelmek zıh- 
metinde kurtarılmıştır. Yabancı Mahkemeler bu davalarda anılan :a- 
nunun öngördüğü hukuku uyguladıkları ve bu ülkelerle Türkiye a'aaın- 
da mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konusunda anlaş malır 
imzaladığı takdirde, verilen kararlar Türkiye'de tanınarak tenf.z 
edilecektir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümle mi 
yukarıdaki anlamda diğiştiren Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hu
kuku Hakkında Kanun ancak 21 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe girli- 
ğinden, uygulamanın sonuçları hakkında henüz bir gözlem yapılaaamış- 
tır.



12L2 KONUT EDİNME İLE İLGİLİ YASALAR

12.2.1. 499 Sayılı "Yurt Dışında Çalışan İşçilere Konut 
ve Küçük Sanat Kredisi Açılması ve Ödünç Para 
Verilmesi Hakkmdaki Kanun

İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile yabancı ülke
lere çalışmaya giden işçilerin yurt dışındaki tasarruflarının dö
viz olarak yurda dönmelerini sağlamak amacıyla çıkarılan ve 
(22.7.1964) tarihinde yürürlüğe giren 499 Sayılı Kanun'un (4. Mad
de ' sinizi) konut kredisi ile ilgili (A) fıkrası ile, bu kişilerin 
yurtta sağlık koşullarına uygun birer konut edinmeleri işi ile 
T.Emlâk Kredi Bankası A.O. görevlendirilmiştir.

Konut kredisi koşullarına uygun olarak açılan hesap
ların 3 yıl bekledikten ve belirlenen değerlendirme emsaline ulaş
tıktan sonra krediye hak kazandıkları ilk yıl 1968 yılı olmuştur. 
Aradan geçen süre içinde ülke ekonomisinde, özellikle kur fark
larında görülen değişmeler ile yurda kesin dönüş koşulunun aranma
sı nedeniyle ilk yıldan itibaren sisteme beklenen ilgi olmamış, 
pek çok vatandaş tahsise hak kazandığı halde kredisini kullanmamış
tır.

Ayrıca, bu yasaya göre hesap açtırmış vatandaşları
mızın hemen hepsi hesaplarında bulunan paralarını yatırdıkları 
tarihteki döviz karşılığını (bazıları haklı olarak faiziyle birlik
te) geri almak istemekte lir.
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12.2.2. 2487 Sayılı Toplu Konut Kanunu
a. Kanunun Amacı :

- Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahi
bi olmalarını sağlamak,

- Kanunun konuta ayırdığı kaynakları birleştirerek 
konut üretiminde daha etkin bir duruma getirmek diğer taraftan ye
ni bir kaynak yaratmak, amacıyla bütün milli Bankaları yapı tasar
rufu sistemi içine sokmak,

-Düzenli yeni şehir alanları oluşturmak,
- Konutun maliyetini ucuzlatmak için gerekli tedbir

leri almak,
- Toplu Konut İnşaatlarını imar ve Iskan Bakanlığı, 

Kooperatifler ve Sosyal Güvenlik Kurumlan tarafından yaptırılma
sını sağlamak,

- Yurt dışında çalışanların, Yurtta konut edinmele
rinde kolaylık sağlamak,

- Konut sektöründe gerekli olan düzen ve disiplini 
ve Devlet denetimini sağlamaktır.

Ayrıca Kanunun Geçici 1. Maddesi;
Kanunun neşrinden önce kurulmuş veya inşaatlarına başlan

mış kooperatiflerin, Sosyal Güvenlik Kumalarının inşaatlarının 
tamamlattırılmasını amaçlamaktadır.



b. Yurt Dışında Çalışan Yurttaşlara Toplu Konut 
Kanununun Sağladığı imkanlar

aa. Maliye Bakanlığının belirleyeceği usullerle yabancı 
para ile ödeme yapmak koşulu ile, gelir durumuna ve konutu olup 
olmadığına bakılmaksızın konut edinebilme imkânı sağlanacaktır.

bb« Yurt içinde veya Yurt dışında Milli bir bankanın 
şubesi veya temsilciliğinde yabancı para ile ödeme yapmak koşuluy
la yapı tasarrufu hesabı açtırabileceklerdir. (Biriktirmeleri ge
reken meblağın İ° 15 peşin alınacaktır.)

cc. Yapı Tasarrufu hesabını kapatmaları halinde parala
rı kendilerine yabancı para olarak iade edilecektir.

dd. Bakanlıkça satışa çıkarılan konutlar ve iş yerleri 
için yabancı para ile ödeme yapmaları durumunda kendilerine önce
lik tanınacaktır.

ee. Hak sahiplerine sağlanan diğer bütün imkan ve kolay
lıklardan da ayrıca yararlandırılacaklardır.

198ı yılında yürürlüğe giren 2487 sayılı Toplu Konut Kanu- 
nu'nun 23. maddesi yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın Türkiye- 
de bir konut sahibi olmalarını kolaylaştırıcı hükümler getirmekte 
ise de kanunun uygulaması henüz yaygın hale gelmediği ve maddede 
bahsi geçen Maliye Bakanlığınca belirlenecek usuller yeterince açık
lanmadığı için bu kanunun etkinliğinden bahsetmenin şimdilik biraz 
erken olduğu düşünülmektedir.



12.2.3. ÖNERİLER

499 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmalı, bu kanuna 
göre T. Emlâk Kredi Bankası A.O. ile T.Halk Bankası A.Ö.’ndı 
hesap açtırarak yurda döviz göndermiş bulunan vatandaşlarımuıı 
paralaı uygun görülecek bir faiz oranı ile bugünkü kurdan yı 
döviz veya Türk parası olarak ödenmelidir.

2487 sayılı kanunun 23. maddesi uygulamasını yaygınlaş
tıracak yeterli yasal düzenlemeler yapılmalı, bu madde için ge
rekirse bütçeye her yıl yeterli ödenek konulmalıdır.



12,3. ASKERLİK HİZMETİ ÎLE İLGİLİ YASALAR
12.3.1 Durum :

2299 Sayılı Yasa :

1) 30 Mart 1980tarihinde yürürlüğü giren 2299 sayılı "Be
delli Askerlik Yasası" askerlik çağına girmiş ve yurt dışında "iş
çi statüsü" ile çalışan 21-29 yaş arasındaki yükümlülerin, yasada 
görülen bedel tutarı karşılığı konvertibLdövizi bir defada veya 
taksitlerle ödemek suretiyle, askerlik görevlerini 2 aylık temel 
eğitimden geçerek yerine getirme imkanını sağlamıştır.

25 HAZİRAN 1980 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe, giren "2299 Sayılı Yasanın Uygulanmasına Dair Yönetme
lik "uygulamada yeknesaklık sağlamıştır.

2299 sayılı yasa ile 440 bin TL. olarak tespit edilen 
bedel tutarı, Bakanlar Kurulunun 12.11.1980 tarih ve 8/1918 sayı
lı kararı ile 880 bin TL. na yükseltilmiştir.

24 EKİM 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2539 sayılı yasa 
ile bedel tutarı 800 bin TL. ye indirilmiştir.

19 MART 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2639 sayılı yasa 
ile de 29 yaşını doldurduğu halde çeşitli nedenlerle henüz asker 
edilmemiş bulunan, yurt dışında oturma ve çalışma iznine sahip ola
rak, "işçi sıfatıyla" çalışmakta olan ve bunu belgeleyen yükümlüle
rin Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde konsolosluklar 
aracılığı, ile askerlik şubelerine başvurlamaları halinde 2299 sa
yılı yasadan yararlanmaları imkanı tanınmıştır.



2) 2299 sayılı ya3a uyarınca yapılan bedel ödeme"! emde
1 mart 1980 tarihindeki kurun "sabit kur” olarak kabul edilnesi, 
yükümlülerin her geçen gün daha fazla Türk Lirası bedel ödenek 
zorunda kalmalarına neden olmaktadır, (örneğin 1.3.1980 tar.hin
de 800 bin TL.nin karşılığı olan 19.757.- DM. bugün 1,5 milyon 
TL. civarındadır.) Bu yasadan yararlanmak isteyen vatandaşlırı- 
mızın yaşlarının genç oluşu ve işçilik süreleninin kısa ve rasanç- 
larının da nispeten az olduğu göz öntlne alınırsa söz konusu bede
lin ödenmesinde karşılaştıkları güçlükler kolaylıkla anlaşılır.

i 2.I.2.ÖNEKİLER :

Yükümlülerin ödeme, güçlüklerini azaltmak amacıy.a 
bedellerin -döviz karşılıklarında bir miktar indirim yapılması 
faydalı olacaktır, "CGmek olarak F. Almanya'daki vatandaşla'iaı- 
zın 15 bin DM. ödemeleri önerilebilir.)

Öte yandan yasadan faydalanacak yurtdaşlarımızm kepsa- 
mı da genişletilebilir. Yasadan sadece " işçi" statüsünde olanlar 
değil, "küçük iş sahibi" bulunan vatandaşlarımız da yararlandırı
labilir.



\2,4. HABÇ1AH YASASI

- Dış Temsilciliklerimizde yapılan Beterlik, Konsolosluk 
ve pasaport işlemlerinde işçi vatandaşlarımıza ayrı, işçi olmayan
lara ayrı harç tarifeleri uygulanmaktad? r.

Söz konusu uygulama konsolosluklarısm.ssm, pasaport 
vermek veya temdit etmek için 34 çeşit harç tarifesi gözönünds 
tutması;. ». ve aynı işlem için her vatandaşın cdeyecaği harcı ayrı 
ayrı hssaplamasını gerektirmektedir. Pasaport harçlarının hu derece 
çeşitli olması Konsolosluk işlemlerini basitleştirilmesi ve hız
landın İması kararına' ters düştüğü gibi, temsilciliklerimizin psr- 
sonel ihtiyacını gereksiz yere arttırmak suretiyle Hâzineye ek 
masraf yüklemektedir.

Miktar yönünden farklılık da normal*in üsttode olup 
pasaport işlemlerinde işçi statüsünde olmayan vatandaştan ai nan 
harç j-.i statüsünde olan, vatandaştan alınana oranla 10 kat : bul— 
maktası.-• Bu durum vatandaşlarımız arasında huzursuzluğa ve şika
yetlere .: jbt olmakta ve hat: n : öyUk çoğun!..iğu küçük esnaf ve . •k 
çocuk c^.itoi olan serbest rat . erbabı vatandaşlarımızı, ;-■ ,t 
zaman, sahtekarlık ve yalan beyana teşvik ettiğine şahit olu;,_ 
dır.

Bu ayırımın kaldırılması için Dışişleri ile Maliye 
Bakanlıkları arasındaki çalışmalar devam etmektedir.



Harçlar Kanununun yurtdışmda konsolosluklarımızea 
tatbik edilen tarifelerindeki harç sayısın» azaltılması suretiyle 
işlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması gerekmektedir.

İşçi ve işçi olmayan vatandaş ayırımının kaldırılması 
suretiyle vatandaşlarımızın bu konudaki haklı şikayetlerinin sona 
erdirilmesi uygun olacaktır.

Yurtdışmda alınan harç miktarlarının düşmemesini te
min için Harçlar Kanunu Tarifelerinde gösterilen T.L. miktarla
rına her yıl Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tes- 
bit edilecek bir emsalin getirilmesi uygun olacaktır.



ia^5- CIJTB VATAKDASLOC YASASI

1) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun bası madde
leri 1981 Şubat ayında değiştirilmiş re Türk Vatandaşlarına aynı 
zamanda vatandaşlıklarını koruyarak başka bir ülke uyrukluğunu 
alabilme imkanı getirilmişti.

2) Çifte tabiiyetin müessese olarak mevzuatımıza gir
miş bulunması hem dahili hem de uluslararası mevzuat yönünden bazı 
sorunları beraberinde getirmiştir.

Alman Makamları izin belgesini kabul etmeyip çıkış 
belgesi istemektedirler. İkinci bir uygulama olarak da çıkış izin 
belgesi ile müracaat edenlerden Alman vatandaşlığını verdikleri 
kişilerin pasaport ve nüfus cüzdanlarını alarak bunları Başkoso- 
losluklara göndermektedirler.

Doğumla veya reşit olmadan önce anne ve babalarına 
tabi olarak Türk ve Alman vatandaşlığını birlikte kazanan çocuk
ların durumu bu konuda karşılaşılan diğer bir sorundur. Bu çocuk
lar askerlik çağına geldiklerinde hem Türkiye'de hem de Almanya'da 
askerlik yapmaya mecbur olacaklar veya vatandaşlık yönünden bir 
tercih yapmak durumunda kalacaklardır.

Çifte vatandaşlığa ilişkin kanun hükümlerinin ge
tirdiği sorunlar, bu haktan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızda, 
yukarıda açıklanan nedenlerle tereddütler uyandırmaktadır.

Keza, Kanun hükümlerinin, açık olmaması, uygulayı
cı durumdaki Bakanlıkları da zor durumda bırakmaktadır.



703- KESİK DOKÜŞLER 

13.1. DURUM :
1974 yılına kadar geçen dönemde ekonomileri gittikçe 

büyüyen Batı Avrupa Ülkelerinde ham madde fiyatlarının giderek yük
selmesi ve 1973 yılında da petrol fiyatlarının ani olarak birkaç ka 
tına yükselişi sonucu işsizlik oranı hızlı artmaya başlamıştır. Bu
nun üzerine F. Almanya'nın 1973 Kasım'ında aldığı yabancı işçi ge
tirme yasağını diğer Avrupa ülkeleri de benimseyerek uygulamaya koy
muşlardır.

Ekonomik durgunluk nedeniyle artan işsizlik geri dönüş
lerin başlamasına neden olmuştur.

1973-1982 arası, F. Almanya'dan kesin dönüş kaydıyla, 
dönen vatandaşlarımızın çoplam sayısı 919.018 dir. (x)

Diğer Avrupa Ülkeleri ile Arap ülkelerinden kesin dönüş 
yapan vatandaşlarımızın sayıları hakkında istatistiki bilgiler bulun
mamaktadır .

Batı Avrupa ülkelerinden ve özellikle F. Almanya’dan 
1973 Ekonomik krizinden bu yana Türkiye'ye dönen vatandaşlarımızın 
sayısı ve bu dönüklerin işsizlik oranları ile ilişkisi incelendiğin
de, şimdiye kadar alman ve alınması planlanan tedbirlerin büyük sa
yıda geri dönüşlere neden olacak mahiyette olduğu görülür. İleriki 
yıllarda geçtiğimiz yıllara oranla daha çok sayıda Türk işçisinin 
kesin dönüş yapması beklenmektedir.

Yurtdışından kesin dönüş yapacak işçilerimizin sayısı, 
sosyo-ekonomik nitelikleri, kesin dönüş nedenleri, ilerisi için proje 
ve düşünceleri, ülkemizde çalışma ve yerleşme sorunları ile çocukla
rının eğitimi gibi çeşitli konuları içeren ayrıntılı bilgi edinmek ve 
bu suretle hükümetimizin alacağı tedbirlere ışık tutmak amacıyla Yurt
dışı îşçi Sorunları Yüksek Koordinasyan Kurulu Sosyal işler Komitesi, 
naklihane yapacak işçilerimize anket uygulanmasını kararlaştırmıştır. 
İlk uygulama Devlet İstatistik Enstitüsünce 1 Kasım 1982 tarihinde 
Kapıkule'de banlatılmış, bunu takiben Ankara ve İstanbul gümrük kapı-
larmda uygulamaya geçilmiştir.
(x) Kaynak : Çalışma" Bakanlığı



lîi2. SORUNLAR t

Yabancı Ülkelerdeki işçileri» ve öğrenim gören işçi 
çocuklarının yurda dönüşlerinde önemli sorunları da birlikte 
getirecekleri beklenmektedir. Bu sorunlar arasında:

- Türkiye'ye kesin dönüş yapacakların bulundukları ülke
leri terkedişleri sırasında yapmak zorunda oldukları işler,

- Yurda dönüşte beraberlerinde getirebilecekleri eşya ile 
ilgili konularda yeterli bilgilerinin bulunmaması,

- Seyahatlerinde yararlanacakları nakil vasıtalarındaki 
organizasyon bozukluğundan dolayı, bulundukları ülkeden ayrılış
larından Türkiye'ye varışlarına kadarki kara yolculuğu sırasında 
karşılaştıkları güçlükler,

- Türkiye'ye döndüklerinde konut ve işyeri edinme zorluk
ları,

- Yeni çevrelerinde karşılaşacakları uyum zorlukları,
- Bulundukları ülkelerde reentegrasyon konusunda kendile

rine bilgi verilmemesinden ve bu konuda gerekli işbirliğinin gerçek
leşmemesinden ileri gelecek intibak güçlükleri,

- Bulundukları yabancı ülkelerde meydana gelebilecek her- 
hangibir ekonomik kriz sonucunda işçilerimizin toplu kesin dönüş 
yapmaları halinde, ortaya çıkabilecek çeşitli sorunlar için gerek
li tedbirlerin yeterince alınmamış olması,

- Gümrük kapılarında karşılaşabilecek zorluklar,

Yurtdışmdan kesin dönüş yapacak vatandaşlarımızın sorun
ları sâdece yukarda belirtilenlerden ibaret olmayıp, bunlara daha 
bir çoklarını eklemek mümkündür. Ayrıca, sorunların ağırlığı da
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dönülen ülkeye göre değişmektedir. Bunun dışında örneğin, gümrük 
kapılarında ve havale işlemlerinde zaman zaman bazı problemlerin 
çözümlendiği, fakat aradan zaman geçtikten sonra yeni sorunların 
daha değişik biçimde de olsa tekrar meydana geldikleri gözlenmek
tedir .

İşçi sorunları ile ilgili birçok Bakanlık ve Kuruluş şimdiye 
kadar bu alanda çalışmalar yapmıştır. Bunlar incelendiğinde isa
betli çözüm yollarının bulunduğu ve birçoğunun uygulamaya da ko
nulduğu görülmekle, beraber kadro noksanlığı, organizasyon yetersiz
liği gibi nedenlerden dolayı yeterince başarıya ulaşılmadığı da 
izlenmektedir. Alınan bazı tedbirlerin ise işçilerimize yeterli 
bilgi verilememesinden istenilen düzeyde yararlanılamadığı görül
mektedir. Bunlara örnek olarak 2147 sayılı yasayı, bedelsiz ithalıt 
rejimini ve kısa süre askerlik uygulamasını gösterebiliriz.

Sorunların çözümünü engelleyen nedenlere gelince, işçi sorun
larıyla ilginenen tüm Bakanlık ve Kurumların 1963-1982 yılları ara
sındaki çalışmalarını içeren belgeler incelenirse bu çok önemli 
konunun birçok Bakanlık ve kamu kuruluşlarına dağıldığı, fakat bul
ların arasında yeterli bir koordinasyon ve bilgi akımının oluşmacığ., 
her kuruluşun kendi bünyesinde sırf kendisiyle ilgili konularda 
mevzii olarak birşeyler yapmaya çaba harcadığı görülmektedir.

13.2.1 Yurda Dönen Gocukların Türk Eğitim Sistemine ve Topluma 
Yeniden Uyumu :

Yurt uişmdakı işçilerin, dolayısiyle çocuklarının bir 
kısmının yurda dönmesi beklenmektedir. Ailesi ile birlikte yurda 
dönmesi beklenen bu çocukların bir kısmını »orunlu eğitim



çağındaki öğrenciler, bir kısmını da, örgün eğitim sisteminin 
dışına çıkmış olan gençler oluşturmaktadır. Ana yurda dönen çocuk
lar, genellikle, iki temel sorunla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar
dan birincisi, Türk eğitim sistemine uyumları ve- eğitimlerine kal
dıkları yerden devam edebilmeleri diğeri ise, toplumun ve yaşa,-*.- 
yacakları çevrenin genel yaşayış düzenine ve kültürüne uyumlara.'ile 
ilgilidir.

Ana yurda dönen çocukların toplumumuza uyumlarını güçleş
tiren en önemli etkenlerin başında, kuşkusuz ülkemiz ile işçi ka
bul eden ülkeler arasındaki sosyal ve kültürel farklılıklar gelmek
tedir. Nitekim, ileri bir sanayi ülkesi olan P. Almanya'dan yurda 
dönecek çocuklar çok önemli uyum sorunlarıyla karşı karşıya ka
lacaklardır. Bu sorunlar kısaca şöyle özetlenebilir.

13.2.2. Yeni Çevreye ve Duruma Uyum

işçilerimiz daha çok kırsal alanlardan yurt dışına git
mişlerdir. İşçilerimizin küçük yerleşim birimlerinde oturmaları ha
linde, işçi çocukları yeni çevreye uyumda büyük sorunlarla karşıla
şacaklardır. Yaşadığı ülkenin kültürel değer ve normları içinde ye
tişkin bir çocuğun yurda dönmesi halinde, yeni bir değerler sistemi
ne uyumu söz konusu olmaktadır. Bu da, belirli bir zamanı ve etkili 
önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır.

13.2.3. Dil Güçlüğü

Yurda dönan çocuklarımızın en önemli eksikliklerinden bi
ri de Türk dilindeki yetersizliklerdir. Gerçekte yurt dışındaki iş
çi çocuklarırfan ... bir kısmının, çeşitli nedenlerle ana dilini konu
şamadığı bilinmektedir. Bu çocukların yurda döndüklerinde dil 
güçlüklerinin giderilerek dersleri etkin bir biçimde izleyebilmeleri



için gerekli önlemler vakit geçirilmeden alınmalıdır. Zirm çocuk
larımız özellikle akademik konuları izlemede ve anlatmada büylik 
güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bu bakımdan yurda dönen işçi ço
cuklarının Türkçelerini geliştirmek büyük bir önem taşımaktadır. 
Bu amaçla bu çocukların öncelikle Türkçe kuralarından geçirilmesi 
veya doğrudan normal sınıflara kabul edilerek ek Türkçe dersler 
alması gerekmektedir.

Baha önce de belirtildiği üzere, yaşadığı kültüre uyum 
sağlayan Bir Türk çocuğunun ülkesine dönmesi, yeni bir göç anlanı- 
na gelmektedir. Reentsgraayonla ilgili olarak alınacak önlemlerde 
bu temel ilkenin gözönünde bulundurulması zorunludur. Bu durum, 
yurda dönen çocukların, yabancı ülkelerde bulunan çocuklarımız 
kadar, önemli ve karmaşık sorunlarla karşı karşıya geleceğini or
taya koymaktadır.

Dönen çocukların homojen olmayışları da uyum güçlüğü yara'an 
diğer bir İ'JMSfAm^i Bu dorum özellikle 2. ve 3. kuşak çocuklar ıra
sında görülmektedir. Çocukların dil seviyeleri, babanın mesleği, 
annenin Alman oluşu, çocuğun F. Almanya'daki ikamet yeri (kır veya 
kent) gibi hususlar yeniden uyumu kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı 
etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.



.13*3* ÖNEMLER_

Yurda dönecek işçilerimizin, gümrük kapılarında yapıla
cak anket uygulaması aonucu dolduracakları soru kağıdı ile taiısil 
durumları ve kalifikaayonları tesbit edildikten sonra mesleki eği
tim ve Ülkemize yeniden uyumları hususunda daha yeterli tedbirler 
alınabilecektir. Bu meyanda;

Uygulanacak uyum politikaları için gerekli verileri sağla
yacak sürekli izleme sistemi geliştirilmeli ve bu amaçla hazırla
nacak istatistik formları gümrük idarelerinde naklihane ve bedel
siz ithalat işlemleri gibi kesin dönüş unsurlarını içeren işlem
lerin yapılması sırasında mutlaka doldurtturularak Devlet İstatis
tik Enstitüsünde değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

Yabancı dilde eğitim yapan bölge yatılı okulları gelişti
rilmeli, dönenlerin yoğun oldukları bölge ve okullarda intibak sı
nıfları açılmalı, yoğun olmadıkları bölge ve okullarda rehber öğ
retmen istemiyle bireysel uyum sorunlarının giderilmesine çalışıl
malı, gerek intibak sınıflarında ve gerekse rehber öğretmen kadro
larında, daha önce yurtdışında çalışmış veya yabancı dil bilen öğ
retmenlere özel kurslar düzenlenerek görev verilmeli gerektiğinde 
iki dilde hazırlanmış kitap ve ders araçları kullanılmalıdır.

Muhtemel toplu dönüşler karşısında bu vatandaşlarımızın 
başta yerleşme, istihdam ve eğitim tedbirleri ölmek üzere, geri 
dönüş sırasında aldıkları yardımın dayanıklı tüketim malı alımı 
için yurtdışında bırakılmaması sağlanmalı, yurda getirilen dövizin 
ülkemiz ekonomisine enflasyonist baskı yaratmadan enjekte edilmesini 
mümkün kılacak tüm yeniden uyum stratejilerinin ve alınması gereken 
önlemlerin şimdiden ayrıntılı olarak saptanması gereklidir.



Gümrük ve bedelsiz ithalat rejiminiz, kesin dönüş yayacak inç
lerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmeli, bununla beraber geri di- 
nüşü teşvik etmeyecek şekilde yeniden gözden geçirilmelidir.

Geri dönüş, hiç bir baskı olmadan vatandaşın serbest iradesi 
ile gerçekleşmeli ve geleceğinin güvence altına alınması için ye
terince maddi imkan sağlanmalıdır.

Ailesiyle birlikte yurda dönmesi beklemen çoçukların bir kıs
mını zorunlu eğitim çağında'öğrenciler, bir kısmınızda örğüm eğitim 
sisteminin dışına çıkmış olan gençler oluşturmaktadır.

İşçilerimizin daha çok kırsal bölgelere dönecekleri ihtimali 
kuvvetli olduğundan, çocuklarının bu küçük yerleşim yerlerime uyım 
sağlamaları çok zor olacaktır. Çünkü yaşadığı ülkenin Aeğer ve stan
dartları içinde yetişen bir çocuğun yeni bir değerler sistemime lyuau 
söz konusu olmaktadır. Bu ise, belirli bir zamanı ve etkili önleıle- 
rin alınmasını gerektirmektedir.

Yurda dönen çeoukların önemli eksikliklerinden biri de Türk 
dilindeki yetersizlikleri olacaktır, lu çocukların yurda döndükle
rinde dil güçlüklerimin giderilerek dersljeri etkin bir biçimde iıle- 
yebilmeleri içim gerekli tedbirler vakit jgeçirilasden alınmalıdır. 
Bunun için çocuklar bmee Türkçe kurslarına tabi tutulmalı vsya dığru- 
dan normal sınıflara alınarak kemdilerina ek Türkçe dersler uygu,aç
malıdır.

Alınması gerekesi tedbirler şöyle sıralanabiliri



a) Yurda dönen çocukların sayısı, yaşları ve bölgesel da
ğılımları saptanmalıdır.

b) Ülkemizde yabancı dille eğitim yapan okulların kapasite
leri oldukça sınırlıdır. Bu nedenle, kapasitelerinin genişletil
mesi için tedbirler alınmalıdır.

c) Yurtdışmda aldıkları diplomaların denklik işlemlerinin 
sadeleştirilmesi ve işçilerimize çeşitli kolaylıklar sağlanması 
için çalışmalar yapılmalıdır.

Öte yandan, F.Almanya'daki çıraklık eğitimini tamamlamadan 
yurda dönen çocuklar açısından bir başka sorun da, tu tür bir eği
timin Türkiye'de bulunmaması idi. Ancak, ülkemizde çıraklık eğitim 
sisteminin geliştirilmesiyle bu sorun da giderilmiş bulunmaktadır.

Sonuç olarak, soruna kalıcı çözümler getirmek amacıyla:

1.) Öncelikle, yurda dönen çocukların sayısı, "yaş, cinsiyet 
ve bölgelere göre dağılımlarının belirlenmesi konusunda yapılan 
çalışmalar hızlandırılmalıdır.

2) Bu çocuklardan ihtiyaç duyulanlar için Türkçe kursları 
düzenlenmeli ve Türk eğitim sistemine uyumları kurallara bağlanma
lıdır.

3) Öğretmenler, bu çocukların özel durumları dikkate alına
rak, onlara yardımcı olabilecek biçimde eğitilmelidir.

4) Denklik konusu esasen belirgin kurallara bağlanmış bulun
maktadır. Ancak, çok sayıda işçi çocuğunun yurda dönmesi durumunda 
denkliğin yapılmasını hızlandırıcı önlemler alınmalıdır.



5) Elverişli yerleşme kesimlerinde bu çocuklarımız içir 
üçer aylık Türkçe kursları düzenlenmelidir.

6) Küçük yerleşme birimlerinde bu çocuklar durumlarına 
uygun sınıflarına devam ederken, ders dışı kurslarla yetiştiıil- 
melidir.

7) Her iki durumda da Türk dil ve kültürünün etkili biı 
biçimde geliştirilmesi için özel bir öğretim programı ve ders 
kitapları geliştirilmelidir.

8) Bu programların gerçekleştirilmesi için bütçeye gertk- 
li ödeneğin konması sağlanmalıdır.

9) Yurda dönen çocuklar için açılacak kurslarda görev 
alacak öğretmenler, özel programlardan geçirilerek yetiştiri.- 
melidir.

10) Öğretmenler için kılavuz kitap hazırlanmalı, gerekli 
ders araç ve gereçleri sağlanmalıdır.

11) F.Almanya'da ve diğer Batı Avrupa Ülkelerinde daha jn- 
ce Türk içşi çocuklarının eğitiminde görev almış başarılı öğ-e-t- 

menlerden bu amaçla yararlanılmalıdır.



12) Malûller için yurtdışı sosyal sigorta kurumlan tara
fından verilen tüm araç ve ortopedik cihazların ithali için ted
bir alınmalı, yurtdışmda iki yıldan az kalmış olanların ev eşya
sı nakli sağlanmalı, tüketim ve lüks eşya yerine ülke ekonomisi
nin ihtiyacı olan mesleki alet ve makinaların yurda getirilmesi 
teşvik edilmeli, işçilerimizin ihtiyacı olan dayanıklı tüketim 
mallarının hudutlarımızda ve yurtiçindeki büyük merkezlerde döviz
le satış yapan mağazalarda bulundurulması temin edilmeli ve bu ko
nuda etkili bir tanıtma faaliyetine geçilmelidir.

y r s
Dokümantasyon vo Kütür
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