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Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonlan» kurul
muştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı'na, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak.1, ve ülkenin bütün 
olanaklarım değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü
re; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağhyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanları yürütmüşlerdir.



Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda baza 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânları, «aşamalı plânlama® 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer
mektedir.

özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

îlgil! oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plâriı’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.
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EK : 1 Çalışma Sorunları Özel İhtisas Komisyonu Raporu Hakkım
da İşveren Kesimi Temsilcilerinin Karşı Oy Yazısı



Çalışma Sorunları Ö.Î.K. Çalışmalarına 
Katılan ve Katkıda Bulunan Üyelerin 
Listesi :

Geıel Başkan : Prof. Kenan Tunçomağ İ.Ü. Hukuk Fakültesi
Başkan Yard : Doç. Alpaslan Işıklı A.Ü. S.B.F.
Raportör : Mustafa Akgül Çalışma Bak.

I- Ücret, İstihdam, Fiyatlar, Gelir Dağılımı İlişkileri
Alt Komisyonu

Başkan : Ünal Ege 
Rajortör : Dr. Şengün Şenel 
Diğer Üye
ler Ahmet Yoluç 

Cumhur Turanlı 
Ertan Z. Saver 
Metin Bniroğlu 
Gürel Tüzün 
Yusuf Işık
Prof. Dr. Sadun Aren 
Orhan Demirtaş 
Muzaffer Akdoğan 
Mebrure Yıldırım

Çalışma Bak.
İ.İ.B.K.

T.İ.S.K.
T.İ.S.K.
T.İ.S.K.
T.İ.S.K.
O.D.T.Ü.
Petrol-İş
D.İ.S.T.
İstanbul Sanayi Odası 
M.E.B.
Sümerbank

II- Çalışanlar ve Çalıştıranların İlişkilerinin Düzenlenmesi 
Alt Komisyonu

Başkan ve
Raportör : Prof. Kenan Tunçomağ İ.Ü. Hukuk Fak.

Prof. Dr. Orhan Tuna İ.Ü. İktisat Fak.
Prof. Dr. Nevzat Yalçmtaş İ.Ü. İktisat Fak.
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III-

Prof. Dr. Toker Dereli 
Prof. Dr. Nusret Ekin 
Prof. Muhittin Alam 
Prof. Metin Kutal 
Tevfik Karaltan 
Selahattin Güven 
Sadun Kurt 
Turan Tayalı 
Yusuf Işık 
Necip Türkmenoğlu

İsmet Bora Binatlı 
İlhan Göçer 
Aydın Akbıyık 
Metin Bniroğlu 
Kubilay Atasayar

Alt Komisyonlarda Görev Almayarak
lar :

Fuat Baydere 
Çetin Ziylan 
Visalettin Pekiner 
Adem Yılmaz 
Serpil Özdamar 
Güven Birkan 
Nevzat Karacahisarlı 
İbrahim Tekelioğlu 
Bedrettin Gönen 
Doç. Rüçhan Işık 
Dr. Şahap Ergüder 
Güler Güler

İ.Ü. İktisat Pak.
İ.İÎ. İktisat Pak.
İzmir İ.T.İ.F.
İ.Ü. İktisat Fak.
Çalışma Bak.
Çalışma Bak.
Çalışma Bak.
Yol-İş
Petrol-İş
İstanbul Bölge 
Çalışma Md.
İş Müfettişi
T.İ.S.K.
T.İ.S.K.
T.İ.S.K.
T.İ.S.K.

Genel Kurula Katılan—

Başbakanlık Müşaviri 
Çalışma Bak.
Çalışma Bak. 
Gıda-Tarım Hay. Bak. 
M.P.M.
Mimarlar Odası 
T.Ziraat Odaları Bir. 
Çalışma Bak.
Çalışma Bak.
A.Ü. Hukuk Fak. 
Çalışma Bak.
Çalışma Bak.



Turan Akıncı 
Yücel Güney 
Ayhan Doğru 
Nihat Erkan 
Dr. Ercüment Elibol 
İlhan Gülsüm 
Sabit Pala 
Halil Kaya 
Süleyman Sivrioğlu 
Sabahattin Göktan 
M.A. Atay

5.5.K.
5.5.K.
Çalışma Bak.
M.E.B.
METAŞ
Çalışma Bak.
5.5.K.
Ankara Sanayi Odası 
Gıda-Tar. Hay. Bak. 
Gıda-Tar. Hay. Bak. 
Elek. Müh. Odası





Raporumuzda, Devlet Planlama Teşkilatınca yapılan araş
tırmalar; Devlet İstatistik Enstitüsü. İstatistikleri; Üni
versitelerde yapılan ve yayınlanan metodu ve yapılış amacı 
bilinen araştırmalar; İş ve İşçi Bulma Kurumunda yapılmış 
araştırmalar; Sosyal Sigortalar Kurumu İstatistikleri; Tica
ret Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı İstatistikleri Türkiye 
Ticaret ve Sanayii Odaları İstatistikleri, The Economist İntel 
ligence Unit-Quarterly Economic Review ile ILO İstatistikleri 
kaynak olarak kullanılmıştır.

A. TÜRKİYE'DE ÜCRET-FİYAT-GELİR DAĞILIMI-İSTİHDAMI 

1. Planlı dönemdeki gelişmeler.

1.1. İstihdamdaki gelişmeler.

Kalkınma planlarında insangücünün yeri, ekonominin
her kademesinde yetişenleri yerinde kullanmak ve sağlamak,

*

sosyal hareketliliği yaratmak, çalışan nüfusun verimli mes
lek gruplarına bölünüşündeki dengesizlikleri ortadan kaldır
mak ve yurt içinde daha dengeli bir dağılış sağlamaktır.

Birinci ve İkinci Beşyıllık Kalkınma Planlarında 
istihdam olanakları yaratılması ekonominin hızla gelişme
sinin bir sonucu olarak ele alınmış; seçilen yıllık kalkın
ma hızının gerçekleşmesine bağlı olarak, ekonomik büyüme 
ve sosyal gelişme sonucu artan çalışma olanakları oranında 
istihdamın en yüksek düzeye çıkarılması öngörülmüştür.



Denilebilir ki, Birinci Beş Yıllık Planda istihdam sorumu
nun çözülmesi, planın bağımsız hedefi; İkinci Beş Yıllık 
Planda ise gelir artış hedefine bağlı bir değişken olarak 
kabul edilmiştir. Ayrıca, Birinci ve İkinci Planlar, kalkın
mayı Türkiye'nin sanayileşmesine bağlamış, buna uygun olarak 
yatırımların dağılışında sanayie özel bir yer verilmiştir. 
Ancak sanayileşmenin kısa dönemde tek başına istihdam sorunu
nu çözmeye yetecek sayıda iş olanakları yaratmayacağı kabul 
edilerek istihdamın özel tedbirlerle desteklenmesi öngörülmüş
tür.

Birinci ve İkinci Kalkınma Planları döneminde

15-64 yaş grubunda istihdam, 1962 de 12.5 milyon iken; yüz
de 12.7 lik bir artışla, 1972'de 14.1 milyon kişiye çıkmış
tır. Bu arada 15-64 yaş nüfusunda aynı dönemde yüzde 27.3 
oranında bir artış olmuştur.

istihdama kaynak olan 15-64 yaş grubunun yaratı
lan istihdam olanaklarından daha fazla artması bu gruptan 
istihdam dışı kalanların sayıca büyümesine yol açmaktadır. 
1972 yılında istihdam dışı kalanların sayısı 1 milyon 600 
bin dolaylarında işgücü fazlasıdır. Yurt Dışındaki işçilerde 
alındığında bu rakam 2 milyona ulaşmaktadır.

Geçirilen iki plan döneminde yaratılan istihdam 
ve gelişmenin sektörel olarak dağılımı önemlidir. On yıllık 
planlı dönemde sivil istihdam tablo (1) de gösterilmiştir.



Tablo: (1) Sivil İstihdamın Sektörlerarası
Dağılımı.

(1962-1972) Bin Kişi Yüz^Dağılımı
Sektörler 1962 1967 -1972 1962 1967 1972

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tarım 9.220 9.070 8.770 77.1 71.3 65.0
Sanayi. 995 1.175 1.520 8.0 9.2 11.3
Hizmetler 1.660 2.150 3.070 13.9 16.8 22.7
Bilinneyen 80 340 .130 0.7 2.7 1.0
Toplan İstihdam 11.955 12.735 13.480 100.0 100 100.0

Kayna.e : ÜBEP : s.78

Tablonun incelenmesiyle görüleceği gibi tarım 
sektöründe istihdam devre başında 77.1 iken, 1972 de bir 
yüzde 65.0 a inmiştir. 1962-1972 yılları arasında istihdam 
yaratna olanakları en çok hizmetler sektöründe olmuş ve 
onu sanayi sektörü izlemiştir.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında uzun dönem
li kalkınma amaçları, belirli bir sistem içinde verilmekte
dir. Bunlar sanayileşmede dış kaynaklara bağlılığın azaltıl
ması, istihdam sorununun çözümlenmesi ve gelir dağılımının 
iyileştirilmesidir. Böylelikle istihdam sorununun çözümlen
mesi planın uzun vadeli amaçları arasında yer almaktadır. 
Ancak planda kısa dönemde istihdam sorununun çözümlenmesi 
ve gelir dağılımının iyileştirilmesinin planın diğer hedef
lerimle çatışacağı düşünülerek, kısa dönemde istihdam



üzerinde durulmaması kararlaştırılmıştır. Planın varsayımı 
altında bu sorunlar uzun vadede sanayileşme amacı içinde 
kendiliğinden çözümlenecektir. Uzun perspektif dönemde 
istihdam olanaklarının arttırılması ve gelir dağılımının 
iyileştirilmesi için uygulanacak politikalar, sanayileşme 
hızını yavaşlatmayacak, dengeli bir iktisadi kaykınma sağla
yacak düzeyde tutulacaktır.

1995 te çalışan nüfusun dörtte biri tarımda, dört
te biri sanayide ve yarısı hizmetlerde çalışacak biçimde tara 
istihdama ulaşacağı kabul edilmiştir.

Üçüncü Beşyıllık Plan süresi içinde istihdam 
sorunuyla ilgili verilerin daha geçerli bir şekilde toplanma
sı ve sorunların nitelik ve ağırlıklarının iyice benimsen- 
mesinede önem verilmektedir.

Istindamda uzun dönemli gelişmeler Tablo (2) de 
görülmektedir.

Tablo (2) Sivil İşgücü Arzı ve Talebi (15-64 yaş)

Sivil işgücü arzı 
Tarımdan 
Tarım dışından 
İşgücü talebi 
Tarımda istihdam 
Tarım dışı istihdam 
Sanayi 
Hizmetler
Toplam gizli ve açık işsizlik 
Tarım kesiminde 
İarım dışı kesimde

1972 1977 1987 1995
14.3 16.0 21.0 26.0
8.8 8.6 8.0 6.2
5.5 7.4 13.0 19.8
13.5 14.9 19.0 25.2
8.8 8.6 8.0 6.2
4.7 6.3 11.0 19.0
1.5 2.1 3.4 5.6
3.2 4.2 7.6 13.4
1.0 1.8 2.5 0 .8
0.9 0.7 0.5 -

0.8 1.1 2.0 0.8



Aynı dönem içinde istihdamın sektörel ve yüzde 
olarak dağılımı tablo (3) te gösterilmektedir.

Sektörler 1972 1977 1987 199'
Tarım 65 58 42 25
Tarım dışı 35 42 58 75

Sanayi 11 14 18 22
Hizmetler 24 28 40 50

Toplam 100 100 100 100

Üçüncü Beşyıllık Plan döneminde tarım sektörü 
istihdam hacminde az bir duralama olacağı tahmin edilmekte
dir. Buna göre 197?'de 8 milyon 760 bin dolaylarında olan 
tarım sektörü 15 - 64 yaş istihdamının 1977 yılında 8 milyon 
600 bin dolaylarına inmesi beklenmektedir. Tarım dışı sektör
lerde yaratılması öngörülen istihdam olanakları sektörel 
üretim hedeflerinin gerçekleşmesine bağlı olacaktır. Hedef
ler gerçekleştiği takdirde toplam yurtiçi işgücü talebi 
14 milyon 930 bin olacağı tahmin edilmektedir. Toplam işgücü 
talebi ise yurt dışına işgücü gönderilmesi tahmininin gerçek
leşmesi halinde 14.980 bini bulacağı sanılmaktadır.

Üçüncü plan döneminde öngörülen üretim hedefle
rinin gerçekleşmesi halinde işgücünün oranı olarak toplam 
işgücü fazlasında bir değişme beklenmemektedir. 197? yılında 
işgücü fazlası oranı yüzde 11.2 iken, 1977 yılında da aynı 
oranda kalacaktır. Bununla beraber, noksan istihdamın düşük 
saatlerle, düşük verimlilik ve ücretle çalışına vs. gibi 
sorunların ağırlığını daha da arttrracaktir.



ÛBKP. da konulan hedeflerin gerçekleşme durumu 
yıllar itibariyle tablo (4) de gösterilmiştir. 1972-1976 
döneminde işgücü arzı artışları takriben dörtyüzbin dolayla
rındadır. Buna karşılık, tarım dışı kesim bunun 300 bine 
yakın kısmını istihdam etmektedir, 1963-1973 arasında istih
dam sorununa kısmen direk çözüm getiren yurtdışma göçün 
bilinen nedenlerle imkansızlaşması, geri kalan yüzbin kişi
nin işgücü fazlalığına kaydığı söylenilebilir.

Tablo (4) İstihdamının Durumu 15-64 yaş bin kişi
1972 1973 1974 1975 1976

I- İşgücü arzı 14.320 14.670 15.150 15.600 15.990
II- " talebi 13.595 13.946 14.087 14.319 14.634
a) Tarım dışı 4.620 4.920 5.202 5.479 5.819
b) Bilinmeyenler 130 130 130 130 130
c) Tarım 8.760 8.760 8.735 8.705 8.680

d) Yurtdışına 85 136 20 5 5
III-T.dışı işgücü F. 725 724 1.063 1.281 1.356
IV- Tarımda işgücü F, 

(Temmuz)
850 8 40 800 750 710

V-III+IV (toplam) 1.575 1.564 1.863 2.031 2.066
VI-Tş fazlası oranı 

(V/I) İo
11.0 10.7 12.3 13.0 12.9

Kaynak : VI cü Plan Çalışmaları.

Planlı dönemlerde istihdam sorununa yaklaşık her 
üç planda da farklıdır. Gerek birinci ve gerekse İkinci 
Beşyıllık Planlar, planın uygulaması sonucu, işsizlik soru
nunun azalacağını öngörmektedir. ÜBYP işe istihdam sorununa 
bir çözüm getirae çabasına girmemiştir. 1995 te işsizlik



sorununun ekonomik kalkınma ve sanayileşme ile ortadan 
kalkacağını varsaymıştır.

1.2. Piatlarda Gelişmeler

Planlı döneme geçişten bu yana fiyatlardaki 
gelişmeleri aşağıdaki tabloda çeşitli fiat endeksleriyle 
mukayeseli olarak görmekteyiz.

Tablo (5) Fiat Endeksleri (1963-100)

kıllar
Toptan 
eşya 
end.

Zincir.$ 
değişme.

Ankara
geç.
end.

Zincir.56 
değiş.

İstan. 
geç. Zin. 
end. io değ.

Ücr.
geç.
end.

1963 100.0 - 100.0 100.0 - 100.0
1964 101.2 1.2 100.8 0.8 100.2 0.2 102.2
1965 109.4 8.1 107.6 6.7 104.8 4.6 108.4
1966 114.7 4.8 113.5 5.5 113.6 8.4 113.1
1967 123.4 7 .5 120.6 6.3 129.6 14.1 120.0
1968 127.3 3.2 125.6 4.1 137.6 6.2 125.0
1969 136.5 7.2 132.7 5.7 144.2 4.8 131.2
1970 145.7 6.7 148.3 11.8 155.6 7.9 143.3
1971 168.9 15 .9 180.7 21.8 185.2 19.0 147.8
1972 199.3 18.0 208,3 15.3 213.7 15.4 190.1
1973 240.1 20.5 241.2 15.8 243.6 14.0 217.3
1974 311.8 29.9 278.4 15.4 301.8 23.9 268.4
1975 343.2 10.1 331.4 19.0 365.8 21.2 326.6
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Birinci BYK planı döneminde fiat artışları olduk
ça istikrarlı bir seyir izlemiş İkinci Beşyıllık Kalkınma 
Planı döneminde ise fiyatlardaki artışlar 1971 yılına kadar 
istikrarını korumuştur. Ancak 1971 yılından itibaren fiyat 
artışları hızlanırı aktadır. Bunun nedeni, 1970 yılı devalüas
yonunun maliyetler üzerinde yaptığı baskıdır. Fiyat artış
larındaki bu hızlanma devalüasyonla başlayan baskı sonucu 
olduğu gibi aynı dönemde bütçe ve para politikası, tarım 
sektörü (1973) hasılasının düşmesi; dış ekonomilerdeki geliş
meler de eklenince özellikle 1970 yılından itibaren yüksel
meye başlamıştır.

Fiyatlardaki gelişmeler incelenirken tüm mali 
ve ekonomik gelişmelerin ve hatta dış ekonomik gelişmelerin 
birlikte incelenmesi gerekmektedir. Ancak komisyonumuzun 
ana konusu içinde bu detaya girişileraeden buraya kadarki 
gelişmelerle yetinilmiştir.

1.3. Ücretlerde Gelişmeler

Memleketimizde ücretlerin gelişmesini; Sosyal Si
gortalar Kurumunun ücret istatistikleri ile imalat sanayi 
anketlerinden elde edilen ücret istatistiklerinden izler 
durumdayız. Sosyal Sigortalar Kurumunca yayınlanan ücret 
istatistikleri; primlere esas olan işçi ücretleri, iş akdine 
göre sigortalıya ödenen günlük haftalık veya aylık esas 
ücretlerden başka kıdem, devam ve istihsale bağlı primler, 
fazla mesai ücretleri gibi ödemeleri (brüt olarak) ihtiva 
etmektedir. Aynî menfaatlerle kanuni ikramiyeler, doğum ve



ölüm yardımları çocuk zamları gibi sosyal maksatlarla öde

nen paralar ile azami günlük üretim üstündeki ücretler prim 

matrahina dahil değildir. Ayrıca sigortalı işçi ücretleri 

ortalaması; yüksek ve düşük ücretli işçi gruplarını da kap

sayacak biçimde yaygınlaştırılması nedeniyle dalgalanmalar 

göstermesi ve işçi sayılmayacak bazı gelir gruplarının sigor

ta kapsamına dahil edilmiş olmaları nedeniyle yanıltıcı 

sonuca da götürebilir.

Tablo (6) da 1963 ten bu yana Sosyal Sigortalar 

kapsamına giren işçilerin cari ortalama ücretleri görülmek

tedir. 1963 yılı hem planlı dönemin başlangıcı ve aynı zaman

da toplu işsözleşmeleri düzenine geçiş yılıdır. Tabloda üc

retler kamu ve özel kesim olarakta gösterilmiştir.

Tablo (6) Sosyal Sigortalara Bağlı İşyerlerinde İşçi Ücretleri

Yıllar
( D

Ortalama sigor. 
tali ücretler. 

Kamu 
( 2 )

Endeks
(Kamu)

(3)

Ortalama 
sigortalı ücr. 

(özel)
(4)

Endeks 
(Özel) 

(5)

1963 17.4 100.0 18.3 100.0
1964 19.4 115.5 19^6 107.1

1965 22.1 127.0 21.2 115.8
1966 24.9 143.1 22.6 123.5
1967 28.0 160.9 24.4 133.3
1.968 31.1 178.7 26.2 143.2

1969 34.2 196.5 30.8 168.3
1970 38.7 222.4 33.0 180.3

1971 44.4 255.2 36.3 198.4

1972 48.7 279.9 41.4 226.2

1973 61.3 333.9 50.9 278.5
1974 76.8 441.4 63.5 347.1

-İ21L_ ..96.3 565.1 78.7 ..,.«0.3
Kavaak : Sosyal Sigortalar Kurumu



Devlet Planlama Teşkilatının ve DİE ile yapılmış 
olan "imalat sanayi anketlerinden ücret artışları ile verim
lilik ve maliyet karşılaştırmaları da çıkarılabilmektedir- 
Söz konusu anketler aslında ücret artışlarının devamlı olarak 
emeğin verimliliği altında kaldığını göstermektedir. Toplu 
işsözleşmelerinin oldukça yaygın olduğu dönemde ücretlerle 
verimlilik arasındaki bu ilişki oldukça ilginçtir. Çünkü 
bu dönemde işverenler toplu pazarlığın getirdiği ücret artış
larından yakınmışlardır.

İmalat sanayii anketlerinden 1965 ve 1973 yılları 
arasında işçiliğin üretim maliyeti içindeki payı ile ücret
lerin katma değer içindeki paylarının hemen hiç değişmediği- 
de çıkarılabilmektedir. Üretim içinde değişikliğin 
payı İo 11.3 ile $ 12.1 arasında değişmesi ve katma değer için
deki payında $ 23 ü ile $ 24.2 arasında değişmektedir. Bu 
oranların aslında ücret artışlarının maliyet ve fiyat artış
larında önemli bir etken olmadığını göstermektedir. Tablo (7) 
de söz konusu değişmeler görülmektedir.

Tablo (7) Ücretlerin Üretim Maliyeti ve Katma Değer
İçindeki Payları

Yıllar
Ücretlerin katma değer 
içindeki $ payı

Ücretlerin Üretim
içindeki ^pa.yı

1965 23.1. 11.3
1966 23.3 11.4
1967 21.4 11.4
1968 20.9 11.6
1969 21.0 11.9
1970 21.3 13.3
1971 22.7 12.1
1972 24.2 14.3
1973 21.5 10.8
Kaynak : imalat Sanayi Anketleri.



Maaşlarla ilgili elimizde veri kaynağı olmadığı için bu
rada maaşlarla ilgili bilgi verememekteyiz. Asgari ücretler 
konusuna ise kısaca değinmekte yarar görmekteyiz.

Bnaz (asgari) ücretlerin saptanmasında temel amaç, 
vasıfsız bir işçinin ortalama ücretinin, ekonomik nedenlerle 
sosyal yönden kabul edilemez bir düzeye inmesini önlemektir. 
Yasal enaz (asgari) ücretler 1967 yılma kadar mahalli komis
yonlarca ve 1967 'den sonra ise Çalışma Bakanlığına bağlı 
bu komisyon tarafından bütün ülke için merkezi kademede sap
tanmaktadır. Yasal asgari ücretlerin seviyesi, saptamanın 
yapıldığı yere, işkoluna, işyerinde sosyal yardım yapılıp 
yapılmamasına göre değişmektedir. Ayrıca çocuk ve yetişkin 
işçiler içinde farklı asgari ücret saptanmaktadır.

Yasal enaz (asgari) ücretler, kamu kesiminde uygulanmak
la beraber, özel kesimdeki daha dar bir alanda tatbik edilmek
tedir. 1963 yılından sonra kısmen toplu iş sözleşmeleriyle 
saptanmaya başlanan ücretler ile yasal asgari ücretler karşı
lıklı olarak birbirlerini etkilemişlerdir. Bir yandan, enaz 
(asgari) ücretlerin saptandığı yerlerde ve işkollarında yapı
lan toplu pazarlıklarda yasal enaz (asgari) ücret düzeyleri 
sendikaların ücret taleplerinin başlıca dayanağını olmuş; 
diğer yandan toplu iş sözleşmeleriyle fiili asgari ücret 
seviyelerinde beliren yükselmeler asgari ücret komisyonlarının 
bu konudaki kıstaslarını, işçi lehine daha geniş tulanalarına 
neden olmuştur.



Tablo (8) Cari Ortalama İşçi Ücretleri ve Asgari Ücretleri

Cari ortalama Endeks Asgari ücr. Endeks 4/2
Yıllar sig.işçi.ücr. (küm) yıllık ort. (Küm)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1963 17.91 100.0 8.91 49.7
1964 19.50 108.9 9.34 104.8 47.9
1965 21.64 120.8 9.70 108.9 44.8
1966 23.28 130.0 10.72 120*3 46.1
1967 25.83 144.2 10.79 121.1 41.8
1968 28.22 157.4 11.20 125.7 39.7
1969 32.13 179.4 17.67 198.3 54.9
1970 35.12 196.1 17.67 198.3 50.0
1971 39.32 219.5 17.67 198.3 44.9
1972 43.07 240.5 ■ 23.30 261.5 54.2
1973 54.41 303.8 40.00 448.9 73.5
1974 68.29 381.3 40.00 448.9 58.6
1975 85.55 477.7 40.00 448.9 46.7

Sosyal Sigortalara tabi işçilerin ücretleriyle 
enaz (asgari) ücret artışlarına bakıldığında aynı oranda 
bir artış varmış gibi görülmekle beraber, aslında asgari 
ücretler sosyal sigortalılar ücretinin yarısı dolayındadır.

Asgari ücretlerin guruplara göre saptanması 
1974 yılından itibaren kalkmıştır. Böylece bölgelere göre 
ücret uygulamalarında farklılık ortadan kalkmış bulunmak
tadır. Asgari ücret komisyonu, asgari ücretleri son olarak 
1.6.1975 tarihinde 60 TL. olarak saptanmıştır.

2. Ücret-Fiyat-Gelir Dağılımı İstihdam İlişkileri.

İstihdam sorunu, demografik yapı ile ekonomik faa
liyetlerin yarattığı yetersiz işgücü talebi arasındaki 
bağıntıdan doğmaktadır. Ülkemizde diğer üretim faktörlerine



göre işgücünün çok olması nedeniyle kısa süre içinde tam 
istihdama ulaşmak, en önemli sosyal hedef olmaktadır» Ayrıca, 
istihdam seviyesinin arttırılması diğer sosyal amaçların 
gerçekleştirilmesi açısından da zorunludur. Tam istihdam 
politikasının genel ekonomik politika ile sıkı bir biçimde 
organik bağlantı içinde olmasının yanısıra işgücü piyasasının 
örgütleşmesi gibi sosyal yönleri de vardır. Tam istihdamın 
gerçek hedefi, üretimi vemilli geliri arttırmak ve hayat 
seviyesinin yükselmesine ve sosyal koşulların iyileşmesine 
yardım etmektir.

Ülkemizin ikili yapısı (gecikmiş bir geleneksel 
sektör ve yavaş gelişen modern sektör) istihdam sorununun çö
zümünde sadece işgücününün yıllık artışını dahi emecek durum
da değildir. Kaldı ki, ekonomik ve sosyal değişmeden ötürü 
yeni işler arama durumunda olanlara da iş sağlamak zorunluğu 
bulunmaktadır. Bu nedenle de, istihdam sorununun çözümünde 
sermaye ve toprağın en iyi biçimde kullanımı ve teknoloji 
seçimi önem kazanmaktadır. 0 durum, üretiminin maksimize edil
mesinde sınırlı kaynakların veriminin de maksimize edilmesini 
gerekli kılmaktadır.

İstihdam, üretim prosesine katılan faal nüfus ola
rak tanımlanabilir. Ülkemizde imalât sanayinde İ° 70 ve (+) 
kapasite ile çalışan firmaların toplara firmalar içindeki 
oranı son üç yıl ortalaması (1972-73-74) f 66.4 tür.(Tablo 9)



Tablo (9) İmalat sanayiinde $ 70 ve (*) kapasite ile çalışan
firmaların toplam firmalar içindeki oranı (yüzde)

YILLAR 
1972 yı.3. 
ve 4.üç ay. 

Sektörler ort.
(D (2)

1973 yı. 
2.3.4.üç 
ayl.ort. 
(3)

1. 1974 yılı 
1.2.3.4.üç 
aylık ort. 

(4)

son üç yıl. 
ortal anası 

(5)
20 -Gıda 58 62.5 67 62.5
21- İçki 62 72.2 70.7 68.3
22- Tütün - - - -
23- Dokuma 79.5 76.7 75.6 77.3
24- Giyim kundura 5 2 78.1 43 57.7
25- Ağaç Mamül. 38.5 S2. 5 53.7 42.2
26- Mobilya 38.5 19.1 23 26.8
27- Kağıt 85 66.5 89.5 80.3
28- Matbaa 34.5 62.7 70.7 60
29- Deri-kürk 54.4 66.5 70.2 63.7
30- Kauçuk-lastik 66 52 88.2 68.7
31-Kimya 53 60.7 67 60.2
32- Petrol-kömür 69 83.7 84 79.0
33- Metal ga.mad. 4 50.4 74 42.8
34- Met.An.san. 44 42.8 63 50.0
35- Mad.eşy.san. 54 55.5 63.5 57.6
3 6-M ak.s an ay i i 45.1 69.3 55.5 56.6
37- Elekt.san. 38 65.6 64.2 60.0
38- Taş.araç san. 54 69.2 65 62.7
39- Diğer İmalat - 73.2 31.2 52.0

TOPLAM : İMA. SAN. 61 66.5 71 66.4
Kaynak:DPT - İPD Ekonomi'de beklenen durum ve eğilimler

araştırması.

Bu durumda göstermektedir ki yeni yatırım gerekmeden de 
istihdamı arttırmak olasılığı bulunmaktadır. Ancak artışın 
sağlanmamasının nedenlerinden birisi ve en etkini de, "opti
mum kâr" düşüncesidir. Ayrıca zorunlu olmadığı halde bazı



sektörlerde çok ileri modern teknolojelerin ithali ve ithal 
edilen tekniklerin değiştirilmeden uygulaması, sermaye 
işgücü oranının düşük tutulması ve daha fazla istihdam yara
tılması olanağını sınırlamaktadır.

2.1. İstihdam-Gelir Dağılımı İlişkileri

Düşük istihdam seviyesindeki bir ekonomide gelir 
dağılımını etkileyecek en önemli faktörlerden birisi de, 
istihdam seviyesinin hızla arttırılması, işsizliğin yok edil
mesi ve tam istihdama ulaşılmasıdır. Bu durumda hiç olmazsa 
işgücünün bütün bireylerinin en azından mevzuata dayalı bir 
asgari ücretle çalışmaları söz konusudur. Gelir dağılımında 
işsizlik devam ettiği sürece bir düzeltmenin sağlanması 
olanaksızdır. Başka bir anlatımla, modernleşme ve işgücü 
talep ve arzından dengenin sağlanması, emeğin üretimden aldı
ğı payın arttırılması ile olanak içindedir.

İşsizlik, tarım kesiminde, örgütleşmemiş küçük 
üretim birimlerinde, esnaf ve sanatkârlarda gelir grupları
nın büsbütün düşük olmasına neden olmaktadır.

Ülkemizde emeği ile geçinenler arasında, modern 
sektörle organize olmamış geleneksel sektör arasında büyük 
gelir farklılığı geleneksel sektörden henüz modern sektörde 
çalışmaya hazır olmayan işgücünün kentlere akımında etken 
bir faktör olur.



Ayrıca üretim içinde de emeğin ücret artışları 
ile payının yükselmesinin bölümüşümü işçiler lehine çevir
mede sınırlıdır. Bölüşümde ücretler ile ücretlerin payı 
arasındaki ilişkilerden kâr oranı ile kâr arasındaki organik 
ilişki daha kuvvetlidir. İmalat sanayinde 1963-1967 dönemin
de ücretlerde görülen artış, aslında ilk toplu sözleşme 
uygulamasına geçişte doğal olarak rastlanan artıştır. Yapı
lan araştırmalarda göstermiştir ki toplu sözleşmelerle sağ
lanan cari ücret artışlarına karşın imalat sanayiinde bölü
şüm işgücü lehine değişmemiş ve giderek artan işsizlik gelir 
dağılımının daha da bozulmasına neden olmuştur.

Bilindiği üzere milli gelir; belli bir süre (ge
nellikle bir yıl içinde) bir milli ekonomide, mal ve hizmet
lerin üretiminden hasıl olan faktör gelirlerinin toplam 
nakti değeridir. Bir yıl içinde yaratılan gelir; Kâr, maaş 
ve ücretler, kira ve faiz adı altında üretim faktörleri 
arasında paylaşılmaktadır. Ücret işçi bakımından üretime 
kattığı emeğin karşılığı aldığı pay iş veren bakımından 
ise bir maliyet unsurudur.

Üretime emekleriyle katılan grubun kalma değer
den aldıkları ücret ve maaşların artışı; işgücü veriminin 
artması, milli gelirin artması, örgütleşme, sendikaların 
pazarlık güçlerinin etkenliği ile olmaktadır.

Türkiye gibi, planlı!kâlkınna sürecinde bulunan 
ülkelerde ücret devletin elinde hem adıl gelir dağılımı, 
hem emeğin korunmasivveççalışma koşullarının düzenlenmesinde



bir araçtır. Bugün sanayii toplumlarında toplu sözleşme 
sistemi işverenleri ve işçileri ilgilendiren bir kurum ol
maktan da çıkmıştır. Bu konuda çeşitli politikalar gelişti
rilmekte ve toplu pazarlığın ulusal ekonominin bazı temel ge
reksinmelerini de dikkate alarak işletilmesine çalışılmakta
dır. Bu alanda geliştirilen politikalardan biri de "Milli 
Gelirler Politikası" olarak bilinen veenflasyonu, aşırı iş
sizlik halini ve gelir dağılımındaki aksaklıkları bir arada 
gidermeyi öngören yöntemlerdir. Batı ülkelerinde geliştiri
len bu yöntemler gelişmekte olan ekonomilerde ve ülkemiz 
kuşulları bakımından daha da önem arzetmektedir.

Bir ülkede ulusal ekonomi politikası bakımından 
fiyat istikrarı ve düşük işsizlik oranı hedefi dışında diğer 
makro ekonomik hedefler; yüksek bir gelişmehızını gerçekleş
tirmek, dengeli bir ödemeler dengesi kurmak ve devam ettir
mek, düşük gelir dilimlerinde bulunanları daha adil gelir 
dağılımı politikası izleyerek yaşama seviyelerini yükselt
mek, emek piyasasında gerekli mobiliteyi sağlamak, emek 
piyasasındaki yapısal bozuklukları ortadan kaldırmak olmak
tadır.

Ücret-gelir dağılımı, arasındaki ilişkiler veri 
yetersizliği nedeniyle sadece Sosyal Sigortaya tabi işçile
rin ücretlerinden yararlanılarak yapılabilmiştir. Sosyal 
Sigortalara bağlı olarak çalışanların iktisaden faal nüfus 
oranı İ» 12.69 dur. Kk. Tablo (13) de iktisaden faal nüfus 
başına milli gelir, tarım ve tarım dışında çalışanlar başı
na milli gelir sigortalı yıllık ortalama ücretleri sigortalı 
sayısındaki değişmeler ve toplu sözleşmelerle kapsanan işçi 
sayısındaki dalgalanmalar gösterilmektedir.
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Ek. Tablo (14) de ise çalışan gruplar itibariyle 
ve cari fiyatlarla kişi başına gelir endeksleriyle sigortalı 
işçilerin cari ve reel olarak günlük ortalama ücretlerine 
yer verilmiştir. Ücretlerin reele çevrilmesinde İstanbul 
ücretliler geçinme endeksi ileTicaret Bakanlığının Ankara 
ve İstanbul Geçirme Endeks ortalaması kullanılmıştır. 1)

Ek. Tablo (13) de görüldüğü üzere 1963 te iktisa- 
den faal nüfus başına Milli Gelir veortalama sigortalı ücre
ti arasındaki oran (sütun 13) 1.36'dan 1965 yılında 1.48'e 
ve yine 1969 da 1.41'e yükselmiştir. Bu gelişim 1964 yılında 
436.762 kişiyi ve 1968'de 418.297 kişiyi kapsamına alan toplu 
sözleşmelerin getirdiği ücret artışına bağlamak gerekir.
Düşme eğilimi, milli gelirin genel gelişimi içinde sigortalı 
işçilerin dönem başındaki paylarını koruyamadıkları anlamın
dadır. Aynı analiz tarım dışı çalışanların başına milli gelir 
ile alınarak yapıldığında; sigortalı ücretlerin dönem başın
daki 0.43'lük oranlarının 1970'e kadar küçük miktarlarda 
artmış olmasına karşın bu yıldan itibaren bu oran düşme eği
limine girmiş ve 1974'de 0.45'e inniştir. Aynı dönemde, si
gortalı çalışanlara oranı dalgalanmakla birlikte dönem so
nunda daha yüksek bir düzeye erişmiştir. Çalışan başına cari 
fiatlarla milli gelir endeksi devamalı bir artış göstererek 
özellikle 1970'den sonra hızla yükselmiştir. (1970 ile 159.2 
ve 1975'te 543.3)b« durumu iyi geçen mahsul yıllarıyla açık- 
lıyabiliriz.

Tarım dışında çalışanlar başına gelir endeksi 
ilk yıllardaki orana kıyasen 1971'de bir sıçrama ile 176.7 
ve 1975 yılında 390.6'ya yükselmiştir.



Sigortalı çalışanların ücretlerine bakılırsa, 

cari olarak artışı raütevazi bir düzey izlediği görülür.

Reel ücretlerlebir analiz yapıldığında ise ortalama sigor

talı ücretler endeksinin 1970 yılma kadar 1968 yılı seviye

sini koruduğu bu yıldan sonra 1970'de düşme eğilimine girdi

ği anlaşılmaktadır. Ek (tablo 14) ve sütun (7) aynı durum 

Ankara-İstanbul Geçinme endeksleriyle yapılan analizlerde 

de görülmektedir. Ek (Tablo 14) sütun (11)

Ücretlerdeki 1972'de görülen düşme eğilimi daha 

sonra özellikle 1973 yılından sonra artış göstermiş ve bu 

artış son yıllarda geçinme endeksinde görülen artıştan 

daha fazla olmuştur.

Ücretlerdeki gelişmeleri "İmalat Sanayi Anket

lerimden, elde edilen bilgilerle de izlemek olanak içinde

dir. (Tablo 15)



Tablo(15) -İmalat Sanayiinde Çalışan İşçi Başına Yıllık 
Ortalama Ücret ve Ortalama Fatma Değerdeki 
Gelişmeler (cari ücretler)

a) Ücretler

Yıllar
Ortalama 

Yıllık ücret Endeks
Zincirleme

Endeks

1965 7960 100.0 0 0
1966 9490 119.2 119.2 + 19.2
1967 106 50 133.7 112.2 . + 12.2
1968 11720 147.2 110.0 + 10.0
1969 12940 162.6 110.4 + 10.4
1970 16920 212.6 1 30.7 + 30.7
1971 18470 232.0 109.2 + 9.2
1972 20310 25S.2 109.0 + 9.9
1973 24330 305.7 119.8 + 19.9
b) Verimlilik

1965 4 6.515 100.0 0 + 0
1966 48.449 104.2 104.2 + 4.2
1967 63.12? 135.7 130.3 + 30.3
1968 69.857 190.? 110.6 + 10.6
1969 77.098 165.7 110.4 t- 10.4
1970 100.557 216.2 130.4 + 30.4
1971 105.834 227.5 105.2 + 5.2
1972 112.112 241.0 105.9 + 4.9
1973 148.736 319.8 132.7 + 32.7

Kaynak : İmalat Sanayii Anketleri.

Tablolardan da görülmektedir ki, gerek cari ve 

gerek reel ücretler ve verimliliklerde yakın bir ilişki ile 

birlikte ücret artışları sürekli olarak emeğin verimliliği 

altında kalmaktadır. Aslında Toplu İş Sözleşmelerinin olduk

ça yaygın olduğu bu dönemde ücretlerle verimlilik arasında

ki bu ilişki oldukça ilginçtir. Çünkü aynı dönemde toplu 

iş sözleşmeleri ile sağlanan ücret artışlarından işveren

ler çok yakınmışlardır.



Bir diğer bölümde değinmiş olduğumuz üzere aslın
da işçi ücretlerinin üretim maliyeti içindeki paylarının ve 
katma değer içindeki paylarının hemen hiç değişmediğidir. 
Devlet İstatistik TCnstitüsü İmalat Sanayii Anketlerinin 
verdiği bu sonuçlar aslında ücret artışlarının işverenlerin 
iddiaları kadar önemli bir etkisi olmadığını ortaya koymak
tadır.

Yukarıdaki diğer bölümlerdeki gözlemlere ve üc
ret kazançlarının milli gelir içindeki payında oluşan değiş
melere burada tekrar kısaca dönmekte yarar olabilir. Tab
lo (16) da ücret kazanaçlarının gayri safi yurt içi hasıla 
içindeki oranı 1963 ile 1975 yılları arasındaki $ 64 oranın
da artarken ücretlilerin iktisaden faal nüfus içindeki 
oranı $ 111.0 artmıştır. Bunun anlamı, ücretlilerin toplam 
aktif nüfus içindeki payı artmış buna karşılık GSyİH için
den bu sınıfın aldığı pay dahaaz artmış olduğudur bu oran, 
yukarıda bölümlerde değindiğimiz ücret dışındaki gelir grup
larının ücret gelirlerinin çok üstünde geliştiğini göster
mektedir.

Tablo (16) Memur ve Sigortalı İşçilerin Aktif Nüfusa ve 
Ücret Kazançlarının GSYİH"ya Oranı $ Olarak.

Yıllar
Ücretlerin 
GSYİH’ya oranı

Artış
İND.

Memur ve sig.üc. 
iktis.faal nüf.ora.

Artış
İND.

1963 11.7 100 7.9 100
1967 15.7 134 10.9 137
1971 18.7 155 13.8 175
1974 19.2 164 16.7 211
Not : Ücretler içinde memur kazançları da bulunmaktadır.



Buraya kadar yapılan çalışmaların sonuçları 
kısaca özetlenecek olursa; ücretlerin milli gelirden aldık
ları pay diğer gelir gruplarına oranla oldukça düşük bir 
düzeyde bulunduğu ve adı geçen payın, üretime kattığı emeği
nin verimliliğinin de altında bir seyir izlediği, geliri
nin artışı ancak enflasyonla üretimden koparabildiği bir 
htşse olduğu onunda ancak fiyat artışlarını izlediği sonucu
nu verdiği belirtilebilinir.

2.2. Vergi Yükü Dağılımı

Ücretli ve maaşlılar ile ticari kazanç elde eden
ler ve serbest meslek sahipleri ödediği gelir vergisinin kar
şılaştırılmasında, 1970 yılında ticari kazanç elde eden bir 
kişinin ödediği gelir vergisi, emeği ile geçinen bir kişinin 
ödediğinin 3.7 katıdır. Ancak buiki grubun arasında ki fark 
bu oranın üzerinde olduğu söylenebilir. 1973 yılında ücret
lilerle, mâaşlılarm kişi başına gelir vergileri hızlı arta
rak bu oran 2'ye düşmüştür. Böylece vergi yükü dağılımında 
emeği ile geçinenler aleyhine göreli olarak bozulmaktadır.

Tablo (17) Sosyal Gruplar itibariyle Kişi Başına Gelir Ver-
gisi Tahakkuku (1970-1973)

Yıllar TU
Sosyal Gruplar 1970 1971 1972 1973
Yıllık beyanname verenler 4.203 4765 6459 7265
Ticari Kazanç elde edenler 4.174 471 2 7065 7780
Serbest meslek erbabı 6.448 8084 6790 7289
Ücretliler, maaşlılar 1.122 L906 2306 3778
(1) Genel bütçeye giren kuruluşların gelir vergisi kesinti

leri hariç
Kaynak : Maliye Bakanlığı, Bütçe Gelirleri Yıllığı 1973-

1974'den yararlanılarak Dd.Gürel tarafından hesap
lanmıştır.



Ayrıca vergi cezalarını bağışlayan yasalardan üc
retli ve maaşlıların yararlanma olasılığıda yoktur. Ücretli 
ve maaşlıların ücret ve maaşlarının ve vergilerinin tahakku
ku ile ödenmesi aynı anda olur, Diğer gruplarda ise bu iki 
işlem ayrı zamanda olduğundan genellikle tahsilâlarda çeşit
li nedenlerle aksamalar olmaktadır. Bu durumda sosyal grup
lar arasında gerek vergi yükünün dağılımında gerek mali çeza- 
ların affında eşitsizlik ortaya çıkarmaktadır. 7)

2.3. Ücret-İstihdam İlişkileri,

İstihdam teorilerinin esaslarından birisi de 
"ücret politikasıdır." Ancak, ücretler istihdamı etkileyen 
tek faktör değildir. 1963-1976 dönemi içinde üretimi etkili- 
yen diğer faktörlerdeki önemli değişmelerin sonuçlarını, 
istihdam-ücret-fiyat ilişkileri ile açıklama yolundaki yak
laşım 1970'lerden sonra, işsizliğin nedeninin toplu sözleş
melerle artan cari ücretler olduğu görüşünde birleşmiştir. 
Oyaa ki, bu dönem içinde sanayicinin asıl sorunu, kaynak 
yetersizliği enerji kıtlığı, hammadde ve üretiminin diğer mo
dem girdilerinde görülen hızlı ve istikrarsız fiyat artış
ları ve ekonominin dışa bağımlılık oranının artışının yarat
tığı 4ar boğazdan ileri gelmektedir. Bu nedenle konuya sınır
lı bir bakış âçiBindan, sadece cari ücretlerdeki artışlara 
bağlayarak yaklaşmak istihdam sorununun çözümünü kısır dön
güye sokmak olur.



Sendikaların ücretleri yukarıya doğru itici rolü esas 
kabul edildiğinde, bunun istihdam üzerindeki etkilerini 
ekonomilerin gelişmişlik derecelerine göre de incelemek 
gerekmektedir.

Bilindiği üzere toplu pazarlık sisteminin işleyişi ve 
sendikal hareketler sonucunda artan emek masrafları karşısın
da işletmeden verimlilik artışı sağlanması ekonomik bakımdan 
tercih edilen bir durumdur. Böyle bir ortamda müteşebbisin, 
emek maliyetlerindeki artışı fiyatlara yansıtmasına veya 
kardan fedakarlık etmesine gerek kalmamaktadır. Artan verim
lilik ücret artışını karşılamakta ve istihdamda gerileme 
söz konusu olmamaktadır.

Ancak verimlilikte artış sağlanamaması, ya da verimlilik
teki artış hadlerinin en üst düzeye varmış olması halinde üc
ret artışlarının maliyetlere ve dolayısıyla fiyatlara yansı
ması söz konusu olabilir. Bu durum maliyet enflasyonu şeklin
de ekonomiye intikal edebilir.

Bu durumda nominal ücretler arttığı halde reel ücretler
de artış sağlanmamakta ve toplu sözleşme düzenine rağmen 
emek sahibinin reel gelirlerinde değişme olmamaktadır. Müte
şebbisin artan emek maliyetlerini fiyatlara yansıtması ola
nağının bulunduğu durumlarda teknoloji seçiminde herhangi 
bir değişiklik yapılmasına gerek kalmamaktadır. D.t.E. 
verilerinden yararlanılarak yapılan karşılaştırma da göster
mektedir ki, cari ücret artışları ile istihdam artışları ara
sında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır, (tablo 18)



Tablo (18) İsti’ndam-Cari Ücretler
(1963-100)

. İstihdam Çalışan başına (2) 
Sektörler_______________________ _______ yıllık ücret (cari)
20- Gıda maddeleri 152 393
21- İçki 768 406
22- Tütün 274 150
23- Dokuma 151 404
24- Kundura, diğer giyecek vb. 1081 387
25- Ağaç ve mantar mamulları 320 311
26- Mobilya ve mefruşat 126 192
27- Kağıt ve kağıttan mamul eşya 655 342
28- Matbaacılık, yayın vb. 203 264
29- Kürk ve deri mamulleri 148 226
30- Kauçuk mamulleri 187 500
31- Kimya 286 360
32- Petrol ve kömür mamulleri 9077 919
33- Metalden gayri madenler 237 366
34- Metal ana sanayii 739 342
35- Madeni eşya imali 269 326
36- Makina imali 681 299
37- Elektrik makinaları 349 353
38- Taşıt araçları ve malzemesi 984 346
39- Muhtelif imalat 652 310
Kaynak : D.I.E. Türkiye İstatistik yıllığı S.207-211-

214-217.



2.4 .  Ücret-piyat  İ l i şki ler i ,

Ücret- i ' iyat  i l i şki ler i  konusunda toplu sözleşme

ler le  car ı  ücret lerde yapı lan art ı ş lar ın  ülkemizde enf lasyo

na neden olduğu görüşü önce toplu sözleşmeler in i lk  uygula

ma yı l ı  o lan 1064 yı l ında reel  ücret lerde görülen,  7 .16 

oranında art ı ş  karş ı s ında,  bu s i s teme karş ı  göster i len bir  

tepki  o larak gelmişt ir ,  ( tablo  19)

Tablo  (19)  S igorta l ı  Ortalama Cari  ücret ler  ve  Reel  Ücret ler  
_____________ 1958-1975)__________________ _____________________________

Cari Ls  tan. . Reel
ort . üc . s i  g .
s ig . i ş . geç . Yı l . i şç . Re. Yı l ort .

Yı l lar  üc . Rnd. end. art . ücr . üc .end. art . art .
( ! ) . .  (2) (3) (4) P) (6) (7) ( 8 ) (9)

1958 10.90 10O.0 100.0 lo .oo 100.00
1959 13.28 121.8 1?3.1 23.1 10.79 98.99 1.0 _
1960 14.45 132.5 131.2 8.1 11.01 101.00 2.01 _

1961 15.59 143.0 136.7 5.5 11.40 104.58 3.58 _

196? 16.48 15i  .0 142.8 6 11.54 105.87 1.29 —

1963 17.91 164.3 157.1 14.3 11.40 104.58 1.29 _
Toplu Sözleşmeden Sonraki Durum :
1964 19.50 178.8 160.1 -3.0 12.18 11.74 7.16 4.6
1965 21.64 198.5 169.3 9.? 12.78 117.24 5.50
1966 23.28 213.5 176.8 7.5 12.17 120.82 3.58
1967 23.83 263.9 187.6 10.8 13.77 126.33 5.51
1968 28.22 258.8 196.6 9.0 14.39 132.12 5.68
1969 32.13 294.7 204.5 8.0 15.71 144.12 12.11
1970 35.32 324.0 225.8 21.3 15.64 143.49 -0.63
1971 39.32 360.7 266.0 40.2 14.78 135.60 -7.89 4 „  8
1972 43.07 395.1 303.9 37.9 14.17 130.00 -5.60
1973 54.41 499.2 343.5 39.6 15.84 145.32 15.32
1974 68.26 626.2 419.3 75.8 16.23 149.36 4.04 7.3
1975 85.55 784.8 512.6 93.3 16.69 153.12 3.76

Kaynak :  SSK İs tat i s t ik  y ı l l ık lar ında hesaplanmışt ır .



Tablonun incelenmesinde de görüleceği gibi aslın

da reel ücretlerdeki bu artış 1965 yılından sonra büyük bir 

düşüş göstermiş 1970-1972 döneminde reel ücretlerde artış 

değil fi Of63- $ 5,60 arasında bir azalış söz konusudur,

İstanbul ücretliler geçinme endeksinde 1958 deva

lüasyonundan toplu sözleşme düzeyine geçene kadar olan devre

de ortalama yüzde 11,42 artmış 1963-1969 devresinde ise üc

retliler geçinme endeksi ortalama yüzde 15.66 artmıştır.

Demek ki geçinme endeksindeki artışı, ücretler 

1958-1963 devresinde hiç takip edememiştir. Reel ücret artı

şı tabloda görüldüğü gibi olmamıştır. 1963-1969 devresinde 

ise ücretliler geçinme endeksi ortalama yüzde 6,9 artmış 

buna karşılık reel ücretler ortalama yüzde 6.6 artmıştır.

1970 yılından sonra ise ücretliler geçinme endeksi yüzde 

33,1 artmış, reel ücretlerde de ise yüzde - 4.8 lik bir düş

me olmuştur. Bu da toplu sözleşme düzeyine geçtikten sonra 

ücretlerin fiyat artışlarını uzaktan takip edebildiğini gös

termektedir.

Bu durumda göstermektedir ki; enflasyonu yalnız

ca toplu sözleşme sistemine dayandırmak en azından noksan 

bir değerlendirme olur. Enflasyona bilindiği üzere çok 

değişik etkenler neden olmaktadır. Artan kâr marjları, aşırı 

iç finansman, bazı kesimlerde düşük ve hatta negatif verim

lilik, artan silah ve savunma harcamaları sendikaların neden 

olduğu ücret artışları, sendikalaşmamış kesimlerdeki ücret 

artışları ve yetersiz ya da yanlış bir para ve maliye politi

kası bu nedenler arasında bazılarıdır.
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Ancak yinede enflasyonun sadece para ve maliye 

politikası sonucu doğduğu ve sendikaların bu konuda hiç bir 

rolü olmadığını iddia etmek te yanlıştır. Bu iddianın doğru

luğu genellikle işçisinin tekelleştiği batı sanayi ülkeleri 

için geçer olmaktadır. Ancak bu eğilimin doğması genellikle 

iktisadi daralma devrelerinde olmaktadır. Ayrıca hatırda tutul

ması gereken bir hususta bazen faktör fiyatlar ve mamul fi

yatları, sendikalığın zayıf olduğu yada hiç sendikalaşmamış 

bulunan sanayilerde, sendikacı lığın Jotwe+li olduğu iş kol

larına kıyasen daha çok artabileceğidir.

Bütün bunlara ka: şın sanayi kesiminden işçi ücret

lerindeki artışlara gelen tıpkilerin asıl nedeni sağlıklı 

olmayan sanayi yapısı ve dış ekonomik sınırlamaların üretim

de yarattığı sorunlardır.

Burada toplu sözleşme düzenine geçildikten bu 

yana Ankara ve İstanbul geçinme endeki erinin de görülen 

gelişmelerin incelenmesinde yarar olabilir. (Tablo 20)



Tablo (20) Ankara ve İstanbul Geçinme Endeksleri 1963-100

Yıllar

(1)

Ankara

(2)

park

(3)

İstanbul

(4)

park

(5)

1963 - - İOO -

1964 100.8 0.8 100.2 0.8

1969 107.6 6.8 104.8 4.6

1966 113.5 5.9 113.6 8«8

1967 120.6 7.1 129.6 14,1

1968 125.6 5.0 137.6 8.0

1969 132.7 7.1 144.2 6.6.

1970 148.3 15.6 155.6 11.4

1971 180.7 32.4 185.2 29.6

1972 208.3 27.6 213.7 25.5

1973 241.2 32.9 243.6 29.9

1974 278.4 37.2 301.8 58.2

1975 331.4

Kaynak : Ticaret Bakanlığı

Ankara genellikle hizmetler sektörünün ağır bastı

ğı bir şehirdir. Buna rağmen 1970 devalüasyonuna kadar geçin

me endeksinde yüzde 32.7 artış olmuştur. İstanbul'da ise ima

lat sanayii ağır basmakta burada da geçinme endeksleri 

yüzde 44.2 yükselmiştir. 1970 yılında ise bilindgi gibi deva

lüasyon yapılmıştır. Bunun her iki şehirde etkileri yine 

tabloda görülmektedir.



Devalüasyon yapılıp, paranın değeri yeniden tesbit ed 
edildikten sonra içerde fiyat istikrarını sağlayacak tedbir
lerin alınması da gerekmektedir. pilhassa Tüketimi kısıtlayı
cı tedbirlerin alınması bütün para ayarlamaları ve istikrar 
programlarında başvurulan klasik tedbirlerdir» Devlet 
bu tedbirleri alacak yerde, iktisadi devlet teşebbüslerinin 
mamullerine yüzde 50-100 arasında zamlar yapılmış, emekli 
ve memur maaşlarına yapılan zamlar yürürlüğe konulmuştur.
Konut sektöründe yeni vergilemenin yarattığı durgunluk ne
deniyle piyasaya sürülen para, tüketime kaymış, böylece deva
lüasyonun iç fiyatları artırma etkisi güçlendirilmiştir, pa
ra ayarlaması sonunda kazanılan rekabet gücü korunamamış, 
ihracat teşvik tedbirlerinin idamesi ile kârlı hale gelebil
miştir. Kamu kesiminde yatırımlar finansman zorlukları, 
özel kesimde ise ithal güçlükleri nedeniyle duraklamış, bu 
etkiler sonucu üretimdeki artışlar yavaşlamış ve işsizlik 
artmıştır.

Teoride devalüasyon işçi gelirlerinin aleyhine 
olduğudur. Aslında yukarıdaki tablolar ve hesaplamalar 
devalüasyonunun teorideki bu tesirini destekler durumdadır. 
Kısaca işçi ücretleri devalüasyondan bu yana artan fiyat 
endekslerini ancak takip eder durumda olduğu söylenebilir.
Ancak böyle kesin bir karara varmadan evvel maliyetler 
içinde ücretin payının ağırlığının incelenmesi gereklidir.
Artan fiyatlar karşısında maliyetlerin hacmi, maliyetler 
içinde ücretlerin tesiri nasıl bir seyir takip ettiği deği
şik zamanlarda ve metotla yapılmış olan araştırmalar ortaya 
koymuştur, ücretlerin aslında üretim maliyeti içindeki payı 
düşük olduğu görülmüştür.



1972 yılında DPT'ce yapılan "imalat sanayiinde 
maliyet analizleri" konulu çalışmada, ücretlerin maliyet 
içindeki payı °fi 8-51,6 arasında ve 1963-72 dönemini içeren 
Sevand'ın araştırmasında fi, 3,4-28.1 arasında 1975 yılında 
yapılan Kepenek1 in araştırmasında fio 3,3-26.9 arasında 1976 
yılında yapılan ve 1963-1970-1974 yıllarını içeren Aksoy- 
Baysalın araştırmasında yüzde 4.8-34.0 arasında değişmek
tedir. Bu durumda göstermektedir ki işgücünü diğer girdi ma
liyetlerine oranla daha az önemlidir.

Ayrıca yukarıda değinilen araştırmalar ücret ar
tışlarının fiyat artışlarında etken olmadığını da göstermek
tedir. Başka bir anlatımla üretimde diğer girdiler ve kâr
lardaki artışlar fiyat artışlarının kaynağını oluşturmakta
dır. (Tablo 21)

Tablo (21) Sektörel Fiyat Artışlarının Kaynaklarının 
Ayırımı (fi,)

Sektörler Ücret Girdi Kâr Toplam
20 6,3 80,6 13,1 100
23 10,8 66,3 22,9 100
25 12,1 64,6 23,3 100
27 6,7 57,7 35,6 100
20 6,4 80,7 12,9 100
30 1,8 79,9 1 8 , 3 100
31 11,2 69,0 19,8 100
33 „ 14,7 60,9 24,4 100
34 6,6 78, 5 14,9 100
35 13,8 61,0 25,2 100
36 17,2 73,4 9,4 100
37 12,9 78,6 8,5 100

Kaynak : Aksoy-Baysan (1976)



Konuya kamu ve özel kesim ayırımı açısından yaklaşınca, 

kamu kesiminde toplu sözleşmelerle sağlanan ücret artışları 

özel kesime oranla daha fazladır. Bu da kamunun yapısından 

ileri gelmektedir.

Ayrıca bu durumun bizim gibi, henüz çalışanların tam 

sağlıklı örgütleşmeyi tamamlayamamış emeğin üretimden aldı

ğı payın düşük olduğu ülkelerde, ücret politikası yolu ile 

emeğin korunmasında kamunun önderliği açısından zorunlu 

bir oluşumdur. Kaldıki bu fark dahi ücretlerdeki artışların 

geçinme endekslerindeki artışların altında oluşmaktadır. 

(Tablo 22)

Tablo (22) KAMU VE ÖZEL SEKTÖR SİGORTALI REEL ÜCRETLERİ
Özel kesim Artışın Ort. kamu ke. artış ort.
gerçek ort. kümülativ Yıl. gerç.ort. kümül. yıl.

Yıllar günlük ücr. end. art. gün.art. end. art.
(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) .

1958 11.62 100.0 9.99 100.0
1959 11.38 98.8 10.10 101.1
1960 11.64 100.2 -0.9 10.33 103.4 i 2.16
1961 11.99 103.2 10.60 106.1
1962 11.89 102.3 11.09 111.0
1963 11.66 100.9 11.07 110.8

1964 12.23 105.2 12.11 121.2
1965 12.53 107.8 13.06 130.7
1966 12,76 109.8 İ 4.8 14.08 140.9 i 9.5
1967 13.02 112.0 14.90 149.1
1968 13.38 115.2 15.87 158.9
1969 15.02 129.2 16.75 167.7
1970 14.60 125.6 17.15 184.4
1971 13.65 117.5 16.69 202.8
1972 13.61 117.1 16.03 117.1
1973 14.84 127.7 17.93 127.7
1974 15.15 130.4 İ 2.9 18.33 130.4 İ 14.4
1975 15.36 132.2 19.18 132.2
Kaynak : SSK istatistik yıllıklarında hesaplanmıştır.



Asgari  ücret lerdeki ,  ar t ış  aç ıs ından konuya yaklaş ınca  

görülmektedir  k i  1963 ' ten bu yana orta lama reel  ücret lerde 

°/c 6,6  Ankara  geçinme endeksinde 32 ,  İs tanbul  geçinme endek

s inde /  44  ar tmasına karş ın  reel  asgar i  ücret lerde $  2 ,5  l ik  

b ir  ar t ış  o lmuştur»  (Tablo  23)

Bütün bu nedenler le  özel l ik le  ülkemizde aş ır ı  f iyat  ar 

t ış lar ında ücret  ar t ış lar ını  tek  neden olarak göstermek doğ

ru bir  yaklaş ım deği ldir .  Ayrıca  ça l ışanlar  aç ıs ındaysa  is 

t ihdam seviyesini  düşürücü ve  s ınır layıc ı ,  ça l ışma koşul lar ı 

nı  i şç i - i şveren i l i şki ler ini  bozucu bir  faktör  o larak göster

mek en azından sanayic inin  as ı l  sorununa eği lmemek olur .

Tablo  (23)  Ortalama İşç i  Ücret ler i  ve  Asgari  Ücret ler

car i reel ÜC.
ort . üc . asg .
s ig . yı l . y ı l  • end.  : ree l . re .üc . re .as .

.  76 4/2Yıl lar iş .üc . ort . or t . küm» as .üc . en.kü. end.küm
(D (2) (3) (4) (5) ( 6 ) (7) (8) (9)

1958 10.90 10.90 6 ,53 100.0 $.53 100.0 100.0 59,9
I 959 13.28 10.79 7.00 98.99 5.68 98.99 86,98 52,7
1960 14.45 11.01 7.22 101.00 5 .50 101.00 84.23 49.9
1961 15.59 11.40 7 .59 104.58 5 .52 104.58 84.53 48.7
1962 16.48 11.54 8 ,53 105.87 5 .97 105.87 91.42 51.8
1963 17.91 11.40 8.9i 104 .58 5 .67 104 .58 86.83 49.7
1964 19.50 12.18 9 .34 143.0 5 .83 117.74 89.28 47.9
1965 21.64 12.78 9.70 148.5 5 .73 120.82 87.85 44.8
1966 23.28 13.17 10.72 1  64 .2 9 .18 126.33 140.58 46.1
I 967 25.83 13.77 10.79 165.2 5 .75 132.12 88.06 41.8
1968 28.22 14.39 11.20 171.5 5 .70 144.12 87.29 39.7
1969 32.1? 15 .71 17.67 20Q.3 6 .68 143.49 102.30 54.9
1970 35.12 1  5 .64 17 .67 270.6 7 .82 135.60 119.75 50.0
1971 39.32 14.78 17.67 270.6 6 .64 129.81 101.68 44.9
1972 43.00 14.15 23.30 256.8 9 .67 '129 .11 117.46 54.2

Not  :  Asgarî  Ücret  Ser is i ,  PPT;  1968  ve  Met in  Kuta 1 . ,  ücret ler
( is t .üni . )  1969 'dan 'a l ınmışt ı r .



3. Yurt Dışı İstihdam ;

Kuvvetli bir demografik baskı, kırsal ve kentsel 

yöreler arasında giderek s o sy al- ekonom :i k farklılık, sağlık

sın bir biçimde gelişen sanayi sektörü, hizmetler sektöründe 

istihdamın gereksiz olarak şişmesine ve kırdan-kente oradaıı- 

da ülke dışına işgücüne neden olmaktadır. İstihdam /.incirinin 

bir halkası olan yurt dışı istihdam sorununun, yurt içi is

tihdamla birlikte ele alınarak konuya yaklaşmak ve işgücü 

gönderen ülke ile, işgücü alan ülkelerin, ekonomik, sosyal 

ve demografik yapılarını birlikte değerlendirmek gerekmek

tedir. Bu nedenlede işgücü göhd ermeler in i basit bir iş bulma 

hizmetinin götürülmesi olarak görmek ve sonuçlarının çözü- 

munurte ülke koşulları göre yurt içi plasman sorunlarına yak

laşma methodlar içinde yol aramak olanaksızdır. Ancak, bugü

ne kadar uygulamada yaklaşım bu yolda olmuş yurt dışında 

çalışanlara bir yandan misafir oldukları topluma uyarlılık- 

larını sağlama ve öte yandan yabancılaşmalarını önleme 

amacıyla bazı sosyal hizmetleri sınırlı olanaklar içinde Tür- 

kiyeden misafir ülkeye taşıma biçiminde gelişmiştir. Bu yak

laşım, istihdam sorunu içinde yurt dışı istihdamın geçen 

13 yıllık dönemde ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirilme

sini saptırmış ve konuyu sosyal hizmetler paket projesinin 

sınırlı görüşü içinde bir kısır döngüye itmiştir.

Örneğin Federal Almanya'da 1972-1973 de görülen 

enerji krizi ekonomiyi etkilemiş, fiyatların hızla artmasına 

yurt içi gereksinmenin düşmesine, sanayinin tam kapasite 

ile kullanılmasına, dış ödemeler dengesinin bozulmasına 

istihdam seviyesinin düşmesine neden olmuştur.



Bu dönemde en çok itkilenen yatoncı işçiler ve 
bu arada Almanya'da çalışan işçilerimiz olmuş ve işgücü 
göndermeleri durmuştur. Ancak bu dönem için Alman ekonomisi 
incelendiğinde bir önceki döneme kıyasla ekonomi de bir dur- 
gunluk olmasına rağmen bu durgunluğun yabancı işgücü istih
damına yansımasının beklenmedik bir biçimde görülmesinin 
nedeninin sadece ekonomik olmadığı, sosyo_politik tercih
lerinde etkin bir rol oynadığı rahatlıkla söylenilebilinir.

1974 yılı mart ayından sonra Alman ekonomisinde 
giderek görülen daha da iyileşme sonucu genel işsizlik 
oranında düşme olmasına karşın yabancı işçiler arasındaki 
işsizler arasında göreli de olsa düşme yerine artış olmuş
tur. Bu da göstermektedir ki, yurt dışı istihdamda sadece 
ev sahibi ülkenin ekonomik yapısıda bu sorunun boyutlarını 
çizmeye yetmemektedir.

Konu diğer boyutları ile "IV, Beş yıllık Kalkınma 
planı AET Özel İhtisas Komisyonu" ve "IV. Beş yıllık Kalkın
ma planı Sosyal Güveni İV özel ihtisas Komisyonu" yurt dışın
daki işçilerimizin çocuklarının eğitimi açısından da 
"TV. Beş yıllık Kalkınma planı Eğitim özel ihtisas Komisyo
nun" da ele alındığı için alt komisyonumuzda konunun bu 
yönlerine girilmemiştir.



5. ÖNERİLER

Tarım alanında istihdam-gel ir sorunu konusunda 
alanması gereken tedbirler :

a) Tarım kesiminde de asgari ücretlerin bu kesi
min özelliklerine göre saptanması ,

b) Kamununun ücret politikasında kırsal alandaki 
işyerlerinde önderlik etmesi,

c) Kırsal alanda işgücünün örgütleşmesinin eko
nomik yönden de teşyik edilmesi (kooperatifçilik; sendika
laşma)

d) İş bulma hizmetlerinin üçüncü şahıslar ara
cılığından kurtarılması, işbulma kurumunun, gerçek bir istih
dam kurumu olarak işgücünün mesleki eğitiminide içerecek dü
zeyde kırsal alanda örgütleşmesi;

Ülkemizde düşük istihdamı kullanılamayan bir üre
tim faktörü (kullanılamayan bir üretim kapasitesi) olarak 
nitelendirilebiliriz. Bu kullanılamayan kapasitenin değer
lendirilmesi herşeyden önce bir teknoloji politikası sorunu
dur. Bu nedenle inşaat, ağaçlandırma, toprak ıslahı gibi 
bayındırlık işlerinin planlı bir biçimde genişletilmesi 
j’ojuyla sağlanabilir. Düşük istihdamı, (kullanılmayan üretim 
kapasitesini) sınai yatırımlarda geri (yani emek yoğun) 
teknolojik kullanılarak değerlendirilmesi söz konusu değil
dir. Bu konuda gerekli yerleştirme için diğer kuruluşların 
çalışmaları ile bütünleşen bir bilgi akım sisteminin kurul
ması zorunludur. Bu nedenle çalışma Bakanlığı, sanayileşme, 
eğitim, konut ve şehirleşme politikaları ile bütünleşen



etkin bir istihdam politikasını yürütmeden sorumludur. Ancak 
diğer faktörler yanında, işsizlik sigortası programından yok
sun İş ve İşçi Bulma Kurumunun yetersizliği bu mekanizmanın 
işleyişine engel olmaktadır. Bu nedenle çalışma Bakanlığı ve 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun koordineli istihdam politikasını 
merkezde ve alanda yürütebilecek, istihdam hedefinin ölçülmesi 
ve izlenmesi için yöntem geliştirilebilecek bir örgütsel ya
pıya, personel ve finansman açısmdanda kavuşturulması zo
runludur.

İşgücü piyasasının hareketliliğe kavuşturulması,is
tihdam konusunda önerilen tedbirlerin taşraya ulaşması 
böyle bir yapıya kavuşturulan İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
kanarlarına İşçi ve işveren kuruluşlarının tam olarak katıl
malarını sağlamakla olanak içindedir.

çalışma sorunları ve istihdam işgücü gelişmeleri ile 
ilgili güvenilir ve yeter istatistiklerin Devlet İstatistik 
Enstitüsü ve çalışma Bakanlığı ile işbirliği içinde derlene
rek düzgün dönemler içinde yayınlanmasının sağlanması bu 
konularda getirilecek politikalara işlerlik kazandıracağı 
gibi toplu sözleşme sisteminin sağlıklı işlemesinde de yarar
lı olacaktır. Bugün sosyal politika üzerinde yapılan tartış
malarda asgari müştereklerde bile birleş ilememes inin neden
leri sadece verilerin yorumu değildir. Tartışmalara ışık tu
tacak yeterli ve belirli düzgün aralıklarla yayınlanan ista
tistiklerin bulunmayışıdır.
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Bu çalışmalar DTE öderliğinde ilgili kurumlanıl katıl

ması ile yapılıx-ken, "ücretliler geçinme endeksi" ile ilgili 

içeriğinide yeniden günümüzün koşullarına göre düzenleyen 

bir serinin öncelikle ele alınarak yapılması, ve düzenli 

dönemler içinde yayınlanması zorunlu görülmektedir. Bu ne

denle bilgi toplama çalışmaları çalışma Bakanlığı sorumlu

luğunda D.l.Eo ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile 

yürü tüleo ekt ir.

Üretimde emek veriminin düşüklüğünün bir nedeni de 

kötü çalışma koşullarından ileri gelmektedir, İş yerinde 

sağlık ve güvenlik koşullarının düzeltilmesi işverenin 

sorumluluğundandır. Bu nedenlede işyeri teftişinin bir ceza

landırma mekanizması olma niteliğinden kurtarılması, iş sos

yale j is i ve çevre koşulları araştırmaları ile bütünleşen 

öğretici,sağlıklı bir denetim durumuna kavuşturulması ge

reklidir. Bu nedenle istihdam öncesi eğitimin devletin önü- 

lüğünde, devlet işçi ve işveren kuruluşları tarafından müş

tereken yürütülmesi buna karşılık istihdam içinde başlıca 

sorumluluğun işçi ve işveren teşekküllerine bırakılması ve 

bu konuda Devletin de katkıda bulunması, ayrıca, rehabilitas

yon ve readaplasyon konularının da katılması ile istihdam 

içi eğitimle bir parelellik sağlanması gerekir.

5- sanayi sektöründe özellikle kalifiye işgücü sıkın

tısı çekilmektedir. Bunun nedeni kalifiye işçilerin, teku 

nisyenlerin ve yüksek kademe sevk ve idareciler ile bilimsel 

personelin yetiştirilmesinde sistemin kurulamamasından ile

ri gelmektedir. Sanayi sektöründe görülen bu dar boğaz iş

gücü gereksinmesi ile kaynaklar arasındaki eşitsizlik sorunu



değildir. Bu mesleki eğitim çalışma koşulları iş süreleri 
ve ücretler arasındaki organik bağın kurumlar arasında 
kurulamamasından ileri gelmektedir. Bu nedenle İş ve İşçi 
Bulma Kurumunun işgücünün istihdam öncesi ve istihdam içi 
eğitimi sağlayacak ve örgün eğitim kurumlan ile organik 
bir bağ içinde çalışacak bir yapıya kavuşturulması ve eği
timin yönetiminde kararlara ve finansmanına işçi ve işveren 
örgütlerinin katılmasının sağlanması zorunludur.

Çalışanlar açısından vergi yükünü azaltma amacıyla 
vergi dilimlerinde yeniden bir düzeltme yapılması ve sonra
da asgari ücretlerin vergi dışı bırakılmasını sağlayacak 
değişiklikler yapılması iş ileş tirici bir tedbir olarak 
görülmekte!ır.

Yurt Dışı işgücü göndermelerinde istihdam ve çalışma 
s orunları konusunda politikaların uygulanmasından çalışma 
Bakanlığı ve İş ve işçi Bulma Kurumu sorumludur. Bu amaçla 
kurulan örgüt ise, bugüne kadar yurt dışında çalışan ve yurt 
dışına gitmek isteyen işgücüne, çalışmadan doğan hizmetleri 
yeterince götürmemiştir.

Bu nedenle, çalışma Bakanl'ğı, iş ve İşçi Bulma Kurnm-'- 
^un çalışma Ataşeliliklerinin görev alanların kesinlikle 
tanımlanması, ikinci işlerden arınması ve yurt içi, yurt dışı 
işgücü piyasası analizleri, yapabilecek yapabilecek biçimde 
örgütleşmesi zorunludur.



EK TABLO : 13
Toplam Toplu
milli iktisaden Tarım Tarım Yıllık söz ile
gelir ikti- faal da Tarım dışı sig. sigor kap
(Cari sad en nüfus Çal. Tarım dışı Çal. ücret talı sanan
Pak. faali başına Tarım Tarımda Baş. dışı işçi Baş. ka işçi işçi
fiat) nüfus MG Geliri çalışan M.G. gelir Say. M.G zancı sayısı sayısı

Yıllar (mil.) (000) (3/2) (mil.) (000) 4/5 (mil.) (000) 7/8 (000) (000) (000) 10/3 10/9 11/8 12/11
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16

1963 60843 12714 4785 24948 _ - 36895 6537 711 9 1.96 _ _ _
1964 64648 12281 5267 23902 _ - 40783 _ _ 7117 765 437 1.55 _ _ _
1965 69204 13006 5920 23454 8389 2796 45751 2881 15880 7886 921 172 1.48 0.49 31.97 0.57
1966 89900 13110 6857 28359 8723 3251 54541 3100 17590 8558 992 394 1.25 0.49 32.00 • 0.19
1967 90807 13168 6840 29648 8711 3403 61159 3313 18560 8428 1069 189 1.38 0.51 32.27 0.34
1968 101205 13450 7523 30943 8900 3476 70262 3648 19260 10300 1206 48 1.36 0.53 33.06 0.18
1969 112135 1355Î 3 8273 33234 8775 3787 78901 4169 26665 11721 1262 294 1.41 0.56 42.09 0.34
1970 132548 13674 9682 39014 8763 4452 93534 4364 22467 12891 1313 550 1.33 0.57 31.55 0.18
1971 172868 13875 12456 50389 8769 5749 122485 4586 28067 14351 1405 342 1.15 0.51 35.10 0.41
1972 211208 14112 14966 58185 8763 6699 153022 4620 28067 36016 1525 320 1.07 0.47 38.12 0.24
1973 277103 18670 18944 77559 8760 6884 200344 4920 43364 19859 1649 449 1.05 0.46 35.69 0.21
1974 382019 15150 25215 107712 8795 12338 274247 5200 55741 24926 1800 602 0.99 0.45 35.58 0.33
1975 474659 15600 30426 132290 1205 15190 342429 5520 62033 21226 1829 226 1.09 0.50 35.01 0.13
Kaynak : D.İ.E. D.P.T. Çalışma Bakanlığı



HX TABLO : 14

Sigorta
Sig.
orta İst.Üc.Geç. İst.Ankara

geç

end.göre
çalışan Baş. Tarım Çalış. Tana Dışı Orta gün Ücret İst.Ücretli End.Göre Geçinme End •reel Endeks

Yıllar M.G. İnd.Küm. Baş Gelir Çalış M.G. ücret End. Ge.Etıd. Beel Ücret Sıdeks Ortalaması Ücret Küm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1963 - - - _ 100.0 _ _ - _

1964 - - - - - 102.2 _ 100.5 21.50 100

1965 _ _ _ 21.60 100 108.4 19.93 . ■ 106.2 22.16 103.1
1966 128.9 116.9 110.8 23.53 ' 109 . 113.1 20.80 104.4 113.6 22.74 105.8

1967 141.6 121.7 116.2 25.83 120 120.0 21.52 108.0 120.6 23.44 109.0
1968 141.4 124.3 121.3 28.27 131 125.0 22.62 113.5 161.6 18.88 92.5
1969 155.5 135.4 167.9 32.13 149 131.2 24.49 122.9 138.5 25.50 118.6
1970 181.9 159.2 141.5 35.32 169 £43.3 2465 123.7 151.9 25.88 120.4

1971 234.1 205.6 167.7 99.32 182 167.8 23.49 117.6 182.9 23.55 109.5
1972 281.3 237.4 210.1 43.07 203 190.0 22.67 113.7 211.0 25.87 119.9
1973 356.1 245.1 273.1 54.41 252 217.9 25.04 125.6 242.4 28.16 131.0

1974 473.9 441.9 351.0 68.26 316 268.4 25.43 127.6 290.1 29.49 132.5
1975 571.9 543.3 390.6 85.55 396 926.6 26.19 131.4

Kaynak : D »t. E. çalışma Bakanlığı



B - ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLARIN İLİŞKİLERİNİN
DÜZENLENMESİ

Çalışanlarla çalıştıranların; daha doğrusu, işçi-işve- 
ren ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin 2. Alt Komisyon, 
ll/VI 1/1976 gününde seçilmiştir. Ancak bu alt komisyonun bir 
rapor hazırlayamaması nedeniyle, ll/Xl/l976 gününde 2. Alt Ko
misyon yeniden kurulmuş ve yeni üyelerden kurulu bu 2. Alt 
Komisyon, çeşitli toplantılar sonucu aşağıdaki raporu hazırla
mıştır.

Türkiye'de işçi ve işverenler arasındaki ilişkileri in
celerken, önce bu ilişkilerin bugünkü durumunu saptamak; siste
min aksayan yanlarını ve eksiklerini, hiç değilse ana çizgile
riyle ortaya koymak zorunludur. İkinci aşamada yapılması gere
ken ise, öneriler üzerinde durmak; sistemin daha iyi çalışma
sının koşullarını belirtmektedir. Komisyonumuz çalışmalarını 
işte bu iki nokta etrafında toplamayı uygun bulmuştur.

1. Türkiye'de işçi-işveren ve devlet ilişkilerinin 
yasal çerçeve dışına taşması (uygulama bozukluk
ları)

Türkiye'de işçi-işveren ilişkileri çok genel bir kavram
dır. Bu kavram açısından (tek tek işçi-işveren ilişkileri), 
(işçi-işveren sendikası ilişkileri), (işçi sendikası-işveren 
sendikası ilişkileri) ve (işçi ve işverenlerie-devlet ilişki_ 
leri)'nin birbirinden ayrılması doğru olur ve komisyonumuz in
celemesini bu çevçeve içinde geliştirilmiştir.

1.1. Tek tek (münferit) işçi-işveren ilişkilerin
de aksayan noktalar.



1.1.1.İş Kanunu kapsamının dar tutulması.

931 ve 1475’ sayılı İş Kanunlarıyla bir işçi 
çalıştıran işyerlerinin bile bu yasanın kapsamına alınması çok 
isabetli olmuştur. Ancak bu isabetli davranış, İş Kanununun 
5. maddesindeki istisnaların geniş tutulmasıyla önemini geniş 
yitirmiştir. Örneğin tarım işçilerinin ve çıkarların yıllardır. 
İş Kanunu kapsamı dışında tutulmaları; üstelik kendileriyle il
gili özel yasaların da çıkarılmamış olması önemli bir eksiklik 
olarak kalmıştır. Kaldı ki, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 
da aynı konuya önemle işaret edilmiştir.

1.1.2.İşçi-memur ayrımı.

Türkiye'de kimin işçi, kimin memur olduğu 
sorunu yıllardır çözülememiştir. Çünkü birbiri ardına çıkarı
lan yasalar nedeniyle bugün artık devlet kesiminde çalışan iş
çilerle memurları ayırtetme olanağı ortadan kalkmıştır. Bu 
yüzden, memurlarla işçiler arasında olduğu kadar, onlarla dev
let arasında da gittikçe artan bir huzursuzluk meydana gelmiş
tir.

1.3,. 3» Asgarî ücret uygulaması.

Türkiye'de asgarî ücret sorunu da bazı yön
lerden aksamaktadır. Önce asgarî ücret komisyonu iki yılda bir 
ve Çalışma Bakanlığının çağrısı üzerine toplanmaktadır. Hal böy
le olunca iki yıllık BÜre bazan aşmaktadır. Sonra asgarî ücret 
komisyonunun alacağı kararların isabet derecesi, bu komisyonun 
dayandığı belge ve istatistiklerin güvenilirlik derecesiyle



doğru orantılıdır. Oysa asgarî ücret komisyonunun elinde 
tam güvenilir belge ve kayıtlar yoktur. Nihayet asgarî ücret 
konusunda en önemli eksiklik, asgarî ücretin büyük işyerleri 
dışında, uygulama alanının çok daı bulunmasıdır. Gerçekten 
bugün küçük işyerlerinin bir çoğundan asgarî ücret uygulaması 
yoktur ve iş müfettişleri bu denetimi sağlayabilecek sayıda 
ve güçte değildir.

1.1.4.Kıdem tazminatı uygulaması.

1927 sayılı yasa ile kıdem tazminatının 
yeni şekil, işçi-işveren ilişkilerinde en büyük bir gerginlik 
yaratmış; işyerleri işçilerini sık sık değiştirme yoluna gir
mişler; çok zorda kalmadıkça, kıdemli işçi çalıştırmaktan 
kaçınmaya başlamışlardır. Bu hal, bir yandan işçilerin bir iş
yerinde uzun süre çalışabilmelerini engellemiş ve giderek, iş
çiyi huzursuz kılmıştır. Öte yandan, işyerleri, özellikle ni
telikli işçiye muhtaç işyerleri, nitelikli işgüçü çalıştıramaz 
duruma girmişlerdir.

Kıdem tazminatı fonu yasa tasarısı kıdem 
tazminatının yeni şekli nedeniyle ortaya çıkan huzursuzlukları 
çözme iddiasındadır. Ancak bu tasarı da, ilgili çevrelerde (iş - 
çi, işveren ve üniversitenin ilgili kürsülerinde) tartışılmadan 
hazırlandığı için, istenileni gerçekleştirmesi olanaksızdır.

1.1.5.Sakat ve eski hükümlü çalıştırma uygulaması.

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma ülkemizde 
önemli bir sorun olmuştur. Bunun nedeni, sorunun özelliğinden 
doğan güçlük kadarf uygulaması ında iyi olmamasıdır.



İşverenler özellikle eski hükümlü çalıştırmaya karşı çıkmak
ta, eski hükümlü ve hatta sakat işçi çalıştırmanın devlet1e 
ait bir görev olduğunu iddia etmektedirler. Oysa bu sorunun, 
devlet başta, bütün iş şevlerini ve hatta toplumu ilgilendir
diğinde kuşku yoktur.

1.1.6. İşçilerin istihdam güvencesinin yetersizliği.

İşçilerin iş (istihdam) güvencesi yetersiz
dir. Gerçi kıdem tazminatı belirli ölçüde iş güvencesi konusun
da yararlı oluyordu. Fakat bugün bu sistemimizde işçiler işle
rini kusursuz olarak görseler bile, hakları ödenerek hemen iş
lerine son verilebilmektedir. Bu da, işçilerde önemli bir husur- 
suzluk yaratmaktadır. Üstelik kıdem tazminatının 1927 sayılı 
yasayla aldığı yeni biçim ve yine aynı yasayla toplu işçi çı
karının yasadan çıkarılması, işçilerin iş güvencesini daha da 
azaltmıştır denilebilir.

1.1.7.İşçi sağlığı-iş güvenliği.

İşyerlerinde iş kazasını önlemek için yeter
li tedbirler alınmamış; devlet de bu konuda etkili bir denetim 
uygulamamıştır. İşyerinin denetimini yakından ilgilendiren bu 
konuyu aşağıda inceledik.

1.2. İşçi sendikası ilişkileri.

1.2.1.Tek veya çok sendikaya üyelik.

Anayasa ve Sendikalar Kanunu sendikal öz-
gürlüğü kabul etmiştir. Gerçekten bu yasalara göre, sendika 
kurma , sendikaya üye olma veya olmama konusunda işçiler özgür- 
dürlür.



Hatta sendikal özgürlük zorunlu olarak bağlantılı olmamakla 
birlikte, Yargıtay, işçilerin aynı anda birden çok sendikeye 
üye olabileceklerini de kabul etmiştir. Bu çok sendikaya üye
lik, yetkili sendikayı belgelerle saptamadaki güçlüğü içinden 
çıkılmaz duruma getirmektedir. Ayrıca toplu iş sözleşmesi yapı
lacağı zamanlarda sendikalar arası işçi akımı da çok kuvvetlen
mektedir. Bu, sendikalar arasında çok sert ve açımsız bir ya
rışma ortamı yaratmakta veya hiç değilse bu acimsiz ortamın 
doğmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır.

Aynı anda birden çok sendikaya üyeliği ka
bul etmesinin doğurduğu başka sakıncalar da vardır. Gerçekten 
bugün sendikalı işçi sayısını ve bunların sendikalara dağılımı
nı bilme olanağı yoktur.

1.2.2.Sendikaların denetim yetersizliği.

Batı ülkelerinde olduğu gibi, Türk sistemin
de de t sendikaların denetimi yine sendikalara v^ya üst düzey
deki sendikal kuruluşlarabırakılmıştir. Devlet ise, sendikala
rın denetimine hiç karışmamış; hatta Sendikalar Kanunun 27. 
maddesi ile Çalışma Bakanlığına tanınmış çok sınırlı yetki bdle , 
bu Bakanlıkça kullanılmamıştır. Ancak Türkiye'de sendika-içi 
demokrasi yerleşmediğinden olacak, sendika-içi denetim çok et
kisiz kalmıştır. Bu hal, bir yandan, sendika yöneticilerinin 
hiç değişmemesi sonucunu '«Fmi^öte yandan, yeni yeni sendika
ların kuruluşunu hızlandırmıştır.Kısaca, bu ve diğer bazı neden
lerle Türkiye'de sendikacılık hareketi bölünmüş, çok sayıda fa
kat güçü az sendikalar çalışma hayatını sarmıştır. Değişik bir 
söyleyişle, işçileri birleştirme ve kuvvetlendirme amacına



sahip sendikacılık Türkiye'de amacına ters düşmüş; işçileri 
birleştirecek ve kuvvetlendirecek yerde, bölünmüş ve zayıf
lamıştır.

1.2.3. Sendika üyesi ödentilerinin kaynaktan kesilmesi 
(check-off).

Bir işyerinde çalışan işçilerin dörtte birinin 
üyesi olduğunu iddia ve isbat eden sendika, işverenden, üyele
rinin ücretlerinden ödentileri kesimini ve bunları kendi hesa
bına yatırmasını isteyebilir. Check-off adı verilen ve pek az 
ülkede uygulamanın bu yönteme işverenler gün geçtikçe artan 
bir karşı koyma içindedirler. tjye ödentilerinin toplanmasında 
uygulanan bu yöntem sendikaların parasal güçlerinin artmasında 
çok yardımcı olmuştur. Bu yönden yararlıdır. Ancak bu yöntemin 
işçi sendikaları arasındaki sert yarışma artırdığından da 
kuşku' edilmez. Bu yüzden, bugünkü check-off uygulaması üzerin
de düşünmekte yarar vardır.

1.3.İşçi sendikalarıyla işveren sendikaları arasındaki
ilişkilerde ortaya çıkan bozukluklar.

işçi ve işveren meslekî kuruluşları arasındaki 
ilişkilerin bozuk olduğu alanlar birden çoktur. Komisyonumuz 
bunlardan başlıcalarını aşağıda göstermiştir.

1.3.1.Toplu iş sözleşmesi yetkisinin saptanmasm- 
ü daki bozukluklar.
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Bugün uygulaman Türk sisteminde toplu iş 

sözleşmesini yapma yetkisine gerçekten sahip sendikayı sapta

yabilmek olanağı kalmamıştır. Bu sonucun doğmasında, başta iş

çi sendikaları olmak üzere,işveren sendikaları ve hatta devlet 
ögrütünün de belirli bir payı vardır. Gerçekten işçi sendika

ları sahte üye kayıt fişi düzenliyerek ve bunlara dayanarak 

yetkili olduğunu iddia ederek; işveren sendikaları da kendi 
isteklerine uygun davranacak sarı sendikaların kurulmasını 

kolaylaştırarak yetki saptanması işini bir çıkmaza sürüklemiş-* 

lerdir. Sonra bazı noterler işçi sendikalarınca düzenlenen 

sahte üye kayıt fişlerini resmen tasdik ederek, bu sahtecilik 

uygulamasının yayılmasına belirli ölçüde yardımcı olmuşlardır. 
Nihayet Bölge Çalışma Müdürlükleri ve Çalışma Bakanlığı kendi

lerine sunulan sahte üye kayıt fişleri karşısında birşey yap

mamışlar, tam bir çaresizlik içine düşmüşlerdir. Böylece ilgi
li, ilgisiz, resmî, resmî olmayan herkesin gözleri önünde ce
reyan eden bu yetki saptama usulü, çalışma hayatından ciddiye

ti kaldırmış ve hattâ, devletin ihbarını zedeleyecek bir ağır
lık kazanmıştır.

1.3.2.Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde uygula
nan uzlaştırma yönetimindeki aksaklıklar.

Türk uzlaştırma sistemi, tıpkı yetki saptama 

sistemi gibi, büyük aksaklıklar taşımaktadır. Bu aksaklıklar 

yasal metinlerin yetersizliği veya eksikliğinden çok, uygulama- 

d«h, uygulamadaki sorumsuz davranışlardan doğmuştur. Bugünkü 

uygulama karşısında Türkiye'de uzlaştırma sisteminin yararına 
insanlar çok azalmıştır.



Çünkü işçi ve işverenler uzlaştırma faaliyetine hiç önem 
vermemekte, onu, aşılaması zorunlu ve zaman kayıbettirici 
bir müessese olarak görmektedirler. Amaç, bir an önce greve 
(veya lokavta) gitmektir. Oysa modern toplamlarda amaç, iş 
kavgası (Grev veya lokavt) değil; uyuşma, anlaşma ve ancak 
kaçınılmaz görüldüğü d\ırumlarda grev ve lokavt gitmektir.Türk 
uygulamasında bu amaç tamamen gözden kaçırılmıştır.

1.3.3.Toplu iş sözleşmesinden yararlanmaki aksak
lar.

Toplu iş sözleşmesinden yararlanma, 274 ve 
275 sayılı yasalardaki hükümlerin tamamen açık olmasından ötü
rü, işçi ve işveren sendikaları tarafından farklı yorumlannmr:- 
maktadır. İşçi sendikalarına ( ve yeni bazı Yargıtay kararla
rına) göre, sendikaya üye olmayan işçilerin toplu iş sözleşme
sinden yararlanabilmeleri için, dayanışma ödentisi (aidatı) 
ödemeleri yetişmez; buna ek olarak sendikanmda yazılı muva
fakati zorunludur. Töpli’ iş sözleşmesinden yararlanma konusunda 
ortaya atılan çoğunluğu» savunduğu ikinci görüş ise, toplu iş 
sözleşmesinden yararlanmak için, dayanışma ödentisini yeter 
saymaktadır. Bu iki farklı görüşün varlığı, özellikle Yargıtay'
ın yazılı muvafakati zorunlu görmesi ve işçi sendikalarının 
da bu muvafakati vermekten devamlı kaçınmaları sonucu, işyer
lerinde büyük bir gerginlik ortaya çıkmaktadır.

1.3.4.İşyerini işgal, direnme ve yasa-dışı grev.

Son yıllarda işyerini işgal, direnme gibi 
işçi hareketlerine çok sık rastlanmaktadır. Yasa-dışı grevle 
işçilerin belli bir olay karşısındaki direnmeleri arasında



kesin bir sınır çizmek oldukça güçtür. Bu gibi olaylar işçi
lerle işverenler ve sendikaları arasındaki ilişkileri çok 
gerginleştirmektedir. İşlerin son zamanlarda işyerini işgal, 
direnme gibi bazı yollara sıkıça başvurmaları da gösteriyor 
ki, işçi kesiminde bir hoşnutsuzluk vardır. Bu hoşnutsuzluğun 
nedenlerini araştırmak, işçinin her direnişini yasa—dışı grev 
saymaktan daha isabetlidir.

*

1.3.5.İşyerini kapatma ve yasa-dışı lokavt.

Son zamanlarda işveren kesiminde de, işyeri
ni kapatma olayları sıklaştıştır. İşyerini kapatma ne zaman 
yasalara uygun bir davranıştır ve ne zaman yasa-dışı lokavt 
sayılmak gerekir. Bunu da ayırmak son derece güçtür. Yalnız 
son zamanlarda işverenleri bu yola sıkıça başvurmaya iten 
bir neden bulunduğu açıktır. Bu da, işçilerin isteklerini aşı
rı bulan işverenlerin işyerini gerçekten kapatmaya kararıyla 
hareket etmeleri olabilir. Ancak yine işçilerin isteklerini 
aşırı bulan bazı işverenler ise, işyerini kapatma formülünden 
yararlanarak bazı işçilerden kurtulma amacını izlemektedir. 
İşverenlerin son zamanlarda işyerini kapatma olaylarına sıkça 
başvurma olmaları da gösteriyor ki, işveren kesiminde de bir 
huzursuzluk vardır. Bunun nedenleri üzerinde de durulup araş
tırmak yerinde olacaktır.

. .
1.4.İşçi-işveren-devlet ilişkilerinde aksamalar.

, Devletin çalışma hayatına doğrudan karışması Çalış
ma Bakanlığı, Bölge Ç*lışma îffiidürlükleri aracılığiyle gerçek
leşmektedir.



1.4.1.Çalışma Bakanlığı örgütü.

Çalışma Bakanlığı kuruluş kanunu 1946 yılın
da çıkarılmıştır. Bu tarihten itibaren bu yasada önemli deği
şiklikler yapılmamıştır. Çalışma Bakanlığı kadrosu dar tutul
muştur; bugün için yetersiz kalmaktadır. Sonra çalışma Bakan
lığı kadrosu meslekî açıdan da yeterli değildir. Çalışma haya
tındaki olayların kavranabilmesi için, bir eğitim zorunludur.

1.4.2. Bölge Çalışma Müdürlükleri.

Bölge Çalışma Müdürlüklerinden bazıları, hem 
çalıştıkları yer, hem de çalıştırdıkları memur açısından büyük 
sıkıntı içindedirler. Örneğin, İstanbul Bölge Çalışma Müdürlü
ğü bir iş hanının 3. katında ve çok basit ve eski, mobilyalar 
ve malzeme ile çalışmaktadır. Burada bir devlet dairesinde aran
ması gereken asgarî koşullara rastlamak zordur.

Sonra bazı Bölge Çalışma Müdürlükleri işle
rin çoğunluğu içinde çabalayıp durmaktadır, örneğin İstanbul 
Bölge Çalışma Müdürlüğünde 40 iş müfettişi 200.000 tescilli 
işyerini, iş mevzuatını uygulayıp uygulamadığı açısından danat- 
lemekle yükümlüdür. Yine aynı müdürlükte 9 iş müfettişi yılda 
ortalama 1.250 toplu iş sözleşmesinde yetkili sendikayı sapta
maya uğraşmaktadır. 275 sayılı yasanın 3 günde karar vermesini 
emreden hükmü, aylar sonra bile güçlükle yerine getirebilmekte
dir. Sadece bu sayılara bakmak; bile bazı Bölge Çalışma Müdür
lüklerinin içinde bulunduğu zor durumu açıklamaya yetişir.



1.4.3.İşçi Sağlığı ve iş güvenliği örgütü.

İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı olan 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Örgütü), işyerini iş güvenliği 
açısından denetlemekle yükümlüdür ve bu denetleme işini, iş 
güvenliği müfettişleri yürütmektedirler. Bütün Türkiye'de 
tescilli 600.000 işyerini iş güvenliği açısından denetlemekle 
yükümlü müfettişlerin sayısı, bugün 194'dili*. Türkiye'deki 
194 iş güvenliği müfettişinin 600.000 tescilli işyerinin tek
nik açıdan denetlemesini yapabilmesi düşünülebilirini ?

Sonra işyerlerinin teknik açıdan denetimi ile 
uğraşan başka kuruluşlar da vardır. Örneğin, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı ve belediyeler gibi. Bu çeşitli devlet kuru
luşları arasında işyerini denetleme açısından bir koordinasyon 
da sağlanabilmiş değildir. Bu yüzden, hem büyük bir emek kaybı 
doğmakta, hem de işyeri açanlar, çeşitli kuruluşlara başvurma 
f o rmali t elerinden bunalmaktıadırlar.

I

1.4.4.İş Mahkemeleri ve İş Mahkemeleri Usulündeki
aksaklıklar. '

İş Mahkemelerinde, görev yapan yargıçların 
işleri oldukça ağırdır. Bu yargıçların genel hukuk bilgileri 
dışında, özel bir iş hukuku bilgisine sahip bulunmaları 
zorunludur. Oysa Hukuk Fakültelerinde İş Hukuku dersinin mec
burî olarak okutulması (yıllar öncesi yapılan kısa bir uygulama 
bir yana bırakılacak olursa) çok yenidir.



Üstelik sosyal güvenlik (hatta Sosyal Sigortalar) İstanbul'da 
ancak gelecek yıldan itibaren mecburî olarak okutulacaktır.
B ders, Ankara llukulc Fakültesindeki durumu itibariyle'de 
pek farklı değildir. Bu durumda, iş yargıcının özel bir uzman
lık gerektiren iş davalarını rahatça görebilmesi ç o k  güçtür.

Burada İş Mahkemeleri Kanunu üzerinde de^ 
durmakta yarar vardır. Çünkü 1950 tarihli olan bu yasa çeşitli 
yönlerden yetersiz kalmaktadır.

2. Türkiye'de işçi-işveren-devlet ilişkileri uygula
madan doğan aksamaları çözüm yolları.

Türkiye'de işçi-işveren-devlet ilişkileri bazı 
önemli noktalarda aksamaktadır. Ancak bu aksama yasal çerçevenin 
yetersizliğinden çok, kötü uygulamadan doğmuştur. Zaten iyi bir 
uygulama aslında eksiklikler taşıyan yasal bir çerçeveyi de 
düzeltebilir, tamamlayabilme güçüne sahiptir.Ancak bu söyledik
lerimizi komisyonumuzun yasal çerçeveyi tam ve eksiksiz bulduğu 
anlamını taşımaz. Çünkü komisyonumuz inancına göre de, yasal 
çerçevede bazı eksiklikler ve yetersizlikler vardır. Bunların, 
ilgili çevrelerde uzun boylu tartıştıktan sonra belirlenecek 
çoözüm yollarına göre tamamlanması doğru ve yararlı olur. Bu
na karşılık, yürürlükteki sistemin yasal çerçevesinin özünde, 
temelinde bir değişiklik gerekli değildir.

Türkiye'de işçi-işveren-devlet ilişkilerinin yasal
çerçevesi, bu üçlü grup ve özellikle, işci-işveren arasındaki
diyaloga dayandırmıştır, llirürlükteki hukuk düzenimiz açısından
işçi-ışveren ilişkilerinin diyalog temeline dayanması çok isa
betli olmuştur.



Böylece Anayasa'da yer alan çalışma hayatına ilişkin temel 
hak ve özgürlüklerle yasal çerçeve arasında ana noktalarda 
tam bir uyum sağlanmıştır. Bu kısa açıklamadan anlaşılacağı 
gibi, bugünkü sistemin başarı şansı, işçi-işveren arasındaki 
diyalogun gerçekleşme derecesiyle doğru orantılıdır. Eğer bu
gün yürürlükte bulunan sistemden iyi bir sonuç almamıyorsa, 
bunun nedeni, işçi-işveren arasındaki diyalogun büyük ölçüde 
kopuk olmasıdır. Şu halde sistemin iyi işlemesi için kopuk 
olan bu diyalogun kurulması zorunludur. Bu yapılmadıkça, yürür 
lükteki sistemden iyi bir sonuç alabilme olanağı yoktur.

İşçi-işveren arasındaki ilişkilerde diyalogun 
kurulmasını sistemin çalışmasının vazgeçilmez koşulu olarak 
gören komisyonumuz, bu ana ilkenin işlemesini sağlamaya yar
dımcı olacak önerileriyle diğer bazı konulara ilişkin öneri
lerini aşağıda toplamıştır.

b 2.1. Tek tek işçi-işveren ilişkilerindeki aksamalara 
ait öneriler.

2.1.1.İş Kanununun kapsamının genişletilmesi.
/

Komisyonumuz, ilk fırsatta, İş Kanunun 
5. maddesinde yer alan ve bu kanunun uygulama alanını zo
runlu saymaktadır. Komisyonumuz inançma göre, tarım işleri 
(bent 2), ev hizmetleri (bent 4),esnaf ve küçük sanatkârlar 
yanında çalışanların tümü (bent 5), 18 yaşını bitirmemiş çı
raklar (bent 6), sporcular (bent 9), yardım sevenler derneği 
merkez ve taşra atölyelerinde çalışanlar (bent 10) İş Kanunu 
kapsamına alınmalıdır.



Bunlardan tarımda çalışanlar çıraklar ve 
ev hizmetlerinde çalışanlar için özel yasaların en kısa za
manda çıkarılması zorunludur. Çıkarılacak bu yasalar sözü edi
len kişilerin haklarını İş Kanunundan daha geniş ölçüde koru
yacağı için, onların sonradan İş Kanununun kapsamından çıkarıl
maları bir sakınca doğurmayacaktır.

2.1.2.İşçi-Memur Ayrımı.

İşçi-memur ayrımından doğan tartışmaların 
bir nedeni bu sorunun güçlüğü ise, ikinci veya daha büyük ne
deni devletin istihdam konusundaki ana politikasını çizmemiş 
olmasıdır. Artık bugün varılan yerde devletin yeni bir istih
dam politikası çizmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu yeni istih
dam politikası da gerçekte ise olan kişileri işçi statüsü için
de çalıştırmaktan ibarettir.

Aslında işçi-memur sorunu ancak uzun dönemde 
çözülebilir. Getirilecek çözümün temelinde, işçilerle memurla
rın parasal haklarını ve sosyal güvenliklerini düzenleyen yasal 
çerçevede bir paralellik sağlanması ve sendikal hakların tanın
ması zorunludur.

2.1.3.Asgarî Ücret Uygulaması.

Asgarî ücretin tesbiti konusunda rastlanan en 
önemli güçlük, asgarî ücret uygulamasının dar bir alanda sıkı
şıp kalmasıdır. Asgarî ücret uygulamasını küçük işletmelere ve 
yapı işlerinde çalışanlara da yaymak için Çalışma Bakanlığı ve
Bölge Çalışma Müdürlüklerindeki müfettiş sayısının artırılması 
zorunlu hale gelmiştir.



Öte yandan asgarî ücretin isabetle saptanmasını sağlayabilmek 
için güvenilir istatistikler ve belgeleri hazırlayabilme yolun
da çalışmalar yapılmalıdır. Asgarî ücret kavramının dayandığı 
düşünce, bu ücretin asgarî geçim indirimi dışında tutulmasını 
da haklı gösterir. Ancak bu yapılacaksa, aynı hükmün devletin 
memurlarına da aynı anda uygulaması vazgeçilmez bir zorunlu
luktur.

2.1.4.Kıdem Tazminatı-Kıdem Tazminatı Fonu Yasa
Tasarısı ve İşsizlik Sigortası.

Kıdem tazminatının bugünkü şekli ve genişli
ği karşısında, kıdem tazminatı fonuyla ilgili bir yasanın 
çıkarilması yararlı olacaktır. Hatta işsizlik sigortasının 
da kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı fonu yasa tasarısıyla 
birlikte düşünülmesi isabetli olacaktır. Ancak bu üç müessese 
arasındaki ilişki ve karşılıklı etkilerin isabetle değerlen
dirilebilmesi için, hazarlanacak tasarıların, Çalışma Bakanlı
ğının öncülüğünde işçi-işvereıı meslekî kuruluşları ile üniver
site mensuplarından oluşturulacak bir komisyonda ve ilgili 
çevrelerde tartışmayı açık tutulması zorunludur.

2.1.5.Sakat ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma.

Sakat ve eski hükümlü işçi çalıştırma Türki
ye açısından çok önemlidir. Çünkü bu kişilere yardım edilmemesi 
onların toplum dışına itilmesi ve kendileriyle başbaşa kalması 
anlamını taşır. Hiç bir medenî toplum bunu kabul çdemez.



Bu yüzden, Sakat ve Eski Hükmülü İşçi Çalıştırmaya İlişkin 
Yönetmeliğin uygulanmasında, İş ve İşçi Bulma Kurumu, daha 
dikkatli davranmalı, işverenlerin bu konudaki (bazan haklı) 
dirençlerini yumşatmak için işverenleri inandırma yoluna git
meli, onların haklı itirazlarını değerlendirmelidir. Bu konu
da başka önemli tedbir de, sakatların işyerine yük olmaktan 
kurtarılmaları için, iş değerlendirilmesine olanak sağla
mak psikotelen laboratuarları yardımıyla önemli rehabilitas
yonlarına büyük önem verilmelidir. Bu yapılırsa sakatların 
(ve hatta eski hükümlülerin) hem insanlık gururları ve haysiyet
leri korunmuş ve hemde işyerlerine daha çok yararlı olmaları 
sağlanmış olacaktı!'.

2.1.6.İşçilere Çalışma (İstihdam) güvencesinin
Sağlanması.

İş Kanununda işçilerin çalışma (istihdam) 
güvencesini artırıcı değişiklikler yapılması sözü geçen 
13,, 17/11 ve 24. maddelerin batı ülkelerindeki gelişmelerden 
ve Türk toplu pazarlık sisteminde yapılan deneylerden yarar
lanılması uygun olur. Öte yandan, istihdam güvencesi ile kıdem 
tazminatı ve kıdem tazminatı fonu açısından, işsizlik sigor
tasının uygulanması konusunda ciddi araştırmalar yapılmasın
da yarar vardır.
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2.2. İşçi-İşçi Sendikası İlişkilerine Dair Öneriler.

2.2.1.Tek veya çok sendikaya üyelik.

Aynı anda tek veya çok sendikaya üyelik, 
doğrudan olmasa bile dolaylı olarak, belgelerle yetki saptan
masında önemli güçlükler doğurmaktadır. Sanayi bölgelerinde 
kurulu Bölge Çalışma Müdürlükleri değil 3 günde, bazan 10 ay
da bile üye kayıt fişlerine dayanarak yetkili sendikayı sap- 
tayamamaktadır. Ancak bu sakıncalara rağmen bir yasa hükmü ile 
aynı anda çok sendikaya üyeliğini yasaklamak uygun olmaz. Çok 
sendikaya üyelik nasıl Y&rgıtay içtihatlarıyla yerleşmişse, 
tek sendikaya üyelik esası da yine içtihatlar yoluyla yerleş- 
meli; kısaca bu sorunun çözümü uygulamaya bırakılmalıdır.

Ancak aynı anda tek veya çok sendikaya 
üyelik tartışılırken şu noktayı belirtmekte yarar vardır. Yet
ki saptanmasında oylama yönetimi (referandum) kabul edilirse, 
bu durumda aynı zamanda çok sendikaya üyelik bir sorun yarat
mayacaktır.

2.2.2.Sendikaların Denetim Yetersizliği.
t

Sendikaların faaliyetlerinin de denetlenme
si gereklidir. Özellikle sendikaların işçilerin eğitimi konu
suna ağırlık vermelerini sağlamak üzere, denetimde bulunmak 
yararlı, hatta zorunludur. Bu denetimin sendika-içi denetim 
olarak yürütülmesinde, özellikle sendikal üst kuruluşların 
denetim konusunda hassas davranmalarında yarar vardır.
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Ancak Çalışma Bakanlığının Sendikalar 
Kanununun 29. maddesiyle kendisine bırakılmış yetkiyi kullan
ması ve her yıl Bakanlığa verilmesi zorunlu çalışma raporu ve 
bilançolarının ciddî olarak gözden geçirilmesi yararlıdır. 
Çalışma Bakanlığının ayrıca Sendikalar Kanununun 9/bent 5 ve 
6'yı ciddî ve sürekli uygulamaya koyması; sendika tüzüklerini 
sürekli incelemesi ve tüzüklerde yer alan sendika-içi demokra
siyi zedeleyici hükümlere karşı Sendikalar Kunununun verdiği 
yetkileri kullanması da zorunludur. İşveren Sendikaları Kon- 
fedarasyonu temsilcisi demokratik kurallara ters düşmemek 
üzere idari ve mali yönden dış denetime tabi tutulması.

2.2.3. Sendika - İjyesi Ödentilerinin (aidatlarının) 
Kaynaktan Kesilmesi (check-off).

Sendika üyesi ödentilerinin (aidatlarının) 
kaynaktan kesilmesinin, (kısaca, check off'un), yarar ve sakın
calın çok tartışılmaktadır. Komisyonumuzun inancına göre, 
check-off1 un tamamen kardırılması kadar, olduğu gibi bırakılma
sı da bugün için sakıncalıdır. Çünkü check-off, işçi-işveren 
ve sendikalararası ilişkilerde gerginliği arttırıcı yönde etki 
yapmaktadır. Bu yüzden, check-off'un iş sözleşmesi yapma yet
kisiyle bağlantılı kılması ve sadece toplu iş sözleşmesi yet
kisini kazanan sendikanın check-off1 tan yararlanması kabul 
edilmelidir. *



2.3. İşçi Sendikalarıyla işveren sendikaları arasında
ki ilişkilere dair öneriler.

İşçi sendikalarıyla işveren sendikaları ara
sındaki ilişkilerdeki bozukluk ve kopukluğun ana nedeni; bu 
meslekî kuruluşlar arasındaki diyalog kopukluğudur. Oysa
Türkiye'de bugün yürürlükte bulunan yasal sistem, bu bölümün 
başlangıçmda da belirttiğimiz gibi, işçi-işveren meslekî ku
ruluşları arasında diyalogu öngörmüştür; ona dayanılmıştır.
Şu halde, bu sistem uygulanacaksa, bu diyalogu kuracak, özen
direcek ve geliştirecek yöntemlerin mutlâka bulunması zorun
ludur. Aşağıdaki öneriler de keza aynı temel düşünceden kay
naklanmaktadır. Bunlara ek olarak, örneğin istihdam-içi eği
timde (teknik eğitimde) ve her yıl sendika-işveren-işveren 
sendikası arasında genel sorunların konuşulduğu toplantılarla 
diyalog geliştirilebilir. Hatta Çalışma Bakanlığı 4841 sayılı 
yasanın 17. maddesinin öngördüğü çalışma meclisini belirli 
aralarla ve düzenli olarak toplantıya çağırmak suretiyle de 
bu konuda yararlı olabilir. Ama Çalışma Bakanlığı yasa emret
tiği halde çalışma meclisini yıllardır toplantıya çağırma- 
mıştır.

2.3.1.Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin saptan
ması.

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi saptanmasın
daki yasa ve amaç—dışı uygulama, mutlâka ve eîı kısa zamanda 
düzeltilmelidir. Bugunku uygulama devletin, devlet memurlarının 
itibarını sarsacak bir düzeye ulaşmıştır. Bu güç sorunun kısa
dönemde çözümü, bazı sakıncalarına rağmen, oylama yönetiminde 
(referandumda, aranmalıdır.



Bu demokratik yönetimin işyerinde uygulanmasından Urkütülmeme
lidir. Buna rağmen,belgelere dayanarak yetki saptanması yön- - 
teminin uygulanmasına mutlâka devam edilecekse, tek sendika
ya üyelik durumu sağlanmalıdır.

Yetki saptanması uzun dönemde: yeni bir yasal dü
zenleme yapılırken şöyle bir çözüme bağlanabilir. Yetki sap
tama işlemi, Çalışma Bakanlığı içinde, önemli bölgelerde şube
lerde bulunan bağımsız ve resmi bir kuruluşa bırakılabilir.
Bu kuruluş yetkiyi saptarken, yerine göre, oylama yöntemini 
veya belgeleri inceleme yöntemini uygulayabilir. Aynı kurulu
şun, uzlaştırma ve tahkim işleriyle de yetkili kılınması isa
betli olur.

2.3.2.Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde uygula
nan uzlaştırma yöntemine dair öneriler.

Türk uzlaştırma sistemi iyi işlememekte; gö
revini yerine getirememektedir. Herşeyden önce, yürürlükteki 
uzlaştırma sisteminde, yasal bir değişikliği zorunlu kılmayan 
bazı değişiklikler yapılabilir. İlk akla gelen, işçi ve işve
ren üst kuruluşlarının biraraya gelerek, uzlaştırma işinde 
görev alacak kişileri, binaların niteliklerini saptamaları ve 
bunlara uygun davranmayı kararlaştırmalarıdır. Sonra işçi-işve- 
ren üst kuruluşlarının karşılıklı ilişkilerde ve uyuşmazlıklar
da uyacakları bazı ilkeleri saptama konusunda da çaba harça- 
maları çok yararlıdır. Hatta bu konuda Çalışma Bakanlığının 
işçi-işveren meslekî birliklerini müzakereye çağırması, müza
kere (diyalog) ortamının yaratılmasında faaliyet göstermesi 
uygun olur.



Yasal çerçevede bir değişiklik söz konusu 
olacaksa, uzlaştırma faaliyetlerinin Çalışma Bakanlığı içinde 
kuruluçak bağımsız ve ayrı bir kuruluşa bırakılması; bu ku
ruluşta çalışacak kişilerin bağımsız ve özel nitelikle olmala
rını sağlayacak hükümlerin konması ve uzlaştırma faaliyetinin 
bugünkü gibi üç kurula değil, fakat tek bir kişiye bırakılması 
yararlı olacaktır. Ancak bir yasa hızlanırken, bütün bu konu - 
larda işçi-işveren meslekî birliklerinin veya bilimsel çevre
lerin görüşleri de alınmalı; birlikte müzakereler yapılmalı
dır. Çünkü ilgililere tamamen açık olmayan toplantılarda ve 
konu yeterince tartışılmadan hazırlanacak yasalarla çalışma 
hayatında huzur ve kararlılık sağlanamaz.

2.3.3.Toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya iliş
kin önerileri.

Toplu iş sözleşmesinden yararlanma konusun
daki kötü uygulama bir çözüme bağlanmalıdır. Dayanışma aidatı 
ödenerek toplu iş sözleşmesinden yararlanma ilkesi uygulanmak 
isteniyorsa, bu yolda bir yasa değişikliği yararlı görünmektedir 
Ama Yargıtay'ın bu konudaki içtihadını değiştirmesi suretiyle 
de aynı sonuca ulaşılabilir.

2.3.4.İşçilerin yönetime katılması.

Batı ülkelerinde hızla gelişmekte olan işçi
lerin yönetime katılmasının, ülkemizde de işçi-işveren ilişki
leri açısından yararlı olacağı kanısındayız. Bu hususta kamu 
kesimi işyerlerine öncelik tanıyarak, bu alanda ülkemiz koşul
larına uygun yasal bir düzenlemeye gitmek ve bu gibi



işyerlerinde işçilerin etkili biçimde yönetime katılmasını 

sağlamak; özel kesimde ise, yasa-koyucunun işçilerin yönetime 

katılmaya özendirmesi ve toplu iş sözleşmelerinden elde edil

miş sonuçlardan yararlanarak, bir süre sonra ve gerektiğinde, 

bu alanda da yasal bir müdahalede bulunmak uygun olur.

2.3.5.Kamu kesimi toplu iş sözleşmesine ilişkin 

önerileri.

Kamu iktisadi teşebbüsleri, işçileriyle iliş

kileri konusunda özel kesimle aynı yasal düzenlemeye tabîbu- 

lundukları için, iktisadi devlet teşebbüslerinin tümünün de 

modern işletmecilik esaslarına göre işletilmesi kaçınılmaz 

görünmektedir.

2.3. İşçi-işveren-devlet ilişkilerindeki aksamalara 

ait öneriler:

2.3.1.Çalışma Bakanlığı örgütüne ilişkin öneriler:

Çalışma Bakanlığının kadrosunun geliştirilme

si; özellikle bu kadronun işçi-işveren ilişkileri konusunda 

yetiştirilmeleri zorunludur. Çalışma Bakanlığı ve bütün Bölge 

Çalışma Müdürlükleri personelinin, her yıl, kısa süreli bir 

eğitimden geçirilmelerinde de büyük yarar -vardır. Eğitim konu

sunda Yhkın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsünden de yararlanıl

ması isabetli olur. Bu enstitünün Türkiye'nin sanayi merkezi 

olan İstanbul'dan alınmasının isabetsizliğinde bütün komisyon 
üyeleri görüş birliği içindedir.



2.3.2.Bölge Çalışma Müdürlükleri:
Bölge Çalışma Müdür1ükleri kadrosu genellik

le yetersizdir. Özellikle bu, İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü 
için doğrudur. Çünkü İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğündeki iş 
müfettişleri sayısı, sağlık biçiminde yetki tesbitini ve iş 
mevzuatının uygulaması denetimini yapabilmelerini sağlayacak 
durumda değildir.

2.3.3.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kuruluna ait
öneriler:

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Örgütünün yeni
den düzenlenmesi, bu maksatla hazırlanmış bulunan İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Hizmetleri Kurumu Kanun Tasarısının en kısa 
sürede yürürlüğe girmesinin sağlanması İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliğini ve hizmetlerini içeren mevzuatın günün şartlarına 
ve yurt gerçeklerine uygun biçimde düzenlemeye ve gelişmeye 
tabi tutulması.

İş Güvenliği müfettişlerinin sayısının ihti
yaç karşılayacak: seviyede arttırılması gereklidir.

Bugün bütün Dünya'da kabul edilen bir prensi
be göre, işçi sağlığı ve iş güvenliği problemi üretimin ayrıl
maz bir parçasıdır ve birlikte yürütülmesi zorunludur. Bu neden
le konu ile ilgili olan devlet, işçi ve işveren örgütleri ve 
sosyal güvenlik kuruluşlarının hizmetin yürütülmesinde koordone 
bir çalışma düzenine girmeleri ve ellerindeki olanaklarla hiz
meti desteklemeleri gereklidir.



2.3.4. İş Mahkemeleri ve İş I.îahkemeleri Usulune 
dair öneriler:

İş davalarına bakmakla görevlendirilecek 
yargıçlar arasından, Yargıtay'da düzenlenecek sürekli konfe
ranslar çok yararlı olacaktır. Ayrıca komisyonumuz, İş Huku
kunun özel bir uzmanlık gerektirmesi ve sürekli değişmesi 
yönünden, iş davalarını üst düzeyde karara bağlamakla görevli 
ayrı bir Yargıtay yaratılmasında; hiç değilse, bu konunun il
gili çevrelerde tartışılmasında büyük yarar görmektedirJ



Sk: 1- ÇALIŞMA SORUNLARI ÖZEL İHTİSAS KO MİL YOLU RAPORU 
HAKKINDA KOMİSYONUN İŞVEREN KESİIJT TEMSİLCİLERİ

NİN KARŞI OY YAZISI

I- ÜCRET- İSTİHDAM -FİYAT-GELİR DAĞILIMI İLİŞKİLERİ İLE
İLGİLİ KARŞI GÖRÜŞLERİMİZ

1- Raporda objiektiviteden uzak ifade ve tahlillere 
rastlanmaktadır. Şöyleki, imalât sanayiinde tarr. kapasite ile

r

çalışmaması vakıası, enerji kısıntıları veya düşük voltajlı 
elektirik enerjisi, formaliteler yüzünden gerekli teçhizat,ye
dek parça veya ham maddeleri yurt dışından bütün çabalara rağ
men zamanında getiririememesi veya kamu sektörü işletmelerin
den temel ham maddelerin ihtiyaca uygun şekilde sağlanamaması, 
kalifiye işgüçü eksikliği veya işçilerin işi yavaşlatması gi
bi bilinen gerçeklerden hiçbirine bağlamamakta; tam kapasite 
altındaki çalışma sadece işverenin "optimal kâr" elde etmek 
amacı ile mal arzını kasten kısıtlaması gibi hiç bir şekilde
kabul ve şayâıı olmayan bir ön yargı ile ilişkilendirmek isten-

\

mektedir.

Bu durum şüphesiz, işletmelerin tam kapasite ile 
çalışmasını önleyen yukarıdaki gerçek sebepler bertaraf edil
medikçe, konuya sadece işsizlik açısından bakılırsa dahi, is
tihdam haciminin genişletilmesi için yeni yatırımlara ihtiyaç olduğu 
olduğu aşikâr olarak ortaya çıkmaktadır.

Kaldı ki, Komisyonun işveren teşekkülleri temsil
cilerince hazırlanan raporda da belirtildiği gibi, bir taraf
tan ülkemizin ekonomik kalkınma hamlesini tamamlayabilmesi, 
diğer taraftan üretimin artırılması ve bu şekilde arz-talep 
dengesinin kurularak fiyat istikrarına uluşılabilmesi için



Türkiye'de yeni yatırımların yapılması ve bunların teşvik 
edilmesi elzemdir.

w

2. Raporda Türkiye'de emek verimliliğinin ücret
artışlarının çok üzerinde olduğu iddia edilmektedir.

*

Raporda yer alan bir tabloda Türkiye'deki verim
lilik artışları 1965'ten 1973 yılına kadar gösterilmiştir. 
Rapora göre bu sekiz yıllık dönemde verimlilik artışları 
219.G oranında olmuş. Ayrıca bu artışlar öyle düzensiz bir 

seyir takip etmiştir ki, meselâ 1966'da Ş& 4.2 iken 1967'de 
$> 30.3, 1970'de $ 30.4 ve 1971, 1972, 1973 yıllarında sırasıyla 
İ* 5*2, İo 5.9 ve $ 32.7 oranında artış kaydedilmiştir.

Oysa dünyanın hiçbir ülkesinde bu yükseklikte bir 
emek verimliliği kaydedilmemektedir ve yine hiç bir ülkede 
yıllar itibariyle böylesine iniş çıkışlar olmamaktadır. Nite
kim Uluslararası Çalışma Teşkilâtı'nın 1975 İstitistik yıllı
ğında Türk ekonomisinde kaydedilen verimlilik artış oranla
rı rapordaki rakamların tamamen yanlış ve hiç bir esasa da
yanamadığını göstermektedir.

Söz konusu Yıllığın 575 nci sayfasında yer alan ve 
1970 = 100 olarak kabul edilen Türkiye'deki verimlilik artış
ları şöyledir.

1965 1966 1967 1968 196g 1970 1971 1972 1973

77 83 84 91 93 100 105 110 114

Görüldüğü üzere ülkemizdeki verimlilik artışları 
Raporda iddia edilen rakamların çok altındadır.
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Kaldı ki, bu artışlarda sadece emek verimliliğinin payı 
olmadığı, daha ziyade gelişen modern S3vk ve idare, daha ras
yonel organizasyon ve diğer üretim faktörlerinin payı bulundu
ğu dikkate alınmalıdır. Bu faktörler dikkate alındığında ve 
yaygın ve görgün eğitimde son yıllarda herhangi bir gelişme 
olmadığı da gözönünde tutulunca verimlilik artışlarında eme
ğin rolünün çok cüzi, hatta hiç olmadığı anlaşılacaktır.

Ücret artışlarının verimliliğin altında seyretti
ğinin iddia edilmesi yanlış olduğu kadar fiyatların da gerisin
de olduğunun savunulması yanlıştır, haksızlıktır. Raporda da 
belirtildiği üzere SSK ücret rakamları gerçek ücretleri yan
sıtmamaktadır. Bu gerçeğe rağmen kullanılan SSK rakamlarına 
göre 1963'ten 1968’e kadar fiyatlar fia 27 oranında bir artış 
gösterirken ortalama ücretler fi:- 58 oranında artmıştır. 1968- 
1974 arasında ise fiyatlar fi 104, ücretler ise fio 142 oranın
da yükselmişlerdir.

Hele son iki yılda toplu sözleşmelerle elde edi
len astronomik ücret zamları ile sendikalı işçiler mutlu azın
lık haline gelmişlerdir. Kalkınma plânlarındaki aktif ve GSMH 
rakamlarına göre yapılan hesaplamalarda sendikalı işçilerin 
gelirlerinin sendikasızlara nazaran en az iki misli, tarım 
sektöründekilere kıyasla ise dört misli daha y tiksek olduğu 
görülmüştür.

3- Raporda, Komisyon konusuna girmeyecek şekilde 
vergi meseleleri tahlil edilmekte ve yıllar geçtikçe ticarî 
kazançtan ödenen vergiler ile ücretliler tarafından ödenen 
vergiler arasındaki farkın azaldığı yönünde bir iddiaya yer 
verilmektedir.



Herşeyden önce, mukayese konusu 1970-1973 yılları 
arasında kaç kişinin küçük çapta atelye kurduğu veya ticarî 
mağaza açtığı bilinmeden bu kişilerin çoğalan sayısı hesapla- 
namadan böyle bir kıyaslama yapmak istatistik prensiplerine 
aykırıdır.

Ayrıca, vergi cezalarının affı gibi Yüce Meclis 
idaresine dayanan kararlar gereğince yapılan işlemler Çalış
ma Sorunları Komisyonuna getirmek de kanaatımızca yetersiz 
bir davranıştır.

4 - Raporda ücret artışlarının istihdam daraltmadığı 
ve ücret artışlarının esasen artan verimlilikle karşılandığı 
iddialarına yer verilmiştir.

Bir defa, bir üretim faktörü- maliyetinin yüksel
mesi halinde işletme tarafından daha düşük maliyetle alter
natifler aranmıyacağını öne sürmek bir faraziyeden ileri gitmek 
ve ekonominin temel kurullarına tamamen aykırı düşer. Bu itia 
barla aşırı ücret artışlarının istihdam hacmini olumsuz yönde 
etkilediğini kabul etmemek mümkün değildir.

Diğer taraftan, ülkemizde ücret artışı oranı kadar 
emek verimliliğinde artış olduğu iddiasına daha önce de belirt
tiğimiz gibi, hiçbir çiddi yönü yoktur. Nitekim, iki yıllık 
bir toplu sözleşme için $ 106 oranında ücret zammı yapılırken 
bu iki yılda emek verimliliğinin de $ 106 oranında artacağı 
söylenemez.

5 - Raporda enflasyon sebepleri sayılırken ücret ar
tışları adete mazur gösterilmek istenmiştir. Oysa, emek üre
timin en önemli faktörlerinden biri olduğuna göre ücret ve .



sosyal yardım artışları da maliyet ve dolayısıyla fiyat 
artışlarının en önde gelen etkenlerden biridir. Nitekim, 
Konfederasyonumuzca yapılan araştırmalarda toplam işgücü mali
yetinin bazı işkollarında tüm işletme giderleri içinde $ 74 
gibi oranlara dahi ulaştığı hesaplanmıştır.

6- Raporun ilk bölümlerinde olduğu gibi "Yurt Dışı 
İstihdam" konusunda da devamlı olarak Türkiye'de "sağlıksız 
bir sanayileşme" olduğu iddiası tekrarlanmakta ve işçilerin 
bu yüzden yurt dışına gittikleri ileri sürülmektedir.

Kanaaatımızca, Türkiye'de kamu ve özel sektörden 
oluşan karma ekonomi çerçevesinde, plan ve programlara dayalı 
süratli ve sıhhatli bir sanayileşme hareketi gerçekleşmektedir. 
Bu sıhhatli sanayileşmenin bütün ekstremist akımlara $ 106 ora
nında ücret zammı verilmesine rağmen yapılan grevlere ve 
hatta siyasi amaçlarla ekonomik hayatı hedefleyen kanunsuz 
eylemlere rağmen gerçekleşmesi şâyanı şükran bir durumdur.

7 - Reel ücretlerdeki artışı düşük göstermek için bir 
takım hesap oyunları yapılmıştır. Nitekim ilgili tobloda 
sigortalı ortalama ücretleri endeksi 1965 = 100, İstanbul 
geçinme endeksi ise 1963 = 100 olarak alınmış ve buna göre 
yapılan kıyaslama ve hesaplamada tabiatıyla reel ücret artış
ları düşük bulunmuştur.

8- Raporun "öneriler" bölümünde işveren temsilcileri
nin ya bizzat veya raporlarında dile getirdikleri öneriler
den Devletçe Çalışma hayatına ilişkin iştirakler tutulması 
hariç hiçbirisine yer verilmemiştir.



Hele, bir taraftan işsizliği azaltmalı, diğer taraftan üre
tim artış yoluyla arz ve talebi dengeleyerek fiyat istikrarı
na kavuşmak için yatırımların artırılması yönündeki teklifi
mize raporun önerileri kısmında hiç değinilmemiş olması ka- 
naatımızca izahı mümkün bulunmayan bir davranış olmuştur.

İstatistik konusunda ise, toplu sözleşme yapan 
veya yapmayan işçi grupları için Devlet İstatistiklerinin 
tutulması ve bundan sonra bir genel istatistiğe gidilmesi 
yönündeki teklifimiz de gözönünde tutulmamıştır.

Bu arada, raporda yer verilen öneriler ve ileri 
sürülen gerçeklerin büyük bir çoğunluğu ile hem fikir olma
dığımızı belirtmek isteriz. Örnek olarak; Türkiye'de en yeni 
ve modem makinelerle ve günümüzün analayışı içinde kurulan 
sanayi işletmelerinde çalışma şartlarının "kötü" olduğunu ve 
verim düşüklüğünün de bundan ileri geldiğini söylemek gerekçi 
değildir.

Meslekî öğretimde sadece İş ve İşçi Bulma Kurumu'nu 
değil, ondan evvel Milli Eğitim Bakanlığını görevli saymak 
daha doğru bir yol olacaktır.



II - ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLARIN İLİŞKİLERİNİN DÜZENLEN
MESİ İLE İLGİLİ KARŞI GÖRÜŞLERİMİZ.

1. Tek sendikaya üyelik ilkesinin yanında tek sözleş
me esasının getirilmiş olması, yeni plan döneminde de çalış
ma başının arzulanan ölçüde kurulmamasma yol açacaktır. Bu 
bakımdan her işletmenin aynı dönemde sadece bir tek sözleşme
ye muhatap olmasını öngören bir tedbirin rapora ilâvesi ge
rekmektedir.

2. Raporda, Devletin sendikaların denetimine hiç ka
rışmamış olduğu, sendika-içi denetimin etkisiz kaldığı tescil 
edilmekle beraber çıkış yolu için bir tedbir önerilmiştir.
Bu itibarlar sendikaların sendika-içi denetimleri yanında 
Devletçe idari ve malî yönden denetlemeleri yolunda bir ted
bire raporda yer verilmesini zarurî görmekteyiz.

3 - Raporda, sendika üyesi ödentilerinin kaynaktan 
kesilmesi (check-off) uygulamasının Türk sendikal hayatı açı
sından artık zararlı sonuçlar doğurduğundan işaret edilmekle 
birlikte, bu yönetim kaldırılması yönünde bir tedbirin açık
ça getirilmemiş olması büyük bir eksiklik olmuştur. Zamanını 
çoktan doldurmuş bulunan ve hiç bir demokratik ülkede uygulan
mayan check-off sisteminin kaldırılması, ülkemizde gerçek 
güçlü sendikacılığın yaratılmasına da yardımcı olması bakımın
dan isabetli olacaktır.

4- Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin saptanmasın
daki sorunun çözümünü oylama yönteminde (referandum) arayan 
tedbire katılma imkânı yoktur.



Toplu sözleşme sistemimize tamamen yabancı olan, bir seçim 
usulü olması nedeniyle bu usulün tam sakıncalarını da toplu 
sözleşme sistemimize ithal ederek, sendikal çekişmelere yeni 
bir boyut kazandıran, bugüne kadar ülkemizdeki denemelerinden başarılı 
başarılı bir sonuç alınamayan Ve' işkolu düzeyindeki sözleş
me yetkileri için geçerliliği bulunmayan referandum uygula- i
manın savunulmasına işaret etmek mümkün olmamıştır. Tek sen
dikaya üyelik, üye kayıt fişlerinin sıhhatli tutulması gibi 
hususlar gerçekleştiğinde esasen yeni bir yöntem aramaya lüzum 
da kalmayacaktır.

5. Komisyonca memurlara da sendikal hakların tanınma
sı önerilmiştir. Konunun her ne kadar çalışanlarla çalıştın - 
lanlar arasındaki ilişkileri başlığı altında incelenebileceği 
düşünülebilirse de münhasıran memurların çalışma koşullarını 
inceleyen bir başka Özel İhtisas •Komisyonu kurulmuş bul uçmak-
taddır. Memur sonullarını daha’iğaniş bjır şekilde tartışıldığı

'•! , " * ■

ve daha uzman temsilcilerifr' katıldığı bir Komisyonca bu konu
da karar «lınmasını ve tedbir önerilmeaini daha isabetli gördü
ğümüzden ve bir çelişkiye sebebiyet vermemek bakımından 
Komisyonumuzca önerilen tedbire katılmamaktayız.

6 . Komisyonun işçilere çalışma güvencesini artırmak 
amacıyla İş Kanununun 13, 17/H ve 24 ncü maddelerinde deği
şiklik yapılmasını öneren teklife de katılma imkânı bulmakta
yız. Özellikle madde belirtmek suretiyle bu teklifi yapmak 
yanlış anlamlara sebebiyet verecek nitelik görülmektedir.

7. Bilindiği üzere Türkiye'de işçilerin yönetime 
katılması 440 sayılı Kanun ile belirli büyüklükteki işyer
leri için kabul edilmiş bulunmaktadır.



Ancak, 440 sayılı bu Kanunun ilgili 8. maddesinin gerekçesin
de konunun daha iyi araştırılıp öğrenilmesi için bir Tüzük 
öngörmektedir. Bu da göster;/ektedir ki, kamu kesiminin katıl
ma dahi mahzur ve yararları ve diğer ülkelerde geçirilen tec
rübeler hiç tetkik edilmeden başlatılmıştır. Şimdiye kadarki 
uygulamada da olumlu sonuçlar alındığına dair bir işaret bu
lunmamaktadır. Bu nedenle işçilerin hiç bir sorumluluk almak
sızın, sermayenin risklerine katılmaksızın işletme yönetimi
ne katılması en azından içinde yaşadığımız hür demokratik par
lamenter rejim ve serbest rekabete dayanan piyasa ekonomisi 
prensipleri ile çelişkilidir.

Ayrıca; Uluslararası Çalışma Teşkilâtının Ağustos 
1974 tarihinde Oslo'da' işçilerin yönetime katılması konusun
da düzenlediği sempozyumda birçok ülkenin işçi delegesi 
(bunlar arasında Belçika, Almanya ve Hindistan) yönetime katıl
manın kendilerir için bir amaç değil araç olduğunu, asıl amaç
larının serbest dekabete dayalı piyasa ekonomisini ortadan kal- 
* ' > vdırmak ve yerine işçi sendikalarının kontrolü altınca m^rlfezi 
bir ekonomi kurmak olduğunu açıkça dile getirmişlerdir.

Yukarıda kısaca değinilen nedenlerle yönetime ka
tılma konusunu Ülkemizde kanun yoluyla zorlay].cı bir uygulama 
bulmamalıdır.

Ancak, işletmelerde işçilerle gerekli olan ölçüde 
iyi bir haberleşme ve şikayet ilişkisinin kurulması, beşerî 
münaseberlerin işletme ve atelye seviyesinde olumlu bir şe
kilde yürütülmesi, üretimin organizasyonunda sevk ve idare
cilerin çalışanlar ile gerektiğinde müşterek müşaverede bu- 
lunâıaları yeterli ve daha yararlıdır.
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