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GİRİŞ 

I-, Bölüm ; 

Çalışanlarla Çalıştıranların Mİinasebetlerinin Düzenlenmesi 
ve Çalışma Şartlarının Islahı. 

Io Ferdi İş Münasebetleri 8 

1- işçi - Memur Ayırımı ve I§ Kanununa tabi olmayanlar , 
Kapşaıa ve İstisnaları 

-Un Kollekiif İş Münasebet.!.eri - 

.1™ Sendikalar Hukuku. 

2- Toplu. Sözleşme Dlizeni, iş .İhtilafları9 Grev, Lokavt. 

IH. rdnetiae ve İşletmeye Katı ona o 

IIc Bölüm ; 

Ücret-Gelir Münasebeti ve Ücret Siyaseti*, 

I- Ücret-Fiyat- Ücret-Maaş Münasebetleri ve Ücrette Asgan 
Geçim İndirimle 

II- Asgari Ücret ve Ücretin Sosyal Yönleri 

III- Gelir Dağıl ımı ve Ücretin Milli Gelirdeki Payı e 

III. Bölüm ; 

Yurt-Dışı İşçi Sorunlarıo 
I- İşçilerimizin Yurt Dışına Gönderilmesi Sırasında Ortaya 

Çıkan Sorunlar* 

II- İşçilerimizin Yurt Dışında Bulunduğu Sırada Ortaya Çıkan 
Sorunlar. 

III*' İşçilerin Yurda Dönüş Sorunları. 

IVe Bölüm i 

Çalışma Hayatıyla İlgili Organların Teşkilâtlanması. 
I- Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevlerinin Yeniden 

Düzenlenmesi- 

II- Iş ve işçi Bulma Kuruma Genel. MidürlUğürün Teşkilatlanması, 
-T- * ** 

III<~ Iş Mahkemelerinin ve Mecburi Tahkim Organlarının Teşkilatlan 
ma sı o 
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Terim Kesiminde Çalınma Somutlan. 

I- Tarım Kesimindeki Bellibaşlı Ana Müeaseeelerin Tamını: 
Tarım İşçisi, İşvereni, İşyeri, Darı» ve Orman İşleri, 

II» Tarım İşçilerinin Ücreti* 

IH» Tarım Kesiminde İşçi Sağlığı ve İŞfüvenliği Meseleleri 
»Tarım Kesiminde Kadın ve Çecuk İşçilerin Çalışma Şartları, 

IV» Tarım Kesiminde Ferdî Hismet Akitleri ve ToplU SöSİeşmeler, 

V» Tarım Kesiminde Çalışma Süreleri. 
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ÇALIŞMA SORUNLARI 
KOMİSYONU RAPORU 

Komisyon ilk toplantısını 29 Nisan 1971 tarihinde D.P.T. da yapmış¬ 
tır. S.P.D. Başkanı Prof .Dr.N.Yalçmtaş’ın açış konuşmasından sonra, Turan 
^rsoy’un başkanlığında açılan oturumda İbrahim,Yurt komisyonların görev ve 
çalışma şartları üzerinde, T5rtan Z.Saver çalışma sorunları üzerinde birer 
konuşma yaptıktan sonra seçim yapılmıştır. Başkanlığa Prof.Dr.S.Zaim, Başkan 
Vekilliğine Yılmaz İnaler, Raportörlüklere Kubilay Atasayar ve Gül Neş’e 
’îrel seçilmişlerdir. 

İkinci Toplantıda komisyonun çalışma sahasına giren konular gözden 
geçirilmiş bunların tetkiki için şu beş alt komisyon teşkil edilmiştir: 

1- Çalışanlarla Çalıştıranların Münasebetlerinin Düzenlenmesi ve 
Çalışma Şartlarının Islahı Alt Komisyonu, 

2- Ücret-Gelir İlişkisi ve Ücret Politikası Alt Komisyonu, 

3- Yurt Dışına İşçi Gönderilmesi Sorunları " " 
A 

A- Teşkilatlanma Alt Komisyonu 

5- Tarım Kesiminde Çalışma Sorunları Alt Komisyonu 

* 

Çalışma Sorunları Komisyonu Uyelari alaka sahalarına göre alt komis¬ 
yonlarda görev almışlardır. Her alt komisyon ilk toplantısında bir yürütücü 
başkan, bir başkan vekili ve iki raportör seçmiştir. Alt komisyonların yü¬ 
rütme görevini, alt komisyonların numara sırasına göre, 

Çalışma Bakanlığı Umum Müdür Muavini Yılmaz İnaler, İst.Üniv.İktisat 
Fakültesi Sosyal Siyaset Profesörü Dr.Sabahattin Zaim, Dış İşleri Bakanlığı 
İlgili Genel Müdürü Fahrettin Taşan, Ankara Hukuk Fakültesinden Prof.Dr.Baki 
Kuru ve Çalışma Bakanlığı Mifettişi Rüştü Altay yapmışlardır. 

Her alt komisyon konularına göre çalışma gruplarına ayrılmış, her ça¬ 
lışma gurubu kendi arasında müzakere yaparak bir tebliğ hazırlamıştır. Hazır¬ 
lanan tebliğler ilgili alt komisyon üyelerine teksir edilerek dağıtılmıştır. 
Tebliğleri tamamlanan alt komisyonlar toplanarak bu tebliğleri tartışmış ve 
elde edilen sonuçlara göre alt komisyon raporları hazırlanmıştır. 

A 

Neticede Çalışma Sorunları Komisyonunun nihai genel toplantısında 
alt komisyon raporları tartışılmış, ortaya çıkan görüşlere dayanılarak işbu 
rapor hazırlanmıştır. Alt komisyonların çalışma gurupları ve hazırlanan teb¬ 
liğler aşağıda belirtilmiştirt 

I- Çalışanlarla Çalıştıranların İlişkilerinin Tüzenlenmesi ve Çalışma 
Şartlarının Islahı Alt Komisyonunun Çalışma Grupları î 
1- Ferdi İş Minasebetleri 

a) İşçi-Memur ayırımı ve İş Kanununa tabi olmayanlar (Kapsam, 
İstisnalar) 

b) Çalışma Şartları, Verimliliği ikileyen Faktörler (organi¬ 
zasyon, çalışma şartları, çalışma saatleri, teknoloji, işçi 
devri, işyerleri denetimi) 
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2- Kollektif tg MLina sebatla*i 
a) Sendikalar Hukuku, 
b) Toplu Sözleşme Düzeni, îş İhtilafları, Grev, Lokavt. 

3- Yönetime ve İşletmeye Katılma 

II- ücret- Gelir Münasebeti ve Ücret Siyasetinin Çalışma Gruplan : 
• • • • ^ 

1- Ucret-Fiyat, Ucret-Maag Münasebetleri ve ücrette asgari 
geçim indirimi 

2- Asgari Ücret ve Ücretin Sosyal Yönleri, 

3- Gelir Dağılımı ve Üoretin Milli Gelirdeki Payı. 

III- Yurt Dışı İşçi Sorunları Alt Komisyonu Çalışma Gruplan : 
1- İşçilerimizin yurt dışına gönderilmesi sırasında ortaya çıkan 

sorunlar, 

2- İşçilerimizin yurt dışında bulunduğu sırada ortaya çıkan sorun¬ 
lar, 

3- İşçilerin Yurda Dönüş Sorunları. 

IV- Teşkilatlanma Alt Komisyonu Çalışma Grupları : 
1- Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevlerinin Yeniden Düzenlenmesi, 
2- İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün Teşkilatlanması, 

3- Yurt dışında Çalışan İşçilerle İlgili Olarak Yurt-Dışı 
Teşkilâtlanma, 

4- İş Mahkemelerinin ve Mecburi Tahkim Organlarının Teşkiletlanması. 

V- Tarım Kesiminde Çalışma Sorunları Alt Komisyonunun Çalışma 
Grupları: 

1- Tarım kesimindeki bellihaşlı ana müesseselerin tanımı: Tarım 
işçisi, işvereni, işyeri, tarım ve orman işleri, 

2- Tarımda ücret meselesi, 

3- Tarım kesiminde işçi sağlığı ve işgüvenliği meseleleri-Tarım 
kesiminde kadın ve çocuk işçilerin çalışma şartları, 

4- Tarım kesimirKİe ferdî hizmet akitleri ve toplu sözleşmeler, 

5- Tarım Kesiminde İş Süresi. 

/ • 
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Yukarıda belirtilen çalışma gruplarına ait tebliğleri sıra numarala¬ 
rına göre şu zevat hazırlamıştır : 

I- 1-a = Ege İîniv. İ.T.B. F. den Erol Akı, 

2-a = İst.Univ. İktisat Fak. den Prof.Dr.Metin Kutal ve 
İst.Hukuk Fak. den Prof*Dr.Kemal Oğuzman, 

2-b = Ankara Univ. Hukuk Fak. den Prof.Dr. Turhan Esener, 

3 = İst. Univ. İktisat Fak. den Doç.Dr.Toker Dereli* 

II- 1 = Maliye Bakanlığı Hazine Umum Müd. den Tuna Iskır, 
" " Tetkik Kurulundan Ercüment Kavukçu 

Devlet Personel Dairesinden Mustafa Anahtar, 
M P M den Aynur Güldamla ve İlyas Gülmez 

T.İşveren Send. Konfederasyonundan Ahmet Yoluç 
T.İşçi " " " Gül Neş’e Erel 

2 = İst. Univ. İktisat Fakültesinden Prof.Dr.Metin Kutal, 
Çalışma Bakanlığından İlhami Afşar, Ahmet Yoluç ve Gül 
Neşe Erel. 

3 = Ege Univ. İ.T.İ. Fak. den Dr.Nihat Ay 
S.S.K. Aktüarya Şb.Müd. Mehmet Dinçer 
Maliye Bak. Tetkik Kurulu Üyesi Ercüment Kavukçu 

III- Dış İşleri Bakanlığından Adnan Payidarol 
IV- 1 = Dr. Ali Nusret Sun, 

2 = Cevdet Kozinoğlu, 
3 = Adnan Payidarol, 
4 = Prof.Dr.Baki Kuru. 

V- 1,2 = Hüseyin Ekmekçi 
3 = Rüştü Altay 
4 = Edip Öztürk, Mesut Kahratlı, İsmail Borand, İlhan Kutluca, 

Safa Özgüner 
5 - lürkiye Ziraat Odaları Birliğinden Dr.Yusuf Mergen 

Çalışma Sorunları Komisyonu nihaî toplantısını 5 Temmus 1971 de 
Ankarada yaparak çalışmalarını tamamlamıştır. 

Çalışma gruplarından I 1-b ye ait tebliği, bu işle görevlendirilmiş 
olan İst.Teknik Univ.den Dr.Münir Ekonomi, işlerinin çokluğundan dolayı ha- 
zırlıyamamış ve durumunu da vaktinde bildirmemiş olduğundan bu konu üzerin¬ 
de maalesef araştırma cereyan edememiştir. Bu sebeple bu konu ile ilgili ba¬ 
hislere ücretler bahsinde kısmen temas edilmekle yetinilmiştir. Prof.Dr. Sa- 
bahaddin Zaim tarafından derlenen işbu raporun I. Bölümü Prof.Dr.Metin Kutal 
tarafından kaleme alınmıştır. 
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I» Bölüm 

ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLARIN MÜNASV,BETLERİNİN 
DÜZENLENMESİ ve ÇALIŞMA ŞARTLARININ ISLAHI 

Çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki gerek ferdi, gerek kollek- 
tif iş ilişkilerini incelemek amacıyla 29«4»1971 tarihinde teşkil edilen 
özel bir komisyon işçi-memur ayırımı, İş Kanununa tabi olmayanların duru¬ 
mu, sendikacılık, toplu iş sözleşmeleri, toplu iş uyuşmazlıkları, işçile¬ 
rin yönetime ve işletmeye katılmaları konuları üzerinde durmuş ve özellik¬ 
le 14, 15, 16 Haziran 1971 tarihlerinde yapılan toplantılarda aşağıdaki 
görüşlere yer verilmiştir : 

I- Ferdi İş Münasebetleri 

1- İşçi-Meraur Ayırımı 
Başkasına tabi olarak ve bir ücret karşılığı emeğini arzeden 

kişilerin geniş anlamda işçi kavramına girdiği her türlü tartış- 
manın^dışında kakmaktadır. Ancak, bir yandan arzedilen emeğin 
bedeni veya fikri maljiyet taşıması, öte yandan da tabiiyet iliş¬ 
kisini doğuran hukuki bağın niteliği tatbikatta önemli sorunla¬ 
rın ortaya çıkmasına ve dolayısı ile ciddi tartışmaların yapıl¬ 
masına yol açmaktadır. 

Konunun tartışmasına girmeden önce şu hususa da işaret etmek 
gerekir ki, yabancı mevzuatın aksine Türk mevzuatında birçok 
işçi tariflerine yor verilmiş, bu tutum tatbikattaki tereddütle¬ 
ri önlemek bir yana, daha da artırmıştır. Özellikle Sendikalar 
Kanunu ile îş Kajjunu arasında işçi tarifi bakımından yaratılan 
fark bu konuda bariz bir misal teşkil etmektedir. Gerçekten Sen¬ 
dikalar Kanununda daha geniş bir zümreye işçi niteliği tanınmış, 
îş K. da ise sadece hizmet akdi ile başka bir şahsa ücret kar¬ 
şılığı bağlanan kişiye işçi sıfatı verilmiştir. 

Buna mukabil 931 sayılı İş Kanunununda bedenen çalışanlarla 
fikren çalışanlar arasında herhangi bir ayırım yapılmamış,^do¬ 
layı sı ile dar anlamdaki işçi ile müstahdem arasında hukuki sta¬ 
tü bakımından bir fark yaratılmamıştır. 

Öte yandan Sendikalar Kanununundaki işçi tarifi kamu kesimin¬ 
de çalışanların büyük bir kısmının hukuki durumunu açıklıyamamış 
ve 1964 den itibaren bu konudg birçok uyuşmazlığın doğmasına yol 
açmıştır. 274 sayılı Kanunu tadil eden 1317 sayılı Kanun "Devlet 
veya diğer kamu tüzel kişilerince yürütülen hizmetlerde ... bede¬ 
nen veyahut bedenen ve fikren çalışanlardan bedeni çalışmaları 
fikri çalışmalarına galip olan kimselerin de bu kanun bakımından 
işçi" sayılacaklarını belirtmiştir. Ancak beden işçisi ile fikir 
işçisi arasındaki farkların gün geçtikçe azalması, bu hususta çı¬ 
kacak uyuşmazlıkların yargı organları yerine Yüksek Hakem Kuruluna 
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Verilmesi ve bilhassa 1317 sayılı Kanundan sonra kabul edilen 
1327 sayılı Kanunun memur kavramını çok geniş olarak tayin ve 
tesbit etmesi meseleyi yeniden çıkmasa sokmuştur. 

Bugün yürürlükte bulunan mevsuata göre bir kimsenin işçi 
olup olmadığını söyleyebilmek için, onun bir hizmet akdine bağ¬ 
lı olarak çalışıp çalışmadığını araştırmamız gerekmektedir. Hiz¬ 
met akdi teorik olarak tarafların sözleşme özgürlüğüne dayanmak¬ 
ta ve pazarlık sonucu tespit edilecek çalışma şartlarının geçer¬ 
li olduğunu farzetmektedir. Halbuki hizmej» akdinin muhtevasını 
tanzim ederken tarafların tam bir serbesti içinde oldukları ko¬ 
laylıkla söylenemez. Zira iş mevzuatı kamu yararı düşüncesiyle 
birçok emredici hükümler getirmekte, netice itibariyle tarafla¬ 
rın gözleşme özgürlüğü geniş ölçüde kısıtlanmış bulunmaktadır. 
Hatta iş hukuku doktrininde hizmet akdinin de bir statü yarat¬ 
tığı ve işçinin bu statüyü kabul etmesi ile sözleşmenin tamam¬ 
landığı kuvvetle savunulmaktadır. 

Diğer taraftan bir kimsenin kamu kesiminde çalışması, bir 
işverene hizmet akdiyle bağlanmasına engel teşkil etmemektedir. 
Şu halde, Devlete bir hizmet akdi il© bağlı olan bir kimsenin 
gördüğü işin bir kamu hizmeti olması mümkündür. 

Memur statüsünü tarif eden mevzuatımıza göre, bir devlet hiz¬ 
metine aslı ve sürekli bir görevde devamlı vazife görmek üzere 
atanan ve bütçe kanunlarında kadrosu gösterilen kişi# memurdur. 
Buna karşılık bir kimse kamu kesiminde aslı ve sürekli bir gö¬ 
revde çalışsa, gördüğü iş bir kamu hizmeti olsa, T.C.Emekli San¬ 
dığına bağlı ve kadro karşılığı ücret alsa bile eğer çalıştıran¬ 
la çalışan arasındaki hukuki bağ bir hizmet akdi ise o kimse me¬ 
mur değil, işçi kabul edilmektedir. 

İşçi-memur ayırımı sorunu şekli hukuk yönünden bugün bir çö¬ 
züm şekline ulaştırılmıştır. Yargıtay ve Danıştay'dan sonra Ana¬ 
yasa Mahkemesi de 14.10.1969 tarihli kararında 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 36. maddesinde sözü edilen sürekli görevler¬ 
de çajışan yardımcı hizmetler sınıfının, bedenen çalışsalar dahi, 
hukuka açıdan işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlileri 
kavramı içine girdiğini kabul etmiştir. 

Bununla beraber işçi-memur ayırımı konusunda tartışmalar sona 
ermiş değildir. Doktrinde aynı işi yapan, sosyolojik bakımdgn işçi 
olduğunda şüphe bulunmayan kişilerin, işverenle olan hukuki bağ¬ 
lan hizmet akdi değildir düşüncesi ile, işçilik sıfatından yok¬ 
sun bırakılması tenkid edilmektedir. Komisyonumuz da şekli hukuk 
yönünden yapılan bir ayırımdan ziyade, devlet adına devletin oto¬ 
ritesini temsil eden kişilere memur sıfatının verilmesini, İŞÇİ- " 
ler arasında sun’i ayırımlara herhalde engel olunması gerektiği¬ 
ni kabul etmiştir. Hizmet akdinin yeterli bir ayınma elverişli 
olmadığı üzerinde de görüş birliğine varılmıştır. 

2- İş Kanununa tabi olmıyanlarm durumu 
Komisyonumuz çalışmalarını yaptığı sırada 931 sayılı İş Kanunu 

Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden iptal edilmiş bulunu¬ 
yordu. Ancak bir yandan 931 sayılı Kanunun birçok hükümlerinin 
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toplu sözleşme ve hizmet akitlerihe girmiş olması, öte yandan 
da yeni tasarının heniötı hotiıdn öyHı hükümleri ihtiva etmesi kar¬ 
şısında iptal edilen kanunun tartışmalara esas olması kabul edil¬ 
miştir,, 

. ifc» 

3008 sayılı Kanunun aksine 931 sayılı Iş Kanunununda bedeni 
faaliyet arzedenlerle fikri faaliyet arzedenler arasında bir 
ayırım yapılmaması Türk İş Hukuku açısından önemli bir gelişme 
olarak kabul edilmek gerekir. Ancak, sözkonusu kanunun gerçek 
uygulama alanını çizebilmek için 5» maddesindeki istisnaları 
gözden uzak tutmamak lazımdır. 

S.^maddedeki istisnaların batilarını tabiî görmek mümkündür. 
Mesela tarım işçilerinin veya gemi adamlarının çalışma şartları¬ 
nı genel bir kanunla düzenlemenin uygun olmıyacağı düşünülebilir. 
Ancak bu gerçek, tarım kesinindg bir ücret karşılığı çalışanla¬ 
rın veya gemi adamlarının kanuni müdahaleden yararlanmaları zo- 
runluğunu ortadan kaldıramaz. Bil’akis bir yandan tarım işçile¬ 
rinin çalışma şartlarını düzenliyecek özel bir kanuna en kısa 
zamanda yer verirken, öte yandan da mevcut Deniz İş Kanunu kap¬ 
samı dışında kalan gemi adamlarına kanuni bazı himayeler sağla¬ 
mak gerekmektedir. 

5. maddede yer alan istisnaların diğer bir kısmının İş Kanu¬ 
nuna hangi maksatla girdiği kesinlikle anlaşılamamaktadır. Bun¬ 
ların başında Yardım Sevenler Derneği merkez ve taşra atelyele- 
rinde çalışanlar gelmektedir. Aynı derneğin bürolarında çalışan¬ 
lar İş Kanununa tabi iken atölyelerinde çalışanların bu haktan 
yoksun bırakılmaları mantıki bir sebeple açıklanamaz. Kaldı ki, 
söz konusu dernek gibi hayır işleriyle uğraşan birçok dernek bu 
istisnadan yararlanamamaktadır. Nihayet memleket için faydalı 
bir hizmet yapmanın İş Kanunu dışında kalmak için haklı bir se¬ 
bep teşkil edip etmediği de tartışılabilir. 

Kapıcılar ve çıraklarla ilgili olan istisna sonradan kabul 
edilen 124-8 sayılı Kanunla nisbeten hafiflotilmiştir. Buna rağ¬ 
men çıraklık müessesesini yeniden düzenleyecek özel bir kanuna 
kesin şekilde ihtiyaç vardır. 

931 sayılı Kanunun 5» maddesinde yer alan ve en fazla tartış¬ 
ma konusu olan istisnalardan biri de 507 sayılı ^snaf ve Küçük 
Sanatkarlar Kanununun 2. maddesinin tarifine uygun 3 işçinin ça¬ 
lıştığa işyerleridir. Gerçi 507 sayılı Kanunda esnaf ve küçük 
sanatkar3.ar tarif edilmiştir. Ancak bu tarif, mücerret esaslara 
dayanması sebebiyle, açıklıktan uzak bulunmaktadır. Diğer taraf¬ 
tan sanayi kesimindeki birçok işverenden daha geniş imkanlara 
sahip olan bazı esnafın İş Kanunu dışında bırakılması haklı bir 
tutum sayılamaz. Nihayet gerçekte esnaf veya küçük sanatkar ni¬ 
teliğine sahip olmadığı halde, sırf İş Kanunu kapsamı dışında 
kalabilmek için, kendisini bu kategoriden gösteren işverenlerin 
kanunsuz hareketleri de, bu istisna sebebiyle, maalesef önlene- 
memektedir. Bu yüzden, Iş Kanununundan bu istisnanın çıkarılması 
ve bir kimsenin işçi sıfatıyla nerede çalışırsa çalışsın aynı ga¬ 
rantilerden eşit şekilde yararlanmasının sağlanması gerekmektedir. 



- 10 -

II- Koliektif İş hfiinasebetleri 

1- Sendikalar Hukuku 

1961 Anayasası ve buna bağlı olarak kabul edilen 274 Ve 275 
sayılı Kanunlar memleketimizde ilk defa ve gerçek anlamda sen¬ 
dika özgürlüğünü garanti altına almış, dolayısı ile, işçi ve 
işveren sendikacılığında yeni bir çığırın açılmasına sebep ol¬ 
muşlardır. Bu yeni dönemde sendikaların tıpkı siyası partiler 
gibi demokratik düzenin vazgeçilmez parçaları olduğu kabul edil¬ 
miş, kısa süre içinde memleketimizde güçlü bir sendikacılığın 
yerleşmesi için gerekli kanuni ortam hazırlanmıştır. Nitekim 
sendikaların üyelerine sağladıkları hak ve menfaatlerden diledik¬ 
lerini yararlandırma yetkisi, üyelik aidatının kaynaktan tevkifi, 
grev kararının ancak bir sendika tarafından alınabilmesi, greve 
katılan işçilerin çeşitli yönlerden korunması diğer birçok ülkede 
görüldüğü gibi mahkeme içtihatlarına terkedilmemiş, doğrudan doğ¬ 
ruya kanunla düzenlenmiştir. 

Sendikacılığı teşvik eden mevzuat kısa süre İçinde tesirini 
göstermiş ve 1963 den itibaren sendikalı işçi sayısında önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir. Buna paralel olarak sendikaların mad¬ 
di imkan ve güçleri de artmış, işçi ve işveren sendikaları Türk 
siyası ve ekonomik hayatında önemli baskı gruplan haline gelmiş¬ 
lerdir. Nitekim sendika liderleri ile hükümet üyeleri arasında 
toplantılar yapılmaya başlanmış, 1962 ve 1964 yıllarında toplanan 
Çalışma meclislerinde önemli kararlar alınmış, parlamentomda iş¬ 
çilerle ilgili birçok tasarı kanunlaşmıştır. Diğer taraftan 196(3 
den beri sayıları 7000 i aşmış bulunan toplu^iş sözleşmeleri ile 
işçilerin çalışma ve yaşama şartlarında ciddi ilerlemeler kayde¬ 
dilmiştir. 

Bu olumlu gelişmelerin yanında aynı dönemde îürk Sendikacılı¬ 
ğı yeni ve ciddi bazı sorunlarla da karşı karşıya gelmiştir* Bun¬ 
lardan bir kısmının sendikalarla ilgili mevzuattan ileri geldiği¬ 
ne şüphe yoktur. Mevcut kanunlarda gerekli tadilleri gerçekleş¬ 
tirmek suretiyle bunları büyük ölçüde önlemek mümkün olabilecek¬ 
tir. Buna mukabil Türk Sendikacılığını etkiliyen diğer faktörle¬ 
rin dg bu hususta çok önemli roller oynadığı unutulmamalıdır. 
Mesela, memleketimizin sosyo-ekonomik genel şartları, işçi-işveren 
ve sendika yöneticileri yanında kamu oyunun sendikacılık konusun¬ 
daki bilgi seviyesi, sikası hak ve özgürlüklerin vatandaşların 
şuurunda yerleşme derecesi de diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye- 
de de sendikacılık hareketini yakından etkiliyecektir.' Son olarak 
işaret edijen etkenlerin hukuki tedbirleri» tamamiyle.kontrol edil* 
meşine imkan olmadığı gibi, kısa süre içinde, haltta bir plan döne¬ 
minde, bütünüyle düzenlenmesine de imkân bülürimd inaktadır i 

Demokratik bir düzen içinde igçi ve i|v4reti iendikalarinin ge- 
rgkli fonksiyonları ifa edebilmeleri için bir yandan sağlam huku¬ 
kî esaslara dayandırılmaları, öte yandan da başta devlet olmak 
üzere bütün ilgili tarafların özgür sendikacılığın memleketimiz¬ 
de yerleşmesine yardımcı olmaları gerektiği görüşünü benimsiyen 
Komisyonumuz Türk sendikacılığını yakından ilgilendiren aşağıdaki 
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konuları müzakere etmiş ve şu sonuçlara varmıştır : 
<c« 

a*" Sendikaların Teşkilat Bünyeleri 

Çok sayıda sendikaların işçiler için olduğu kadar, tüm çalışma 
hayatı halamından da olumsuz etkiler doğurduğuna şüphe yokturo Bu¬ 
na mukabil az sayıda sendika bünyesinde çok sayıda işçiyi toplamak 
hemen hemen bütün ülkelerde ulaşılmasına çalışılan bir amaçtır. An¬ 
cak bu amaca varabilmek için kanunun gücünden yararlanmak sendika 
özgüllüğü ile bağdaşmamakta, giderek sendika tekelciliğine varmak¬ 
tadır» Bu sebepledir ki, Federal Almanya gibi az sayıda sendikacı¬ 
lık amacına ulaşmış ülkelerde, işçileri bu yöne sevkeden herhangi 
bir kanun rnsvcub değildir» İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde ise 
bugün dahi çok sayıda sendika güçlü üst kuruluşların bünyesinde 
toplanmış bulunmaktadırlar» Şu halde, ister ilk kademede, ister 
üst kademede clsun sendikanın kuruluşunu gerçekleştirilmesi güç 
veya imkansız şartlara bağlamak sendika özgürlüğü kavramı ile bağ¬ 
daşamaz» Bu bakımdan 274 sayılı Kanunu tadil eden 1317 sayılı Kanu¬ 
nun vakit geçirmeden yeniden ve objektif esaslara göre değiştiril¬ 
mesi gerekmektedir» Diğer taraftan sendikaların lüzumsuz şekilde ço¬ 
ğalmasına yol açan diğer faktörlerin önlenmesi, ezcümle işverenle¬ 
rin kendilerine bağlı sendika kurdurma eğilimlerine son verilmesi, 
sendika yöneticiliğinin aşırı menfaatler sağlıyan bir meslek olmak¬ 
tan çıkarılması gibi tedbirlerin alınması cihetine gidilmelidir® Ni¬ 
hayet başta sendikaların yönetici kadrosu olmak üzere bütün işçile¬ 
re dağınık sendikacılığın zaralûan yoğun bir eğitim faaliyeti ile 
anla tılıp öğretilmelidir. 

Çok sayıdaki sendikaların kanunla azaltılması hür sendikacılığın 
dayandığı temellere aykırı olduğunu benimseyen komisyonumuz, bütün 
sendikaların aynı derecede yetkili sayılamayacağını da kabul etmiş 
bu sebeple "en fasla temsil gücüne sahip sendika" kavramı üzerinde 
durmuştur. Batı ülkelerinde, farklı esaslara dayanmakla beraber, 
mutlaka en fazla temsil gücüne sahip sendika’nm tesbit edildiği 
noktasından hareket eden komisyonumuz, memleketimiz bakımından han¬ 
gi esas ve usullere göre bu hususun tayin edileceğini tartışmıştır» 
Türk mevzuatında İşçilerin çoğunluğunu temsil eden sendika anlamı¬ 
na gelen en fazla temsil gücüne sahip sendikanın işçilerin oy çok¬ 
luğu ile mi, yoksa evrak üzerinde yapılacak inceleme ile mi tesbit 
olunması gerektiği üzerinde durulmuştur» 

Komisyon üyelerinden bir kısmı en fazla temsil gücüne sahip sen¬ 
dikayı tesbit edecek bağımsız bir büronun kurulması gerektiği üze¬ 
rinde durmuşlar, diğer bir kısın üye ise yargı organlarını bu hu¬ 
susta yetkili kılmayı teklif etmişlerdir. Komisyon bu konuda kesin 
bir sonuca 'ulaşamamıştıre 

b~ Üyelik Aidatının Kaynaktan Tevkifi - (check - off) sistemi 

Sendikalaşma şuuruna henüz ulaşmamış tarırn^kesimine dayalı top- 
lumlarda check cfiT t güçlü sendikacılığa imkan ha zırlama siA bakı¬ 
mından faydalı olduğuna şüphe yoktur» Ancak bu alanda mübalağalı 
hükümler getirmek» sendika idaresi ile üyeler arasında dayanışma 
ruhunu zedelemekte, sendikayı bürokratik bir mekanizma haline ge¬ 
tirmektedir» Bu yüzden birçok ülkede check off ya hiç kabul edil¬ 
memiş veya sadece toplu sözleşmelerle sendikalara tanınmıştıro 

® /» 



- 12 -

* 

Türk sendikalarının bütünü ile bu imkandan yoksun bırakılması¬ 
nın şimdilik faydalı sonuçlar vereceğini tahmin etmemekteyiz* An¬ 
cak check-off’un üst kademe kuruluşlarına (federasyon, konfederas¬ 
yon) da teşmilini^öngören 1317 sayılı kanunun benzerine pek az rast¬ 
lanabilecek mübalağalı hükümler ihtiva ettiği kanaatindeyiz. Bunla¬ 
rın sendikalarla ilgili mevzuattan ayıklanmasında kesin zorunluk 
vardır. Kendisine bağlı nisbjten az sayıdaki üye kuruluşlardan dahi 
aidat toplıyamıyan bir üst kuruluş*un kanun zoru ile ayakta tutul¬ 
masında ne dereceye kadar isabet olduğu üzerinde düşünülmelidir* 

c- Sendika Üyesi İşçiler Aleyhindeki Uygulamalar 

İşverenlerin sendikalı işçiler aleyhindeki tutum ve davranışla¬ 
rı maalesef önlenememiştir. Bilhassa özel kesimde işçilerin sendi¬ 
kalaşmasına şu veya bu şekilde müdahale eden işverenlere rastlgn- 
maktadır. Gerçi 274- sayılı kanunun 19» maddesi bu hususta ciddi bir 
garantiyi hükme bağlamıştır. Ancak iş mahkemelerinde davaların gö¬ 
rülmesi, kararın kesinleşmesi çok uzun sürmekte ve haksız harekete 
maruz kalan işçiler^bu durumdan çok müteessir olmaktadırlar. Bu se¬ 
beple 19* maddeye tabi olarak açılacak davaların^öncelikle karara 
bağlanacağına dair bir hükmün kanuna konulması lazımdır. Sendikalı 
işçiler aleyhine davranışlarda bulunan veya bunları haksız şekilde 
işten çıkaran işverenlerin cezai sorumluluklarının artırılmasının 
gerekli olup olmadığı üzerinde de duran komisyonumuz neticede ço¬ 
ğunlukla buna lüzum olmadığına karar vermiştir. 

d- Sendika İçi Demokrasi 

Sendika üyelerinin serbestçe yöneticiliğe yükselmesi ve mevcut 
yöneticilerin üyeler tarafından kontrol edilme*! hür sendikacılığın 
en tabiî bir gereğidir. Bu itibarla sendika genel kurulunun diğer 
bütün organlara hakim olması ve bütün sendika tüzüklerinde bu esa¬ 
sın dikkatle muhafaza edilmesi lazimdır. 

Diğer taraftan sendika genel kurullarının en geç üç yılda bir 
toplanacağını öngören 1317 sayılı Kanunun tu hususta isabetli bir 
hüküm getirdiği ipancında değiliz. Mevcut tatbikatta görüldüğü gi¬ 
bi kanundaki azami süre birçok sendika tarafından tercih edilecek 
ve üyelerin kontrolü e3as itibariyle üç yıllık bir süreye tabi tu¬ 
tulmuş ÖlâOaktır* Sendika genel kurullarının toplanmasınıp külfet¬ 
li ve masraflı^bir iş olduğu şüphesizdir. Ancak bu müşkülat hususun¬ 
da fazla mübalağa etmemek lazımdır. Genel kurul çalışmalarının sen¬ 
dika içi demokrasi bakımından taşıdığı önem yanında, üyelerin eği¬ 
timi ve dayanışmaları açısından da çeşitli faydalar sağladığına şüp¬ 
he yoktur. 

o- eğitim Faaliyeti 

Sendikaların gelirlerinin en az yüzde beşini eğitime ayırmaları¬ 
nı zörunlu kılan 274. sayılı Kanunun hükmü gereği gibi uygulama ala¬ 
nına intikal edememiştir. Gerçi birçok işçi sendikası üyelerine se¬ 
minerler açmış ve bu seminerlere katılanlarm sayısı on binleri geç¬ 
miştir. Bununla befaber tütün sendikaların gelirlerinin % 5 ini eği¬ 
time ayırdıkları söylenemez. Nitekim 1963 ten beri hiçbir eğitim 

/-
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faaliyeti göstermemiş sendikalar çoğunluktadır. 

Eğitim faaliyetine nisbeten fazla önem veren Türk^İş* e bağlı 
sendikalarda dahi, 1967 de yapılan bir araştırmaya göre, sadece 
üyelerin % 8 inin eğitinden geçtiği anlaşılmıştır. Bunun içine 
bazen bir iki saati geçmiyen işyeri konferanslarının da dahil ®1* 
duğu hatırlanacak olursa Türk-Iş bünyesinde dahi eğitimin yeter» 
siz kaldığı sonucuna varmak mümkündür. 

Halbuki hür sendikacılığın geleceği daha bilgili liderlerin ve 
daha bilinçli üyelerin yetişmesine bağlıdır. Başta Anayasa olmak 
üzere işçi ve işverenlerin hak ve yükümlülüklerini tayin ve tes- 
bit eden mevzuatın ilgili taraflarca öğrenilmesinde sayısız fay¬ 
dalar bulunmaktadır. 

Sendikaların gelirlerinin en az % 5 ini eğitime ayırmalarında¬ 
ki zorunluluk kabul edildikten sonra bu hususun ne şekilde kontrol 
edileceği Komisyonumuzda tartışılmıştır. Alt komisyon raporunda bu 
denetimin ancak üst sendikal kuruluşlarca yapılabileceği açıklan» 
maktş idi. Komisyonumuzda yapılan tartışmalar sonunda çoğunlukla 
resmi bir dış kontrolün gerekliliğine karar verilmiş ve bu hususta 
sendikalarla ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasının isabetli ola¬ 
cağı neticesine varılmıştır. 

• *  •' " f 

f» Devlet Perioneli Sendikaları 

624 sayılı Kanunun beş seneyi aşan •uygulaması raaaleeef başarılı 
©lamaniştir. Bu durumun bir yandan personel rejiminde tu sendikala¬ 
ra gerekli rolün verilmemesi, öte yandan da bunlann kanunların ee- 
vafc vermediği bafcl hareketlere girişilmelerinden ileri geldiği kanaa¬ 
tini eyis 4 65^ sayılı Kanunda öngörülen ve idare ile personeli temsil 
eden sendik* temsilcilerinden meydana gelen kurullarjn mutlaka işljr 
hale getirilmesi* gerekiyorsa bunlara yenilerinin ilave edilmesi la» 
zimdir* 

Diğer taraftan memur sendikalarına kendilerinden beklenen fonksi¬ 
yonları ifa edebilmeleri için özel şartlara gore diiSenlenmiş bir greV 
hakkının verilip verilmemesi konusunda Komisyonumu» görüş birliğine 
varamamıştır. 

g- İşveren Sendikaları 

İşverenlerin teşkilatlanmalarının işçilere nazaran nisbeten gef 
başlamasini tabii görmek lazımdır* Bütün dünyada sendikal hareket¬ 
lere damgasını vuran işçilerin işverenlerden daha önce teşkilatlan¬ 
ması sadece bizim memleketimize has bir özellik değildir. Ancak 1961 
den sonra yeni sosyal kanunlar hazırlanırken teşkilatlanma gereğini 
duyan ve 1962 de bir konfederasyona vücud vejen işverenler aradan 
geçen on yıllık dönemde sendikal alanda ciddi bir başarı seğlıyama- 
mışlardır. Nitekim sendikalaşma oranı çok zayıf kalmış, konfederas¬ 
yon beklenen deOteği üyelerinden görememiştir. 

Bu durumun işverenlerin kültürel seviyeleriyle ilgili olduğu ka¬ 
dar* ticaret v© ^ariayi odalarının Vatlığı ile de ilişkili bulundtiğu 
anlaşılmaktadır. Bu kuruluşların Sendikalardan farklı bir fonksiyona 
sahip olduğu birçok işveren tarafından henüz anlaşılamamıştır. 
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Eğitim faaliyeti hususunda da işveren sendikaları çok yetersis 
görünmüşler, hatta bu alanda işçi sendikalarının dahi çok gerisin¬ 
de kalmışlardır. 

2- Toplu Sözleşme Düzeni, İş İhtilafları, Grev ve Lokavt 

1961 Anayasasının A7. maddesine uygun olarak hasırlanan 275 sa¬ 
yılı Kanun nisbeten kısa bir süre içinde 7000 den fazla toplu iş 
sözleşmesinin yapılmasına imkan vermiş, böylece sosyal hayatımıza 
bir yenilik, canlılık ve adalet getirmiştir. Bahsi geçen kanun saye¬ 
sinde toplu sözleşmeden yararlanan işçilerimizin sosyal hayat ve ge~ 
lişiminde önemli gelişmeler kaydedildiği, Anayasamızın Al maddesi 
anlamında insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlan¬ 
ması amacına büyük ölçüde hizmet edildiği bir gerçektir* Bununla 
beraber* memleketimizde henüz toplu iş sözleşmesi rejimi ile sağ¬ 
lanması umulanf edo-loro ulaşıldığını ileri sürmek zordür. Gerçek¬ 
ten yapılan toplu suzleşmelerle işverenler ar&sındaki rekabeti ön¬ 
lemek amacına henüz varılamamış* işçilerle işverenler arasındaki 
sösyal barış düzeninin sağlanması da tam manasıyla gerçekleşememiş- 
tir* Nitekim toplu sözleşmelerin imzalanmasından sonra ortaya çıkan 
hak uyuşmazlıklarının çokluğu, hatta hak grevlerinin mevcudiyeti bu 
hususu doğruluyacak niteliktedir. 

275 sayılı Kanun hakkında genel bir kıymet hükmüne varmak gerekir¬ 
se bu kanunun modem toplu iş sözleşmesi hukukunda hakim olan pren¬ 
siplere uygun olarak hazırlanmış olduğu sonucuna varılabilir* Bu ba¬ 
lcımdan daha önce her türlü toplu sözleşme bilgisinden ve uygulamasın¬ 
dan uzak Tl:*’' îş Hukukunda 1963 yılında getirilen bu kanunu bir ba¬ 
şarı olarak nitelemek mümkündür. Yedi yıllık bir uygulama sonucunda 
bu kanunun bazı kısımlarının yetersiz ve eksik, bazı kısımlarının 
ise sosyal iş hayatımıza tam anlamı ile uymadığı da inkar edilemez. 
Diğer taraftan bir kanunun genel prensipleri üzerinde yasama organı 
tarafından sık sık değişiklikler yapmak doğru değildir. Zira geti¬ 
rilmek istenen her yenilik ilgili menfaat gruplarının müktesep hak¬ 
larını bozma durumunu yaratmakta, dolayı sı ile kuvvetli bir muhale¬ 
fete konu teşkil etmektedir. Bu prensipten hareket etmekle beraber 
aşağıda sıralayacağımız bazı aksaklıkların ve boşlukların bir an ev¬ 
vel giderilmesi zorunluluğuna inanmaktayız* 

a- İşyeri ve İşkolu Toplu İş Sözleşmeleri 

275 sayılı Kanunda toplu iş sözleşmeleri işyeri ve işkolunda 
olmak üzere iki seviyede düşünülmüş, ancak bu kavramların sınır 
ve muhtevaları ile aralarındaki ilişki düzenlenmemiştir. Rirkiye- 
de bugüne kadar yapılan sözleşmelerin çoğunluğu işyeri sözleşme¬ 
leridir. Buna karşılık gıda, tekstil, petrol, madeni eşya, genel 
hizmetler, enerji, tahmil-tahliye, cam gibi işkollarında da işko¬ 
lu sözleşmeleri yapılmıştır ve yapılmaktadır. Üzerinde durulması 
gereken husus, işkolu toplu iş sözleşmesinin o işkolundaki işve¬ 
renlerin bir kısmı ile yapılıp yapılamıyacağıdır. 
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İşkolu toplu iş sözleşmesinin özelliği o iş koluna giren iş¬ 
yerleri için ve işkolları yönetmeliğinde sayılan her işkolunun 
içersine giren işler hakkında yapılmasıdır. Şu halde işkolu top¬ 
lu iş sözleşmesinde o işkolunun kapsamına giren işyerlerinde müş¬ 
tereken uygulanabilecek normların yer alması gerekir. Söz konusu 
olan genel normdan amaç, o işkolunda bulunan bytün işyerlerine 
uygulanabilme kabiliyeti olan hükümler olmak lazım gelir. 

Diğer taraftan 275 sayılı Kanunda işyeri ve işkolu sözleşme¬ 
leri arasında hiyerarşi ilişkisi kurulmadığından işkolu sözleş¬ 
mesi yapıldıktan sonra aynı işyeri için işyeri sözleşmesi yapı¬ 
labilmektedir. Veya önce işyeri sözleşmesi yapılmakta, o sözleş¬ 
me henüz yürürlükte iken işkolunda sözleşme imzalanmaktadır. Ger¬ 
çek anlamda işkolu sözleşmeleri henüz memleketimizde yapılamadı¬ 
ğından netice itibariyle işyeri seviyesinde mükerrer toplu söz¬ 
leşmelerle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu durum ise tek sözleş¬ 
me prensibinin benimsendiği toplu sözleşme rejimimizde sosyal ba¬ 
rış düzeninin sık sık bozulmasına yol açmaktadır. 

Bununla beraber balen uygulanmakta olan işyeri sözleşmelerin¬ 
den, ideal olan işkolu sözleşmelerine geçmenin mümkün olmadığı 
kanısındayız. Komisyonda yapılan uzun müzakerelerden sonra işkolu 
sözleşmelerinin sadece milli seviyede değil, mahalli ve bölgesel 
seviyede de yapılabilme imkanının sağlanması uygun görülmüştür. 
Böylece memleketimizde bölgeler arasındaki önemli farklar dikka¬ 
te alınabilecek, işçi ve işveren sendikalarının teşkilatlanma se¬ 
viyesine göre ve bir süre sonra memleket çapında işkolu sözleş¬ 
melerine geçmek mümkün olabilecektir. Böylece bugünkü tatbikatta 
görülen ve işkolundaki bir kısım işverenle yapılan işkolu toplu 
sözleşmeleri önlenecek, işverenlerin teşkilatlanması da bu suret¬ 
le hızlandırılmış olacaktır. 

b- Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi 

275 sayılı Kanun toplu sçzleşme yetkisine sahip olan sendika¬ 
yı tayin için bildiri ve ilan şartı ile çağrıya itiraz usulünü 
koymuştur. Önce idari, daha sonra kazai organların müdahalesi 
ile yetkili sendikanın tesbiti, tatbikatta birçok uyuşmazlığın 
doğmasına ve hileli davranışların çalışma barışını zedelemesine 
yol açmaktadır. Komisyonumuzda sendikalar hukuku ile ilgili tar¬ 
tışmalarda bu konu etraflıca müzakere edilmiştir. 

Bu hususta komisyona katılan üyelerin değişik çözüm yolları 
üzerinde durdukları dikkati çekmiştir. Gerçekten bir kısım üye 
toplu sözleşmeyi yapacak sendikanın tayininde yargı organlarına 
yetki verilmesi tezini savunurken, diğer bir kısıra üye hiç ol¬ 
mazsa işyeri sözleşmeleri için referanduma başvurmanın en uygun 
çözüm yolu olacağını beyan etmişlerdir. Komisyon üyelerinden bir 
kısmı ise işyerinde işçilerin oyuna başvurmanın memleketimizin 
şartlarına uymadığı görüşünü savunmuşlar vo müstakil bir büro'nun 
bu hususta yetkili kılınmasını tavsiye etmişlerdir. Komisyonda 
bu çözüm yollarından herhangi biri üzerinde kesin bir sonuç alı¬ 
namamış, sadece Çalışma Bakanlığı bünyesi içinde özel bir büro¬ 
dan yararlanılması görüşü çoğunlukla benimsenmiştir. 
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c- Sendikalı - Sendikasını İşçi Ayırımı 

Sendika hukuku konusunda? Türk İş Hukuku da dahil,en büyük 
güçlük "ihtiyarı sendika" ve "sendika güvenliği" ilkelerini ama¬ 
ca en uygun şekilde bağdaştırarak bu iki ilke arasında dengeyi 
sağlamaktır.» Böyleçe bir yandan güçlü sendikaların oluşması fik¬ 
ri desteklenirken,, diğer yandan sendika özgürlüğü ilkesi zede¬ 
lenmemelidir» Aslıpda toplu iş sözleşmeleri işçiler için ve on¬ 
ların yararına yapıldığına göre toplu sözleşme rejiminde sendi¬ 
kalı ve sendikasız işçiler arasındaki menfaat dengesinin en iyi 
şekilde sağlanması gerekmektedir® 

Sendikalı işçilerin sendikaya üye^olmayan işçilere karşı ko¬ 
runması sendika özgürlüğünün en tabii bir gereğidir® Nitekim 
Sendikalar Kanununun 19» maddesinde sendikalı işçiler aleyhine 
farklı bir işlem yapılması yasaklanmıştır., 

Diğer taraftan aynı kanunun 21®maddesinde işçi ve işveren ku¬ 
ruluşlarının kendi faaliyetleri sayesinde üyelerine sağladıkları 
hak ve menfaatlerin o teşekküllerin mensubu^olmayanlara teşmili 
bahse konu teşekkülün yazılı muvafakatine tabi tutulmuştur® Bu 
madde ile islenen amaç özellikle işçilerin kuvvetli teşekküller 
halinde toplanmalarım sağlamaktır® Bu hükmün toplu sözleşme ile 
elde edilen haklara uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu ol¬ 
muştur» Bizdeki uygulamaya göre sendikasız işçilerin toplu söz¬ 
leşmeden faydalanabilmeleri için taraf sendikaya bir dayanışma 
aidatını ödemeleri, ve sendikanın da. muvafakat etmesi gerekmekte¬ 
dir® 

274. sayılı Kanunun 21» maddesi ile 275 .sayılı Kanunun 7/3 mad¬ 
desini birlikte ele alarak incel iyen komisyonumuz sendikaya üye 
olmıyan işçilerin taraf sendikaya dayanışma aidatı ödemelerini 
prensip itibariyle kabul etmiştir® Dayanışma aidatının miktarı 
hususunda ise değişik görüşler ortaya çıkmıştır® Mer-'i mevzuatı¬ 
mızda olduğu gibi® normal üyelik aidatından daha düşük bir daya¬ 
nışma aidatı ödenmesi görüşünü savunanların yanında, üyelik aida¬ 
tına eşit, hatta daha yüksek dayanışma aidatı ödenmesi tezi de 
sa vunulmuş tu r. 

Diğer taraftan dayanışma aidatı yoluyla hak ve menfaatleri 
korunan taraf sendikanın muvafakatinin aranmamasıP , başka bir 
ifade ile sendika üyesi olmayan işçilerin dayanışma aidatı öde¬ 
mek suretiyle mevcut »sözleşmeden yararlanmaya hakları olacağı 
sonucuna varılmıştır® Aksi halde* bugünkü uygulamada rastlanıl¬ 
dığı gibi, işverenler, toplu sözleşmeden faydalanamayan sendika¬ 
sız işçilerini kaçırmamak için veya işçilerin iddia ettiği gibi 
sendikasızlığı teşvik etmek için toplu sözleşme dışı türlü men¬ 
faatler sağlayacaklar-, işçi sendikaları da yaptıkları toplu söz¬ 
leşmelere sendikasız işçiler aleyhine türlü şartlar koyacaklar, 
birçok hak uyuşmazlığı sonucu hak grevleri ortaya çıkacak, işve¬ 
renlerden sözleşme dışı zam. alan işçiler sonradan sendikaya üye 
olmak suretiyle toplu sözleşme zammını da ilaveten istiyecekler, 
özet olarak sosyal 'barış ve iş düzeni kurulamayacaktır® 
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Dayanışma aidatının ödenmesi suretiyle toplu sözleşme uygu¬ 
lamasındaki sendikalı-sendikasız işçi ayırımı büyük ölçüde or¬ 
tadan kalkacağından 275 sayılı Kanunun 6. maddesinde yer alan 
sendikadan ayrılma veya çıkarılmanın sonucu da kendiliğinden 
çözümlenmiş olacaktır. Şöyle ki, toplu sözleşmenin yapılmasın¬ 
dan sonra sendikadan çıkan veya çıkarılan işçi dayanışma aidatı 
ödemek şartıyla toplu sözleşmeden faydalanmaya devam edecektir. 
Böylece toplu iş sözleşmesinin yapılmasından önce sendikaya gi¬ 
ren ile, toplu iş sözleşmesinin yapılmasından sonra sendikaya 
giren işçi arasında sun’i bir ayırım yapmak ihtiyacı da kaimi - 
yacaktır. 

d- Teşmil 

275 sayılı Kanunun 8. maddesinde düzenlenmiş bulunan teşmil, 
şimdiye kadar uygulama alanına kavuşamamıştır. Bu durumun sebebi 
bir yandan 8. maddedeki düzenlemenin yeterli olmayışı, öte yan¬ 
dan da teşmilin yanlış şekilde anlaşılıp yorumlanmasıdır. Gerçek¬ 
ten tatbikatta teşmil, toplu iş sözleşmesinin sendikasız işçile¬ 
re uygulanması anlamında kullanılmıştır. Halbuki, teşmil müesse- 
sesi sendikalı-sendikasız işçi ayırımı yapmayan Fransa, Almanya, 
Belçika gibi ülkelerde başarı ile uygulanmaktadır. 

8. maddede öngörülen teşmilde de bir işyerindeki sendikasız 
işçilerin toplu sözleşmeden faydalandırılmaları söz konusu edil¬ 
meyip, işkolu toplu iş sözleşmesinin kapsamı dışında kalan işve¬ 
renlerin, işyerlerinin ve buralarda çalışan işçilerin sözleşme¬ 
nin uygulama alanına alınmaları düşünülmüştür. Şu halde, teşmil 
sorunu işçi ve işverenler bakımından halli gereken ekonomik ve 
sosyal bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle, belirli 
bir işkoluna mensup işverenlerden bir kısmı bir toplu iş sözleş¬ 
mesinin tarafı olduğu için onun hükümlerini uygularken, aynı söz¬ 
leşmeye taraf olmıyan diğer işverenlerin daha düşük ücret ve da¬ 
da düşük çalışma şartları teklif etmekte serbest kalmaları halin¬ 
de teşmilin önemi ortaya çıkmaktadır. Şu halde teşmil, bir toplu 
İŞ sözleşmesinin aynı işkolunda çalışan fakat o sözleşmenin tara¬ 
fı olmıyan işçi ve işverenleri içine alacak şekilde uygulama ala¬ 
nının Bakanlar Kurulu kararı ile genişletilmesidir. Böylece top¬ 
lu iş sözleşmesi ancak tarafları hakkında hüküm ifade eder kura¬ 
lı yerine, bir kararname ile genişletilmiş olan bir toplu iş söz¬ 
leşmesi o işkolunda bulunan sendikalı veya sendikasız bütün işçi 
ve işverenlere uygulanır prensibi kaim olmaktadır. 

Batı ülkelerinin birçoğunda başarı ile uygulanan teşmil*in 
memleketimizde niçin işlemediği üzerinde duran komisyonumuz, bir¬ 
çok sebep arasında özellikle işkolu seviyesinde ve gerçek anlam¬ 
da sözleşmelerin henüz yapılamadığı hususunda görüş birliğine 
varmıştır. İşkolu sözleşmelerinin memleketimizde işçi-işveren 
ilişkilerine hakim olması sadece bir kanun meselesi olmaktan 
uzaktır. Bu amaça ulaşmaya elverişli mevzuat kadar işçi ve işve¬ 
renlerin teşkilatlanma seyiyesi de bu hususta rol oynamaktadır. 
Bu gerçek karşısında milli seviyede yapılacak olan toplu ^söz¬ 
leşmeleri hedefine varılmasına yardımcı olmak üzere, mahalli ve 
bölgesel seviyedeki sözleşmelerin de Bakanlar Kurulu tarafından 

/. 
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teşmil edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Böylece 
yukarıda değinilen işyeri toplu sözleşmelerinden işkolu sözleş¬ 
melerine geçiş de kolaylaşmış olacaktır. 

e- Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü 

Bir memleketin iktisadı gelişmesi geniş ölçüde işçi-işveren 
ilişkilerinin en iyi şekilde düzenlenmiş olmasına bağlıdır. İşçi- 
işveren ilişkilerinden doğması tabii olan uyuşmazlıkların barış¬ 
çı yollarla çözümlenmesi bir yandan mevzuatın, öte yandan bizzat 
işçi ve işveren sendikalarının tutum ve davranışlarına bağlı bu¬ 
lunmaktadır. 

Demokratik düzenin tabii bir somcu olan toplu görüşmeler so¬ 
nucunda akdedilecek toplu iş sözleşmelerinin yapılması ve yerine 
getirilmesi dolayısı ile ortaya çıkacak uyuşmazlıkların en çabuk 
şekilde çözümlenmesi zorunluğu ortaya çıkmaktadır. Toplu iş uyuş¬ 
mazlıklarının çözümlenmesi herşeyden önce grevi önlemek, barışçı 
bir çözüm yolu bulmak amacını güder. Ancak bu amaca ulaşabilmek 
için en uygun sistemin bulunmasında her memleketin gelenekleri, 
sosyal ve ekonomik bünyesi gözönünde bulundurulmalıdır. 

Diğer taraftan toplu iş uyuşmazlıklarını barışçı yollarla çö¬ 
zümlerken grev hakkının özüne dokunmamak gerekmektedir. Şu halde 
grev ve lokavt hakları ile toplu bir iş uyuşmazlığının barışçı 
yollarla çözümlenmesi kavramları arasında bir çelişki mevcut ol¬ 
mayıp, belki bunlar birbirini tamamlıyan iş hukukunun iki konusu¬ 
nu teşkil etmektedirler. 

Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde 275 sayılı Kanunun 
getirdiği uzlaştırma sistemi tartışılabilir. Bu sistem üç ana nok¬ 
taya dayanmaktadır* 

- Uzlaştırma grev veya lokavt için zorunlu bir safhadır. 

- Uzlaştırma kurulu özeldir. Yani tarafların iradeleri ile ku¬ 
rulur, devletin bu hususta bir müdahalesi yoktur. 

f 

- Uzlaştırma kurulu, bağlayıcı nitelikte kararlar veremez. 

1963 den beri yukarıdaki esaslara göre işliyen uzlaştırma mües- 
sesesinin bütünü ile iyi işlemediği görüşü komisyonda kabul edil¬ 
miş ve işçi ve işverenler tarafından seçilen aracıların tarafsız¬ 
lıktan tamamiyle uzaklaştıkları, uzlaştırma sırasında toplu pazar¬ 
lığın cereyan ettiği, grev ve lokavtları önleme hususunda uzlaş¬ 
tırma safhasının gerekli fonksiyonu ifa edemediği üzerinde durul¬ 
muştur. Diğer taraftan devamlı bir büronun desteğinden yoksun olan 
uzlaştırma kurullarının uyuşmazlığın çözümünde yol gösterecek olan 
belgelere, istatistik bilgilere de sahip olmadığı tesbit edilmiş¬ 
tir. 

Uzlaştırma safhasını etkili hale getirebilmek için ne gibi ted¬ 
birlerin alınması gerektiği hususu da komisyonda etraflıca tartı¬ 
şılmıştır. Neticede, uzlaştırma safhasında tarafların ihtiyarı 
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a 

olarak başvurabilecekleri resmi bir uzlaştırma komisyonu kurul¬ 
ması ve devamlı olarak çalışacak olan bu komisyonun özellikle 
ücretler konusunda yeterli istatistikleri toplıyarak uyuşmazlık¬ 
ların çözümünde daha etkili olması görüşü benimsenmiştir. 

A A 

İstisnai hollerde başvurulan mecburi tahkim müessesesinin mu¬ 
hafazası da komisyonumuzca kabul edilmiştir. Ancak, Yüksek Hakem 
Kurulunun verdiği kararların niteliği hakkında, özellikle hak 
uyuşmazlıklarında ve bedeni faaliyet kıstasının tesbitinde ciddi 
bazı güçlüklerle karşılaşıldığı anlaşılmıştır. Hak uyuşmazlıkla¬ 
rında Fransada olduğu gibi bizde de Yüksek Hakem Kuruluna yargı 
organı niteliğinin verilmesi zorunlu görülmüştür. Nihayet uyuş¬ 
mazlıkların barışçı yollarla çözümlenmesinde en önemli güçlüğün 
ücretler konusunda ortaya çıktığı komisyonca tesbit edilmiş ve 
bu konuda tarafların iradelerini tamamiyle bertaraf etmemekle be¬ 
raber özel yetkilere sahip daimi bir komisyonun faaliyet göster¬ 
mesinin faydalı olacağı sonucuna varılmıştır. Bu komisyonda İŞÇİ 
ve işverenler temsil edilecekleri gibi, bilgi ve tarafsızlıkları 
ile temayüz etmiş kişilçr de yer alacaklardır. Bu komisyonun ve¬ 
receği kararların manavı bakımdan tarafları bağlama gücü fazla 
olacaktır. Fakat herhalde iş uyuşmazlıklarına devletin geniş öl¬ 
çüde müdahale etmesi tasvip edilmemiştir. 

III- Yönetime ve İşletmeye Katılma 

Çalışanların işletme yönetimine katılmaları çeşitli ülkelerde ve 
siyası rejimlerde az çok farklı biçimlerde uygulanmaktadır. Bununla be¬ 
raber işçilerin iktisadı iktidara ortak olmaları, işyerinde daha insan¬ 
cıl bir atmosferin hakim kılınması, işçilerin sorumluluğu bizzat duya¬ 
rak aşırı ve haksız protesto hareketlerinden kaçınmaları, işverenlerin 
d© daha dikkatli davranmak zorunda kalmaları ve doloyısı ile verimlili¬ 
ğin artması gibi nedenlerle yönetime katılma savunulmaktadır. 

Türk mevzuatına ilk defa 440 sayılı Kanunla giren yönetime katıl¬ 
ma şimdilik sadece kamu kesimindeki bir kısım işletmeleri hedef tut¬ 
muş bulunmaktadır. Gerçekten sözü edilen kanun ve ona bağlı olarak çı¬ 
karılan tüzüğe göre sanayi, tarım ve ulaştırma dallarında çok sayıda 
İŞÇİ çalıştıran iktisadı devlet teşekkülleri ile müesseselerinin yöne¬ 
tim kurullarında bir işçi temsilcisi bulunacaktır. 

Çok sayıda işçi çalıştırma tabirinin en az 10.000 işçi anlamına 
geldiği Bakanlar^Kurulunca kabul edildiğinden yakın zamanlara kadar 
sadece 7 iktisadı devlet teşekkülünde işçiler yönetime katılmışlardır. 
Bu sayı kısa bir süre önce 9 a çıkmıştır. 

Komisyonumuzda Türkiyedeki uygulama açısından iki nokta üzerinde 
durulmuştur. Bunlardan birincisi 440 sayılı Kanunun tatbiki ve elde 
edilen sonuçlar, İkincisi ise yönetime katılmanın memleketimizde de 
özel kesime teşmilinin gerekli olup olmadığıdır. 

Birinci nokta üzerinde yapılan görüşmelerde bugünkü uygulamanın 
yeterli olmadığı, işçi temsilcilerinin yer aldığı işletmelerin sayıca 
çok az olduğu, ayrıca yönetim kurullarında bu temsilcilerin ciddi bir 
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görev yapamadıkları sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan işçilerin 
yönetime katılmalarının kanuni bir düzenlemeyi gerektirip gerektir
mediği, başka bir ifade ile yönetime katılmanın sadece toplu iş söz
leşmelerinde yer almasının yeterli olup olmadığı komisyonda tartışıl
mış, fakat bu konuda kesin bir sonuca varılamamıştır. 

Yönetime katılmanın özel kesime teşmili konusunda ise yapılan mü
zakereler sonunda çoğunlukla şu formül kabul edilmiştir : 11 yönetime 
katılma hususunun son yıllarda Batı Avrupa ülkelerinin bir çoğunda 
görüldüğü gibi kanunla özel sektöre de uygulanmasının ve memleketi
miz bakımından 440 sayılı Kanunun tatbikatında ortaya çıkan sorunla
rın D.P.T. tarafından 3» Beş Yıllık Dönemde araştırılması uygun ola
caktır!!. Böylece komisyonumuz işçilerin yönetime katılmasının özel 
sektöre teşmiline karşı çıkmamış, sadece bu'konunun D.P.T. tarafın
dan araştırılmasını zorunlu görmüştür. 
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II. Bölüm 

ÜCRET G^LİR MÜNASEBETİ ve ÜCRET SİYASETİ 

I- Ücret-Fiyat». İİsrst-Maa? minasgtetlfîrj- yr Ücratts.Asgarî 
OaÇjrP jndir imi t 

A- Ücret-Fiyat Münasebetlerinin Düzenlenmesi ve Milli bir 
Gelir Siyasetinin Lüzumu. 

Ülkemizde gelir ve fiyatlar konusunda incelemeler yapmak ancak elde 
mevcut verilere dayanmaktadır. Bu verilerin bir kısmı istenen kapsamdan 
uzakta bulunmakta, bir kısmı da istihsallerinde değişik metod ve usuller 
kullanıldığından olumlu bir mukayeseye imkan vermemektedir. 

Toptan eşya ve geçinme endekslerinin bir kaç organ tarafından ya¬ 
pılması ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan endekslerin otuz senç 
önceki hayat şartlarının izlerini taşıması, yapılacak araştırmalarda duru¬ 
mun tasbitini güçleştirmekte ve imkansız kılmaktadır. 

Komisyonumuz, gelirler ve fiyatlar konusunda daha rasyonel çalışma¬ 
ların yapılabilmesinin ancak reel durumu aksettirecek istatistikı bilgiler 
ile mümkün olabileceği görüşündedir. Üçüncü Plan döneminde çalışma sorunla¬ 
rı ile ilgili en önemli hususun çalışma hayatına ait istiatistikı bilgilerin 
zamanın şartlarına uygun hale getirilmesi olduğuna inanmaktadır. 

Geçinme endekslerinin batı ülkelerinde olduğu gibi aile geçinme en¬ 
deksleri haline getirilmesi ve toptan eşya fiyatları endekslerinin de eko¬ 
nomide hassasiyet arzedan maddeleri kapsaması gerekmektedir. 

Ülkemizde özellikle gelir istatistiklerinin yokluğu bir vakıadır. 
Kamu sektöründe maaşlar konusunda genel bir istatistikı doküman bulunmadığı 
gibi, özel sektörde ücretler hakkında yalnız Sosyal Sigortalar Kurumunun 
"Sigorta primine esas ücret" kavramı bulunmakta, yapılacak çalışmalarda ge¬ 
lir yanı boşluklar arzetmektedir. 

Gelir (bilumum gelir unsurları)-fiyat ilişkilerinin en önemli yönünü 
ücretler teşkil etmektedir. "Sigorta primine esas ücret" istatistikleri Ue« 
ret-fiyat ilişkilerinde ücret gelirleri bakımından yetersiz durumdadır, Olum¬ 
lu bir ilişki tesbiti için ücret istatistiklerinin daha detaylı-aynı ve sos¬ 
yal yardımlar, işveren S.S.K. hissesi, işçilik maliyeti- gibi hususları kap¬ 
saması ve tek elden yapılması gerekir. Ayrıca, bu istatistikler fiilen çalı¬ 
şılan istihsal saati başına işçilik maliyetini de aksettirecek şekilde dü¬ 
zenlenmeli ve diğer gelir unsurları (Kar-zarar, rant v.s. gibi) istatistik¬ 
leri ayrıntılı ve sıhhatli olarak geliştirilmelidir. Bu konuda yapılacak ça¬ 
lışmalarda, ilgili kuruluşların metod yönünden görüşlerinin alınması zorunlu 
olarak mütalaa edilmektedir. 

Bilindiği üzere, İkinci Dünya Savaşından sonra sanayileşmiş ülkelerin 
çoğunda* "Fiyatlar ve Gelirler Politikası" denilen, ekonomide denge sağlayı¬ 
cı,^hükümet tercihlerine uygun gelir dağılımının sağlanmasına matuf ve ikti¬ 
sadı gelişmeyi teşvik edici mahiyette bir siyaset uygulanmaya başlanmış ve 
bu siyasetin uygulanması belli seviyelerde kurulan organlara verilmiştir. 
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Memleketinizde böyle bir siyaset ve tek elden bir uygulama olmamak¬ 
la beraber* bir diğeri ile bağlantısı kurulamamış birçok uygulamalar var¬ 
dır. Mesela : 

1- Sanayi ve hizmet sektörlerinde toplusözleşmeler, Asgari Ücret 
Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Silahlı Kuvvetler Personel 
Kanunu, 

2- Vergilendirme^alanında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, istih¬ 
sal ve istihlak vergileri, servet vergileri, veraset ve intikal 
Vergisi, ithalattan alınan vergi ve resimler. 

3- Tarım sektöründe destekleme alımları, 

A- Sübvansiyonlar, 

5- Çeşitli tazminat, çocuk zammı, ikramiye gibi sosyal ödemeler, 
' j. bu meyanda sayılabilecek fiyatlar ve gelirler siyasetinin dağı¬ 

nık ayrıntılarını teşkil etmektedir. 
* 

Ülkemiz planlı ve dengeli kalkınma yolunda özellikle talep Cephesi 
üzerine eğilmek zorundadır. Gelişmekte olan ülkelerde on çnemli konulardan 
birisi olan, talebin ayarlanması kalkınma hamlesinde enflasyonist gidişi 
frenleyici bir unsurdur. Ekonomimizde son yıllarda gerek' kamu ve gerek özel 
Sektörde toplu sözleşme ve fiyat tesbitleri mecmuu talebin düzenlenmesi fik¬ 
rinden uzak olarak yapılagelmektedir. Bu hususun ekonomide enflasyonist te¬ 
mayülü kuvvetlendirdiği göze çarpmaktadır. 

Genellikle kamu kesininde ve özel sektörde gelir artışı kararlarında 
ekonominin genel dengesi düşünülerek bazı kıstaslara göre düzenlemeler yap¬ 
mak veya fiyat tosbitlerinde muayyen kıstasları gözönünde bulundurmak, yani 
bir politika çerçevesi içinde gelirler ve fiyatlar üzerine eğilmek ihtiyacı 
kalkınmakta olan ülkemizde hissedilir hale gelmiştir. 

Ayrıca makinalaşma çağma girmiş bulunan ülkemizde istihsal unsurla*» 
rından insangücü çeşitli sektörlerde istenilen verim seviyesine ulaşmış bu¬ 
lunmamaktadır. Gelir seviyesini tayin eden faktörlerden en önemlisi olan ve¬ 
rimlilik üzerinde gerekli çalışmaların ilgili işveren ve işçi kuruluşları ve 
Milli Prodüktivite Merkezi gibi tarafsız teşekküller tarafından yapılması 
zaruridir. Bu konuda mesleki eğitim müessesesine ön sırada yer verilmelidir. 

Bilindiği üzere, ücret ve fiyat siyasetinin amacı, emeğin milli ge¬ 
lirden alacağı payı mümkün olduğu kadar adil kılmak ve ekonomide fiyat is¬ 
tikrarını sağlamaktır. Genellikle birçok ülkede ücretler ve ücret artışla¬ 
rı verimliliğe göre tayin edilir. Verim artışına dayanmayan jicret artışla¬ 
rının bir ücret-fiyat fasit dairesi yaratarak ekonomiyi enflasyonist bir 
gidişe sokacağı varsayılmaktadır. 

Sanayileşmiş ülkelerin çoğu, fiyat^istikrarını temin gayesine matuf 
tedbirler almışlardır. Bunun başında nakdi gelirlerdeki artışın, prodükti¬ 
vite ırtış hudutları içinde sınırlanması gelmektedir. Ücret gelirlerinin 
prodüktiviteye göre ayarlanmasında, işkolu ve milli prodüktivite artış öl¬ 
çüleri kıstas olarak kullanılmıştır. Belirtilen bazı zaruret hallerine mün¬ 
hasır olmak üzere prodüktivite artış oranının altında veya üstünde ücret 
artışlarına müsaade veya müsamaha edilmiştir. Bazı ülkelerde, prodüktivite 
esasına göre "oynak merdiven" sistemine de yer verilmektedir. Bazı hallerde 

./ 



23 -

bilhassa sanayi kesimindeki prodüktivite artış payının, tamamen ücret ar¬ 
tışlarına tahsis edilmeyip, kısmen fiyat indirimleri şeklinde müstehlikle¬ 
re intikal ettirilmesi istenmiştir* Bu suretle hizmet kesimindeki kaçınıl¬ 
maz artışlara karşılık bulunarak, ücret artışı için para hacmini zorlama¬ 
mak ve fiyat istiİararını muhafaza etmek cihetine gidilmiştir» 

x Bazı hallerde üoret ve fiyatların dondurulması cihetine gidilmiş, 
nakdi gelirlerdeki artışlar milli seviyedeki organların iznine bağlanmış¬ 
tır» 

Bazı ülkelerde ise, doğrudan tedbirlerle gelir seviyesine tesir et¬ 
mektense, bu bapta prensipler vaz etmekle yetinilmiş Veya dolaylı olarak 
emek arz ve talebine müdahale edilmiştir. 

Mesela Hollanda, İngiltere ve Avusturyada fiyat istikrarım temine 
matuf tedbiblor alınmış, İsveç, Kanada ve Almanyada ise müdahaleden kaçını¬ 
larak prensipl-rih vaz*! ile yetinilmiştir» 

Hepsinde müşterek taraf, şöyle veya böyle işin ehemmiyetinin yıllar¬ 
ca önceden idrak edilmiş, dolaylı veya dolaysız kontrol^altına alınmış ol¬ 
ma sidir* Buna rağmen hiçbir ülkede konu belirli ve kat’ı bir çözüm tarzına 
bağlanamamıştır. Değişen şartlara göre dinamik bir tedbirler manzumesine 
teşvurulma sı gerekmektedir. 

Toplu sözleşme, grev, lokavt ve sendika kapitalist veya karma ikti¬ 
sadı düzenin,, demokratik bir siyası sistemin müesseseleridir. Gaye, milli 
gelirin ferdi ve fonksiyonel dağılımını sağlamaktır. 

Ülkemizde, gelir dağıtımında payları düşük^olan kişilerin hayat se¬ 
viyelerinin yükseltilmesi, Beş Yıllık Kalkınma Planlarımızda kabul edilmiş 
hedeflerdendir. Çünkü, gelişme hızının yanısıra kalkınma nimetlerinin dağı¬ 
lımı, kalkınma için toplumun göstereceği çalışma şevkini artırması açısın¬ 
dan olduğu kadar, sosyal adalet yönünden de önemlidir. 

Millî gelirin her sene bir miktar arttığı düşünülürse, bunun ne ka¬ 
darının emek faktörüne tahsis edilebileceği ücretliler bakımından mesele¬ 
nin esasını teşkil etmektedir. 

Ülkemizde hedef olarak kabul edilen % 7 büyüme hızının gerçekleşti¬ 
ği düşünülürse, % 2,5 gibi bir oranla artan nüfus karşısında, milli gelirin 
adam başına düşen miktarı ancak % A, 5 oranında artacak demektir. 

Dağıtıma müsait görünen % A,5 un ne kadarının gelir artışlarına tah¬ 
sis edilebileceği plan çerçevesinde çözümlenecek bir konu olmakla beraber 
emek faktörünün milli gelirdeki hissesinin tayinini, bir takım esaslara da¬ 
yandırmak gerekecektir. Ayrıca,bu konuda gelir dağılımında mevcut aksaklık¬ 
ların giderilmesi üzerinde de durulması .zorunludur. Mevcut alternatifler 
şunlardır : 

1* ücret artışlarını, ilgili iş kolundaki prodüktivite artışlarına 
bağlamak» 

Bu durumda, iş kolları arasındaki prodüktivite artış farkların¬ 
dan dolayı, bir müddet sonra, ücretler arasında, dengesizlikler meydana 
gelecek, bu hal, haksız durumları intaç edebileceği gibi, iktisadı randı¬ 
manı da düşürecektir. 
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2. Ücret artışlarını, ekonominin bütünündeki prodüktivite artışla¬ 
rına bağlamak, 

Bu takdirde, bazı iş kollarında prodüktivite ekonominin diğer 
kollarına nazaran daha hızlı artıyorsa, bu artışı, genel dengeyi bozmamak 
için ücretler yerine ücretler dışında bazı faktörlere aksettirmek gerekir* 
Ücret artışlarının enflasyonist temayülü ancak bu şekilde önlenebilir. 

Bu kıstasları vaz ettikten sonra, ücret artışı taleplerinin ya (l) 
yetkili kılınmış bir mercie yapılması ve onun kararına uyulması gerekecek, 
veya (2) işverenle ücretlilerin pazarlık yapmaları serbest bırakılacaktır. 
Bu halde, işveren, varsa vazedilmiş prensiplerin içinde kalacak, yoksa ken¬ 
disi karar vermek durumunda olacaktır. 

İşçilik ücreti ve prodüktivite artışlarının bir esasa bağlanmaması 
muhtelif alternatifler ortaya çıkarmaktadır. 

1) İşçilik ücreti artışlarının prodüktivite artışlarını geriden ta¬ 
kip etmesi hali, 

Bu durumda, yekûn istihsalde emek gelirleri hissesi azalacak, 
işveren hissesi artacaktır, veya fiyatlar düşecektir. Üçüncü ih¬ 
timal, her ikisinin aynı zamanda olabilmesidir. 

2) İşçilik ücreti artışlarının prodüktivite artışlarını geride bırak¬ 
ması hali, 

A 

Bu vaziyette, yekun istihsalde emek gelirleri hissesi artacak iş¬ 
veren hissesi azalacaktır. Veya fiyatlar yükselecektir. Her ikisi¬ 
nin, aynı zamanda cereyan etmesi do mümkündür. 

3) İşçilik ücreti artışları ile prodüktivite artışları arasında bir 
paralelizm bulunması hali. 

Fiyatların müstakar kalması iktiza edecektir. 
Prodüktivite artışlarının en adil dağıtım şekli, bunların üçe tef¬ 
riki suretiyle yapılanıdır. Şöyle ki, bir kısmının işçi ücretleri¬ 
ne, bir kısmının işveren vasıtaşiyle yeni yatırımlara ve nihayet 
bir kısmının da fiyatlara in’ikas ve tahsisi şeklinde olanı adil 
bir formül olarak görülmektedir. 

İ§ gücünün verimliliği, insan morali ve tatmin durumunun bir fonk¬ 
siyonu olarak ele alınmalıdır. ^ değerli istihsal unsuru olan insan işten 
beklediği hususların gerçekleşmesi ile yüksek tatmin ve yüksek moral sevi¬ 
yesine ulaşır. Bu hususlar arasında ücret ancak bir tanesidir. Bu sebepten 
verimini yalnız ücretle ayarlamak veya ücreti yalnız verimliliğe dayandır¬ 
mak sakıncalı hususları da beraberinde getirir. İşveren durumunda bulunan¬ 
ların verimliliğe dayanan ücret, sistemlerinde verimi doğuran unsurlar üze¬ 
rine eğilmesi gereklidir. Maddi teşvik yanında diğer teşvik usullerinin de 
bulunabileceği ve bu usullerin daha oüumlu neticeler vereceği unutulmama¬ 
lıdır. 

Ülkemizde ücretler genellikle toplu sözleşmelerle tayin olunmakta¬ 
dır. 1963 yılından beri bu yolda büyük terakkiler kaydedilmiş olmakla^bera¬ 
ber, genel fiyat seviyesinin yükselmekte bulunuşu emek unsurunun milli ge¬ 
lirden aldığı payı gerekli ölçüde artırmaktan alıkoymuştur. 
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Ayrıca,karau sektörü ve özel sektör toplu sözleşmeler açısından bir 
ahenksizlik içindedir. İşverenin devlet olduğu kamu sektöründe toplu söz¬ 
leşmelerle elde edilen hak ve menfaatler özel sektörde çalışanların elde 
ettiklerinden daima fazla olmakta ve bu dengesizlik, özel sektörde çalışan¬ 
ların aleyhine bir durum ortaya çıkarmaktadır. Ancak bu kaide vasıflı iş c' 
gücü yönünden tersine işlemektedir. 

Ülkemizde, seyyanen ödenen ücret zamları bir teşvik müossesesi ola¬ 
rak kullanılamamaktadır. Bu tip zamlar muayyen zamanlarda talep edilen bir 
hak haline gelmiş bulunmaktadır. Ülkemizde, ücret seviyesinin, genel fiyat 
seviyesiyle mukayesesinde düşük oluşu bu sonucu doğurmuş ve doğurmaktadır. 
Prodüktivite artışının sağlandığı durumlarda, ücretlere yapılacak dağıtımın 
bir kısmının seyyanen zam olarak ve bir kısmının da prodüktivitesi yüksek 
işçilere teşvik primi olarak ödenmesi genel prodüktivite seviyesinin artma¬ 
sı için bir usul olacağı kanısındayız. 

Bir önemli husus da, iş değerlendirmedir. Bu konuda çeşitli sektör¬ 
lerde bir kımıldama mevcut ise do, henüz işveren ve işçi taraflarının bu 
konuda tam olarak bir olgunluğa ulaştıkları müşahade edilmemektedir. 

Ayrıca Türk-İş, İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Milli Pro¬ 
düktivite Merkezinden teşekkül edecek üçlü bir komisyonun objektif çalış¬ 
malarda bulunarak iş değerlendirme esasına dayalı bir ücret yapısı geliş¬ 
tirmesi gerekli mütalaa edilmektedir. 

A 

Kalkınmakta olan ülkemizde gelir-fiyat ilişkilerinin enflasyonist 
bir yola dökülmeden düzenlenmesi; 

1. "Gelirler ve Fiyatlar" hususunda belirli bir siyasetin uygulanma¬ 
sını, 

2, Gelirler ve Fiyatlar siyaseti içinde bir "Milli Ücret Siyaseti"nin 
tanzimini, 

3» Milli ücret siyaseti içinde bir "Merkezi Ücret Siyaseti"nin güdül- 
mosini gerektirmektedir. 

Milli Ücret Siyaseti, ücretlerin, Hüküınet, işçi ve işverenlerle bir¬ 
likte ele alınması ve ücret artışlarının enflasyona vo dış ödemeler denge¬ 
sinde güçlüğe yol açmayacak şekilde muayyen bir organ tarafından ve üzerin¬ 
de taraflarca görüş birliğine varılan hesaplara dayanılarak tanzim edilmesi 
esasına dayanan bir siyasettir. 

A ,, W» W 
Merkezi Ücret Siyaseti ise, sendikaların bağlı bulunduğu konfederas¬ 

yonun (Türk-İş* in), çeşitli sendikalardan gelen ücret taleplerini, milli üc¬ 
ret siyaseti çerçevesinde koordine etmesidir. 

Milli Ücret Siyasetinin takibinde Devlete, özellikle bazı görevler 
düşmektedir. 

1. Fiyatlar ve Gelirler Politikası içinde bir fiyat istikrârını sağ¬ 
lamak ve (Fiyat tesbiti ve kontrolü) 

2. Bir malı politika ile düşük gelirli gruplan nazarı itibare almak, 
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3# Gene}, ücret artışlara prodüktivite artışını aşarsa vasıtalı ver¬ 
gilerle talebi kısmak, 

U» Tam istihdamı sağlamaya çalışmak, 

5» Milli ücret politikası uygulaması için işçi ve işveren organları 
ile yakın işbirliği içinde bulunmak ve genel ekonomi politikası 
paralelinde uygulamayı sağlamak. 

Ücret-prodüktivite bağlantısındaki politikayı tayin keyfiyeti ikti¬ 
sadi olduğu kadar siyasi bir mahiyet arzetmektedir. 

Hangi politika takip edilirse edilsin aşağıdaki hususları gözden 
ırak tutmamalıdıp. 

1. Tam çalıştırma (hakkaniyet dahilinde ödeme), 

2. Prodüktivite artış yüzdesi, 

3. Fiyatların istikrarı, 
A 

4. Tediye bilançosu dengesi# 

Ülkemizde adil bir gelir dağılımını temin etmek için ekopominin bü¬ 
tünündeki prodüktivite grtışlarını kıstas olarak almayı ve milli gelirin 
ne kadarının dağıtıma tabi tutulacağının planlama organlarınca tesbit edi¬ 
lerek tavsiye edilmesini ve nihayet kamu menfaati mülahazasının hükümştin 
inisiyatifinde bulunmasını, iyi bir çözün şekli olarak düşünmekteyiz. r-'-: 

İşkolu seviyesinde prodüktivite artışlarının tesbiti çalışmalarına 
da bir an önce başlanarak, ileride gelir dağılımına psaş olacak bazların 
elde edilmesi gerekir. Bu konuda M P M» DP X ve ilgili diğer kuruluşla¬ 
rın çalışmalarının koordine edilmesi uygun mütalaa edilmektedir. KpmiSyonu- 
muzun bir üyesi bu fikre muhalif kalmıştır* 

Komisyon üyelerinin makul bulmadığı bu fikre göro îürkiye^e günün 
şartlarına göre ücret-fiyat politikası takip otıilemiyeceği, Milli Ücret. Si¬ 
yasetinin sendika ücret artışlarını kısıtlıyacağı ileri gıİrüimekte, bugünkü 
başıboş.,düzensiz tutumun devamı istenmektedir# \ ; ' 

' • ■1 ■ ■■ \ " ' ‘■''■"'.‘••'tJ»    \ . 

B- ücret-Maaş Müna sobeti ve Asgari Geçim indirimi 

Devlet sektöründe çalışan memurların maaşlarında vuku bulacak deği¬ 
şikliklerin piyasada fiyatlar üzerindeki etkileri öteden bari bilinmektedir. 
657 sayılı Kanunla bu değişiklikler bir sisteme bağlanmış bulunmakta ve fi¬ 
yatlar üzerindeki etkilerinin hafifleyeceği sanılmaktadır. Böylelikle son 
on beş yıldır yayın organlarının duyuruları ile piyasada vuku bulan mesnet¬ 
siz fiyat artışları önlenmiş olacaktır# 

657 sayılı Kanunun en belirgin özelliği bir katsayı sistemini getir¬ 
miş olmasıdır. Katsayı sistemi ilk anda adil görünmesine rağmen, derecelerin 
göstergelerinin tesbitinde yapılacak bir yanlışlığın katsayı ile çarpımı ka¬ 
dar büyümesi bakımından mahzurlu bulunmaktadır. Adı geçen konunun 154« maddesi 
katsayının; 

•A 
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1» Memlnlcetin ekonomik gelişmesine. 

2. Genel geçim şartlarına, 
a 

3. Devletin mali imkanlarına, 

göre tesbit edileceğini hükme bağlamıştır. Bu durumda gkonoraik gelişme öl¬ 
çüsünde devlet memurları katsayının yükselmesiyle milli gelir artışından 
gerekli payı alabileceklerdir,. Yalnız bu husus işçi statüsünde olan çalı¬ 
şanlarda hem toplu sözleşme, hem de seyyanen alman zamlarl£ otomatik ola¬ 
rak sağlandığı halde, devlet memurlarında devletin malı imkanlarına bağlan¬ 
mıştır. Ayrıca, devlet memurları yukarıda sayılan katsayı ile ilgili şart¬ 
ların müzakeresini yapma imkanından mahrumdurlar. 

Katsayının her yıl tayininda baz olacak hususların dikkatle ele alın¬ 
ması zorunludur. Bilhassa, geçinme endekslerinin aile geçinme endeksi halin¬ 
de ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ıslahı muhakkak gerekli gö¬ 
rülmektedir. Ayrıca her yıl bütçe müzakerelerinde geçinme endekslerinde mey¬ 
dana gelecek değişikliklerin açıklanması ve belli bir katsayının tayininin 
gerekçesinin duyurulması olumlu bir yol olarak düşünülmektedir. 

Asgari ücret ile Devlet Memurları kanununda öngörülen katsayı arasın¬ 
da bir paralellik sağlanmalı, böylece çalışanlar arasında asgari ücret yönün¬ 
den ayırımın önüne geçilmelidir. 

A 

Devlet Memurları Kanununda öngörülen katsayının asgari ücretlerde na¬ 
zarı dikkate alınarak tanzim edilmesi uygundur. 

A A 

Böylece asgari memur maaşının, asgari ücretten daha düşük olmaması 
sağlanmış olur. 

Ücretlerin tayininde işçinin işverene maliyeti yanında, ücret dışı 
maliyet unsurlarının da önemlerinin üzerine eğilinmesi gerekmektedir. Bu 
unsurların ücretler kadar fiyatları etkilediği açıktır. 

Ülkemizde, maaşlar ve ücretler arasında, çalışanlara sağladığı hak 
ve menfaatler açısından da farklılıklar bulunmaktadır. Ücretle çalışanların 
her iki senede bir toplu sözleşmelerle ücretlerinde olan artışlar yananda 
ikramiyeler, seyyanen zamlar, sosyal yardımlar, sağlık yardımları bulunmak¬ 
tadır. Buna mukabil, devletin mali imkanlarına dayanan katsayı sistemi için¬ 
de memurların maaşlarında art:i| ücretliler gibi otomatik olarak sağlanama¬ 
maktadır. Bunun yanında sağlık yardımından aile fertlerinin istifade edeme¬ 
mesi ve çocuk zamlarının ücrotlilerinkino kıyasen çok düşük bulunması da 
memur maaşları aleyhinde birer unsur olarak zikredilebilecek hususlardır* 

A 

Halen 931 sayılı İş Kanununa göre tespit edilmekte olan asgari üc¬ 
retlerin haddi ile sosyal sigorta prim ve yardımlarına esas olan asgari 
ücret haddi ayrı olarak tespit edilmektedir. Bu husus farklı tatbikata yol 
açmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kanunu ile tespit edilen primlere ve yardımlara 
esas olan asgarî ücretin, 931 sayılı İş Kanunuyla tespit edilen asgari üc¬ 
retlerle paralel mütalaa edilmesi için tedbir getirilmesi müzumludur. Bunun 
için, "İş Kanununa göre tespit rdilen^asgarı ücretler aynı zamanda sosyal 
sigortalar primlerine esas olan asgari ücretlerdir" diye bir hükmün getiril¬ 
mesiyle ayrıntılı tatbikat çözümlenebilecektir. 
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Sosyal yardımlar konusunda, işçilerle memurlar arasındaki ayrıcalı¬ 
ğın, sosyal adaletin gereği olarak ortadan kaldırılması hususu üzerine eğil¬ 
mek gerekir. 

a 

Bir diğer önemli konu da, asgari geçim indirimidir. Bilindiği üzere, 
kanunla tespit edilen asgari geçim indirimi bugün ancak sembolik bir değer 
taşımaktadır. Geçinme endeksleri ile ilişkisi bulunmayan ve ne zaman yeni¬ 
den teışpit edileceği bilinmeyen bu haddin günün şartlarına uyduıulması, ver¬ 
gi mülahazaları da gözönünde bulundurulmak suretiyle uygun mütalaa edilmek¬ 
tedir. 

Önemli olarak tespit edilen bir başka husus 657 sayılı Kanunla kal¬ 
dırılan teknik personel kadrolarının ve yevmiyeli personelin maaş sistemi¬ 
ne dahil edilmelerinin 1971 yılı için ortalama ücret seviyesini düşürmüş 
olmasıdır. Bu nokta üzerine eğilme işçi statüsünde olanların gelirleri ba¬ 
kımından daha gerçekçi bir inceleme yapılmasını ve ücret-geçim şartları de¬ 
ğerlendirilmesinde daha olumlu noktalara ulaşılmasını sağlıyacaktir. 

A , . t< 

II- Asgari ücret ve ücretin Sosyal yönleri 
A 

Asgari Ücret Kavramı 

İşçilere sosyal bakımdan uygun (İnsanlık haysiyetine yaraşır) bir 
yaşayış seviyesi sağlamak omaciyle tesbit edilen asgari ücret, bilindiği 
gibi diğer ücret kademelerinden önemli bazı farklar göstermektedir. Çeşit¬ 
li ücret kademeleri arasında ortaya çıkan farklar genellikle işçilerin ve¬ 
rimine, kıdemine, mesleki ehliyet ve tecrübelerine dayandığı halde, asgari 
ücret bakımından bu faktörlerin önemi bulunmamaktadır. İktisadi amaçlardan 
ziyade sosyal amaçların ağır bastığı asgari ücret, belli başlı ülkelerde 
uygulama alanına kavuşmuş birçok anayasalarda ifadesini bulmuştur. 

Asgari Ücretin Memleketimizde Uygulanması : 

Memleketimizde kanuni asgari ücrete ötedenberi büyük bir ihtiyaç du¬ 
yulmuştur. Bunun sonucu olarak 1936 da İş Kanununa asgari ücret tesbitiyle 1 
ilgili bir madde konulmuştur. Ancak, bu madde hükmü 1951 yılında uygulama 
alanına uzun bir gecikme devresinden sonra girebilmiştir. 8.1.1951 tarihli 
Asgari Ücretlerin Tosbitine Müteallik yönetmeliğin kabulünden sonra ilk as¬ 
gari ücret tesbiti Çukurova bölgesinde tarım işkolunda başlamıştır. 1951-1967 
tarihleri arasında ''Çalışma Bakanlığının lüzum gördüğü yerlerde ve işlerde" 
mahalli asgari ücret komisyonu aracılığı ile birçok tasbitler yapılmış ve 
uygulanmıştır. Değişik nedenlerle bu 16 senelik uygulamada bütün ülkeyi kap¬ 
sayan asgari ücretler gerçekleştirilememiştir. Asgari ücret tesbitinde ha¬ 
yat pahalılığı ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesi isabetli bir şekildg 
ele alınamamış, muntazam aralıklarda tesbitler yapılamamış ve nihayet kafi 
gelmeyen dar bir kadro ile asgari ücretlerin uygulanması gereği gibi kon¬ 
trol edilememiştir. 

12 Ağustos 1967 tarihinde yürürlüğe giren 931 sayılı yeni İş Kanunu 
asgari ücret mekanizmasını yeni esaslara bağlamıştır. Buna göre, mahalli 
asgari ücret tesbit komisyonları kaldırılmış yerine merkezi ve üçlü sis¬ 
teme dayanan bir komisyon teşkil edilmiş, en geç iki senede bir asgari üc¬ 
retlerin gözden geçirileceği kabul edilmiştir, iptal edilen İş Kanununun 
33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik 5.4.1968 tarihinde yü¬ 
rürlüğe girmiş ve yeni esaslara göre teşkil edilen komisyon çalışmalarını 
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30,5.1969 da ikmal etmiştir. Komisyon bütün illeri, sosyal ve ekonomik 
gelişmişlik derecelerine göre 6 gurubda toplamış ve 15.50 Tl» ile 19*50 Tl» 
arasında değişik asgari ücretler tesbit etmiştir. 

Mevzuatın tenkidi 

A 

Halen yürürlükte olan bu asgari ücretlerin gerek tesbitinde, gerek 
uygulamasında önemli güçlükler ve sorunlarla^karşılaşılraıştır. Bunlardan 
bir kısmı mevzuatın- diğer bir kısmı da idari teşkilatın yetersizliğinden 
ileri gelmiş, komisyon çalışmalarına rehberlik edecek ilmi araştırmaların 
bulunmayışı ve bu. hususta Çalışma Bakanlığı^bünyesinde kurulması öngörülen 
büronun bir türlü faaliyete geçememesi ciddi bir engel teşkil etmiştir» 

Bilindiği gibi 931 sarılı Kanunda asgari ücret komisyonunun kimler¬ 
den meydana geleceği gösteril iştir» 

İptal edilen kanunun. . 3 üncü maddesi komisyonun üçlü sisteme (işçi, 
işveren ve hükümet) göre kurulmasını öngörmüş ve 5 İŞÇİ, 5 işveren ve 5 hü¬ 
kümet üyesinin komisyona katılmasını yeterli bulmuştur. Üçlü sistem aynen 
kalmak şartiyle üye adetlerinin 3 e indirilmesi komisyonun daha etkili ve 
kolaylıkla çalışmasını oağlıyabij.ir0 Ancak işçi ve işveren üyelerden başka 
komisyona katılacak hükümet üyelerinin, Çalışma Bakanlığından, Devlet Plan¬ 
lama Teşkilatından ve Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesinden seçilmesinde 
büyük fayda vardır; 

Asgari Ücret Tefcbit Komisyonu Başkanlığı ilmi ehliyet ve tarafsızlı¬ 
ğı ile temayüz etmiş bir kimseye verilmelidir. 33 üncü madde hükmüne göre 
komisyon başkanlığı Çalışma Bakanlığı tarafından mevcut üyeler arasından se¬ 
çilen birine verilmektedir. Komisyon Başkanlığının işçi ve işverenlerin iti¬ 
madını kazanmış, tarafsız ilim adamlarından birisine verilmesinde büyük fay¬ 
da vardır. Böyle vasıfta bir kimsenin, işçi, işveren ve hükümet temsilcile¬ 
rinden meydana gelen komisyon tarafından seçilmesi uygun düşünülmekteniro 

Komisyon çalışmalarını belirli bir süre ile sınırlamak gerekmektedir» 

Mevzuatımızda bu huruca dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ko¬ 
misyon çalışmalarının lüzumsuz bir şekilde uzamasını önlemek için, asgari üc¬ 
ret komisyonunun iki ay içinde çalışmalarım bitireceğine dair bir hükmün 
yönetmelikte yer alması isabetli olacaktır. Esasen Çalışma Bakanlığı bünye¬ 
sinde kurulması öngörülen büronun iyi çalışması halinde bu tesbitin çok daha 
kısa bir zamanda yapılacağı aşikar bulunmaktadır. 

»• 

Asgari Ücret Komisyonunun ilmi anket ve araştırmalardan yararlanması 
zorunlu hale getirilmelidir,. Gayet tabiidir ki, çok faydalı olan bu anket ve 
araştırmaları kanunda öngörülen büro yapacağına göre büronun kurulmasının 
bir an önce tamamlanarak faaliyete geçirilmesi lazımdır. 

Bugünkü tatbikata rağmen, asgari ücretin mahiyeti ve prensipleri 
icabı olarak ülke çapında tek tipe ircaı için ülke şartlarının hazırlanması 
konusunda gerekli çalışmalarda bulunulması uygun görülmüştür. Fakat komisyon 
üyelerinin bir kısmı bu fikre muhalif kalarak» gerek bölgesel açıdan, gerek 
kesimler yönünden farklı asgari ücret uygulamasının devamını savunmuşlardır. 

■»/» 
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III- Gelir Dağılım! ve Üfeltetin Milli Gelirdeki Payı 

Üretimin, o üretime katılanlar arasında ve genellikle toplum üye¬ 
leri arasında paylaşılması, her toplumun temel meselesidir. 

Belli üretim tekniğinde, belli üretim ilişkileri içinde temel çö¬ 
züm, düşünme yöntemino ve buna göre doğru kabul edilen dünya görüşü ile 
değer yargılarına bağlı olarak, değişik olabilir. 

Böylece, kendi tarihî gelişmesinin bolü merhalesinde bulunan bir 
toplumda gelir dağılımı meselesinin çözümü, belirli bir temel toplum dü¬ 
zeninin meydana gelişi veya seçilmesi ve geçerli kılınması ile başlar. 

Türkiye de, 1961 Anayasası İİ9 milli, demokratik ve sosyal bir hu¬ 
kuk devleti düzenini seçmiştir. 

Türkiye’de gelir dağılımı meselesi, en geniş muhtevasıyla göaönüne 
alınırken, toplumun^tarihi gelişiminin bugünkü safhasında iktisadı ve sos¬ 
yal yapının, bünyovı gelişme istikametinin ve hızının, Anayasanın kurduğu 
ve geliştirilmesini arzu ettiği düzenin gözönündo tutulması gerekir. 

Türkiyo, iktisaden gelişmekte olan bir ülkedir. Ülkenin bu yapısı¬ 
nı belirten türlü Özellikleri arasında dengesiz gelir dağılımı başta geliri 

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, Türkiye’de milli gelirin fert, 
aile ve bölgeler arasında; yerleşme birimlerinin büyüklüğü bakımından, ça¬ 
lışma alanları arasında ve her bir çalışma alanında üretime katılan çeşit¬ 
li üretim unsurları arasında ve nihayet ülke çapında üretim unsurları ara¬ 
sında dağılımının düzensiz, genellikle dengesiz olduğunu göstermektedir. 

Bu durumda, İktisadî ve sosyal planlan» çalışmalarının bu dengesiz¬ 
liği düzeltmeyi amaç edinmesi ve bunu sağlayacak teraol ilkeler, araçlar, 
tedbirler ve politikalar öngörmesi gerekir. 

Fakat, konuyla ilgili gerçekleri^ortaya çıkarmak ve çözümler öne 
sürmek, öncelikle uzun süreli geniş ilraı araştırmalar yapılmasını gerekti¬ 
rir. 

Özetle şu görüşler öne sürülebilir : 

Türkiye’de bir gelir dağılımı siyaseti ve özellikle ücret açısın¬ 
dan gelir ^dağılımının planlaması için, iktisadı ve sosyal toplum yapısı 
ve bünyevı gelişme, 1961 Anayasasının öngördüğü düzen ve özelliklo Anaya¬ 
sanın iktisadı vo sosyal hak ve görevlerle ilgili 4-0-4.8. maddelerinde be¬ 
lirtilen ilkele/, Veri alınabilir. Bunların belirlediği çerçeve içinde ge¬ 
lir dağilimım etkilemede, özellikle üretime emeğiyle katılanlarm payi/ıic- 
ret aglsından arzulanan yön ve oran, gözöniâne alınacak bir kıstas teşkil 
eder. 

Oelif dağılımını üretime emeğiyle katılanlar yararına etkileyerek 
bölUgümii düzeltmek, geniş anlamda bir ülke ve toplum sorunudur. Bu düzey¬ 
de emeğin Üretimde tam katkısı oranında pay alması, iktisadı ve sosyal 
kalkanına politikasını bu amaca göre düzenlemek ve yürütmek, böyle bir kal- 
klhraa siyaseti çerçevesinde amaoa uygun para, bütçe ve maliye politikaları 
izlemekle sağlanabilir. 

*/* 
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Aynı amaçla, Türkiye’nin genel çalışma hayatını kapsayacak bir çalış¬ 
ma düzeninin gerçekleştirilmesi planlanabilir. 

Çalışma düzeninin bir kesimi olarak ücretli çalışma alanında bu an¬ 
layışla daha denk, çalışma il5.şkîi$r-i kurulması öngörülebilir. 

Bu görüşlerle, ücretli çalışma alanında gelir dağılımını da daha 
dengeli olmaya yöneltebilecek tedbirler arasında şunlardan söz edilebilir: 

■Emeğiyle geçinenlerin ve ailelerinin çalışması ve geçimi, sağlığı, 
eğitimi, sosyal güvenliği, gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltmaya yar¬ 
dım edecek yönde desteklenebilir. Özellikle sosyal güvenlik kuruluşlarının 
fonlarının yalnız işçiler ve aileleri için ve belirtilen amaçlarla daha 
müessir bir şekilde kullanılmasına gidilebilir. 

♦ 

Milli bir ücret siyaseti tespit edilebilir. 
A 

Milli bir ücret siyasetinin tespitinde, uygulanmasında ve denetimin¬ 
de işçi, işveren, devlet ve bilim kesimlerinin sürekli tartışma ve işbirli¬ 
ğini gerçekleştirecek bir teşkilatlanmaya gidilebilir. 

A 

Aslında milli bir ücret siyasetinin tespiti, daha ayrıntılı bir çö¬ 
zümleme sorunudur. Bununla birlikte, milli bir ücret siyasetinde, ücret ar¬ 
tışları için genel verimlilik (veya milli gelir artış oranı), alt şınır ola¬ 
rak alınabilir. İşyeri seviyesinde toplu sözleşmelerde işyerinin karlılığı, 
işkolu seviyesinde işkolunun verimliliği, yine aynı kapsamda ücret artışla¬ 
rı için ikinci bir sınır olabilire 

A 

Sonuç olarak : Bugün emek unsurunun milli gelir içindeki payını bu¬ 
lup çıkarmak eldeki verilerle çok güçtür. 

Sektör gelirleri içinde emeğin payını gösteren istatistik çalışma¬ 
lar yapılmalı, bu çalışmalar tek elden ve tarafsız olmalıdır. 

Ayrıca : 
A 

Milli Gelirden emeğin adil bir pay almasını temin edecek bir ücrot 
siyasetinin tesbiti, 

ücretin vasıtalı ve vasıtasız vergi oranı yolu ile korunmasını te¬ 
min edecek bir vergi politikasının uygulanması, 

Sosyal yardımların çıplak ücret üzerine eklenerek ücret gelirleri¬ 
nin bulunmasının^temini ve bunun sosyal güvenlik primlerine esas olan üc¬ 
ret olarak mütalaa edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
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III. BÖLÜM 

YURT DIŞINA İŞÇİ GOTORtL^StNİN 
DOĞURDUĞU SORUNLAR 

G T R T S : 

Büyük bir kalkınma çabası içinde bulunan yurdumuz nüfusunun yıl¬ 
da %3 gibi bir oranla artmakta olduğu ve bu artısın ulusal ekonomimiz 
üzerine yaptığı baskı hepimizce bilinen bir gerçektir. Nüfus artışına 
Paralel olarak artan işgücü arzının ulusal ekonomimizce massedilememekte 
olması, bugüne kadar ciddi bir sorun doğurmamışsa bunun nedenini fazla 
işgücü arzının yurt dışına gidebilme olanağı bulunmasında aramak gerekir. 

Önce F.Almanya’ya doğru başlayan işgücü akını, Avrupa’nın diğer 
ülkelerine yayılmış, hatta Avustralya gibi uzak ülkelere de ulaşmıştır. 

1971 Mart sonu itibariyle dışarıya çalışmaya gitmiş bulunan va¬ 
tandaşlarımızın miktarı aşağıdaki tabloda gösterilen seviyeye ulaşmıştır: 

-JIS7J,  
F.Almanya 385*300 35.937 
Hollanda 19*^23 251 
Fransa 16.507 63 
Avusturya 12.972 1.097 
İsviçre 9*037 36 
Belçika 8.500 5.605 
Avustralya 7.500 -

Danimarka 6.073 -

İsveç 2.78^ -

Toplam k-68.096 ^2.989 

Çalışan yabancı işçi adedi bakımından bugün F.Almanya’da 3 ncü 
durumda bulunmaktayız. Birinci sırayı V36.3OO işçi ile Yugoslavlar, 
ikinciliği 387*900 işçi ile İtalyan'lar elde tutmaktadır. 

Her yıl yurd dışına giden işçi sayısının hızla artması karşısın¬ 
da, 196*+ yılında Çalışma Bakanlığının isteği üzerine, Dışişleri Bakanlı¬ 
ğında yurt dışındaki işçi sorunları ile uğraşacak bir ünite "İşçi Mesele¬ 
leri Koordinasyon Bürosu" kurulmuş, daha sonra isçilerimizi ilgilendiren 
çeşitli konularda, ikili anlaşmalar ile uluslararası temasların yapılma¬ 
sı zorunluyu üzerine, bu büro, 9 Ocak 1967 tarihinden itibaren Sosyal 
İşler Dairesi Genel Müdürlüğü, haline iblağ edilmiştir. 

Yurd dışında çalışan işçilerimizin başlangıçta her türlü sorun¬ 
ları ile Büyükelçiliklerimiz ve ionsolosluklarımız uğraşmakta idi. 8 
Mayıs 1967Atarihinde kabul edilen 36^ sayılı kanunla Çalışma Bakanlığı 
Dış Teşkilatı kurulmuştur. Bu kanuna göre, Çalışma Bakanlığı Büyükelçi¬ 
liklere bağlı olarak Çalışma Müşavirlikleri, Konsolosluklara töğlı ola¬ 
rak da Çalışma Ataşelikleri açmıştır. Çalışma Ataşeliklerinde Sosyal 
yardımcı, Din görevlileri ve Sözleşmeli uzmanlar bulunmaktadır. Bugünkü 
mevcud kadroları ilo gerek Konsolosluklar gerek Çalışma Ataşelikleri iş- 
Çi meselelerine yetişememektedir, Kaldı ki, işçi adedi her geçen sene 
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artmakta, buna paralel olarak da, vatandaşlarımızın gerek işçilik, gerek 
işçilik dışındaki sıfatlarından doğan problemler de gün geçtikçe çoğal¬ 
maktadır . 

Çalışma Bakanlığında yapılan son çalışmalar bu Bakanlık bünyesi 
içinde bir "Dış İlişkiler Dairesi Genel Müdürlüğü" kurulması yolunda ge¬ 
lişmektedir. Ayrıca Çalışma Bakanlığının Dış Teşkilatının reorganizasyo- 
nu adı geçen Bakanlıkça ele alınmıştır. 

Bununla beraber, bugüne kadar görülen uygulama, işçi meseleleri¬ 
ni bütün cepheleri ile kapsayacak ve icabımda bu meseleler hakkında karar 
alabilecek daimi mahiyette merkezi ve icraı bir örgütün yokluğunu hisset¬ 
tirmektedir. Her Bakanlık ve Kuruluş kendi açısından işçi meselelerini 
ilgilendiren toplantılar tertip etmekte ise de, alman kararlar bir tav¬ 
siye ve danışma niteliğinden öteye geçememektedir. Bugün böyle bir örgü¬ 
tün bir an önce kurulması bir zorunluluk halini almıştır. 

Bu kısa açıklamadan sonra yurd dışındaki işçi sorunlarının 3 
bölüm altında ele alınması uygun görülmektedir; 

I) İşçilerimizin yurt dışına gönderilmesi sırasında ortaya 
çıkan sorunlar, 

II) İşçilerimizin yurd dışında bulundukları sırada ortaya 
çıkan sorunlar, 

III) İşçilerimizin yurda dönüş sorunları. 
I) İsçilerimizin Yurd Dışına Gönderilmesi Sırasında Ortaya 

Çıkan Sorunlar; 

Yabancı ülkelerde çalışmakta olan işçilerimiz yurdumuza yaptık¬ 
ları transferlerle her yıl ekonomimize 250 milyon dolara yakın bir işçi 
dövizi katkısında bulunmaktadırlar. Genel olarak Türkiye'nin senede 500 
mjlyon dolarlık ihracat ve 700 milyon dolarlık ithalat yapan bir ülke ol¬ 
duğu gözönüne alınırsa, bu döviz katkısını artırmak için daha fazla sayı¬ 
da işçiyi dış ülkelere plase etmek yolunda yapılacak çalışmaların önemi 
kendiliğinden anlaşılır. 

Diğer taraftan, ulusal ekonomimizin massedemediği işgücü fazla¬ 
sını yurd dışına taşırmakla, ekonomimize bu yönden gelecek baskı kısmen 
olsun hafifletilebilecektir. 

1970 Yılında 2 milyon işgücü fazlası (işsiz+gizli işçi) bulun¬ 
duğu ve bunun her sene artmakta olduğu düşünülürse ' • dışarıya doğ¬ 
ru izlenecek bir göç politikasının önemi ortaya çıkar. 

196^ Yılından bu yana yurdumuza transfer edilen işçi dövizlerini 
gösteren bir tablo aşağıdadır; 

196^ 8.ll^t.000 Dolar 
1965 69.782.000 " 
1966 115.33^.000 
1967 93.029.989 " 
1968 107.318.3^0 " 
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1969 l*f 0.606.31*6 Dolar 
1970 273.020.778 " 

Durumu ana hatları ile böylece açıklandıktan sonra yurd dışına 
daha fazla sayıda işgücü gönderilmesinde karşılaşılan sorunlara geçebili¬ 
riz: 

1. Vasıflı isçinin yurd dışına gönderilmesinin önlenmesi sorunu: 

Dışarıdan gelen taleplerde genellikle vasıflı işçi istenmekte¬ 
dir. öte yandan millî ekonomimizin de vasıflı işçiye ihtiyacı vardır. 
Anlaşmalarda gönderilen işçinin kaçta kaçının vasıflı olacağına dajr bir 
kayıt yoktur. Göndermede bu oran $30 civarında tutulmakta ve milli eko¬ 
nomiye zarar vermemesine çalışılmaktadır. Bu tatbikat henüz ülke çapında 
bir sorun doğurmamıştır. Bununla beraber bugüne kadar izlenen eğitimin 
önümüzdeki yıllarda da devam etmesi ekonomideki insan gücü açıklarını önem¬ 
li ölçüde etkileyebilecektir. 

Bu bakımdan vasıfsız işçilerin eğitilmesi konuşuna önem verilme¬ 
li ve bu eğitimde Ulusal Ekonomimizin ihtiyaçları ön planda tutulmalıdır. 
Diğer taraftan, F.Almanya’dan dönmeden önce işçilerin eğitilmesinde de 
bu amaç ile hareket edilmelidir. 

2. Çalışma Bakanlığı.Teşkilâtının Genişletilmesi Sorunuî 
Yurd dışına işçi gönderilmesi adı geçen Bakanlığa bağlı Tg ve 

îşçi Bulma Kurumunca gerçekleştirildiğine göre, ilk önce bu teşkilatın 
ele alınması uygun olacaktır. 

Dışarıya işçi gönderilmesi bir arz ve talep meselesidir. Her 
yıl işçi şevkleri ile talepler arasında ortalama $30 oranında bir açık 
bulunmaktadır. Dış ülkelerde çalışmak üzere İş ve İşçi Bulma Kurumu 
şubelerine kaydını yaptıran vatandaşlarımızın sayısı 975.177’e çıkmış ol¬ 
masına karşılık 1970 yılında dışarıya 129.575 işçi gönderilebilmiştir. 

Sene Talep edilen isçi miktarı Gönderilen isçi miktarı 
1WT 71.1T+1 T6.176 
1965 61.078 51.620 
1966 3 5-53 5 3^*\10 
1967 11.23b 8.9b7 
1968 56.707 *+3.20k-
1969 125.581 103.975 
1970 122.512 129.575 

Yurd dışına işçi göndermede ikinci aşama anlaşma yaptığımız 
ülkelerin memleketimizde bulunan "İrtibat Büro"larından geçmektedir. 
İrtibat Bürosu bulunmayan bir ülkenin işini, o pikenin memleketimizde 
bulunan temsilcilikleri yapmaktadır. Yabancı İrtibat Bürolarına bir 
günde takdim edilen işçi sayısı ortalama 800-850 kişiyi bulmaktadır. 
Bu miktarın 650-700 ü Alman İrtibat^Bürosuna gönderilmektedir. ^Bu bü- 
ronup haftaık kabul kapasitesi#azami 3000 ve gönderme kapasitesi ise 
azami 2500 kişidir. Hollanda İrtibat Bürosu günde 500 kabul ve haftada 
200 sevk kapasitelidir. Fransa Temsilciliği ilk yılda 5000 işçi alabi¬ 
leceğini belirtmiştir. (Fransız İrtibat Bürosu 5*6.1969 tarihinden iti¬ 
baren faaliyete geçmiştir) Avusturya ile Belçika temsilcileri belirli bir 
kapasite gösterememişlerdir. 
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Avustralya temsilciliği ise yılda 750 işçi talep edeceğini ve aile 
fertleri ile birlikte gönderme kapasitesinin 3000 i bulacağını belirtmiş¬ 
tir. Bu miktarın Avustralya bakımından bir muhaceret politikası izlen¬ 
mesi dolayısiyle ayrıca incelenmesi gerekir. 

Diğer taraftan işgücü talebinin mümkün olduğu kadar artırılması 
daha işin başında işverenlerle kurulacak temasın vüsatine bağlıdır. Bu 
teması da Çalışma Bakanlığı Dış Teşkilatı (Çalışma Müşavirlikleri ile 
Çalışma Ataşelikleri) yapacaktır. 

İşgücü göndermelerinin daha rasyonel bir şekilde yapılabilmesi için 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun personel ve araç bakımından takviyesi yerinde 
olacaktır. Ayrıca İş ve İşçi Bulma Kurumunun IBM kartı ile çalışan elek¬ 
tronik bir beyin merkez sistemi haline sokulması talepleri tasnif, fiş¬ 
leme ve gönderme bakımından zamandan kazanmak iç^'n zorunludur. 

3• İsçi şevkinde tercihli durumlar sorunu: 

Dışarda çalışmak üzere İş ve İşçi Bulma Kurumu şubelerine kayıtla¬ 
rını yaptıran vatandaşlarımız arasından aşağıdaki guruplara girenlere 
öncelik tanınmaktadır. 

a) Köylerce kurulan kooperatiflere ortak olanlar. 

Kooperatif kuran köylere öncelik tanınması sebebi, kooperatifleşme 
yolu ile bir yönden köy kalkınmasının gerçekleştirilmesi, diğer yönden de 
tarım ürünlerinin piyasada daha iyi değerlendirilmesinin sağlanmasıdır. 

Köy Kalkınma Kooperatifleri tarımsal kooperatif çeşitlerinden biri¬ 
dir. Çok amaçlı olarak kurulmakla beraber genellikle ort&larının ürünle¬ 
rini değerlendiren yatırım projeleri uygulamaktadırlar. Bugün sayıları 
1783 e ulaşmıştır. 1961 den itibaren kooperatifçilik faaliyetleri başla¬ 
mışsa da, 1964 yılında Köyişleri Bakanlığının kurulması ve bu Bakanlıkça 
hazırlanan ve 13.8.1965 tarihinde tasdik edilen ana sözleşme ile Köy Kal¬ 
kınma Kooperatifi çok amaçlı olarak kurulmağa başlamıştır. 6b îl’e dağıl¬ 
mış olup takriben 185.000 ortağa sahiptirler. Taahhüt sermayeleri 251 
milyon TL.dır. Bunun 80 milyonJL.sı bu kooperatiflerden dış ülkelere 
gönderilen işçi ortaklarının ilave taahhütlerinden meydana gelmiştir, 
işçi olarak dışarı giden vatandaşlarımızın çoğu kırsal bölgelerden gel¬ 
mektedir . 

Türkiye’nin enfrastrüktür kalkınmasında kırsal bölgelerde yapıla¬ 
cak ve ortaklarını işçilerin teşkil ettiği Köy Kalkınma Kooperatifleri 
yatırımlarının önemli bir rol oynayacağı bir gerçektir. Kal böyle iken 
Köy Kalkınma Kooperatifleri dışarıya gitme bakımından öncelik kazanyja 
gayesi i İç paravana şeklinde kurulmağa ba şlanması üzerine Devlet Planla¬ 
ma Teşkilatı konu üzerine eğilmek zorunluluğunu hissetmiş ve ancak bun¬ 
dan sonradır ki, Devletten teşvik ve destek gören kooperatif hareketinin 
gelişmesi II63 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1969 yılında yeni bir aşa¬ 
maya kavuşmuştur. Köy Kalkınma Kooperatifleri yatırım projelerine %20 
nlsbetinde devlet katkısı vardır ve bu katkı hibe şeklinde olmaktadır. 

Köy Kalkınma Kooperatifleri sorunları b bölümdür: 

a) Eğitim sorunu 
b) Finansman sorunu 
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c) Teşkilat sorunu 
d) Pazarlama sorunu 

Altı sene içinde bu kooperatiflerle 13.000 işçi yurd dışına gönde¬ 
rilmiştir. Bu işçilerden gelen tasarruflar ise şöyledir: 

YJLLAR G( İNDERİLEN ÜYE SAYISI GELEN TASARRUFLAR 

1966 1.696 1.278.*+90 
1967 317 1.8^2.072 
1968 1.582 2.63*f.lf20 
1969 3.279 IO.678-672 
1970 3. 7Ö7 i3.788.88l 

Köy Kalkınma Kooperatiflerine öncelik tanırken, bunlar iyice ince¬ 
lenmeli, yatırıma geçip geçmedikleri veya yatırımlarının olumlu bir ala¬ 
na yönelmiş olup olmadıkları araştırılmalıdır. 

b) Doğal Olaylar önceliği; 

Sel, Deprem, Yangın gibi doğal olaylaçdan zarar gören vatandaşlara 
da bir öncelik tanınmaktadır. Bugün doğal afetlerden zarar görenlerin 
sayısı 30.261 kişiye ulaşmıştır. Bu miktardan 6.235 kişi yurd dışına 
gönderilmiştir. Doğal olaylardan zarar görenler kredi ve diğer himaye 
usulleri ile Hükümetçe desteklenmekte ve üretim sahalarında kalmaları 
sağlanmaktadır. 

c) Az gelişmiş Bölgeler öncelivis 

DPT gelişme derecelerine göre yurdumuzu üç bölgeye ayırmıştır: 
Gelişmiş Bölgeler, Gelişmekte olan Bölgeler, Az geliştin s Bölgeler. 

Gelişmiş bölgelere oranla, gelişmekte olan bölgelere *+ aylık, ve 
az gelişmiş bölgelere ise 8 aylık bir gönderme önceliği tanınmıştır. Bu 
uygulama kış aylarında talen karşılamayı kısıtlayan uİaşım engellerine 
rağmen faydalı görülmektedir. 

Yukarıda bu sayılan 3 durumun vanmda bazı tercihli durumlar da 
vardır. 

\ * A h-. İsçi Göndermede Karşılaşılan _ idari Güçlükler Sorunu; 

Vasıfsız işçi dışarıya gitmek için bugünAmüracaat etse sevk edile¬ 
ceği ana kadar 10-15 sene bir müddet geçmesi layık gelecektir. İlk mü¬ 
racaatında çalışmak isteyen işçinin yaşı şevkine mani değilken, gitme 
zamanı gelince yaş tahdidi sebebile gönderilememektedir. Bu bakımdan 
kayıtlar yapılırken muayyen bir yaşı geçmiş olan vatandaşın müracaatını 
kabul etmemek lazımdır. Kayıt anında,bunu ilgiliye açıkça söylemekle 
onun ümide kapılması önlenmiş ve şansını başka bir yöhde araması sağlan¬ 
mış olacaktır. 

Uluslararası işçi_transferinde gönderme hızı olarak tesbit edilen 
süre en az 30 gündür. İş ve İşçi Bulma Kurumu Şube ve Bürolarında gön¬ 
derme işlemleri, yani işçinin dosyasının ele alınmasından şevkine kadar 
geçen zaman, 16-21 gün içinde tamamlanmaktadır. Şevkin bu süre içinde 
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temimi bazı formalitelerin azaltılması ile gerçekleştirilmededir. (İlk 
tıbbı seçmelerin kaldırılması işveren ülkelere kabul ettirilmiştir, işçi¬ 
lerden istenen belgeler ilk müracaat anında alınmaktadır. Tllerce de pa¬ 
saport verilmesi saklanmıştır; işçi davetlerinde zaman zaman jandarma ve 
köy muhtarları telefonlarından yararlanılmaktadır) 

İdarî İşlemlerde karşılaşılan diğer iki güçlük şunlardır: 
a) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin Çıkarılması 

A İşçilerin sosyal sigorta ödemelerinde esas belgeyi teşkil eden mede¬ 
ni hal belgelerinin doldurulmasında kullanılan bu kayıt örneğinin nüfus 
idarelerimizce kısa zamanda verilememesi işçi şevkini geciktirmektedir. 
İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir genelge ile diğer belgelerin çıkarıl¬ 
ması taleplerine nazaran bunlara bir öncelik tanınmalıdır. 

Ancak nüfus idarelerimizce veva tasdikli muhtar belgelerine istina¬ 
den bu idarelerce tanzim kılman nüfus kayıt örneklerinin hakikatleri ak¬ 
settirmediği alman makamlarınca sık sık şikayete konu olmaktadır. İşçi, 
daha fazla çocuk parası almak için nüfus memurları ile anlaşarak sahte 
belgeler tanzim ettirmektedir. 

b) Savcılık belgelerinin (İyi hal Belgesi) çıkarılması: 

Pasaport çıkartılmasından önce bu be lgşnin temini zorunluğu vardır. 
Mahalli Savcılıklardan telgrafla istenen adlı sicil kayıtları uzun gecik¬ 
melere uğratılmakta ve telgrafla gelen cevapların ise yanlış beyanları 
ihtiva etmekte olduğu görülmektedir. 

Dış..Harcamalar Vergisi: 

İçişleri Bakanlığınca illere yapılan bir genelge ile pasaport konu¬ 
sundaki "eş" ile "refakatindekiler" tabiri, kadın ve 18 yaşından .küçükleri 
kastetmekte olduğundan, yurd dışında çalışan bir kadın vatandaşımız koca¬ 
sını eş olarak yayma davet ettiğinde, kocasından ayrıca dış harcamalar 
vergisi alınmaktadır. Halbuki, koca, karısını davet ettiğinde bu vergi 
tahsil edilmemektedir. Bu farklı durumu ortadan kaldırmak lazımdır. 

Diğer taraftan, illerde sık sık pasaport bittiğinden, muamelelerini 
tamamlayan işçilerin şevki bu yüzden gecikmektedir. 

"İlk Mesleki, Seçme" Sorunu: 

Bu seçimde işçilerin vasıf ve meslekler^ isabetli ojarak tesbit edi¬ 
lebilirse yabancı irtibat bürolarında yapılan "Son Mesleki Kabul Seçimi" 
nde işçilerin reddedilmesi ihtimali azalacak ve hoşnutsuzluklar ortadan 
kalkacaktır. 

Bu bakımdan bu seçimi yapacak İş ve İşçi Bulma Kurumu Şubelerinde 
yeter derecede uzman personel bulunması zorunludur. Tatbikatta görülen 
bu eksikliğin giderilmesi için şubelerin bulunduğu yerlerdeki teknik okul 
öğretmenlerinden ve kamu işyerleri uzman ve teknisyenlerinden faydalanıl¬ 
maktadır . 
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irtibat Bürolarındaki Sorunlar; 

İş ve İşçi Bulma Kurumunca yabancı irtibat bürolarına takdim edilen 
işçilerimiz burada son mesleki seçimleri yapıldıktan ve sağlık muayenesin¬ 
den geçtikten sonra çalışacakları yerlere sevkedilmektedirler. 

Çalışmaya giden işçilerin büyük bir çoğunluğu Federal Almanya’ya 
gönderilmekte olduğundan, bu ülkeye daha fazla sayıda işçi plase etmek 
için Ankara’da da, bir ikinci İrtibat Bürosunun açılması bizim bakımımız¬ 
dan zorunlu bulunmaktadır. Bu konuda Dışişleri ve Çalışma Bakanlıkları 
kanalı ile yapılan teşebbüsler olumlu bir sonuç vermemiş Almanlar sadece 
İstanbul’daki İrtibat Bürolarını genişletmeyi vaadetmişlerdir. 

5. Mesleki ön Eğitim Sorunu: 

Yabancı ülkelerde özellikle F.Almanya’da çalışmak üzerö kayıtlarını 
yaptırgn işçilerimizin şevklerinden önce gidecekleri işyerlerine göre 
mesleki ve lisan bakımindan bir ön eğitime tabi tutulmaları uzun zamandan 
beri Hükümetimizi meşgul eden bir konu olmuştur. Federal Alman ilgili ma¬ 
kamları ile bir kaç yıldan beri devam eden görüşmeler en son 19 Eylül 1970 
tarihinde^İstanbul’daki Alman irtibat Bürosunda yapılan toplantıda olumlu 
sonuca bağlanmıştır. F.AlmanAyetkilileri ile varılan bu mutabakat üzerine 
işçilerimizin eğitilmesi Milli Eğitim Bakanlığınca bazı sanat Enstitüle¬ 
rimizde ve okullarımızda açılan gündüz (full-time) veya gece eğitimi 
(part-time) süretile tecrübe mahiyetinde olmak üzere başlamıştır. Alman 
işverenleri işçi başına ayda 200 mark ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Varılan 
mutabakata göre işçilerini önceden eğitmek isteyen firmalar, taleplerini 
Alman irtjbat bürosu aracılığı ile yapacaklar, eğitimin gerçekleşeceği 
yeri Milli Eğitim Bakanlığı ile İs ve İşçi Bulma Kurumumuz müştereken 
tesbit edeceklerdir. Kursa katılacak işçilerin seçimi bu kurumca yapıla¬ 
caktır. Gündüz eğitimi haftada *+0 saat üzerinden işin nevine göre 3-6 
ay devam edecektir. Almanca dilinin ana hatları da kurs süresince öğreti¬ 
lecektir. Kurslarda tatbik edilecek odiovizuel metodu ile yetiştirilmek 
üzere 8 Almanca öğretmeni anlaşma gereğince Almanya’ya gidecektir. Gündüz 
eğitimi yapabilecek sanat enstitülerimiz ile eğitim nevilerine göre kapa¬ 
siteleri aşağıdaki şekilde tesbit olunmuştur. 

Sanat Enst. Tesviyeci Tornacı Frezeci Kaynakçı Çelik Konst. 
ve Okulu  __         _ 

18 29^ *+5 12 216 176 

1970 Kasım ayından itibaren gündüz ve gece eğitiminin tatbikatına 
başlanmış bulunmaktadır. Bu konuda bir fikir vermek üzere çizilen bir 
tablo ekler kısmındadır. 

Bu konuda başlamış olan tecrübe olumlu sonuçlar ortaya koyarsa, ön 
eğitime tabi tutulacak işçi sayısının ve bu kursların yapılacağı sanat 
enstitüleri ile okullarının kapasitelerinin artırılması, ayrıca^kurslar 
için gerekli araç ve gereçlerin temini Alman İşverenlerinden sağlanacak 
yardımlarla gerçekleştirilmelidir. 

Burada dikkat edilecek husus, Alman işverenlerin taleplerini-' karşı¬ 
lamaktan ziyade ulusal ekonomimizin gerektirdiği konularda, önceden yapı¬ 
lan bir plan ve program çerçevesinde ^İmanları ön eğitime yardım yapmağa 
zorlamaktır. 
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W İs silerimizin Yurd Dışında Bulundukları Sıradş 
Ortaya Çıkan SorunlflŞ: 

F.Almanya’da çalışan isçilerimizin diğer memleketlerde çalışanlara 
nazaran çok daha fazla sayıda olması ve İŞçi akımının özellikle bu ülke¬ 
ye doğru gittikçe artanbir temayül göstermesi tabiatıyla en büyük sorun¬ 
ların da bu ülkede çıkmasına sebep teşkil etmektedir. 

Ocak 1971 sonu itibariyle adı geçen ülkede bulunan işçilerimiz ile 
diğer ülkelerdeki işçilerimizin, temsilciliklerimizin görev alanlarına 
göre dağılışı bu temsilciliklerimizin personel durumları aşağıdaki 
tablolarda gösterilmiştir. 

F. Almanya Dışişleri 
Bakanlığı 
Mamuru  

Çalışma 
Bakanlığı Mem. 

Memur Başına 
Toplam îşçi Sayısı düşen îşçi Sa, 

Bonn BE (11) 1 6 
Berlin BK. 3 3 27.099 
Frankfurt BK. 1+ 6 1*7.881+ 
Hannovar BK. 1+ 5 30.781 
Hamburg BK. k 6 20.225 
Kolonya BK. 5 9 1+6.039 
Münih BK. 3 7 37. 2j+l 
Stuttgart BK. h 5 71.7İ+9 
Nürnberg K. 3 Yok 2İ+.977 
Essen K. 1+ 1+ 87.221+. 

3^ 5ı 86 3^3.219 
Avusturva 
Viyana BE. (7) 1 6 
Salzburg K. 4- 7 11 12.972 
Avustralya 
Kanberra BE. (3) 1 Yok 

Sydney BK. 2 2 
3 2 5 7.500 

Belçika 
Brüksel BE. (7) 1 2 
Brüksel BK. 3 -

Anrars BK. -3-
7 -i- 12 8.500 

Kopenhag BE. 00 1 Yok 1 6.073 

Fransa 
Paris BE. (8) 1 Yok 
Paris BK. 3 -

Marsilya BK JL. -

7 7 16.507 
Hollanda 
La Haye BE. (6) 1 1+ 
Rotterdam BK. -*• 3 

7 ' 11 19.1+23 
tsvec 
Stokholm BE. 00 1 Yok 1 2.781+ 

1+339 

1179 

1500 

708 

6073 

2358 

1765 

2781+ 



İsviçre 
Bern BE. 

Dışişleri 
Bakanlığı 
MglSUTiL . 

(6) 1 
Cenevre BK. k-

“§~ 

Çalışma 
Bakanlığı 
Memuru 

1 
3 
2 

T" 

Toplam 

İh 

Memur Başına 
İSgJL ..ŞajajSZ flttse.P- " 

9.037 6k-7 

Büyükelçiliklerde () içinde gösterildiği kadar memur bulunmakla beraber 
Konsolosluk işlerine bakmak üzere tek memur görevlendirilmektedir. Bu 
bakımdan 1 rakkamı konulmuştur. 

Tablolardan görüleceği gibi Temsilciliklerimizde bulunan per
sonel adedi o bölgede bulunan işçi adedine oranla çok azdır. Çalışma 
Ataşeliği olmayan yerlerde işçilerimizin işçilik vasıflarından doğan me
seleleri ile de Konsolosluklarımızın meşgul olduğu gözönüne alınırsa işin 
önemi kendiliğinden anlaşılır. 

lim. 
Bir örnek olarak Essen Başkonsolosluğunun iş hacmini zikrede-

İşlem Nevi 1Ç68 ms 1970 
Pasaport işlemleri 13.989 16.903 29.689 
Doğum-evlenme-ölüm 1.076 1.615 2.*+l*+ 
Noterlik işlemleri 13.20*+ 12.825 19.112 
Askerlik işlemleri 7.215 9.511 11.860 
vize, menşe, şaha
detnamesi 3-197 3.075 3.702 
Gelen-Giden evrak 6.887 6.302 *+. 5*+l 

Tablodan da görüleceği gibi pasaport işlemleri, noterlik işlem
leri, askerlik işleri, süratle artmaktadır. Vatandaş sabahın erken saa
tinden itibaren 10 dakikalık bir iş için Konsoloshane kopssında 5 saat 
sıra beklemektedir. Pasaport, noterlik ve askerlik masalarında sadece 
birer memur bulunmaktadır. 

a 

1. Pis Teşkilatın genişletilmesi ûorunu: 
A 

Yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı gibi dış teşkilat kadrola
rının yeniden gözden geçirilmesi ve genişletilmesi ve işçilerin Konsolos
luklarla olan işlerinin basitleştirilmesi yollarının aranması önemli bir 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu suretle aaman ve ücret kaybının önü
ne geçilebilecektir. 

Alınacak tedbirler arasında en çok şikâyete konu teşkil eden 
pasaportların muteberlik sürelerinin ve temditlerinin daha uzun bir zama
na göre (*+-5 yıl) ayarlanması başta gelmelidir. (İşişleri Bakanlığınca 
bu hususta yapılmakta olan çalışmaların süratle sonuçlandırılması gerek
lidir.) 

Konsolosluklardaki iş hacminin hafifletilmesi, basitleştirilme
si yanında bu temsilciliklere hareket serbestliği de verilmelidir. Kon
solosluklar kançılarya işi gördürmek üzere, tecrübeden geçirilmek kaydı 
ile, mahallinden personel işe alabilmeli ve tecrübe neticesinde işe yara
mayanları işten çıkarabilmelidir. 
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Kadro bakımından takviye edilmeleri yanında ayrıca vatandaşlarımızın be» 
lirli bir savıda toplu bulunduğu bölgelerde yeni Konsoloslukların aOil- 
ması konusu ele alınmalı ve bu/- prensibe bağlamslıdır, (ffessİa ; 
Strasbourg’daki ihtiyaçta olduğu gibi) 

Konsolosluk binasının bulunduğu yerden uzakta çalışan bir çok 
işçimizin Konsolosluk işlemleri dolayısıyla sık sık işini birakması za¬ 
man ve ücret kaybına sebeb olmaktadır. 

Almanya’da bulunan konsolosluklarımızın, işçilerimizin dağılım¬ 
ları ve yoğun oldukları bölgeler gözönunde tutularak gereği kadar artı¬ 
rılması zorunludur. Bu sayının^ne kadar olabileceği işçi sayısı, dağı¬ 
lımları, iş akımı ve ulaşım imkanları esas alınmak suretiyle tesbit edi¬ 
lebilir. 

Almanya dışında mevcud olan konsolosluklarımız Fransa hariç 
şimdilik yeterli olarak görülebilir. Gerekli yerlerde yapılacak perso¬ 
nel takviyesi ile, varsa, mevcud tıkanıklığın giderilmesi mümkündür. 
Fransa s son zamanlarda Türkiye’den en fazla işçi talebeden ülkelerden 
birisidir. 1970 Yılında 9036 işçi gönderilmiş olup bu rakamın her yıl 
süratle yükselmesi beklenmektedir. 

İşçilerimizin büyük bir kısmı, büyük bir sanayi merkezi ve 
Fransa’nın ikinci büyük şehri olan Lyon’da bulunmaktadır. İşçilerimizin 
sayısının hızlı artacağı düşünülerek, burada da bir konsolosluğumuzun 
açılması faydalı olacaktır. 

Ayrıca konsolosluklarımızda çalışan personel sayısının, günlük 
rutin işler dışında, gerek işçilerimizle ve gerekse işçilerimizin işle¬ 
riyle ilgili olarak mahalli resmi mercilerle temas imkanları^verecek 
şekilde takviyesi de konsolosluk sayısının artırılmasının sağladığı fay¬ 
daları tamamlıyacaktır. 

Son olarak konsolosluklarımızın mesai saatleri, işçilerimizin 
mesai saatleri dışında gelmelerine imkân verecek şekilde düzenlenebilir. 
Bu düzenleme işçilerimizin maddi kayıplarını azaltacağı gibi şikayetle¬ 
rini de ön^ecektir. Ayrıca formalitelerin basitleştirilmesi gerekir. 

Maliye Bakanlığı, 

İşçilerimizin göndermekte oldukları dövizler süratle artarak 
ödemeler dengemizin en önemli kalemlerinden biri haline gelmiştir. Bu 
sene sonunda işçi havalelerinin 375-1+00 milyon dolar olarak beklendiğini 
daha önce belirtmiştik. 

İşçilerimizin döviz göndermelerini teşvik amacı^le konulmuş 
olan mevzuat diğer ülkelere kıyasla çok daha mükemmel olmasına rağmen, 
bunlar işçilerimizeAduyurulamamaktadır. İşçilerimizin en az bildikleri 
konular, kendi maddî menfaatlerini direkolarak ilgilendiren malı ve ik¬ 
tisadı konulardır. Diğer taraftan bulundukları ülke mevzuatı da, lisan 
bilmemek yüzünden kendileri için meçhuldür. 
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Bu konuda daha önce kısaca değindiğimiz bazı hususları açıkla¬ 
mak faydalı olacaktır. 

1- İşçilerimizin büyük şikayetleri, yurda gönderdikleri parala¬ 
rın yakınlarının eline geçmeyişidir. Yapılan tetkikat sonunda hatanın 
havale kağıdının dolduruluşundan ileri geldiği anlaşılmıştır. İşçileri¬ 
mizin çoğunluğu eç basit bir havale kâğıdının doldurulmasında dahi hata 
yapmaktadırlar. Vaki gecikmeler, işçilerimiz arasında faaliyet gösteren 
şahıslar tarafından istismar edilerek işçilerimiz gayrimeşru yollardan 
para göndermeğe teşvik edilmektedirler. Bu şekilde döviz kaybımızın mil¬ 
yonlarca dolar olduğu bilinmektedir. 

2- İşçilerimize, diğer şahıslara kıyasla daha fazla menfaatin 
sağlandığı "Dövize çevrilebilir Türk Lirası mevzuat Hesabı" gerektiği 
kadar duyu ulup anlatılamamıştır. Bu hesabı açan işçilerimize $9’a kadar 
faiz ödenmektedir. Ayrıca bu hesaplar her türlü ikramiye çekilişlerine 
girmekte ve yine bu hesaba istinaden otomobil ve meslekleriyle ilgili 
alet ve makinalar ithal edebilmektedirler. Bu imkanlara rağmen işçile¬ 
rimiz paralarını kıyaslanmıyacak kadar düşük faizlerle Alman Bankaların¬ 
da tutmaktadırlar. Yunan işçileri, daha düşük imkanlar sağlanmış olma¬ 
sına rağmen buna benzer bir hesapta 200 milyon dolardan fazla döviz bi¬ 
riktirmişlerdir . 

Bunun diğer bir mahzuru da bu tasarrufların, serbest piyasada 
Türk Parasına çevrilerek paramızın değerinin düşmesinde vasıta olarak 
kullanılmasıdır. Bu tasarrufların *+00 milyon dolar gibi yüksek rakamla¬ 
ra ulaştığını söylemiştik. 

3- tsçimizin çoğunluğu yurda gönderdiği dövizlerin, vergi matra¬ 
hından düşüleceğini bilmemektedir. $19-20 nisbetinde olan bu muafiyetin, 
iyi anlatılamamasının, Almanya’daki işçilerimizin 380 bin kişi olduğu 
düşünülecek olursa, ne kadar büyük döviz kayıplarına sebep olduğu açıkça 
ortaya çıkmaktadır. 

!+- *+99 Sayılı Kanunla tesis edilen konut kredisi ve küçük sanat 
kredisi Fonları ch rağbet görmemiştir. 

5- Son olarak işçilerimiz otomobil ithalatı ve diğer kambiyo 
mevzuatını bilmemek ve öğrenememek yüzünden büyük güçlüklerle karşılaş¬ 
makta ve şikayetlere konu olan zararlara uğramaktadırlar. 

İşçilerimizi yukarıda yazılı konularda aydınlatmak üzere Alman¬ 
ya’da mevcud 9 konsolosluğumuzun *+ ünde sadece birer tane maliye müşavi¬ 
ri bulunmaktadır. Bu sayının kononun önemi yanında son derece yetersiz 
olduğu açıktır. 

Ayrıca, müşavirlikler mecburî sebeplerle normal bir çalışma düze¬ 
ni gösterememektedir. Bütün yazışmalar, daktilo edilmesi ve postaya 
verilmesi de dahil olmak üzere bu bir kişi tarafından yapılmaktadır. 
Gerek yaz tatilinde ve gerekse posta, banka ve resmi ziyaretler için 
gidildiğinde büro kapanmaktadır. Bu durumun çok uzak mesafelerden gelen 
bir işçi üzerende nasıl olumsuz bir etki yapacağı ortadadır. 

Maliye Bakanlığı, konunun önemiyle oranlı bir teşkilatlanmaya 
gitmek zorundadır. Bu meyanda, işçilerimizin yoğun olarak bulundukları 
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bölgelerde, hukuki meselelerinin halli için, bu bakanlık teşkilatının, 
Hukuk Müşavirleri ile donatılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
Maliye Bakanlığı dış teşkilatının, konsolosluklarımızın bulunduğu yerler¬ 
de açılması ona paralel bir gelişme göstermesi gerekmektedir. Bu konuyu 
ülkeler açısından şöyle inceleyebilir. 

Almanya 5 Maliye Bakanlığı, teşkilâtının bulunmadığı konsolosluk¬ 
larda maliye müşavirlikleri tesis etmelidir. Yeni açılacak konsolosluk¬ 
lar nezdinde de maliye müşavirlikleri kurulmalıdır. 

15.^00 işçimizin bulundueu Hollanda Ma malîye müşaviri mevcud 
değildir. Ayrıca sadece 1970 yılında 10 binden fazla işçi gönderdiğimiz 
ve toplam olarak 16.800 işçimizin çalışmakta olduğu AvusturyaMa da ma¬ 
liye temsilcisi bulunmamaktadır. Bu ülkelerde birer temsilciliğin kurul¬ 
ması faydalı olacaktır. 

İlerde, gelişmeler gözönünde tutularak diğer ülkelerde ve bilhas¬ 
sa Fransa Ma yeni müşavirlikler açılması düşünülebilir. 

Konunun bir de personel ve bu personelin çalışma şekli bakımın¬ 
dan tetkiki faydalı olacaktır. 

Hem Is kapasitesi ve hem 'M işin ciddiyeti bakımından maliye 
müşavirliklerinde asgari iki kişi bulunması gereklidir. İşçi sayıcının 
çok ve dağınık olduğu yerlerde üç kişi de bulunması zoronlu olabilir. 
Bu şahısların kambiyo mevzuatına ve işçi sorumlarına vakıf kimseler olr 
ması faydalı olma açısından son derece önemlidir. Yurd dışında yapıla-* 
cak çalışmaların etkenliğini artırmak amacıyle, gerekli bilgilerin ve 
yapılması istenilen çalışmaların teşbit edilerek, gidecek şahısların bu 
konularda hazırlık çalışmaları ve toplantılar yapmak suretiyle tamamen 
yetiştirilmiş olmaları şarttır. 

İşçilerimizin uzak yerlerden gelerek bilgi almalarının zor v§ 
kendileri için masraflı olduğunu söylemiştik. İşçimiz böyle bir imkan¬ 
sızlık içinde bulununca, hizmetin ve bilginin onun bulunduğu yere götü¬ 
rülmesi gerekmektedir. Bu sebeple müşavirlikte oturarak bilgi vermek 
usulünden ziyade işçilerimizin toplu olarak bulundukları yerlere giderek 
orada toplantılar yapmak suretiyle temas kurulması faydalı olacaktır. 

AlmanyaMa bulunan Baş Müşavirlik tarafından kendisine bağlı bu¬ 
lunan müşavirliklerin çalışma programları ve toplantı konuları tesbit 
edilmelidir. Bu programa uygun olarak işçilerle devamlı olarak temas 
kurularak kendilerini aydınlatıcı ve teşvik edici toplantılar yapılacak¬ 
tır. İşçilerimizin dağınık olduğu yerlere önceden haber göndererek be¬ 
lirli yerlerde toplanmaları temin edilebilir. 

Temsilcilerimizin çalışma gün ve saatlerinin işçilerimize göre * 
düzenlenmesi, temas imkânlarını ve katılacak olan işçilerimizin sayısını 
artıracaktır. Bu sebeple, cumartesi ve pazar günleri çalışılarak hafta 
tatilinin hafta içinde kullanılması akla gelebilecek en uygun çare ol¬ 
maktadır. * 

Bu şekilde işçilerimizle temas etmek üzere, devamlı olarak seya¬ 
hat edecek olanların masraflarının yüksek olacağı tabiidir. Kaçınmaları 
önlemek amacıyla bu masraflar belirli bir ölçü içinde devletçe karşıla¬ 
nabilir . 
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Bu şekilde gerçekleştirilecek bir dış teşkilatlanmanın yıllık 
masrafı en fazla 150-200 bin dolara malolaçaktır. Ancak etkili bir teş¬ 
kilatlanma ve bir program dahilinde sistemli çalışmanın sonucu olarak, 
bu masrafların milyonlarca dolar fazlasıyla geri alınacağı mutlaktır. 

Üzerinde durulması gereken bir husus ta çoğu yerde dış temsilci¬ 
liklerimizin yer imkânsızlığı nedeniyle bir arada bulunmamalarıdır. ' BU“ 
durum hem işçilerimiz için güçlük yaratmakta ve hem de ayrı ayrı bürolar 
kiralanması koordinasyon zorlukları yaratmaktadır. Dış temsilcilikleri¬ 
mizin mümkün olduğu ölçüde birlikte bulunmalarının faydalı ola cağını 
düşünüyoruz. 

Konsolosluklara bağlı Çalışma Ataşeliklerine de hareket serbest¬ 
liği tanınmalıdır. Ataşeler, sık sık bölgeleri içiçde dolaşmalı, işçi¬ 
lerin çalıştığı ve oturduğu yerleri tetkik etme imkanına kavuşturulmalı 
yani mobil hale getirilmeli 'ue bu maksatla kendilerine gerekli tahsisat 
verilmelidir. 

Dış ülkelerde vazife gören çalışma teşkilatı mensuplarının pek 
azının mahallî lisan bilmekte olması, diğerlerinin hiç bir yabancı dile 
vukuflarının olmayışı, bulundukları ülke dilini öğrenmek için bir gayret 
sarfetmemeleri, işçilerimizle ijgili olarak yetkili makamlar bunların 
doğrudan doğruya temas etme imkanlarını tamamıyla kısıtlamaktadır. 

Bu konuda DPT’mca tahsis edilen burslardan da yararlanılması 
yoluna gidilmelidir. Ayrıca, Sağlık ve ûosyal fardım Bakanlığının Sos¬ 
yal Hizmetler Akademisi mezunlarından çalışacakları mahallî lisanı çok 
iyi bilmeleri şartıyla istifade edilmelidir. 

Çalışma Bakanlığı Dış Teşkilâtı ile bu Teşkilâtta bulunan Sosyal 
Delegeler, Sendika Uzmanları ve Sözleşmeli Personel, ihtiyacı tam manası 
ile karşılayabilecek niteliklere sahip değillerdir. Teşkilâtın bir reor- 
ganizasyona tabi tutulması gereklidir. 

Almanya’daki Çalışma Teşkilatımız halen başsızdır. Dolayısiyle 
başıboş bir manzara arzetmektedirx Bonn Büyükelçiliği Çalışma Müşavirli¬ 
ğine uzun zamandır asaleten bir tayin yapılmamıştır. Bu vazife vekalet¬ 
le ifa edilegelmektedir. 25.000 işçimizin bulunduğu Nürnberg’de bir 
Çalışma Ataşeliği yoktur. 

Diğer taraftan, halen Frşnsa’da 16.500 işçimiz bulunmasına rağ¬ 
men bu ülkede bir Çalışma Teşkilatı kurulamamış olması isçilerimizle 
gereği gibi meşgul olunmasını güçleştirici bir mahiyet almıştır. 

Bunun yanında, Strasbourg’da keza bir Çalışma Teşkilâtı kurulma¬ 
sı zorunluluğu mevcuddur. Zira, Fransa’da bulunan işçilerimizin 6000 e 
yakın kısmı orada çalışmaktadır. 

Çalışma Ataşelerinin nasıl görev yapacaklarının sarih bir tali¬ 
mata derci zaruridir. Zira bunlar müşavirliklerle temas etmeyip olur 
olmaz herşey için Çalışma Bakanlığına yazmaktadırlar. 

F. Almanya’daki Çalışma Teşkilatında, Müşavir, Ataşe, Ataşe Mua¬ 
vini, Sözleşmeli üzman, Sözleşmeli Avukat, Sendika Uzmanı, v.s. unvanları 
ile 50 yi mütecaviz memur ve müstahdem bulunmaktadır. Bunlara ödenen 
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maaş, ücret, v.s.. yılda 1.5 milyon DM a yaklaşmaktadır. F.Almanya ’daki 
büyük sayıda işçi kitlesi nazarı itibare alınırsa, bu miktar fazla olma¬ 
makla beraber, bu kadroyu işgal^edenlerin büyük bir kısmının kayırma ve 
iltimasla gelmiş olduklarını ilandan dahi çekinmeyecek derecede sorumsuz 
ve pervasız davrandıkları görülmektedir. Ekseriyeti işinin ehli ve sahibi 
değildir. 

Diğer taraftan, &adm Sosyal Delegelere de ihtiyaç vardır. F. 
Almanya’da bugün 60.000 ciyarında kadın işçimiz mevcuttur. Bugüne kadar 
kadın sosyal delegelerin tayin edilmemiş olması özellikle kadın işçiler¬ 
le ilgili bazı sosyal problemlerin hallini geciktirmiştir. 

2. İşçi Çocuklarının Eğitim Konusu: 

Okul çağındaki işçi çocuklarının eğitimi için M+89 sayılı kanuna 
göre 1969 yılında F.Almanya’ya 25, Belçika’ya 5 ilkokul öğretmeni gönde¬ 
rilmiştir. 

Bu çocukların ilk öğrenimleri konusu Millî Eğitim Bakanlığının 
koordinatörlüğünde Dışişleri ve Çalışma BakanlıMarı tarafından yeniden 
müştereken ele alınmıştır. 

F.Almanya’da halen 0-1*4- yaşları arasında 72.000 çocuk bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Bunların ise sadece $30 u okumakta $15 i yuvalara 
gitmektedir. Biri yakında ölen ve yerine yenisi gönderilmeyen öğretmen 
hariç 2*4- öğretmenimiz ancak 1.500 çocuğu okutabilmektedir. Çocuk adedine 
oranla öğretmen adedinin çok düşük olduğu görülmektedir. 

2b Öğretmenin dağılış yerleri aşağıda gösterilmiştir: 

Kolonya Konsolosluğu görev çevresi 6 
Essen 5 
Berlin 1 
Stuttgart *4-
Hannover 2 
Hamburg 1 
Münih 1 
Frankfurt . 3 
Nürenberg 1 

İşçi adedine paralel olarak çocuk adedi de arttığından, öğretmen 
ihtiyacı da tabiatıyla artacaktır. Diğer memleketlerde ise öğretim çağın¬ 
daki çocuk adedi azdır. İstenilen miktarda öğretmen gönderilmesi çeşitli 
nedenlerle mümkün olamamaktadır. 

Son yıllarda F.Almanya’da okula devam etmeyen Türk çocuklarının 
fazlalığı karşısında Alman kamu oyunun tazyiki üzerine Alman eyalöt ma¬ 
kamları almanca bilir türkler arasından re’sen öğretmen tayinine ve bun¬ 
ları özellikle intikal sınıflarında görevlendirmeğe başlamışlardır. A 
(Alman anayasasının 60.maddesi hiç kimsenin eğitimsiz kalamıyacağma amir¬ 
dir.) 

Bu ..tayinler, karşısında hiç olmazsa kaliteli öğretmen tayinini 
temin için gereken teşebbüsler yapilmışlvemaaşları-Alman makamları tara¬ 
fından ödenecek olan Öğretmenlerin, 1 tayihdbn~ÖhŞe:-: Büyükelçiliğimizin 
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muvafakatiAalmdıktan sonra geçici kaydıyla vazifelendirilmeleri istenil¬ 
miştir. Vaki mutabakat üzerine halen eski mesleği öğretmenlik olup da 
Almanya’ya işçi olarak gitmiş vatandaşlarımızın isim ve hal tercümeleri 
temin edilerek Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmekte ve adı geçen Bakan¬ 
lığın tasvibi ile kaliteli öğretmen seçimine çalışılmaktadır. Bu şekilde 
görev^ verilen öğretmen sayısı 168 e ulaşmıştır. 1971-1972 yılı için daha 
103 öğretmene ihtiyaç vardır. 

Okul çağındaki çocukların daha çok sayıca eğitima tabi tutulmama¬ 
sı nedenlerinden biri de türkçe sınıflarının ilaveAedilmiş bulunduğu Al¬ 
man ilkokullarının işçilerimizin çalıştığı veya ikâmet ettiği yerlere 
uzak bulunmasıdır. Di^er taraftan, udiler daha Almanca eğitima önem 
uarip Türkçe eğitimi yurda dönüşe bırakmaktadırlar. 

Öğretmenlerin maaş durumları da ayrı bir sorun yaratmaktadır. 
Merkez maaşları dışında yardım olarak F.AlmanyaMakilere 2750 lira, 
Belçika Makilere 3000 lira karşılığı döviz ödenmektedir. Federal mahal¬ 
li makamlar tarafından, sadece muayyen bir ders saatini dolduran öğret¬ 
mene ücret ödendiğinden, Hükümetimizce aradaki fark tediye olunmakta ve 
fark kalmamışsa hiç bir ödeme yapılmamaktadır. 

Oörevli öğretmenler Bakanlar Kurulu kararı ile iki yıl izinli 
sayılmışlardır. 8.5*196? tarihli ve 86*+ sayılı Çalışma Bakanlığı Dış 
Teşkilat kanunu çıkıncaya kadar, bu öğretmenlere yapılan yardımlar Dış¬ 
işleri Bakanlığı bütçesinin "Dış memleketlerdeki Türk Kültür Varlığını 
Koruma ve Tanıtma" giderlerinden ödenmekte idi. Bu kanun yürürlüğe gi¬ 
rince ek 9 uncu maddeye göre bir yönetmelik hazırlanmıştır. 3»^»196o 
tarihinde yürürlüğe giren işbu yönetmeliğin 9/a maddesine göre öğretmen¬ 
lerin maaşları Çalışma Bakanlığı Bütçesinden ödenmesi gerekmekte iken, 
bazı muhasebe nedenleri ile Maliye Bakanlığınca eski usulün devamı isten¬ 
miştir. 1971 mali yılı için bu amaçla Dışişleri Bakanlığı bütçesine bir 
milyon lira ödenek konulmuştur. 

657 ve İ327 Sayılı Devlet memurları kanynlarının kabulü ile bu 
öğretmenlerin maaş durumu daha da karışık bir hal almıştır. Bu durumda 
Hükümetimizce görev verilen kişiler hakkında ne gibi bir işlem yapılaca¬ 
ğı hakkında bir hüküm mevcud değildir. 

1327 Sayılı kanunun 77* maddesi hükmüne göre yabancı memleketle¬ 
re gönderilen öğretmenlere maaşsız izin verilmesi gerekmektedir. Bu 
durumda dışarda görev görpn öğretmen, merkez maaşını kaybetmemek için 
yurda dönmek veya Dışişleri Bakanlığı bütçesinden yapılan yardımla yetin¬ 
mek şıklarından birini seçmek zorunda kalacaktır. Bu sorunun 1971-1972 
ders yılından önce çözümlenmesi gereklidir. 

Ayrıca, F. Almanya Ma bir kültür merkezi kurulması ve görevli 
öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığınca esasları tesbit edilecek bir 
teftiş sistemine bağlanması ve faaliyetlerinin kontrol edilmesi de fay¬ 
dalı olacaktır. 

F.Almanya’da çalışan işçilerimizden çocuklarını yurdumuzda ya¬ 
tılı olarak okutmak isteyecekler için bölgeler itibarile okul açmak ola¬ 
nakları Milli Eğitim Bakanlığınca araştırılmalıdır. İşçilerin göndere¬ 
cekleri okul taksitleri ile Alman Hükümetinden sağlanacak yardımlar fi¬ 
nansman kaynağı olarak düşünülebilir. 
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Bu okullarda, Almanya’ya gidecek işçilerimize çalışma alanları 
ile ilgili almanca dilinin temel bilgilerinin de verilmesi mümkün ola¬ 
caktır . 

îlgili Bakanlıklar arası Koordinasyon; 
Yurd dışında bul nan işçilerimizle ilgili olarak teşkilatlanan 

Dışişleri, T.R.T., Gücırük ve Tekel, Mahiye ve Çalışma Bakanlıklarının, 
çalışmalarının etkenlisini artırmak, luzumsuz tekrarlardan kaçınmak ve 
masrafları azaltmak için koordine bir çalışmağa gitmeleri bir zarurettir. 

Halen böyle bir koordinasyonun mevcudiyeti olduğu söylenemez. 
Koordinasyonun hem yurd dışında ve hem de yurd içinde tesis edilmesi 
faydalı olacaktır. Bu sebeple bu 5 bakanlık arasında £aman zaman koor¬ 
dinasyonla ilgili toplantıların yapılması ve hatta daimi bir komitenin 
kurulması düşünülebilir. 

3• Turist İsçiler ^orunu: 

Meycud işgücü anlaşmaları ve diğer resmi kanal ve usuller dışın¬ 
da, İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı olmadan, turist pasaportu ile yurd 
dışına çalışmaya giden işçileri, mizin sayısı sadece F.Almanya’da 50.000 e 
varmıştır. Çeşitli nedenlerle turist pasaportu ile yurd dışına çalışmaya 
giden bu kabil vatandaşlarımızın doğurdukları meseleler bilhassa F.Alman¬ 
ya’daki temsilcilik vs Konsolosluklarımıza çok ağır yükler yüklemektedir. 

50.000 e varan turist işçilerimizin afları ve durumlarının normal 
hale getirilmesi ile ilgili olarak Federal Alman makamları nezdinde müte- 
addid teşebbüslerde bulunulmuştur. 

Dışişleri Bakanlığına gelen en son bilgilere göre Hassen Eyaleti 
içinde kısmı bir af başlamıştır. 

29 Hart 1971 tarihinden önce Hessen Eyaleti içinde bulunduğunu, 
ev sahibinden, iş-vereninden ve Türk-Danış gibi bir yardım kuruluşundan 
aldığı bir belge ile ispat eden vatandaşımıza Konsoloslukça tanziçı edi¬ 
lecek bir idari ilmühaber üzerine Alman tabancılar Polisine» 3 ila 12 ay 
arasında değişen bir "hoş görü" veya "göz yumma" müddeti tanınacaktır. 
Pasaportuna "turisttir", "geri dönüş" damgası vurulmuş dahi olsa işçimize 
huzur içinde oturma ve çalışma sağlayan bu müddetin uzatrüması konjonktür 
durumu ile ilgili olacaktır. 

Turist işçilerimiz için müracaat müddeti 15 Temmuz 1971 tarihin¬ 
de sona erecektir. Bu uygulamaya Hamburg, Reinland, Pfalz ve Bav'H'a Eya¬ 
letlerinde de başlanması beklenmektedir. 

Şurası muhakkaktır ki, F. Almanya’da halen turist pasaportu ile 
kaçak olarak çalışmakta olan işçilerimiz bir defaya mahsus olmak üzere 
affolunsalar dahi, bu durum turist işçi meselesine bir hal çaresi getir¬ 
mekten çok uzak kalacaktır. Bu sebeple, her ne kadar Anayasa hükmü gere¬ 
ğince vatandaşların seyahat hürriyetleri kısıtlanamazsa da, pasaport ve¬ 
rilmesi işlemlerinde daha sıkı kontroller yapılması, özellikle hudutlar¬ 
dan çalışma vizesi olmaksızın çıkan kimselerin her vesile ile ikaz edil¬ 
mesi dış ülkelerde çalışmayı sağlamak için tevessül edilen pasaport ve 
sair belge sahtekarlıklarına ağır cezalar verilmesi gibi tedbirlerin 
alınması, ayrıca iş bulma- vaadiyle işçileri kandıran ve anlaşmalar dışında 



şevklerini sağlayan aracı simsarlarla çok şiddetli mücadele edilmesi, 
turist pasaportu ile dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın uğradıkla¬ 
rı zorluklar hakkında basın ve radyo yoluyla sık sık ve geniş yayın ya¬ 
pılması turist işçi akımını önleyecek basit tedbirler olarak düşünüle¬ 
bilir. Bizim yönümüzden alınacak tedbirlere karşı, Alman makamlarının 
da kaçak işçi çalıştıran firmalara ağır cezalar vermesi gereklidir. 

Ayrıca mezkûr konu Avrupa Konseyine de intikal etmişAolup, 1970 
Nisan ayında Konseyde yapılan görüşmelerde, Hükümetimize malı mükelle¬ 
fiyet yükleyen teklif Dışişleri Bakanlığınca reddolunarak, işçilerin 
serbest dolaşımı tezi müdafaa olunmuştur. 

^• Çalışma ve Sosyal Havata Uyum Sorunları: 

Dış ülkelere giden vatandaşlarımızın çoğunun yurd dışına ilk 
defa çıkan ve çoğunlukla memleketimizin kırsal bölgelerinden gelen ve 
büyük bir ihtimalle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimizi daba 
henüz görmemiş olan kimselerden müteşekkil olduğu, bunların birdenbire, 
F.Almanya, Avusturya, Belçika v.s. gibi dili, dini, ananeleri ve sosyal 
yaşayış tarzı tamamen değişik bir ülkeye geldikleri ve Türkçeden başka 
bir dili konuşamadıkları düşünülürse, bu ani değişikliğin onlar üzerinde 
büyük etkiler yapacağı ve Sosyal intibaksızlık sebebiyle onları ruhsal 
sıkıntılar içinde bırakacağı tabiidir. Avustralya'ya ilk gidenlerde 
görüldüğü gibi uzaklık sebebiyle vatan özlemi çekip geri dönmek isteyen¬ 
ler ve hatta cinnet getirenler dahi görülmüştür. Bu bakımdan işçileri¬ 
mizin gidişlerinden önce kendilerine gönderildikleri ülkehin hayat şart¬ 
ları ve standartları konusunda, özellikle oradaki çalışma şartları, gön¬ 
derildikleri memleket ile aramızda mevcud sosyal güvenlik sözleşmesi 
şartları, Konsolosluklarla ilgili işlemler, gümrük mevzuatları ve deği¬ 
şiklikleri hakkında da aydınlatılmaları bakımından onların anlayacağı 
biçimde tartışmalı mümkün olduğu takdirde filimli, projeksiyonlu oriyan- 
tasyon toplantıları yapılmalıdır. İşçilerimizin mümkün olduğu nisbette 
gönderildikleri ülkenin dili haklında işle ilgili pratik konuşma temel 
bilgilerini gitmeden önce öğrenmeleri de temenniye şayandır. Muayyen 
bir sayıda işçi çalıştıran Alman işvereninin (full-time) tercüman tut¬ 
ması sağlanmalıdır. 

İşçilerimiz yabancı mevzuatı bilmediklerinden bazı sosyal hak¬ 
lardan zarara uğramakta, zaman ve ücret kaybı olmaktadır. İşçileri 
süratle bu mevzuatların ana hatlarından haberdar etmek üzere bir el ki¬ 
tabı hazırlanraalıdır. Diğer taraftan gerek ücret ve gerek sendikaya 
üye olmanın sağladığı diğer haklardan yerli işçilerle eşit şekilde yarar¬ 
lanabilmek bakımından işçilerimizin (DGB) Alman Sendikalar Birliğine üye 
olup olmamalarının meydana getireceği yarar ve sakıncalar incelenmelidir, 

İşçilerimizin Ailevî ^orunları; 

Yurd dışında çalışan işçilerin aile bütünlüklerinin korunması en 
önemli sorunlardan biridir. İşçi ile ailesinin bir arada bulundurulması 
hiç şüphesiz aile bütünlüğünün korunması yönünden alınacak tedbirlerin 
başında gelir. 

Genellikle işçi yalnız gitmektedir. İşçi ailesi daveti ve ikamet 
müsaadesi verilmesi çeşitli ülkelerde 1-2 yıl arasında bir sürenin geç¬ 
mesi, ailesini barındıracak bir konut temin etmesi şartlarına bağlanmış- 
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tır. Bu durum, yabancı diyarlarda eşinden ve çocuklarından ayrı yaşa¬ 
mağa mecbur kalan işçilerin bir çoklarında moral depresyon yaratmakta, 
aile bağlarını çözmekte, özellikle Türkiye’deki köy hayatı ile Batı Av¬ 
rupa’daki hayat şartlarının çok faiklı olması, ayrı kalan ailelerin çö¬ 
zülmesine, serbest hayat ise ahlakı sapmalara sebeb olmaktadır. F.Alman¬ 
ya’daki Türklerin $82 si evli olduğu halde $28 in" n eşi yanında bulunmak¬ 
tadır. (Yunanlıların $78 i evli olduğu halde $ 61 i eşinin yanında bu¬ 
lunmaktadır.) 

0 

İşçilerle aileleri arasındaki önemli sorunlardan biri de işçi¬ 
lerin geride bıraktığı ve bakımı ile yükümlü oldukları aile fertlerine 
yardımda bulunmamaları konusudur. Geride kalan eş ve çocuklardan alınan 
şikayetler pek çök olmaktadır. Tik önce Belçika, sonra da F.Almanya ile 
yapıldığı gibi işçilerimizin bulunduğu diğer ülkelerle de -çocuk paraları 
ile ilgili anlaşmalar yapılmasına çalışılmalıdır, 1969 yılında F.Alman¬ 
ya- ile- yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ek bir anlaşmaya göre, aldık¬ 
ları çocuk paralarını Türkiye’deki ailesine ödemeyen işçimizden bu para¬ 
lar, sosyal sigortalar kurUmunun talebi üzerine, işveren tarafından re’sen 
kesilmekte ve para çocuğu bakmakla yetkili kılınmış şahsa ödenmek üzere 
adı geçen kuruma transfer olunmaktadır. 

Nafaka alacaklarına dair ilamların diğer akit taraflar ülkesinde 
de tenfiz edilmesi yolunda Birleşmiş Milletlerce hazırlanan 1956 tarihli 
çok taraflı sözleşmeye katılmış bulunuyoruz. Tarafımızdan onaylanan bu 
sözleşmeye göre Adalet Bakanlığı erkemizde uygulayıcı ve aracı tek. çrgap 
olacaktır. Bu maksatla adı geçen Bakanlık içinde bir örgüt kurulapaktır t 
İlamların tenfizi işiyle da bu örgüt uğraşacaktır. Her akit taraf kendi 
örgütünü kuracak, İlgililerce yapılacak müracaatlarda yeknesaklık sağla¬ 
mak bakımından tek tip formülerler hazırlanacaktır, Bu işle de Adalet 
bakanlığının meşgul olması gerekmektedir. Fakat adı geçen Bakanlık bu 
görevi Çalışma Bakanlığının üzerine almasını istemektedir. 

Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak kanuna daif 
1956 tarihli Lahey Sözleşmesine de katılinmıştır. Söyleşmenin onaylan^ 
ması için gerekli işlemlere başlanılmıştır, Bu Sözleşme He yabancı mem¬ 
leketlerdeki vatandaşlarımızın nafaka borçları cebri icra yolu İle tahsil 
edilebilecektir. ‘ , 

5- Para Transferlerinin Gecikmesi: 

Bu konudan hemen sonra durumun tamamen tersi olan diğer bir konu¬ 
ya geçmek gerekmektedir. Çalışan İşçimizin Türkiye’de bakımla yükümlü 
olduğu kimselere para transfer etmek istediği zaman, bu transfer çok ge¬ 
cikmeli olarak muhatabına vasıl olmaktadır. Bunun çeşitli nedenleri var¬ 
dır, Başta mutavassıt bankaların havaleyi geciktirmeden sağladıkları 
yarar gelmekte ise de, Dışişleri Bakanlığına ulaşan bilgilere göre gerek 
banka gerek PTT gerekse Sp^r-kasseler vasıtası ile yapılan transferler 
çok defa hatanın, havale kağıdının tam doldurulmamasından, lehdarm adres 
ve isminin sarih olarak yazışmamasından ve eksik bilgi verilmesinden İle¬ 
ri geldiği göruldpştür. 1970 yılında 1.300,000 adet havale yapılmış 
k-000 şikayet alınmıştır, Havale makbuzlarının yanlış veya eksik doldu¬ 
rulmasını önleyecek havale örneklerinin sfiş şçjtlinde ve büyük harflerle 
işçilerimize dağıtılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir, Bu konuda 
işçi derneklerinden yararlanılabilir, - - 
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6- Konut ve Besin Sorunları; 

İşçilerimiz çoğunlukla tasarruf düşüncesi ile çalıştığı iş yerle¬ 
rinden uzak, özellikle köylerde ve şehirlerde sağlık bakımından oturmağa 
mahzurlu mahallerde meydana gelmektedir. Bazı işgücü anlaşmalarında iş¬ 
verenin konut bulmağa yardımcı olacağına dair hükümler mevcutsa da tat¬ 
bikatta iş frenlerce bu hususta bir gayret sarfedilmemekle veya bu yoldan 
gelecek bir talebe, işçi daha çok para tasarruf etme mülahazasile itibar 
etmemektedir. Ender olmakla beraber garajlardan yararlanma yoluna giden¬ 
ler bile görülmüştür. 

Diğer taraftan bazı işverenlerin, işçiler için hazır lojmanları 
bulunmakta ve işçiler gönderilmeden önce imzaladıkları iş mukaveleleri 
gereğince, kontrat müddetince bu yerlerde oturmağa mecbur tutulmaktadır¬ 
lar. F.Almanya Hükümeti, 1 Nisan 1971 tarihinde yürürlüğe giren bir yö¬ 
netmelikle, aşağıdaki hususları ön görmüştür. Şimdiye kadar 6 kişinin 
oturduğu odalarda en çok *+ kişi kalacaktır. Böylece insan başına h m2 
yerine 8^m2 lik bir alan düşecek yani oda 32 m2 olacaktır. İşçi yurtla¬ 
rının sağlık kurallarına tamamen uygun olup olmadığına bakılacak, Federal 
Alman İş ve İşçi -^ulma Kurumu sadece, sağlık kurallarına uygun lojman 
yapan firmalar için işçi getirtecektir. Ayrıca yabancı işçiler ve aile 
mensupları için konut yaPimma hız verilmiş ve özel konut modelleri ha¬ 
zırlatılmıştır. 

Dış ülkelerdeki yiyecek maddelerine bazen işçilerimiz güç alış¬ 
maktadır. Bu bakımdan^ fabrikasında verilen yemeğin içinde domuz eti 
bulunduğu ve müslüman adetlerine göre kesilmemiş olduğu gerekçesi ile, 
işçilerimizin Türkiye’den getirttikleri konserveleri yemeği tercih et¬ 
tikleri, bir çoklarının da sadece peynir ekmek makarna gibi şeylerle 
karın doyurarak gıdasız kaldıkları ve özellikle verem hastalığına yaka¬ 
landıkları müşahade edilmiştir. Bu konunun telkin ve eritme yoluyla 
düzeltilebileceği, ayrıca türk işçisinin yiyebileceği Türk gıda maddele¬ 
rinin işçi gönderdiğimiz ülkelerde satışının temini için teşebbüsler 
yapmamız süretiyle halledilmesi düşünülmektedir, konu ile Sanayi ve Ti¬ 
caret Bakanlığımız yaiçinen ilgilenmiş fakat çeşitli nedenlerle bu mevzu- 
ya bugüne kadar bir hal çaresi bulunamamıştır. Pastırma, sucuk gibi gıda¬ 
ların kokmuş et muamelesi görmesi dış Ülkelere et ihracımızı önlemekte 
ise de kavurma ihracı ve diğer belli başlı besin maddelerinin şevki müm¬ 
kün görülmektedir. 

7- Foral ve Kültürel Sorunlar; 

İşçilerin manevi yalnızlık içinde kalarak moral çöküntüye uğra¬ 
malarına mani olmak, onların ana yurd ile olan bağlarını devam e ttirmek, 
zararlı cereyanlardan korunmaları yolunda alınacak tedbirler hususunda 
işbirliği yapmak, radyo, televizyon ye basın vasıtasıyle moral ve kültü¬ 
rel yönden takviye etmek lazımdır. İşçilerin yoğun olarak bulundukları 
yerlere dengeli bir şekilde kitap, dergi, gazete göndermek, zaman zaman 
folklor ve tiyatro ekipleri yollamak suretiyle onların moral yönden des¬ 
teklenmesine çalışılmaktadır. Yalnız bu gönderilecek ekiplerin iyi seçil¬ 
mesi ve tatbikatta görüldüğü gibi oyunculardan çok idareciden müteşekkil 
olmaması lazımdır. Özellikle sık sık ekip göndermekten ziyade işçiler 
tarafından kurulan derneklere, bunların tertipledikleri özel gece eğlen¬ 
ce programları için 86*+ sayılı kanun hükümleri çerçevesinde (kostüm v.s.) 
yardım yapmak daha faydalı olmaktadır. Televizyonlar için programlar 
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hazırlanıp gönderilmelidir. 

İşçi, çalışma veya yaşama çevresine intibak için bir takım yardım¬ 
lar beklemektedir. Bu yardımlar İşyerlerinde, hastahanelerde, lçjmanlar- 
da meslek teşekküllerinde, derneklerde ve kulüplerde olabilir. İşçiler, 
çevreleri ile temaslarını genellikle tercümanlar vasıtasıyle yürütmeğe 
çalışmaktadır. Fakat işçiler arasında yapılan tetkikler onların çoğu 
zaman tercümanlardan şikayetçi olduklarını göstermektedir. 

İsçi Dernekler1 Sorunu s 

İşçilerimiz tarafından ekseriya kültürel maksatlarla kurulan ve 
bugün sadece^F.Almanya’da miktarları 80’in üstüne çıkan işçi dernekleri, 
bölgecilik eğilimleri kurucularının ekseriya birbirine düşmeleri, derne¬ 
ğin gayelerinden saptırılmak istenmesi ve bununla ilgili çekişmeler, der¬ 
nek kuruçu ve üyelerinin aidatlarını vermemeleri çoğunlukla bir lokal te¬ 
mini imkanının, mahalli makamlarca sağlanmaması ve kiranın da verilememesi 
takdirinde lokal bulunamaması gibi sebeblerle bugün bir dağınıklık içeri¬ 
sindedir. Çok dernek kurulacağı yerde, kurucularına aydınlatıcı bilgiler 
de vermek suretile işçi derneklerini denetim altına almak zaruridir. 

Diğer yönden Almanların kurduğu ve Federal Hükümetçe de destek¬ 
lenen yabancı işçilere yardım yapan dernekler vardır. Arbeiterwohlfşhrt, 
Caritas gibi... Bunlar karsısında Hükümet politikasının saplanması lazım¬ 
dır. 

8- İsçilerin Askerlik Sorunu: 

İşçi refakatinde bulunan işçi çocuklarının askerlik sorunu da 
önemli bir konudur. İşçinin refakatinde giden ve bir iki yıl içinde as- 
kerlik^çağma giren çocukların askerlik durumları ileride büyük bir so¬ 
run doğurma temayülündedir. Bilhassa Avustralya gibi deniz aşırı ülkeye 
çalışmaya giden işçilerimizin dönüşleri daha uzun bir zamana bağlı kal¬ 
makta ve işçi çocuklarının askerlik görevimi ifa için kendi imkanları 
ile dönmeleri imkansız bulunmaktadır. Avustralya’da bulunan yerli, ya¬ 
bancı herkesin kura usulüne göre mecburi olarak askerlik görevi yapmak 
mükelleıiyeti vardır. Avustralya ile aramızda mevcud işgücü anlaşmasına 
ayrı bir madde koydurmak veya anlaşmaya atıfta bulunan bir mektup teatisi 
ile İşçilerimizin bu mükellefiyet dışında bırakılması yolunda yapılan 
diplomatik teşebbüsler olumlu sonuç vermemiştir. Bu konudaki çalışmala¬ 
rın da sür’atla sonuçlandırıl ması temenni olunur. 

9- İzinli,, dellslerde.nl..Prcbl emler: 

Otomobili? izin erini yakınları yanında geçirmek üzere gelen işçi¬ 
lerimiz triptik:.o kaldırılmasın istemektedirler. Tekrar çıkarılmayı 
sağlamak üzere ov 3 sahi binâen oto değerine göre vergi teminatı olarak 
Türkiye Tur j ag ve Ottomobil KulıiBti namına alman bu triptik, sigorta prim¬ 
lerinin Almanya3o verilmesi hasebiyle, bir hesaba göre her yıl bütçeye 
50 milyon TL. vergi kaybına sebeb olmaktadır. Sigorta poliçesinin Alman¬ 
ya’da değil, kapıkulu ’de Turing Bultib nezdinde tanzim edilmesi hatta si¬ 
gorta primlerinin Türv Sigorta Şirketlerine ödenmesi istifademiz bakımın¬ 
dan daha uygun et a çaktır~ Teminat oİçeler; için bizim yönümüzden 1000 
veya daha fasla uar; yatırılmakta, F,Almanya’da 75 mark sigorta primi 
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ödenmektedir. 

Teminat akçesinin ödenmesinde 3 sene önce %$0 oranında bir indi¬ 
rim yapılmıştı. Türk sigorta ve Reassürans Şirketleri Birliği ile yapı¬ 
lan bir protokole göre Türkiye Sigorta ve Reassürans Şirketleri birliği¬ 
nin öncülüğü ile kurulan sigorta pool'ü Turing Çulübe kefil olarak ve 
işçiler aktettikleri sigorta poliçesi ile kefalet akçesi yatırmaktan 
kurtarılacaktır. Konu Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ele alınmış bulun¬ 
maktadır. 

İzinlerini Türkiye'de geçirmeğe gelen işçilerimiz zamanında iş¬ 
yerlerine dönmede güçlükle karşılaşmaktadırlar. Bu bakımdan THY'nm ta¬ 
rifeli seferleri yanında tarifesiz seferlerini de artırması gereklidir. 

10- Yurt Dışında Memleketimizdeki Şirketlere İşçilerimizin 
Hissedar Yazılması: 

İşçilerimizin ister özel teşebbüs ister devlet desteği ile kurul¬ 
muş olsun memleketimizdeki bazı Sanayi kuruluşlarının hisse senetlerini 
satın almak istedikleri görülmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
bir açıklamasına göre Türk Otomobil fabrikaları T.A.9. hisse senetlerini 
almak için 765 müracaat olmuş ve 715 adet satılmış 5 milyon TL.sı ödenmiş¬ 
tir. Hükümetimizce desteklenen 7 sanayi kuruluşunun (Türk Oto.fabrikâa- 
rı, Akdeniz gübre Sanayii, Perkins Motorları ile ^ Çimento Fabrikası) 
hisse senetlerine yazılma süresi işçilerimizden gelen talepler üzerine 
31.12.1970 talihine kadar uzatılmıştı. Bu konuda üzerinde durulacak cihet, 
işçilerimizin dolandırılmalarını önlemek için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
sanayi kuruluşlarını esaslı bir tetkikten geçirmek ve ciddi kuruluşları 
listeler halinde işçilerimizi duyurmaktır. Dışarda biriken işçi tasar¬ 
rufunun Alman bankalarında 250 milyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. 
Bazı beynelmilel şirketler bu tasarrufu değerlendirmek için seferber ol¬ 
muşlar ve işçilerimize cazip tekliflerde bulunmuşlardır. 1970 yılında 
Investiment Overseas (ISO) ve Intercontinental Türk Mutual Fund (IMF) 
ismini kullanan bir iki teşekkülün işçilerimizi dolandırması önlenmiştir. 
Bu senetler Maliye Müşavirlikleri vasıtasıyle dağıtılabilir. 

İşçiye emniyet telkini en esaslı faktöbü teşkil etmektedir. İşçi 
tasarruflarının değerlendirilmesinde tek örgüt kurulmalı ve şirket kur¬ 
mak isteyen işçilere bütün kolaylıklar sağlanmalıdır. Bu hususta sermaye 
şirketlerini yeni esaslara bağlıyan kanunun da bir an önce T.B.M.M. den 
çıkarılması gereklidir. 

11“ İğcilerimizin Cenazelerinin Yurda Nakli Sorunu: 

Ölüm vakalarının hemen hepsi iş kazaları dışında başta trafik 
kazası olmak üzere vuku bulmaktadır. Vefat eden kimsenin hısımları 
cenazeyi orada gömdürtmek istemeyip yurda getirtmek için müracaat etmek¬ 
tedirler. ölümün iş kazası dışında olması sebebiyle bu hususta Alman 
kaza Sigortaları Birliğinden yardım sağlanamamakta ve cenazenin nakli 
masrafını karşılamak işçinin hısımlarına düşmektedir. 

Çok sızlanma ve şikayetlere ve fuzuli bir çok yazışmalara konu 
olan bu durumun örifenmesi için gerekli ödenek konulması, işçileri bu ko¬ 
nuda sigorta olmağa zorlamalı veya firmalarca sigorta ettirilmesine ça¬ 
lışılmalıdır . 
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12~Ortak_Pg_za.r_ Devle11. er.i arasında İşgüçü.nün. Serbest Dolasım}; 
Türkiye ile Ortak Pazar ülkeleri arasında imzalanan katma proto¬ 

kolde, toplulukla Türkiye arasındaki işgücü serbest dolaşımının 1976- 
1986 dönemi arasında tedricen gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu mak¬ 
sat için gerekli hükümleri ortaklık konseyi kararlaştıracaktır. 

Serbest dolaşım gerçekleşinceye kadar geçecek süre zarfında, 
ortaklık konseyi, Türk işçilerinin topluluk üyesi devletlerdeAistihdamı- 
nı kolaylaştırmak maksadıyla, bunların topluluk içinde mesleki ve coğ¬ 
rafi yer değiştirmeleri ile çalışma ^ ikamet müsaadelerinin uzatılması 
konularında ortaya çıkan meseleleri inceleyecektir. 

Ortaklık konseyi bu maksatla üye devletlere gereken tavsiyelerde 
bulunabilecektir. 

Bu genel çerçeve içinde, topluluk üyesi her devlet tarafından 
geçiş döneminin başından itibaren toplulukta çalışan Türk işçilerine 
çalışma şartları ve ücretler bakımından topluluk işçileriyle aynı rejim 
tatbik edilecektir. 

Ayrıca, geçiş döneminin birinci yılı içinde, ortaklık konseyi, 
topluluk içende yer değiştiren Türk işçileriyle toplulukta mukim ailele¬ 
ri lehine yer değiştiren Türk işçileriyle toplulukta mukîm aileleri le¬ 
hine sosyal güvenlik konusunda bazı tedbirler alacaktır. (İhtiyarlık, 
ölüm, kaza sigortaları v% sağlık yardımları v.s.) Aynı tedbirler, işçi¬ 
nin ailesi toplulukta ikamet ettiği takdirde aile ödeneği verilmesine, 
Türk işçilerinin toplulukta Çalışmaları sebebiyle hak kazandıkları ihti¬ 
yarlık, kaza ve ölüm sigortaları tazminatlarının Türkiye’ye gönderilme¬ 
sine imkân verecektir. 

İkili Anlaşmalarla Türkiye’nin işçileri için sağladığı daha ile¬ 
ri haklar da mahfuz tutulmuştur. 

Ortaklık Konseyi, topluluk üyesi devletler ile Türkiye arasında 
geniş işçi mübadelesini teşvik için gerekli tevsiye kararları da alabi¬ 
lecektir. 

Ortak Pazarda serbest dolaşımın sağlanması İçin geçiş döneminde 
bizim bakımımızdan gerekli tedbirlerin zamanında ve süratle alınması 
gereklidir. Zira bu döneme kadar hiçbir şey yapılmadan beklenilmiştir. 
Geçiş döneminde işçilerimizin, Ortak Pazar işçilerine tanınan çalışma 
şartları, ücretler, sosyal güvenlik rejimlerinden eşit şekilde aynen 
yararlanması için gerekli tedbirlerin toplulukça alınmasının sağlanması- 
na, gayret sarfedilmelidir. Mümkün olduğu takdirde işglicü serbest do¬ 
laşımının katma protokolde öngörülen süreden önce gerçekleştirilmesine 
çalışılmalıdır. 

Ortak Pazar’daki işçi ve istihdam hareketleri de yakından takip 
edilmelidir. Topluluk ülkelerinin işgücü taleplerinin hangi süreler 
içersinde ne kadar olacağı konusu çok ciddi bir çalışma konusu yapılma¬ 
lıdır. 

Ortak Pazar işçi sendikaları Milli sınırlar dışındaki işverenler¬ 
le görüşmeler yapılmasını ve millî sınırlar dışındaki ücretlerin teşbih 
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edilmesini ortaya atmağa başlamışlardır. Ekonomik ve Sosyal durumlarını 
geliştirmiş zengin ülkeler işçilerinin de Ortak PaZar hakkında endişele¬ 
ri vardır, İşçi hareketleri, Ortak Pazarı hükümetlerinden farklı bir 
açıdan görmekte olduğundan bu hareketler devamlı surette izlenmelidir. 

Diğer taraftan, çalışma şartları ve özellikle kazanç üzerinde, 
ayrıca ücret maliyetleri ve çalışma zamanları hakkında Ortak Pazar bün¬ 
yesinde çeşitli incelemeler yapılmışsa d a ücret veya çalışma şartları 
bakımından şimdiye kadar ahenkli bir durum yaratılamamıştır. Geçiş döne¬ 
minde Ortak Pazar yetkilileri ile yapılan görüşmelerde işçilerimizin 
şartları da ele alınmalı, ve Ortak Pazar bünyesinde sağlanacak gen§l bir 
anlaşma ile bu şartlar düzenlenmelidir. Zira ikili anlaşmalarda kafi 
derecede pazarlık gücüne sahip olunamamaktadır. 

Ortak Pazar'da yer değiştiren işçilerin bir takım sosyal ihti¬ 
yaçlarını karşılamak için kurulan fonlardan biri de Avrupa Sosyal Fonu' 
dur. Bu fondan yararlanma hakkı işçilerimize de temin edilebilirse bun¬ 
ların bir çok sorunları kendiliğinden halledilmiş olacaktır. 

Ankara anlaşmasına göre Avrupa Sosyal Fonundan yararlanma olana¬ 
ğımız yoktur. Bu olanak sağlanmalıdır. ^ 

Yapı itibarile tamamen farklı ekonomik ve sosyal bir düzeyde ve 
gelişme çabasında bulunan ülkemiz, Topluluğa katılınca gerek bizim gerek 
topluluk açısından değişik sorunlar ortaya çıkacaktır. 

Ortak Pazar ile sosyal ilişkilerde en büyük yeri tabiatiyle işçi¬ 
ler işgal etmektedir. Bu ilişki Türk işçisinin topluluk ülkelerinde ça¬ 
lıştırılması şeklinde olacaktır. Bunun sonucu istihdam sorunumuzun hal¬ 
line yardımcı olmasıdır. Ekonomik sonuçlardan ayrı olarak mütalaa edil¬ 
diğinde Ortak Pazar işçilerimiz yönünden olumlu bir hareket sayılabilir. 

III - İşçilerimizin Yurda Dönüş Sorunları: 

Türk işçileri arasında yapılan etüdler ve anketler bunların he¬ 
men hepsinin belirli bir süre sonra yurda dönmek istedikleri ve çoğun¬ 
lukla yaşayışlarını daha iyileştirmek temayülünde olduklarını göstermek¬ 
tedir. Dönen işçiler ise çalışma sahası bulamadıklarından tekrar ismen 
istek yaptırma suretiyle geri gitmektedir. Bazıları kendi hesabına bir 
i§ yeri açmakta ise tecrübesizlik bilgisizlik yüzünden kısa zamanda if¬ 
las ettiğinden tekrar dışarıya gitme imkanı aramaktadır. Kitle halinde, 
dönüş ihtimalini de düşünmek gereklidir. Zira bazı sanayi’ kollarında 
otomasyon sebebiyle durgunluk başlamıştır. (Buz dolabı, elektrik v.s...) 

İşçilerin yurd dışındaki tasarruflarının değerlendirilmesi,bunla¬ 
rı verimli,Akendilerine gelir ve istihdam imkanı sağlayacak^şekilde kol- 
lektif sınai yatırımlara yöneltilmesi teşvik edilmelidir. İşçi dövizle¬ 
ri için serbest bjr kur dahi düşünülmelidir. İşçilerin dövizlerini bir 
araya getirerek kurdukları şirketler ve kooperatifler desteklenmelidir. 

^ira yurd dışında 196M- den itibaren kurulmağa başlayan işçi şir¬ 
ketleri, gerekli İktisadî ve teknik yol gösterme hizmetlerinden yoksun 
olmaları nedeniyle, başarılı sonuç verememektedir. 1965 yılından bu 
yana işgücü göndermelerinden kontenjan alan Köy Kalkınma Kooperatiflerinin 
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yatırımları, giden işçilerin istihdam olanakları düşünülmeden hazırlan- 
makta ve bölge ekonomisi ile tutarlığı şüpheli konularda olmaktadır. 
Bueün varım milyona yakın bir işgücü kitlesi temeli ekonomik olan' 

sebeblerden ötürü dış ülkelerdedir. Avdetlerinde bi* iş yerine 
yerleştirilmeleri sorunu boşluktadır. 

1- İsçilerimizle ilgili Türkiye’deki İstatistik! 
Bilgilerin Sksiklieis 

Özellikle F.Almanya’da bulunan işçilerimizin terekküp tarzları 
genel eğilimleri v.s. ile ilgili istatistikıbilgilerden Türkiye’de topla¬ 
nanlar noksan ve kifayetsizdir. Bu durumun işçilerimizin bilhassa dönüş¬ 
lerinde bir çok zorluklar ortaya çıkaracağı izahtan varestedir. 

3-7 ^asım 1970 tarihlerinde Türk-Federal Alman görüşmeleri zaptımı 
7. maddesinde "F.Almanya’da yaşamakta olan Türk işçilerinin demoğrafik ya¬ 
pısı ile ilgili olarak yetkili Türk makamları tarafından etüdlere girişil¬ 
mesi halinde, yetkili Federal Hükümet makamlarınca, bu makamlara imkan 
dahilinde görülebilecek yardımların temini imkanları araştırma konusu ya¬ 
pılacaktır." denilmektedir. 

^atı Almanya Federal İstatistik Dairesi yetkililerinin memleketi¬ 
mize yaptıkları ziyaret sırasındaki görüşmelerde, Türk işçilerine özel 
bir anket uygulamak istediğimiz takdirde, gerek anketin icra safhasında 
gerek finansmanında yardım etmeleri imkânı bulunup bulunulmadığı araştı¬ 
rılmış idi. Bu konudaki talebimiz Ankara’daki F.Almanya Büyükelçiliği va¬ 
sıtasıyla Federal Hükümete duyurulmuştur. 

Büyük bir çoğunluğu Batı Almanya’da çalışan işçilerimiz ile bera¬ 
berlerindeki aile efradının, çeşitli temayülleri, tasarrufları ile ilgili 
olarak yaPılacak bir anket işçilerin dönüş problemlerinin büyük ölçüde 
çözümlenmesine yardımcı olacaktır. 1963 yılında Hükümetimizce yapılan 
anket periodik olarak tekrarlanmalı, bilimsel metodlarla pilot araştır¬ 
maları yapılmalıdır. 

2- İçel Tasarruflarının Değerlendirilmesi Sorunu: 
Bugün F.Almanya’da sayıları 385*000 e ve fiilî olarak *+50.Q00 i 

bulan işçilerimizin Alman bankalarında birikmiş tasarrufları, kat’ı ola¬ 
rak bilinememekle beraber 250 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edil¬ 
mektedir . .Burada ana meseleyi Türk işçisinin, dönüşünde çalışabileceği 
bir iş yerine kavuşturulması ve kendisine bu iş yerinde garantili karlı 
ve devamlı bir gelir sağlanması teşkil etmektedir. Ancak bu şartlar al¬ 
tında işçi, mevduatının bir is yerine yatırılmasına muvafakat edegektir. 
Yukarıda da işaret edildiği gibi bu konuda Federal Alman makamları ile 
temaslar yapılmaktadır. 

İşçilerimizin yalnız yurda yaptığı transferlerin ticaret bilan¬ 
çomuz bakımından arzettiği öneme değinmiştir. Bu transferler miktarının 
işçilerimiz için serbest bir kur kabul edilmesi halinde daha da artacağı 
şüphesizdir. 

İşçi transferlerini artırmak için bazı tedbirler alınmaktadır. 
196*+ yılında yurd dışında çalışan işçilerimize konut ve küçük sanat kredi¬ 
si açılması ve ödünç para \erilmesini tanzim eden *+99 sayılı kanun çıkar- 
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tılmıştır. Bu kanun işçi dövizlerinin resmi kanaldan yurda getirtilmesin! 
amaç gütmektedir. 

İşçi tasarruflarının Türk Bankalarında toplanmasını teşvik için 
1967 yılında bir mevzuat değişikliği yapılmış döviz hesabı açma imkânı 
verilmiştir. İşçi hesapları için ^6,5 faiz verilmekte ikeh son bir de¬ 
ğişiklikle faiz haddi $9 a çıkarılmıştır. (Faiz karşılığı mark verilmek¬ 
tedir). ^Döviz hesabı açan işçi, otomobil ve mesleki alet ve makinalar 
için ithal müsaadesi alabilmektedir. Köy Kalkınma Kooperatiflerine de 
kolaylık tanınmıştır. 

İşçi tasarruflarını değerlendirmek ve yurda celbetmek üzere atı¬ 
lan önemli bir adım olarak son zamanlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığım¬ 
ca hazırlanan "İşçi Yatırım Bankası" statüsünü gösterebiliriz. Pek ya¬ 
kında Bakanlar Kurulunun onayına sunulacak bu statüye göre kurulacak, 
Banka, Anonim şirket halinde tüzel kişiliğe sahig, faaliyetlerinde özerk 
ye sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadı devlet teşekkülüdür. 
İlgili olduğu bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır, Merkezi Ankara'da¬ 
dır. Sermayesi M-00 milyon TL. sidir. Sermaye her biri 2500 liralık 
160.000 hisseye ayrılmıştır. Sermayenin %5l ini hâzineye tahsis edilecek 
(A) gurubu, % bO mı işçilere tahsis edilecek (B) gurubu, $9 unu diğer 
gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilecek (C) gurubu hisse senetleri teş¬ 
kil edecektir. 

Bakanın amacı devlet katkısıyla işçi tasarruflarını toplayıp 
bunları işletmek ve yatırıma sevketmektir. ^ankaya ortak oian işçi şir¬ 
ketlerinin hisse senetleri ile tahvilleri satın alınarak şirketlerin ayrı 
ayrı harcadıkları ortak bulma çabaları banka üzerinde birleştirilecek ve 
etkenlik sağlanacaktır. 

A Belirli bir sermayeye sahip ve projeleri devlet planlama Teşki¬ 
latınca onaylanmış işçi şirketlerinin yatırıma geçme sırasında ortaya 
çıkacak finansman güçlükleri hisse senedi alımıyla önlenecektir. Şirket¬ 
ler yatırıma geçince hisse senetleri tekrar işçilere satılacaktır. 

Yurd dışındaki isçilerin sanayi sektöründeki yatırım ve işletme 
kredileri bankaca karşılanacaktır. Yurd dışındaki işçilerin dönüşlerinde 
ihracata yönelen projelerinin ihracata hazırlık, imalat ve pazarlama saf¬ 
haları ile kredili ihracat işlemleri finanse edilecek yurda temelli dö¬ 
nüşte mesleki alet ve makina getirmek isti.yen işçilere, yurd dışındaki 
işçilerin kurdukları şirketlere rehberlik edilecek ve yapacakları yatı¬ 
rımları yardımcı olunacaktır. 

3- Tsci Şirketlerine Tardım Sorunu i 

Sermayeleri işçilerimizin katkılarıyla teşekkül etmiş olan şirket¬ 
ler mevcuttur. Bu şirketlerden £ir kısmı faaliyete başlamış olmakla be¬ 
raber çoğunluğu teknik, malî imkansızlıklar ve bilgisizlik, tecrübesizlik 
dolayısiyle verimli faaliyet gösterememektedir. Bir şirket kuulüşundan 
ancak 3 yıl sonra semere vermeğe başlamaktadır. 

Şimdiye kadar 200 e çıkan işçi şirketi kurma teşebbüsü olmuştur. 
Bunlardan ancak 5 tanesi ayakta kalabilmiştir. 

Kuruluşlarını henüz tamamlamamış olan birçok işçi şirketij tesa¬ 
düflere bağlı olarak kurulma çabasına girişmiş fakat bölgecilik eğilimleri 
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idarecilerin şahsi çekişmeleri, gayelerin imkanların çok üstünde tutul¬ 
ması gibi sebeblerle müsbet sonuca ulaşamamıştır. Müsbet sonuca ulaşa¬ 
bilmiş şirketlerden, sermayelerini toplamış, Ticaret Bakanlığına kayıtla¬ 
rını yaptırmış,üyelerinin muntazaman aidat vermeleri sağlanmış ve yatı¬ 
rıma geçmiş olan şirketler anlaşılmalıdır. 

Federal Almanya’da çalışan işçilerimizin teşebbüsü ile kanuni 
formalitelerini tamamlayarak kurulan şirketlerin sayısı 5 tir. 

Bundan başka kuruluş halinde olan bir çok şirketler vardır. 

skte gösterilen bu 22 şirketin müşterek sorunları vardır: 
a) Kapital sıkıntısı; bunun başlıca sebebi hissedarların ilgi¬ 

sizliği olduğu kadar, başlangıçta^ itikasa^ı gerçekleştiril¬ 
mesi istenen hedeflerin maddi imkanların üstünde tutulmuş 
olmasıdır. Sonradan şirketler faaliyet sahalarını daraltmak 
yoluna gitmişlerdir. 

b) Teknik bilgi eksikliği; Şirket kurucularının teknik bilgileri 
olmadığı gibi bu sahalarda da tecrübeleri yoktur. 

Bu şirketlerin ilerleyememesi sebeblerinden biri de hisse senet¬ 
leri ile tahvillerinin borsaya kayıtlı olmamasıdır. 

Federal Almanya Hükümeti işçi şirketlerine yapılacak yardım konu¬ 
su ile ilgilenmiştir. Ahiren Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, 
yetkili Bakanlı^ ye Kuruluş temsilcilerinin de iştiraki ile, Federal A 
Almanya İktisadı İşbirliği Bakanlığı yetkilileri İle yapılan bir istişari 
görüşme toplantısında Türk işçi tasarruflarının değerlendirilmesi konusu 
üzerinde de durulmuş ve işçilerimiz tarafından kurulan, işçi şirketlerine 
ve Türk işçisinin ortağını teşkjl ettiği Köy Kalkınma Kooperatiflerine 
Federal Hükümetin teknik ve malı açıdan yardımcı olması imkanları üzerin¬ 
de görüşmeler cereyan etmiştir. Bu görüşmeler henüz sonuçlanmamıştır. 

Küçük İsletmeler Sorunu: 

Dış ülkeden dönerken bazı sanat erbabı işçilerimiz araç ve gereç¬ 
lerini Türkiye’ye getirmektedir. Bu işçiler dönüşlerinde içinde çalışa¬ 
bilecekleri küçük bir iş yerine sahip olmayı ve bu suretle hayatlarını 
idame ettirmeyi düşünmekte ve yerleşme bölgelerine giderek atölye ve dük¬ 
kanlarını açmaktadırlar. Fakat bilgisizlikten, tecrübesizliktenAkısaza- 
manda iflas etmektedir. Bu kimselerin bir araya getirilmesi imkanlarının 
araştırılması ve bu suretle aynı sanayi dalında birleşecek kimselerin 
küçük endüstri kolları kurması yoluna gidilmesi daha tercihe şayandır. 
Bu şekilde emek^ziyanının önüne geçilecek, kapital bakımından daha etki¬ 
li ve geniş imkânlara sahip teşebbüsler kurulacaktır. Bu teşebbüsler iler¬ 
de tesis edilecek daha geniş yatırımların nüvelerini teşkil edecektir. 
AncakAbu küçük işletmeler, büyük işletmelerin tamamlayıcı unsuru olduğu 
ve plânca da tasvip olunduğu takdirde bu yola gidilmelidir. Aksi halde 
rantabl olmayan bu işletmeler, ulusal kalkınmamız bakımından sakıncalar 
doğurabilecektir. 

A * 

İsçilerin.dönüşlerinden önce F.Almanya’da Mesleki bir 
Eğitime tabi tutulması Sorunu: 



F. Almanya’dan dönen isçilerin Milli Ekonomimize intibaklarını 
temin ve kalkınma gayretlerinin olumlu semerelerini aksatıp geciktirme¬ 
mesi bakımından önceden tespit edilecek bir plan ve program dairesinde 
mesleki ve teknik eğitime tabi tutulması zorunludur. Harice işçi şevki 
pd-itikamızın ana unsurlarından biri budur. Bu konuyla ilgili olarak, 
1970 Kasım ayında Türkiye’yi ziyaret eden bir Alman Heyeti^ile görüşmeler 
.yaPilmış, ve işçilerimizin F.Almanya’daki teknik ve mesleki eğitimleri 
için Federal alman Hükümetinin yardımda bulunması üzerinde prensip muta¬ 
bakatına varılmıştır. 

A 

Teknik ve Mesleki Eğitim, yurd içinde ve dışında olmak üzere iki 
gurupta mütalâa edilmektedir. 

Yurd içindeki eğitime birinci bölümde değinmiştir. 

Yurd dışında eğitimle ilgili olarak 11-15 Haziran 1971 tarihleri 
arasında Münih’te yapılan görüşmeler sonunda Almanlarla bir anlaşmaya 
varılmıştır. Bu anlaşmaya göre, F.Almanya’da bulupan vasıfsız (düz) ve¬ 
ya yarı vasıflı işçilerimiz lisan ve teknik mesleki eğitime tabi tutu¬ 
lacaklardır. Mümkün olduğu kadar fazla sayıda işçimizin katılacağı kurs¬ 
lar, ulusal ekonomimizin ihtiyaçları gözönünde bulundurularak düzenle¬ 
necektir. Kursa katılacakların, eğitim masraflarına diğer yabancı iş- 
çilerinkine muadil münasip bir katkıda bulunmaları ve kendilerine netice¬ 
de bir belge verilmesi öngörülmüştür. ATürkiye’ye kat’ı dönüş yapacak 
olan vasıflı Türk işçileri için de tekamül kursları düzenlenecektir. Bu 
kurslardan amaç, işçimizin yurda dönüşünde ekonomimize en iyi şekilde 
intibakının sağlanmasıdır. 

Tekâmül kursları, Almanya’da yaPılacak ve bütün masrafları Alman¬ 
larca karşılanacak teknik mesleki eğitim ile Türkiyede düzenlenecek iş¬ 
letme eğitimini kapsamaktadır, Bu kursları başarı ile bitirenler ya 
Türkiye’de bir endüstri dalında ustabaşı olarak çalışabilecekle r, ya da 
Türkiye’de kendi küçük işletmelerini kurabileceklerdir. Tekamül eğiti¬ 
mine ilişkin programlar ekonomimizin ihtiyaçlarına göre düzenlenecektir. 
Bu eğitimi başarı ile bitirenlere Türkiye’de geçerli bir belge verilecek¬ 
tir. Tekâmül eğitiminin Almanya’daki teknik kısmının bilumum masrafla¬ 
rını âlman makamları karşılayacaktır. Türkiye’de yapılacak işletme eği¬ 
timinin masrafları ise Alman ve Türk makamlarınca ortaklaşa karşılanma¬ 
sı öngörülmektedir. Eğitim Anlaşmasının tatbikatı ile ilgili konuları 
te*kik etmek üzere bir Türk-Alman ortak çakışma gurubu kurulacaktır. 
Bu gurup taraflardan birinin göstereceği luzum üzerine toplanabilecek - 
tir. 
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İŞÇİ SORUNLARI T LU İLGİI.Î 
ALINMASI GEREKLİ TED¬ 

BİRLER 

1) İşçi meselelerini tümü ile ele alacak ve icabında icraî 
kararlar verebilecek daimi mahiyette merkezi bir örgüt kurulmalıdır. 

2) Vasıflı işçinin yurd dışına çıkışı önlenmelidir. Vasıfsız 
işçi ekonomimizin ihtiyaçları gözönünde tutularak yapılacak bir plan 
ve program çerçevesinde eğitilmeli ve yurd dışındaki ihtiyaçlarıkarşıla- 
yacak hale getirilmelidir. 

3) İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun daha rasyonel çalışabilmesi için 
personel ve araç bakımından takviye edilmesi gereklidir. 

*+) Dışarda çalışmak üzere kaydını yaptıran vatandaş sayısı gön- . 
derme kapasitesinin çok üstünde olduğundan ve aradaki açık gittikçe art¬ 
tığından tesbit edilecek bir yaşı geçen işçinin kaydı hiç yapılmamalıdır. 

5) Köy Kalkınma Kooperatifleri sıkı bir incelemeye tabi tutul¬ 
malı ve yatırıma geçmemiş ^ya olumlu bir yatırıma yönelmemiş olanlara 
öncelik tanınmamalıdır. (Dışarı gitme bakımından) 

6) İşçi davet mektuplarının dağıtımında çabukluk sağlamak bakı¬ 
mından gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır. 

7) Nüfus kayıt örneklerinin çıkarılmasında diğer belgelere naza¬ 
ran önoelik tanınmalı ve sahte belge tanzim eden memurlar şiddetle ceza¬ 
landırılmalıdır. 

/v 

8) İyi hal belgelerinin daha çabuk çıkarılması için gerekli ted¬ 
birler alınmalıdır. 

9) Kadın işçinin kocasını davet etmesi halinde kocadan dış har¬ 
camalar vergisi alınmamalıdır. 

10) İlk meslekî seçimi yaparken İş ve İsçi Bulma KurumuAsorumlu¬ 
luğu çerçevesinde karma seçme komisyonları kurulmalı ve mahalli teknik 
okul öğretmeni ile kamu uzman ve teknisyenlerinden faydalanılmalıdır. 
. , A 

11) Iş ve işçi Bulma Kurumu kanalı dışında kendi imkanları ile 
iş bulup giden işçiden dış harcamalar vergisi alınmalıdır. 

12) Ankara’da ikinci bir Alman İrtibat Bürosu açılmasına çalışıl¬ 
malıdır. 

13) Meslekî Ön Eğitim Alman işverenlerinin taleplerinden ziyade 
ekonomimizin ihtiyaçlarına göre önceden saptanacak bir plan ve program 
çerçevesinde yapılmalı ve Almanları bu yolda yardım yapmağa çalışılma¬ 
lıdır. 

ik-) Konsolosluklarımız vatandaşlık işlemlerinin artması dolayı¬ 
sıyla yeteri kadar personelle takviye edilmeli veya muayyen sayıda va¬ 
tandaşın toplu bulunduğu yerlerde yeni Konsolosluklar açılmalıdır. 
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15) Konsolosluk işlemleri hasitleştirilmelidir. 

16) Çalışma Ataşelikleri kadroları yeniden gözden geçirilmeli 
ve mobil hale getirilmelidir. Çalışma Ataşeliklerine bu amaçla gerekli 
tahsisat verilmeli ve boş Ataşelikler için süratle tayinler yapılmalı
dır. Ataşelik mensupları mahalli lisanı bilir kimselerden seçilmelidir. 

17) Sendika Uzmanı ile Din Görevlilerinin durumları yeniden göz
den geçirilmeli ve bu görevlere yetenekli kimseler tayin edilmelidir. 

18) Kadın isçilerle ilgili bir çok sosyal sorunlar için Kadın 
Sosyal Delegeler tayin edilmelidir. 

19) Yurd dişinde görevli öğretmenler maaşları sorunu kat’î bir 
çözüm şekline bağlanmalıdır. 

20) Federal Almanya’da bir Kültür Merkezi açılmalıdır. 

21) Dışarda çalışan işçilerimizin çocukları için yurdumuzda böl
geler itibariyle yatılı okullar açılması olanakları incelenmelidir. 

22) Turist işçilerin affı için sarfedilen gayretlere devam olun
malıdır. İşçi simsarları sıkı şekilde kovuşturulmalı ve şiddetle ceza
landırılmalıdır. 

23) İşçilerimize hareketlerinden önce gidecekleri memleketler 
hakkında mümkün olduğu takdirde filimi! ve projeksiyonlu ©riyantasyon 
toplantıları tertip etmeli ve işleri ile ilgili temel dil bilgileri 
öğretilmelidir. 

2^0 Muayyen sayıda işçi çalıştıran Alman işvereninin (full-time) 
tercüman tutmasına çalışılmalıdır. 

25) İşçilerimizin gerek ücret, gerek sendikaya üye olmasının sağ
layacağı diğer haklardan yerli işçilerle eşit şekilde yararlanabilmeleri 
bakımından Alman Sendikalar Birliğine üye olup olmamalarının meydana ge
tireceği yarar ve sakıncalar incelenmelidir. 

26) İşçilerimize, gönderecekleri para havaleleri için, örnekler 
.yapılarak dağıtılmalıdır. 

27) İşçilerimize, tasarruf gayesiyle, kötü mahallerde ve mesken
lerde oturmamaları tel.kin edilmelidir. 

28) İşçilerimizin alışık olduğu ana besin maddelerinin Almanya’da 
satışı sağlanmalıdır. 

29) İşçilerimiz^- gazete, mecmua ve kitaplar dengeli bir şekilde 
va muntazaman gönderilmelidir. Televizyonlar için program hazırlayıp 
onların çalıştıkları memleketlerde yayı nlanraaları sağlanmalıdır. 

30) İşçi derneklerinin tertipledikleri özel gece programları 
için kostüm v.s.. yardımları yapılmalıdır. 
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31) İş ve trafik kazalarında sigortalının hakkını savunan 
Rechtsschutzversicherung gibi sigorta şirketleri nezdinde işçilerimiz 
sigorta olmağa zorlanmalıdır. 

32) İşçi dernekleri denetimden geçirilmeli ve yabancı işçilere 
yardım yapmak üzere kurulmuş mahalli dernekler karşısında izlenilecek 
tutumumuz saptanmalıdır. 

33) İşçilerin askerlik sorunları kısa zamanda çözümlennfclidlr♦ 
3*+) Triptik kaldırılmalıdır. 

35) İşçilerimizin izinleri sonunda işyerlerine dönüşlerinde şUr- 
at sağlamak bakımından THY tarifeli seferleri yanında tarifesiz seferle¬ 
ri de artırılmalıdır. 

36) İşçilerimizin yurd içindeki şirketlere hissedar yazılabilme- 
leri için gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. Sermaye şirketleri kanunu 
bir an önce çıkarılmalıdır. 

37) İşçiler kendi cenaze nakil masraflarını karşılamak bakımın¬ 
dan sigorta olmağa zorlamalı veya firmalarca sigorta edilmelerine çalı¬ 
şılmalıdır. 

38) Ortak Pazar geçiş döneminde bizim bakımımızdan alınması gerek¬ 
li tedbirlere zamanında başlanmalı, mümkün olduğu takdirde serbest dola¬ 
şım katma protokolde öngörülen süreden önce gerçekleştirilmelidir. 

39) Ortak Pazardaki işçi ve istihdam hareketleri yakından izlen¬ 
melidir. 

*+0) Avrupa Sosyal Fonundan işçilerimize yararlanma hakkı sağlan¬ 
malıdır. 

l+l) îşçi tasarruflarının değerlendirilmesinde tek merci kurulma¬ 
lı ve bu tasarruflar kollektif sınai yatırımlara yöneltilmelidir. 

*+2) İşçilerimizin kitle halinde dönmeleri ihtimalini de gözönün- 
de tutarak 5-10 yıllık bir perspektif çerçevesinde içe doğru bir göç 
politikası saptanmalıdır. 

V3) İşçilerle ilgili olarak periodik anketler, bilimsel pilot 
bölge araştırmaları yapmalıdır. 

M+) Kurulma çabasında bulunan işçi şirketlerine rehberlik etmek 
Üzere tek bir merci kurulmalıdır. 

1+5) Küçük işletmeler, Devlet Planlama Teşkilatınca Üçüncü Beş 
Yıllık Planda tesbit edilecek esaslar dahilinde büyük işletmelerin ta¬ 
mamlayıcı unsurları ve rantabl oldukları takdirde yardım edilmelidir. 

*+6) Yurda dönen işçiler için muayone esası konmalı ve hasta 
çıkan işçilere tazminat verilmesi bakımından anlaşmalara hüküm verebil¬ 
me lidir. 



- 62 -

IV - B Q L t? M 

I - ÇALIŞMA BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİNİN YENİDEN 
DÜZENLENMB SI 

19*+9 Yılında Milletlerarası Çalışma Bürosu Misyonu tarafından 
Hükümetimize sunulan raporda da belirtildiği gibi, yeni bir gakanlık* 
hiç değilse bir Çalışma Bakanlığı için her ne türlü bir idari teşkilat 
sistemi kabul edilirse edilsin, başlangıçta bu sisteme ancak geçici 
nazarı ile bakılabilir. 

Oldukça uzun bir süreden beri İktisat Vekaletine bağlı İş ve 
İşçiler Bürosu, İş Dairesi ve 27 Haziran 19^5 gün ve *+763 sayılı Kanun 
merhalelerinden sonra 29 Ocak 19^-6 gün ve *+8^-1 sayılı Çalışma Bakanlı¬ 
ğının Kuruluş ve Görevleri Hakkmdaki Kanun da devrini yaşamış, bazı 
maddelerinin değiştirilmesi yoluyla yenilenemiyecek kadar günün ihtiyaç¬ 
larını karşılayamaz duruma gelmiş, kısaca, geçici devir dolmuştur. 

Bunun sebebi, bu kanunda, yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 
8.5»1967 tarihinde kabul edilen ve dış kuruluşlara ait hükümler getiren 
86k- Sev ılı Kanun dışinda,bir kaç kez teşebbüs edilmiş olmasına rağmen 
hiçbir değişiklik yapılamamış olmasından çok, sanayi hayatımızın geliş¬ 
mesi, 1961 Anayasasının teminat altına aldığı hakların kullanılması ve 
sosyal düzenin kurulması için gerekli mevzuatın çıkarılması milletlerara¬ 
sı örgütlerle olan ilişkilerden dolayı bir çok yükümlülüklere girişil¬ 
miş bulunması ve yurd dışına çalışmak için giden işçi kitlesinin her gün 
artan sorunlarıdır. 

k-8k-l Sayılı Kanun’un değiştirilmesi zorunluğu kabul edildikten 
sonra, yeniden hazırlanacak bir kuruluş kanununda da ne gibi hükümlerin 
öngörülmesi gerekeceğinin, Bakanlık kuruluşunun ne şekilde yeniden düzen¬ 
lenmesinin uygun olacağının, Devlet Plânlama Teşkilatının ve Türkiye ve 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün konuya ilişkin yayınları gözönünde 
tutularak araştırılması yerinde olacaktır. 

Yürürlükte bulunan Kuruluş Kanunu’nun 1.maddesi, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilatının 19M+ yılındaki Philadelphia Konferansında alman 
karar ile teyid edilen amaçlarına ve Birleşmiş Milletler, Anayasasının 
sosyal esaslarına uygun olarak hazırlanmış ve Bakanlığın görevlerini, 
çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin yüksel¬ 
tilmesi, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin memleket 
yararına ahenklendirilmesi, memleketteki çalışma gücünün genel refahı 
artıracak surette verimli kılınması, tam çalıştırma ve sosyal güvenin 
sağlanması şeklînde öngörmüş bulunmaktadır. 

Bu görevlerden bazıları, bu gün için olduğu gibi ileride de bi¬ 
rer amaç olmak niteliklerini koruyacaklardır. Şu halde, birinci möd«^a 
hükmü aynen bırakılabilir. 
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^■icak, Bakanlık görevleri bakımından varılan bu sonucun, Bakan¬ 
lık birimleri için de geçerli olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Bu 
birimlerin başında Araştırma Kurulu gelmektedir. Gerçekten, planlı döne¬ 
me geçişten sonra, bu birim *+8*+l Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngö¬ 
rülen görevlerinden başka Bakanlığın buruluş amacını ilgilendiren ^onu¬ 
larda planlar hazırlamak, diğer Bakanlık ve kuruluşlar arasında plan ve 
organizasyon koordinasyonu sağlamak, dokümantasyon işlerini yirütmek gibi 
görevleri üzerine almak durumundadır. Ayrıca, Avrupa Ekonomik toplulu¬ 
ğuna girilmesi ile Kndlaşma metninin Çalışma Bakanlığını ilgilendiren 
*+8-51 ve 117-128 nci maddeleri hükümleri gereğince, geçiş devresi sonun¬ 
da yeni görevler yüklenilmek durumunda kalınacağı gibi, Avrupa Sosyal And- 
laşmaşımn onaylanması da Araştırma Kuruluna yeni vecibeler yükleyecektir. 
Asgari ücretle ilgili etüdleri yapacak büro da bu kurula bağlanmalıdır. 

Görevleri *+8*+l Sayılı Kanun’un 9 uncu maddesince gösterilen Çalış¬ 
ma GenelAMüdürlüğüne gelince: bu birimin görevlerinin yeniden bir düzen¬ 
lemeye tâbi tutulması zorunluğu, bir açıklamayı gerektirmeyecek kadar or¬ 
tadadır. 19^6 Yılından bu yana yürürlüğe giren 5)935 Sayılı Basın Mesle¬ 
ğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hak¬ 
kında kanun, 27**- sayılı Sendikalar, 275 Sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev 
T.e Lokavt, 85*+ Sayılı Deniz İş ve 931 Sayılı İş Kanunları ile sayılan ve 
eklenen görevlerin Kuruluş Kanununda belirtilmesi gerekmektedir. 

Şu halde,bu Genel Müdürlüğün görevleri, İş Kanunlarının, uygulama 
alanı, hizmet akdi, ücret, asgari ücret ve işin düzenlenmesine ilişkin 
hükümlerini uygulamayı ve bunlara ait gerekli teftiş ve denetimi sağlama¬ 
yı, işçi ve işveren sendikaları, toplu iş sözleşmesi grev ve lokavta 
ilişkin kanunların Çalışma Bakanlığına yüklediği işlemleri yürütmeyi kap¬ 
sayacak şekilde saptanmalıdır. 

Yukarıda değinildiği gibi sanayi hayatımızın gelişmesiyle ortaya 
çıkan sorunlar arasında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularına ilişkin 
olanları önemli bir yer almaktadır. Oysa, Çalışma Bakanlığı adına bu 
hizmetleri yürütmek ve yönetmekte olan İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünün 
görevleri iş gücünü ve emek prodüktivitesini artırmak amacıyla işçi sağlı¬ 
ğı ve iş güvenliğinin artırılmasına ilişkin tüm faaliyetlerinin, bu hu¬ 
susta yürürlüğe konulmuş olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yürü¬ 
tülmesini ve yönetilmesini sağlıyacak şekilde düzenlenmemiştir.^ Şu hal¬ 
de, bu Genel Müdürlüğün yeniden düzenlenmesi sırasında, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği hizmetlerinde başarı derecesini etkileyen birim ve kuruluş¬ 
lar olarak Çalışma Genel Müdürlüğü ve Çalışma Müdürlükleri, Sosyal Sigor¬ 
talar ve İş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlükleri ile en sıkı işbirli¬ 
ğinin sağlanması zorunlu olacaktır. 

BuAarada,uygulama plânı Hükümetimiz, Birleşmiş Milletler Özel — 
Fon Teşkilatı ve Milletlerarası Çalışma Teşkilatı temsilcileri tşrafmdan 
uygun bulunarak imzalanan projeye göre faaliyete geçmiş bulunan İşçi Sağ¬ 
lığı ve Tş Güvenliği Eğitim veAAraştırma Merkezinin hizmetlerine, gerekli 
görülecek yerlerde kurulacak laboratuvarların da katkısıyla devametmesi 
ve Çalışma Bakanlığı ile olan ilişkilerinden dolan işlemlerinin, İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülmesi uygun olacaktır. 

Hernekadar yukarıda sözü edilen 86*+ Sayılı Kanun, *+8*+l Sayılı^ 
Kanunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasını değiştirmekle, Çalışma Bakanlığı¬ 
nın dış kuruluşlarına ait işlemlerin yit* ütümünü sağlamayı da Araştırma 
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Kurulu’nun görevleri arasına koymuş ise de, gerek bu kurulun görevlerinin 
niteliği, gerek sayıları şimdiden 430,000 ulaşan ve her yıl 100,000 art%w 
cağı hesaplanan yurd dışındaki işçilerimizin sayıları ile birlikte artan 
sorunlarının çokluğu ve çeşitliliği gerekse yurd dışına Çalışma Müşaviri 
Ataşesi v.b. olarak atananların yurda dönüşlerinde yetiştikleri alanda 
kendilerinden yararlanma ve sıra ile dönme imkanı gözönünde tutularak, 
yeni bir birim kurulmalıdır. 

Yurd dışında çalışan işçilerimizin çalışma sorunlarını ve sosyal 
durumlarını izleterek hak va menfaatlerini korumak içih gerekli tedbir¬ 
leri almak ve bunlara ilişkin işlemleri yürütmek, bu işçilerin çalışmak¬ 
ta oldukları ülkelerin kendi işçilerine çalışma şartları ve sosyal güven¬ 
lik bakımından sağlamış oldukları haklardan yararlanma imkânlarını araş¬ 
tırmak, teşebbüslerde bulunmak, yabancı ülkelerle yapılacak iş gücü ve 
sosyal güvenlik andlaşmalarına ilişkin tasarıları hazırlamak, Çalışma 
Müşavirlik ve Ateşeliklerinin Bakanlıkla olan ilişkilerini düzenlemek 
ve yürütmek, yurd dışında çalışan işçilerimizle ilgili işlerde diğer 
Bakanlık ve kuruluşlarla irtibat ve koordinasyon sağlamakla görevli ol¬ 
mak üzere yeni bir birimin kurulması bir zorunluk olarak ortaya çıkmak¬ 
tadır. 

484i Sayılı Kanunda bululmayan diğer bir berimin savunma sekre¬ 
terliğinin görevlerini de topyekun savunma ve milli seferberlik hizmet, 
görev ve yükümlülüklerinden Bakanlık ve bağlı kururalarmca^yaPilması ge¬ 
rekenlerin, milli güvenlik amaçlarına uygun bir şekilde planlamak,yürüt¬ 
mek ve bu konuda kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak, pren 
sipleri ortaya koymak ve gerekli koordinasyon ve denetimi yapmak şeklin¬ 
de düşünmek mümkündür. 

484l Kanun’un 17 nci maddesinde öngörülen Çalışma Meclisinin de 
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Gerçekten, gerek işçiler, gerek işverenler bu gün tamamen örgüt¬ 
lenmiş olduklarına göre, çalışma meclislerine katılacak işçi ve işveren 
temsilcilerinin seçimini, bunların konfederasyonlarına bırakmak ve uygu¬ 
lamada görülen aksaklıkları gidermek uygun olacaktır. 

Çalışma Meclisinip kuruluşunda Bakanlıklar temsilcilerinin yanın¬ 
da Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet Personel Dairesinden birer temsil¬ 
cinin de bulunması, ayrıca gündemdeki konularla ilgili gözönünde bulun¬ 
durularak üniversitelerden ve diğer kuruluşlardan Çalışma Bakanlığı ile 
bağlı kuruluşların ilgili birimlerinden belirli sayıda gözlemci çağrıl¬ 
ması yerinde olacaktır. 

Bakanlığın merkez örgütüne ve yeniden düzenlenmesi gerekli görü¬ 
len birimlerine ilişkin düşüncelerimizi belirttikten sonra, Çalışma Müdür 
lüklerinin ve sosyal hayatı düzenleyen mevzuatın uygulanmasını denetlemek 
gerek Bakanlık gerek işçiler gerekse işverenler bakımından çok önemli gö¬ 
revler yüklenmiş bulunan İş Müfettişleri ve İş Güvenliği Müfettişlerinin 
görevlerinde yapılacak değişiklikler üzerinde durulabilir. 

Kanımızca, 484l Sayılı Kanun’un 15. maddesinde yer alan Çalışma 
Müdürlüklerinin bulundukları İl ve Bölgelerde bu kanunun l.nci maddesinde 
yazılı görevleri yerine getirmekle ödevli olduklarına ilişkin hükmün, 
Çalışma Müdürlükleri, bulundukları il veya bölgede Çalışma Bakanlığının 
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görevlerinden kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerle kendilerine 
verilenleri yarine getirmekte yükümlüdürler, şeklinde değiştirilmesi 
gerekmektedir. 

Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevlerinin yeniden düzenlen¬ 
mesi konusunu incelerken şimdiye kadar üzerinde durulmamış olan kadro 
sorununa îş Müfettişleri bölümünde değinmekte zorunluk vardır. 1327 
Sayılı Kanunla değişik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun getirdiği 
hükümlerden yararlanarak her yıl Bütçe Kanunlarına gereği kadar îş Mü¬ 
fettişliği kadrosu eklenmelidir. Gerçektenbugün faaliyette bulunan 
275*000 işyerine karşılık İş Müfettişi sayısı 113 dür. Bu duruma göre 
bir is#müfettişine bir vıl işinde teftiş edeceği 2^3 işyeri düşmektedir. 
Oysa, İş Müfettişleri yalnız işyerini teftiş ve denetlemekle görevli 
olmayıp, işçi şikayetlerini izlemek, işverenlerinin bu konudaki itiraz¬ 
larını incelemek, ayrıca, 27^ ve 275 Sayılı Kanunların Çalışma Bakanlı¬ 
ğına yüklediği ödevleri yerine getirmek, işten çıkarma nedenlerini ye¬ 
rinde araştırmakla görevlidirler. 

5690 Sayılı Kanunla 1950 yılında onayladığımız 8l Sayılı Sanayi 
ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinn 
9 uncu maddesi uyarınca 1963 yılında yürürlüğe konulan 17^ Sayılı Kanun¬ 
la, iş hayatının denetim ve teftişine işçi sağlığı ve iş güvenliği konu¬ 
larında uzman kişilerin katılmaları sağlanmışsa da, bu personelin Sosyal 
Sigortalar Kurumu ile ilişkilerinin tamamen kesilmesi ve kadrolarının 
Bakanlık örgütüne alınmaları da geciktirilmemelidir. 

Kalkınmanın başta gelen etkenlerinden birinin yetişmiş insan 
gücü olduğu gözönünde tutularak, ele alınacak eğitim sorununda Çalışma 
Bakanlığı personelinin hizmet İçi eeitimini sağlamakta 6ll|+ sayılı Kanu¬ 
na dayanılarak Hükümetimizle Milletlerarası Çalışma Teşkilatı arasında 
imzalanan Anlaşma ile kurulmuş olan ve 657 Sayılı Kanunun 215 inci mad¬ 
desi hükmüne göre Merkez Eğitim Birimi durumunda bulunan Yakın ve Orta 
Doğu Çalışma Enstitüsünden geniş çapta yararlanmak, ancak, bu enstitü¬ 
nün yeniden düzenlenmesi sonucunda mümkün olabilecektir. 

Sonuç olarak denilebilir ki, yeniden düzenlemede en önemli so¬ 
run, varılmak istenen amacın açık ve seçik olarak belirlenmesi, Çalışma 
Bakanlığı birimlerinin ve personelinin görevlerini en etkili ve sistem¬ 
li, kısaca en iyi şekilde yapmak üzere düzene konulması ve gerekli imkan¬ 
larla donatılmasıdır. 

II - İP VB İşçi BULMA KURUNU GEHBL l^DÜRLüSÜNÜN TEŞKİLATLANMASI: 
Kurumun son dört yılı yoğun bir kanun, tüzük ve yönetmelik tasa¬ 

rıları hazırlama faaliyetlerine sahne olmuştur. Bu çalışmaların en önem¬ 
lileri İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı taslağı ve Tarım Alanındaki İş 
Bulma Aracılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısıdır. Kurumda 
teşkil edilen komisyonlar bu tadanlar üzerinde titizlikle çalışmışlar 
ve tasarılar tamamlanıp Çalışma Bakanlığına verilmiş durumdadır. 

Bu yeni tasarıların teşkilâta yükleyeceği yeni görevler göz 
önüne alınarak ve Kalkınma Planlarında öngörülen Kurumla ilgiliAyeni 
görevlerin en iyi bir şekilde başarılabilmesi için Kurum teşkilatının 
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yeniden organize edilmesi konusunda hazırlıklar yapılmaktadır. 

Kurumu Yeniden Dlizenleme Komisyonunca hazırlanan îş ve îşçi 
Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün Yeniden Düzenlenmesini gösterir fonk- 
siyonel şema alt KDmiaybS0?OTHânşlmfEfn?ieİMlî|Sf.d4/,f?rUİ®oe8i üzere, yeni faaliyetleri yönetecek yeni Dirimler tesis edilmekte ve 
eski birimlerin de fonksiyonlarına göre daha detaylı ünitelere ayrıl¬ 
dığı müşahade edilmektedir. Bu yeniliklerle öngörülen yeni birimlerin 
vazifeleri aynı şemada kısaca açıklanmıştır. 

Komisyonda yapılan müzakerelerde Kurumla ilgili şu tavsiyele¬ 
rin yapılması uygun görülmüştür: 

1- Kurumun görevler^ arasına, "megjur münhallerinin de Kurum 
aracılığı ile ilanı" hususu ila re edilmelidir. 

2 - Kurumun, emek arz ve talebini göz önünde bulundurarak 
"işçi eğitimi" ile "mesleğe yöneltme" görevini ifa etmesi 
ve geliştirici tedbirlerin alınması, 

3- Kurumun personel ve finansman kaynakları yönünden takviye¬ 
si uygun görülmüştür. 
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III - İg MAHKEMELERİNİN VE MECBURİ TAHKİM ORGANLARININ 
TE g^ T LA T LA NMA SI 

A- O İRİ S 

İş mahkemeleri, iş davalarına ( bakmak için kurulmuştur. İş 
davaları için ayrı bir iş mahkemesinin kurulmasının nedeni, iş davaları¬ 
nın iş hukuku alanında ihtisası (uzmanlığı) olan mahkemeler tarafından 
çabuk, ucuz ve basit bir şekilde karara başlanmasını sağlamaktır. 

İş Mahkemeleri, daha çok isçilerin korunması, yani işçilerin hak¬ 
larına çabuk, ucuz ve basit bir şekilde kavuşturulması için kurulmuştur, 
^ira, iş mahkemelerine daha çok işçiler tarafından başvurulur. Şu halde, 
iş mahkemeleri, işçilerin himayesi müessesesinin bir bölümüdür. 

Ancak, bugüne kadarki uygulamada, iş mahkemeleri, yukarda kısaca 
değinilen çabukluk, ucuzluk, basitlik ve uzmanlık lakelerini gerçekleş¬ 
tirememişlerdir. Esasen bu nedenle,'Özel İhtisas Komisyonumuzda, iş mah~ 
kemeleri hakkında ayrı bir çalışma yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 

İş Mahkemeleri, bütün iş uyuşmazlıkları için görevli olmayıp, 
kaideten ferdi hak uyuşmazlıklarına bakarlar. Aşağıda görüleceği gibi, 
iş mahkemelerinin toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile görevli olduğu 
haller de vardır; fakat bunlar istisnainiteliktedir. Toplu iş uyuşmaz¬ 
lıklarında iş mahkemelerine verilecek görevi daha iyi belirtebilmek için, 
raporumuzun son bölümünde hakem kurallarının teşkilat ve görevlerine de 
kjsaca değinmeyi faydalı bulduk. Esasen, Alt Komisyonumuzun ismi "Teşki¬ 
latlanma £lt Komisyonu" olduğundan, iş uyuşmazlıklarının çözümü ile görev¬ 
li teşkilatın tüm olarak incelenmesi uygun olur. 

B- İŞ MAHKEMELERİNİN TEŞKİLATI 

Bizde iş mahkemeleri, ilk olarak 5521 sayılı Kanunla 1950 yılında 
kurulmuştur. Ancak, her yerde ayrı îş mahkemesi bulunmadığından, konuyu 
buna göre ikiye ayırarak incelemek gerekir. 

Avrı İş Mahkemeleri Bulunan Yerler 

İş davalarının çok olduğu yerlerde, sadece iş davalarına bakmak 
üzere > ayrı iş mahkemeleri kurulur (5521 s.K.m.1,1). 

Bugün, Ankarada 3, Bursada 1, Eskişehir 1, îstanbulda 6, İzmirde 
1, Kırıkkalede 1, Ki tahyada 1 ve Zonguldakta ^ adet ayrı is mahkemesi 

vardır. } Bundan başka, Adana, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Mersin, Sam¬ 
sun ve Tarsus’da asliye hukuk mahkemelerinden birine sadece iş davaları¬ 
na bakması için "müsterair yetki" verilmiştir. Yakm zamana kadar, İstan- 
bulda da durum böyle iken, sonradan iş davalarına bakan aslive hukuk mah¬ 
kemelerine 1s mahkemesi ismi verilmiştir. Gerçekten ismi iş mahkemesi 
olan mahkemelerle raüstemir yetki ile iş davalarına bakan asliye hukuk 
mahkemeleri aynı şeylerdir; aralarındaki fark, sadece isim değişikliğin¬ 
den ibarettir. Karışıklığa meydan verilmemesi için, raüstemir yetki ile 
iş davalarına bakan asliye hukuk mahkemelerine de iş mahkemesi isminin 
Merilmesi ve böylece bunların ayrı iş mahkemesi olduğunun açık bir şekil¬ 
de belirtilmesi uygun olur . 
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Yargıtay, bir yerde is mahkemesi ..kurma yetkisinin Adalet Bakanlı¬ 
ğına ait olduğuna karar vermiştir. Fikrimizce, bu yetkinin Adalet Ba¬ 
kanlığına mutia k olarak tanınması, mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi ile 
bağdaşma^. Adalet Bakanlığının bir yerde iş mahkemesi kurabilmesi için, 
Yüksek Hakimler Kurulunun uygun mütalâasını alması gerektiği (karşılaştı¬ 
rınız; Anayasa m.lk-k-, V) kanısındayız. 

5521 Sayılı Kanuna göre, İş Mahkemeleri tonlu mahkeme olarak ku¬ 
rulmuş olup, bir hakimin başkanlığı altında, bir işçi temsilcisi ile bir 
işveren temsilcisinden teşekkül eder (5521 s.K.m.2) Biz iş mahkemelerinde 
hakim nitelimi olmayan işçi ve işveren temsilcilerinin bulunmasını, mah¬ 
kemelerin bağımsızlığı ilkesi ile bağdaştırmanın mümkün olmadığını savun¬ 
muştuk. Bu nedenle olacak ki, Anayasa Mehkemesi, 5521 sayılı Kanunun 2. 
maddesinin işçi ve işveren temsilcilerine ilişkin hükümlerini iptal etmiş¬ 
tir 5 ancak bu konudaki gerekçeli Anayasa Mahkemesi kararı henüz yayınlan¬ 
mamıştır. Esasen, uzun zamandan beri, is mahkemeleri tek hakimli olarak 

işçi ve işveren temsilcilerinin iş mahkemesine üye olmasının bu 
üyelerin çalışma hayatını yakından bilmeleri bakımından şüphesiz bazı 
faydaları vardır. Nitekim, yabancı huku}t sistemlerinde de durura böyledir. 
Fakat, işçi ve işveren üyeler bağımsız hakim niteliğine sahip olmadıkla¬ 
rından, Anayasa Mehkemesi kararından soıçra, bunların iş mahkemesine katıl¬ 
malarına hukukumuz bakımından artık imkan olmadığı kanısındayız. Bu Ana¬ 
yasa engeli dışında, işçi ve işveren üyelerin iş mahkemesine katılmasının 
sakıncasının, faydasından daha çok olduğukanısmdayız. Zira, işçi ve iş¬ 
veren üyeler, sadece çalıştıkları işkolu bakımından uzman kişilerdir; di¬ 
ğer işkolları hakkında fazla bir bilgileri yoktur. Bu sakıncayı gidermek 
için, bazı yabancı hukuk sistemlerinde, iş mahkemeleri, işkollarına göre 
bölümlere ayrılmakta ve her bölümdeki işçi ve işveren üyeler o işkolundan 
seçilmektedir. Bizde böyle bir ayırım yapılmamaktadır ve yapılması da 
çok zordur. Bundan baş^a, işveren ve işçi üyeler, hukukçu olmadıkları 
için, mahkeme başkanı hakimin bu çyelerle çalışması zor ve zaman alıcıdır. 
Hakimin üyelere her davanın hukuki izahını yapması ve birlikte karar veril¬ 
mesi davaların görülmesini ağırlaştırır (çabukluk ilkesine aykırı). îşçi 
va işveren üyelerin bulunmaması ve dolayısiyle bunların uzmanlığından 
istifade edilememesinden sakıncasının, iş mahkemesi hakiminin iş hukuku 
alanından uzman olmasını sağlamakla giderilebileceği kanısındayız. 

Şu halde, gerek Anayasa bakımından, gerekse iş mahkemesinin daha 
çgbuk ve emin çalışmasını sağlamak bakımından, iş mahkemelerinin tek 
hakimli olması gerektiği sonucuna varmış bulunmaktayız. 

A 

Şimdi, tek hakimli iş mahkemesinin en iyi bir şekilde çalışabil¬ 
mesi ve ayrı bir iş mahkemesi kurulması ile bekleneni gerçekleştirebil¬ 
mesi için, iş mahkemelerinin nasıl organize edilmesi gerektiği üzerinde 
durmak isteriz. 

A İlk önce, bugün iş mahkemelerinin ve diğer mahkemelerin çok ip¬ 
tidai (2.kel) şartlar altında (adeta Osmanlı Devletindeki şartlar altında) 
çalışmakta olduklarını belirtmek isteriz. Mahkeme binalarımız ve o bina 
içinde her mahkemeye ayrılan yer yetersizdir. Mahkemelerimizde kütüphane 
yoktur. Mahkeme kalemlerindeki personel gerek nicelik, gerekse niteli^ 
bakımından yetersizdir. Bina, kütüphane ve personel bakımından* mesela 
senede onbinin üstünde davaya bakan bir Ankara Mahkemesinin imkanları, 



Ankara’nın en ücra yerindeki herhangi bir banka şubesininkine kıyasla 
çok daha azdır. Bizce, mahkemelerin verimini artırma çareleri aranırken 
bu noktaların göaden uzak tutulmaması gerekir. 

A A 

0 halde, mahk°me binaları, hakim ve avukatların rahat vş sakin 
bir şekilde çalışabilecekleri şekilde olmalıdır. Mahkemelere luzumlu 
olan yazı makinesi, dolap, kasa, kırtasiye v.s. gibi malzemenin yeteri 
kadar verilmesi gerekir. 

İş Mahkemelerinin kalem teşkilatının gere£ nicelik, gerekse nite** 
lik bakımından yeteri kadar personel (başkatip, katip, mübaşir v.s.) do** 
natılması gerekir. Bugün mahkeme kalemlerimizde gerek nicelik, gerekse 
nitelik bakımından yeteri kadar personel yoktur ve bu da önemli bir da¬ 
vanın- uzaması sebebidir. Meslek Okulları veya kuçsları açarak, mevcud 
personel^ bu kurslardan geçirmek ve yeni personel tayin ederken de kalite¬ 
li (hatta hukuk fakültesi mezunu) personel almak ve böylece mahkeme kale¬ 
mini, her bakımdan hdkirne yardımcı olacak şekilde donatmak gerekir. Ayrı¬ 
ca, Iş Mahkemelerinde görülen davaların konusunun yakınlığı sebebiyle, 
bu mahkemelerin mümkün olduğu takdirde, Bölge Çalışma Müdürlükleriyle 
aynı binalarda teşkili komisyonumuzca tavsiyeye şayan görülmüştür. 

İyi ve her bakımdan yetgrli bir kalem Jeşkilatı, hâkimin işihi 
büyük ölçüde kolaylaştırır ve hakimin sadece hakimlik faaliyeti ile meş¬ 
gul olmasını, dolayısiyle davaların daha çabuk ve emin bir şekilde sonuç¬ 
landırılmasını sağlar. 

Nihayet j.s mahkemesi hâkiminin iş hukuku alanında uzman olması 
gerekir. Esasen bu husus, ayrı iş mahkemesi kurulmasını haklı gösteren 
en önemli bir noktadır. „Iş Mahkemelerine, bugün olduğu gibi iş hukuku 
alanında uzman olmayan hakimler tayin edilmeye devam edilecekse, ayrı 
bir is mahkemesini muhafaza etmekte fayda değil,bilâkis zarar vardır. 
Zira, ayrı iş mahkemesi o^an yerlerde de olsa, asliye mahkemeleri ile 
iş mahkemeleri arasında bazı görev uyuşmazlıkları çıkmakta, bu ise dava¬ 
ların gecikmesine sebep olmaktadır. Oysa, iş davalarına da asliye mah¬ 
kemelerinde (o yer asliye mahkemelerinin birinde) bakılacak olursa, bu 
gibi görev uyuşmazlıkları çıkmaz ve görev uyuşmazlıkları ile boş yere 
vakit kaybedilmez. Şu halde, iş mahkemesi hakiminin uzman olması şart¬ 
tır . 

Yakın bir zamana kadar hukuk fakültelerimde iş hukuku dersi mec¬ 
burî dersler arasında bulunmadığından, bugünkü hakimlerin büyük bir ço¬ 
ğunluğu iş hukuku öğretimi görmemiştir. Görmüş olsalar bile^ bu husus, 
onların iş hukuku alanında uzmşn sayılmaları için yeterli değildir. §u 
halde, mevcud iş mahkemeleri hakimlerinin iş hukuku alanında yzman hale 
gelmeleri için başı tedbirler alınmalıdır; Bu tedbirler mesela şunlar 
olabilir; 1- Tş hakimlerinin, Yüksek Hakimler Kurulu nezdinde kurulacak 
bir imtihan komisyonu tarafından iş hukuku, ekonomi ve belki de iş mah¬ 
kemeleri usulü hukukundan imtihana tâbi tutmak, bu imtihan?, başa ra mı yân¬ 
ları hakimlikAteminatı zedelenmemek şartı ile iş mghkemelerindoa başka 
bir mahkeme hakimliğine tâyin etmek. 2- Yeni iş hakimliğine tayinlerde 
de aynı şekilde adayları böyle bir iş hukuku imtihanından geçirmek. 
3- Türkiye ve Ortg Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce ayrı bir iş hukuku gö¬ 
lümü açarak, iş hakimlerini ve iş hâkimliğine tayin edilmek isteyen ha¬ 
kimleri bu Enstitüde eğitimden geçirmek, Iş mahkemeleri büyük şehirlerde 
kurulacağından mevcud hakimlerin bu imtihan veya eğitime rağbefc göstere¬ 
cekleri tahmin edilebilir. Bundan başka, stajını bitirip iş hakimi olmak 
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isteyen hakim adaylarının iş mahkemelerine hakim yardımcısı olarak veril¬ 
mesi ve iş mahkemelerinde belirli bir süre çalıştıktan sonra müstakil iş 
mahkemesi hakimliğine atanmaları gerekir. 4- Son Tasarının aşağıdaki hük¬ 
mü de bu konuda almabilecşk uzun vadeli bir tedbirdir: "Ek Madde 1- îş 
Mahkemelerine mütehassıs hakim yetiştirmek amacı ile yabancı memleketler¬ 
de iki yıldan az olmamak üzere ihtisas çalışmalarını yapmaları için her 
yıl bu mahkemeler hakimlerinden en az üçü ayrılır. Bu amcjn sağlanması 
için Adalet Bakanlığı bütçesinde yeni açılacakbir böltâmeAher yıl yeterli 
ödenek konulur.,11 Bu söylenenler, sadece iş mahkemeleri hâkimleri içindir. 
Genel olarak hakimlerimizin niteliği ve yetiştirilmesi ayrı bir konudur, 
ve fakat iş mahkemeleri hakimleri için de aynen geçerlidir. 

Tek hakimli iş mahkemelerimin verimini artırmak için, bu mahkeme 
hakimlerinin yanına yeteri kadar hakim yardımcısı verilmelidir. Bu hakim 
yardımcıları, iş mahkemesi hakiminin işini çnemli ölçüde kolaylaştıracak¬ 
ları gibi, o iş mahkemesinde müstakbel iş hakimi olarak da yetişirler. 
Bundan başka, ilerde iş hakimi olmak isteyenleri daha sta.i safhasında 
ayırmak ve bu adayların stajlarının önemli bir bölümünü iş mahkemelerinde 
yapmalarını sağlamak da bir tedbirdir. 

2- Avrı İş Mahkemesi Bulunmayan terler 
İş mahkemeleri iş davalarının çok olduğu yerlerde kurulmuş olup, 

yukarda da belirtildiği gibi, bugün 15 yerde ayrı iş mahkemesi vardır, 
tş davasj az olan yerlerde, ayrı bir iş mahkemesi kurulmaz. Bu yerlerde 
Yüksek Hakimler Kurulu, iş davlarına takmak üzere bir asliye hukuk mah¬ 
kemesini görevlendirir. Bir yerde bir tane asliye hukuk mahkemesi varsa 
(ki, ayrı iş mahkemeleri kurulmuş olan 15 büyük şehir dışındaki ekseri 
ilçelerde durum böyledir), o zaman, iş davalarına da o asliye hukuk mah¬ 
kemesi tarafından bakılır. Oysa, asliye hukuk mahkemelerinin işleri pek 
çoktur. Bir yerdeki iş davalarının sayısı ayrı bir İş mahkemesi kurul¬ 
masını gerektirmeyecek derecede olmakla beraber gene de önemli miktarda 
ise, o yerde ikinci bir asliye hukuk mahkemesi kurulacak, bir kısım asli- 
y§ hukuk işleri ile birlikte, bütün iç davalarının bu ikinci asliye hukuk 
hakimliğine verilmesi ve bu mahkemenin hakimliğine de iş hukukunda uzman 
bir hakimin atanması uygun olur. 

3“ ^argıtav 9. Hukuk Dairesi 

İş mahkemeleriniri teşkilatını incelerken, Y,;rgitşy 9* Hukuk Daire¬ 
sinin durumuna da kısaca değinmek ilsterlz. Bilindiği gibi, 9» Hukuk Dai¬ 
resi, iş mahkemeleri kararlarından fcaşka, sulh vs asliye hukuk mahkemele¬ 
rinin sosyal sigortalara ve iş mahkemelerinin görevi dışında kalan hizmet 
akitlerine ilişkin hüküm ve kararlarını da temyizen incelemektedir (bakı¬ 
nız: 1221 s.K.m.3). Böylece, 9-Hukuk Dairesi, iş davaları (ve az önce 
anılaç bazı hukuk davaları) için görevli tek Yargıtay dairesidir. Oysa, 
mesela Almanyada iş davaları için ayrı bir Federal îş Yargıtayı (Bunde- 
sarbeitsgericht) ve sosyal sigortalar için ayrı sosyal mahkeme (Bundes- 
socialgericht) vardır. Şu halde, bizim 9- Hukuk Dairemiz, Almanyadaki 
bu iki ayrı yargıtaym görevlerinin önemli bir kısmını tek başına yapmak 
durumundadır. Tek daire olduğu için, 9« Hukuk Dairesinin işinin normalin 
çok üstünde olduğunu tahmin etmek zor değildir. Son dört sene içinde 9» 
Hukuk Dairesine gelen iş sayısı şöyledir. 
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Sene Gelen is savısı 

1967 13*983 

1968 18.700 

1969 13.H3 

1970 15.316 

1971 Yılındaki durum ise daha da ilgi çekicidir. 22.5*1971 ta¬ 
rihine kadar, Yargıtay 9* Hukuk Dairesine 1Ç78O iş gelmiştir. Bu hızla 
gidilirse, 1971 yılısbnuna kadar, 9* Hukuk Dairesine gelecek iş sayısının 
otuz bini aşacağı tahmin edilmektedir. Kanaatımızca, Yargatayda iş dava¬ 
ları için iki daire kurmak ve yeni kurulacak daireye bütün sosyal sigorta 
işleri ile 2jk ve 275 sayılı Kanunlara ilişkin işleri vemnek uygun olacak¬ 
tır. Bununla iki iş dairesi arasında iş sayısı bakımından bir ahenksiz¬ 
lik olursa, işi az olan iş dairesine gerek kanunla, gerekse Başkanlar A 
Kurulu kararı ile nakletmek mümkündür. Böylece, birinci iş dairesi, ferdi 
iş uyuşmazlıkları,ikinci iş dairesi de sosyal sigortaya ilişkin davaları 
ile toplu iş uyuşmazlıkları için ihtisaslaşacak ve dairelerin iş yükii de 
azalacağından, Yargıtay, iş davalarına ilişkin ^ararları daha titiz ve 
Çabuk bir şekilde inceleyip karara bağlamak imkanına kavuşacaktır. 

Yargıtay 9* Hukuk Dairesine atanan başkan ve üyelerde de, iş hâ¬ 
kimlerinde olduğu gibi uzmanlık aramak ve bu üyeleri iş hakimleri arasın¬ 
dan seçmekte zorunluk vardır. Bugün, bütün meslek hayatından sadece ceza 
hakimi olarak çalışmış olan üyelerin hukuk daireleri ve dolavısiyle 9*Hu- 
kuk D-iresi üyeliğine atandığı görülmektedir ki, bunun ne derece yanlış 
bir yol oiîuğu izahtan varestedir. 

Yargıtay teşkilâtı hakkmdakl açıklamalarımızı bitirirken, ^argi” 
tav kararlarının muntazam bir şekilde yayınlanmadığı ve bunun da uygula¬ 
mada sakıncalı olduğu ve dolayısi.yle davaların uzamasına sebep olduğu 
görüldüğünden, bu daire kararlarının muntazam bir şekilde yayınlanması ve 
zamanında İş Mahkemelerine bildirilmesi prensibinin kabulü komisyonumuzca 
tavsiyeye layık görülmüştür, 

C- İS MAHKEMELERİNDE YARGILAMA USULÜ 

İş mahkemelerinde çabukluk, basitlik ve ucuzluk ilkelerinin daha 
iyi gerçekleşmesini sağlamak için, İş Mahkemeleri Kanununa daha geniş 
usul hükümleri konulması gerekir. İşte burada, iş mahkemelerinin görev 
ve yetkisi de dahil olmak üzere, iş mahkemelerinde uygulanacak özel yar¬ 
gılama usulünün nasıl olması gerektiği üzerinde durulacaktır. 

1- Görev (vazife) 

İş mahkemeleri iş davalarına bakarlar. İş davalarının neler ol¬ 
duğu 5521 sayılı Kanunun 1. maddesince sayılmıştır. Ancak, bu maddede 
hukuki niteliği bakımından iş davası olması gereken bütün davalar sayıl¬ 
mış değildir. 

Şöyle ki: İş Kanununa tâbi olmayan işçilerin davaları için iş mah¬ 
kemeleri görevli değildir. 5521 s.K.ra.l/A’da sözü geçen 5018 sayılı Kanur 
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yürürlükten kalkmış olduğundan, Anayasanın "mahkemelerin görevleri kanun¬ 
la düzenlenir" diyen 136. maddesi karşısında, bugün iş mahkemelerinin 27*+ 
sayılı Sendikalar Kanunundan doğan uyuşmazlıklara ^lişkin davalar için 
görevli olmadıkları kanısındayız. Sakat, olması lazım gelen hukuk bakı¬ 
mından 27*+ (ve 275) sayılı Kanundan doğan uyuşmazlıklar için ig mahkeme¬ 
lerinin görevli olması gerektiği kanısında bulunduğumuzu da ila re etmek 
isteriz. Yargıtay, bu neticeye içtihad yolu ile varmıştır ki, bizce Ana¬ 
yasanın 136. maddesi karşısında bu içtihadın doğruluğu şüphelidir. Burada 
bu konuya değinmemizin sebebi, 5521 sayılı Kanunun göreve ilişkin 1.mad¬ 
desinin değiştirilmeye muhtaç olduğunu belirtmektedir. 

Kanaatımızca, iş mahkemeleri, gerek ferdî gerekse toplu hak uyuş¬ 
mazlıklarını tümü için görevli olmalıdır. Son tasarının 1. maddesi bu 
anlamda hazırlanmış olduğundan, bu konudaki görüşlerimizi, Son ■tasarının 
1. maddesini incelemek suretiyle açıklamaya çalışacağız: 

Son Tasarının 1.maddesinin 1. fıkrası aynan şöyledir: 

"İşçilerle işveren veya işveren vekilleri arasında hizmet (iş) 
akdinden yahut çalışma hayatı ile ilgili kanunlarla tanınan her türlü 
hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli 
olarak gerekli görülen yerlerde luzumu kadar iş mahkemeleri kır ulur." 
Buna göre, İş Kanunu dışında kalan isçilerin taraf bulunduğu davalar da 
is mahkemelerinin görevine girecektir ki, fikrimizce de doğru olan budur. 
Burada ölcühlzmet akdi olmalı, hizmet akdinden doğan bütün davalar iş 
mahkemesinin görevine girmelidir. Nitekim, Yargıtaym iş cflairesi durumun 
da olan 9* Hukuk Dairesinin görevleri arasında "iş mahkemelerinin görevi 
dışında kalan hizmet akitlerinden doğan veya bu akitlerle ilgili bulunan 
davalara ait asliye ve sulh mahkemelerinden verilen hüküm ve kararları 
incelemek1' de vardır (bakınız: 1221 s.K.m.3/») Bu davalara ait kararların 
Yargıtay îş Dairesince incelenmesini haklı gösteren gerekçe, bu davalara 
iş mahkemesinde bakılması hakkında da aynen geçerli olmalıdır. Bakınız 
ayrıca: 27*+ S.K.m.2/1. 

Çıraklık mukavelesinden doğan davalar için de iş mahkemeleri gö¬ 
revli olmalıdır '(BK.m.^lĞ; .313,111). Îsvîçredeki uygulama bu yoldadır. 
Son tasarının 1. maddesindeki "çalışma ha.yatıile ilgili" kavramına çırak¬ 
lık mukavelesi de dahil olduğu gibi, çıraklık mukavelesini hizmet akdi 
kavramına da dahil etmek mümkündür (BK m. 313 III). 

Son Tasarı,1. maddesinde, l.ci fıkrasındaki genel hükümden başka, 
ayrı üç dava gurubunu daha zikretme‘k ihtiyacını duymuştur: 

a) 27*+ re 275 savılı Kanunların uygulanmasından doğan hukuk dava- 
A&Si* Buraya, sendikaların taraf’ bulundukları ferdi hak uyuşmazlıklarına 
ilişkin davaların dahil olduğunda şüphe yoktur. Fakat, bir sınırlama ya¬ 
pılmadığına göre, buraya toplu hak uyuşmazlıkları ilişkin davaların da 
dahil olduğu kanısındayız. Yalnız, iş mahkemelerinin bütün toplu hak uyuş 
mazlıkları için münhasıran görevli k^lmabilmeleri için, toplu hak uyuş¬ 
mazlıklarında grev, lokavt ve mecburi tahkim yolunun kapatılması gereke¬ 
cektir. (bakınız: aşağıda dip not 82-S^ civarı). 

°) Sosyal Sigortalar Kurumu ile sigortalılar veya yerlerine kaim 
olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalar: 
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Bu hüküm, 5521 sayılı Kanun m.l/B hükmünün aynıdır. Bu hükmün kapsamı 
dardır. Bu hükmü,hiç değilse, "Sosyal Sigortalar Kanununun uygulanma¬ 
sından doğan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür" diyen Sosyal Si¬ 
gortalar Kanununun 13*+. maddesi gibi ifade etmek gerekir. Yani, işveren¬ 
ler ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasındaki davalara da iş mahkemeleri 
bakmalıdır. Hatta, Sosyal Sigortalar Kanununun uygulanmasından doğan 
idari uyuşmazlıklara (davalara) da (bakınız mesela: 506 s.K.m.75 son 
fıkra) iş mahkemeleri bakmalıdır. 

c) Mevzuatla is mahkemelerine verilen isler: Mesela, Deniz İş 
Kanunu m.*+6 ve 212 s. K.m.2 gibi. Aslında, 1. fıkradaki "çalışma hayatı 
ile ilgili kanunlar" deyiminin yanında, böyle bir ilave hükme (C) luzum 
bile yoktur. 
+ A A İş mahkemelerinin görevinde miktar bakımından asgari ve azami 

bir sınırlama yoktur. Bin liranın altındaki v<= üstündeki bütün iş dava¬ 
ları iş mahkemesinde görülür. 

İş mahkemelerinin karşılık davadaki (HUMK ra. 203 vd) görevine 
gelince: Bir iş davasına karşı açılan karşılık dava ile asıl iş davası 
arasında irtibat (HUMK m.205) varsa, karşılık dava iş davası olmasa bile, 
iş mahkemesi karşılık dava için görevli olmalıdır ve bunun için kanuna 
açık hüküm konulmalıdır. Buna mukabil, takas veya mahsup (HUMK m.20*+/l) 
için açılan karşılık dava, asıl iş davası ile irtibat halirife değilse, 
karşılık dava olarak açılamamalıdır. Bundan başka, bir iş davası, genel 
mahkemelerdeki bir davaya karşı (genel mahkemelerde) karşılık dava şek¬ 
linde açılamamalıdır. 

Görevsizlik kararları sebebiyle de, iş mahkemelerindeki davalar 
uzun sürmektedir. İş mahkemelerindeki çabukluk ilkesinin gerçekleşebil¬ 
mesi için, görevsizlik kararı konusunda, HUMK'ndan ayrılmak ve özel hü¬ 
kümler koymak gerektiği kanısındayız. Şöyle ki: İş mahkemesi, görevsiz¬ 
liğini ancak ilk duruşmanın sonuna kadar re’sen nazara alabilmeli ve ta¬ 
raflar da ancak ilk duruşmanın sonuna kadar görev itirazında bulunabil- 
melidir. Başka bir devimle, iş mahkemesi görevli olup olmadığını en geç 
ilk duruşmada incelemeli, kendisini görevslz görürse dosyayı re*sen gö¬ 
revli asliye veya sulh hukuk mahkemesine göndermelidir. ' Tş mahkemesinin 
görevsizlik kararı temyiz edilememeli, dosya kendisine gönderilen mahkeme 
(görevsiz olduğu kanısına varsa bile) davaya bakmaya mecbur olmalı, ancak 
davayı iş davası olarak nitelendirirse îş Mahkemeleri Kanunundaki yargı¬ 
lama usulünü uygulamalıdır. îş mahkemesinin görevsizlik kararı ile hukuk 
mahkemesine gönderdiği davanın is davası olması hukuk mahkemesinin kara¬ 
rının bozulması için yalnız başına bir bozma sebebi teşkil etmemelidir. 
Yargıtay, hukuk mahkemesinin hükmünü başka sebeplerden boza? ve davanın 
iş davası olduğu kanısına varırsa, bozma üzerine davayı görevsizlik kara¬ 
rı vermiş olan iş mahkemesine yollamalıdır. îş mahkemesi, görevsizlik 
kararı verirken, davacıyı yargılama masraflarına ve bu mayanda vekalet 
ücretine mahkum edememelidir. îş Mahkemesi, görevsiz olduğuna ilk duruş¬ 
madan önce de (dosya üzerinden) karar verebilmeli ve dosyayı re’sen^gö- 
revli hukuk mahkemesine gönderebilmelidir. İş Mahkemesi, görevsizliğine 
en geç ilk duruşmada. karar verebilmeli, daha sonra 3*tık görev konusunu 
inceleyememelidir. İş mahkemesi, gerek re’sen yaptığı inceleme gerekse 
tarafların itirazı üzerene (fakat en geç ilk duruşmada) görevli olduğuna 
karar verirse, bu karar da kesindir (zira, nihai karar değildir). Yargıtay, 
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asıl hükmü incelerken, iş mahkemesinin görevli olmadığı kanısına varırsa, 
sırf hu sebepten hükmü bozamamalı, ancak başka sebeplerden bozmuş ise, o zaman dosyanın görevli hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verebil? 
malidir. 

Bu söylenenler ayrı iş mahkemesi bulunan yerler içindir. Ayrı iş 
mahkemesi bulunmayan yerlerde, bir iş davası mahkemeye bu sıfatla açılma¬ 
mış olsa bile, asliye hukuk mahkemesi görevsizlik kararı veremez, iş mah¬ 
kemesi sıfatıyla davaya devam eder. 

İş davalarında tahkim sözleşmesi (HUMK m. 516) yapılamamalıdır. 
Esasen, Yargıtay, bugünkü hukuk bakımından dahi bu fikirdedir. Biz yürür¬ 
lükteki mevzuata göre, Yargıtaym fikrini paylaşamamakla beraber, olması 
lazım gelen hukuk bakımından, iş davalarında tahkimin yasaklanmasına ta- 
taftarız. 

îcra-iflas suçlarında (İLK m.^31 vd) olduğu gibi, çalışma hayatı 
ile ilgili kanunlardaki suçlar (mesela, Sosyal Sigortalar K,m. lkO’,27* 
S.K.m.31 ve 275 s.K.m.52 vd) da, iş. hukuku alanında özel bilgiye sahip 
olan mahkemeler tarafından daha iyi bir şekilde yargılanabilir. Bu ne¬ 
denle, çalışma (veya iş) suçları diyebileceğimiz bu suçlara ilişkin ceza 
davalarına bakmanın da iş mahkemelerinin görevine alınması uygun olur 
kanısındayız. Şimdiye kadar, iş ceza davalarının iş mahkemelerine ve¬ 
rilmemiş olmasının sebebi, belki de, iş mahkemelerinde hakim sınıfından 
olmaygn işçi va işveren Üyelerin bulunmasıdır. Şimdi, iş mahkemeleri 
tek hakimli olacağına göre, bu engel de kalkacak demektir. 

2- *etki (selahiyet) 

5521 s.K„m.5*teki yetki hükmü yerindedir. Ancak, bu hükme, by 
yetkinin kamu düzeninden olduğu ve bu iki yetkili mahkemeden başka mah¬ 
kemelere yetki veren yetki sözleşmesinin muteber olmadığı yolunda açık¬ 
lık verilmelidir. Bu yetki, kamu düzeninden olduğundan mahkemece re'sen 
nazara almabilmelidir. Ancak, görev’de olduğu gibi, iş mahkemesi yet¬ 
kisini en geç ilk duruşmanın sonuna kadar re*sen nazara alabilmeli ve 
taraflar da ancak ilk duruşmanın sonuna kadar yetki itirazmdaAbulunabil- 
melidirler. ^etkisizlik kararının kesin olması, bu kararda vekalet ücre¬ 
tine hükmedilmemesi, yetkisizlik kararının re’sen yetkili mahkemeye gön¬ 
derilmesi ve gönderilen mahkemeyi bağlaması v.s. bakımından, görev hak¬ 
kında söylediklerimiz yetki için de aynen geçerli olmalıdır. 

3- Re*sen araştırma prensibi kabul edilmelidir. 

îş davalarının çabuk ve basit bir şekilde sonuçlanabilmesi için, 
bu davalarda re'sen araştırma prensibinin cari olduğu kabil edilmelidir. 

lf“ İdarî makamlara yanılan müracaatlar 

îdarı makamların kendilerine yapılan müracaatları iş mahkemele¬ 
rine tevdi etmeleri mecburiyeti (5521 s.K.m.10) kaldırılmalıdır. Zira 
mahkemelik bir iş için idari makama başvuran işçinin amacı, işin mahke¬ 
meye intikali olmayıp, durumunun aydınlığa kavuşturulmasıdır. İdari ma¬ 
kamın dosyayı iş mahkemesine vermesiAhalinde, gerekli hukuki bilgiye sa¬ 
hip olmayan bir işçinin ,iradesi hilafına mahkemede davacıyım deyivermesi 
ve böylece dava aÇması mümkündür. 5521 sayılı K.m.10’un amacı, idari 
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makamın işliye yardım etmesi olduğuna göre, bu kolaylığın daha basit bir 
şekilde saplanması, idari makamlar ile iş mahkemelerini karşı karşıya ge¬ 
tirmeden de mümkündür. 

5- Sözlü dava .asmak imkânı tanınmalıdır 

Ayrı bir iş yargılaması kabul etmenin sebeplerinien biri de basit¬ 
lik ve işçiye kolaylık sağlamak olduğundan, iş mahkemelerinde sözlü ola¬ 
rak dava açılmasını kabul etmek yerende olacaktır. Sözlü dava açılması¬ 
nın, remsen araştırma yetkisine sahip iş mahkemesinin işini önemli ölçü¬ 
de kolaylaştıracağı kanısındayız. Şöyle ki| Hakim, davacıdan dava için 
önemli gördüğü hususları da sorar ve tutanağa geçirterek, daha işin başın¬ 
da dava malzemesinin önemli bir kısmını toplayarak davaya yön w,rir. 

6- Deliller 

Davacı, dava dilekçesinde veya tutanağında delillerinin neler 
aLduğunu ayrıntıları ile birlikte bildirmek zorunda olmalıdır. Bundan 
başka, davacı yazılı delillerini dava dilekçesine eklemek zorunda olma¬ 
lıdır. 

Davalı da, az sonra görülecek olan cevap lâyihasında delillerini 
bildirmeli ^ yazılı delilleri ile şahit listesini cevap layihası ile 
birlikte mahkemeye vermelidir. 

7- gpyas lâyihası 
Dava malzemesinin ilk duruşmadan önce hazırlanabilmesini ve haki¬ 

min davaya gereği gibi hazırlanmış ojarak ilk duruşmaya çıkabilmesini 
sağlamak için, davalının bir cevap layihası vermesini faydalı görüyoruz. 

Davalı, cevap lâyihasında bütyn delillerini bildirmeli, yazılı 
delilleri ile şahit listesini cevap layihası ile birlikte mahkemeye ver¬ 
melidir. Seri yargılama usulünde olduğu gibi (HUMK m.503)* davalı cevap 
lâyihasında ilk itirazlarını esasa cevapları ile birlikte bildirmek zo¬ 
runda olmalıdır. 

8- Duruşmadan önce davanın hazırlanması 

Az sonra görüleceği gibi, iş mahkemesi kaideten daydyı bir duruş¬ 
mada inceleyip karara bağlamalıdır. Bunu sağlamak için, hakim, re*sen 
araştırma yetkisini kullanarak, duruşmadan önce, dosyayı bir duruşmada 
karar verebilecek şekilde hazırlamalı ve kendisi de aynı şekilde hazır- 
lanmalıdır. 

Yukarda belirtildiği gibi, bütün yazılı deliller duruşmadan önce 
dosyasına gireceğine ve şahitlerle bilirkişiler de ilk duruşmaya davet 
edileceğine göre, duruşmadan önce davaya iyl^bir şekilde hazırlanmış 
olan hakimin, bir duruşmada davayı karara bağlayabilmesi gerekir ve bu 
çabukliîk, basitlik ve ucuzluk ilkelerinin bir gereğidir. Mesela. Alman 
Jş Mahkemeleri Kanununun 56.paragrafı bu hususu açıkça öngörmektedir. 
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10- Tarafları Sulh olmaya teşylk 

5521 s.M,ra.7, I'e göre, mahkeme İlk oturumda taraflar* sulha toş« 
vik eder. Bu hüküm şimdiye kadar tatbikatta bir fayda sağlanamamıştır. 
Bu sebeple, son tasarıda bu hüküm çıkarılmıştır. Fikrimizce, sulha teş¬ 
vik müessesesi iyi kullanıldığı takdirde, bir çok iş uyuşmazlığı barışçı 
yol ile son bulabilir. Bu ise hem tarafların, hem de Devletin meufaatl- 
nadır. 

Teklif ettiğimiz sistemde,Asulha teşvik müessesesinin faydalı 
olacağı kanısındayız. Şöyle ki: Hakim, ilk duruşmadan önce bütün dava 
malzemesini toplayacağı ve inceleyeceği için, tarafların gulb olma ifctlr 
mallerinin olup- olmadığını da sezebilir. Böyle bir ihtimal varsa» haki» 
ilk duruşmaya vekil ile temsil edilen tarafların bizzat kendilerini de 
davet etmelidir. Duruşmada ilk önce, hakim, taraflar ve vekilleri arş* 
sında sulh görüşmelerine başlanmalı, bu safhada salona dinleyici alin» 
mamalıdır (gizli celse). Sulh görüşmelerinin başında, hakim taraflara 
davayı kısa özetlemeli, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları belirt1 
meli ve anlaşamadıkları hususları taraflarla müzakere etmelidir. Bu müî« 
kereler neticesinde taraflar gerçek durumu anlayarak, karşılıklı fedakar 
lıklarla sulh olurlarsa, sulh anlaşması tutanağa yazılmalı ve bununla da 
va son bulmalıdır. Taraflar sulh olmazlarsa, o zaman hemen işin esası 
hakkmdaki duruşmaya geçerek davanın mümkün olduğu kadar o bir tek duruş 
mada karara bağlanmasına çalışılmalıdır, 

11- Sıvan: Taraflardan biri (özellikle davalı) duruşmaya gelmsse 
bile kendisine gıyap kararı tebliğ edilmeden, duruşmaya devam ed©bilmeli 
dir. Yani, burada basit yargılama usulündeki çözüm tarZJ benimsenmelimi 
(HUMK m.509-510). 

12- Hakimjp reddi müessesesinin şebebiyet verdiği çeşitli suist! 
mallerin önlenmesi ve red sebebiyle davaların uzamasına mani olunması ba 
kımmdan, ÎTK m. 10a hükmüne benzer bir hükmün kabul edilmesi ve red hali 
deki para cezalarının artırılması uygun olur. Hakimin kerdi kendini red 
detmesi halinde, taraflardan biri bunu kabul etmezse, hakimin kendi kend 
ni re<Jdi de, tıpkı taraflardan birinin hakimi reddetmiş olması gibi başt 
b^r hakim tarafından ineglemaye tabi tutulmalıdır. Bugün olduğu gibi, 
hakimler için bir istinkaf serbestisi kabul etmesi sakıncaları, 1970 yı¬ 
lında İstanbuldaki Denizcilik bakası olayında davanın hakimsiz kalmış 
olmasında açıkça görülmüştür. 

13- İslah yolu ile müddeabihin artırılmasına ve tarafların değij 
tirilmesine müsaade edilmelidir. Özellikle iş davalarında müddeabihin 
artırılmasına müsaade etmek, isçinin hakkına daha çabuk kavuşmasını ve 
davaların adedinin azalmasını sağlar. Mesela, bir iş kazası sebebiyle 
işveren aleyhine açılan onbin liralık bir tazminat davasında bilirkişi 
zararın onbeş bin lira olduğunu tesbit ederse, davacı 5gçi karşı tarafıı 
iddianın genişletilmesine müsaade etmemesi halinde, ıslah yolu ile müdd< 
abihi 15 bin liraya çıkarabilmelidir. 

l^- Bilirkisi: Yukarda, daha ilk duruşmadan önce mahkemenin bi¬ 
lirkişileri görevlendirmesi ve bilirkişilerin raporlarını ilk celsede 
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verebilmeleri imkanı üzerinde durmuştuk. Burada, iş mahkemesi hakimini 
bilirkişiye başvurmakta serbest bırakmak, onu bugün yapıldığı gibi hemen 
her davada bilirkişiye başvurmak zorunda bırakarak, mahkemeyi adeta bi¬ 
lirkişi raporu ile karar arasında bir aracı durumuna düşürmemek gerekti¬ 
ği üzerinde kısaca durmak istiyoruz. İş hakimi uzman olacağına göre, 
hangi hallerde uzmanlığının yeterli olmadığını ve dolayısiyle ne zaman 
bilirkişiye başvurulması gerektiğini,Aiş hakiminin kendisine bırakılma¬ 
lıdır. Hele, bugün olduğu gibi, iş hakiminin bir avukatı veya mahkeme 
başkatibini bilirkişi olarakAtayin etmesine müsaade edilmemelidir. İş 
hakimi, birAavukat ı^ya başkatibi kadar iş hukukunda uzmandır. Bundan 
b^şka, iş hakimi, bilirkişi raporunu serbestçe takdir edebilmelidir5 iş 
hakimini mutlaka ikinci, olmazsa üçüncü bir bilirkişiye başvurmak zorun¬ 
da bırakmamalıdır. Biz, bugün davaların uzun sürmesinin en önemli sebep¬ 
lerinden birinin de, mahkemelerin hemen her davada bilirkişiye başvurma 
zorunda bırakılmaları ve mahkemelere bilirkişi raporunu (HUMK m.286 ve 
m.2*+0 hükümlerine rağmen) serbestçe takdir etmek yetkisinin tanınmaması 
olduğu kanısındayız. 

15- Avukatla temsil; Yabancı hukukta, iş mahkemelerinde tarafla¬ 
rın avukat ile temsil edilmesi kabul edilmemiş veya sınırlandırılmıştır. 
Bizde de 5521 sayılı îş Mahkemeleri Kanunu Tasarısının ilk şeklinde avu¬ 
katla temsili kabul etmeyen bir hüküm vardı 5 fakat, bu hüküm diğer mevzu¬ 
ata uygun görülmediğinden Tasarıdan çıkarılmıştır. 

Biz iş mahkemelerinde avukatla temsilin aleyhinde değiliz. Ancak, 
bugün bazı davaların az da olsa bazı avukatların dürüst davranmamaları 
sebebiyle uzadığı da bir gerçektir (56). Bu münasebetle, bütün avukatla¬ 
rın Avukatlık Kanunu m.38 hükmüne uymaları gerektiğini belirtmek isteriz. 

16- Birlikte dava açılması ve davaların birleştirilmesi: HUMK 
m.l+3/2,deki "aynı sebepten neşet etmesi" deyimini, özellikle iş davala¬ 
rında daha geniş anlamak gerekir. Bir işyerinde işçilerin, işverenle 
yapmış oldukları aynı muhtevadaki hizmet akitlerinden dolayı birlikte 
dava açılabilmelidir. 

17“ Jg mahkemelerinin çalışma zamanı hakkmdaki 5521 s.K.m.9 
hükmü uygulanmayan bir hükümdür. Bir çok İsviçre Kantonunda da mevcud 
olan bu hükmün oralarda da uygulanamadığı anlasılmıktadır. Gerçekten, 
iş mahkemelerinin alışılmış normal çalışma saatleri dışında çalışmasını 
sağlamak oldukça zordur. Teklifimize göre, iş mahkemeleri kaideten bir 
duruşmada karar vereceğinden, işçilerin bir veya iki defa mahkemeye gel¬ 
mesi, onlar için büvük bir külfet teşkil etmez kanısındayız. Bu sebeple, 
9. madde hükmüne lüzum yoktur. 

18- Kararın tefhimi; İş mahkemesi, kararını gerekçesi ile birlik¬ 
te yazdıktan sonra taraflara tefhim etmelidir. (5521 s.K.m.7-1, HUMK m. 
*+89)0 Fakat, uygulama maalesef yanlış yoldadır. Bu yanlış uygulamayı 
düzeltmek için, Iş Mahkemeleri Kanununa, kararın ancak gerekçesi ile 
birlikte yazıldıktan sonra tefhim edileceği hakkında açiık hüküm koymak 
belki faydalı olabilir. 

İs mahkemesi, kararını kaideten duruşmada (teklifimize göre da¬ 
vayı inceleyip karar bağladığı ilk duruşmada) tutanağa yazdırmak suretiy¬ 
le tefhim eder» Ancak, karışık davalarda, kararın duruşmada tutanağa 
yazdırılması mümkün olmazsa, kararın tefhimi için başka bir duruşma günü 
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tayin edilir. Almanyada, duruşma kararın tefhimi için nihayet üç gün er¬ 
telenebilir (Alman İş Mahkemeleri Kanunu 60). Bizde de ya böyle bir süre 
konulmalı veya tefhim duruşmasında başkaca bir şey yapılamayacağından, 
hakimin kısa bir zaman içinde kararını taraflara re’sen tebliğ edeceği 
kabul edilmelidir. 

Mahkemenin (ve Yargı tayın) kararı mutlaka gerekçeli olmalıdır. 
19- Kanun Yolları: 

a) Temyiz Yolu; 

Bugün iş mahkemelerinin bütün kararları temyiz edilebilmektedir. 
Bu ise Yargıtaym iş yükünü ağırlaştırmaktadır. 55§ 1 sayalı Kanun Tasa¬ 
rısında, iş mahkemelerinin bin liraya kadarki ihtilaflar hakkmdaki karar¬ 
larının kesin (nihai) olduğu teklif edilmiş ve fakat bu hüküm kabul edil¬ 
memiş, yani kanunlaşmamıştır. Hatta, Saymen 1950 yılında o günkü "şart¬ 
lara töre bu miktarı belki de iki misline iblağ etmek doğru olur" müta¬ 
laasında bulunmuştu. Müddeabihi az olan davalarla Yargıtaym yükünü ağır¬ 
laştırmamak ve küçük davaların daha çabuk sonuçlanmasını sağlamak bakımın¬ 
dan, müddeabihi bin lirava kadar olan davalar hakkmdaki iş mahkemesi 
kararlarının kesin olduğunu, yani temyiz edilemiyeceğini kabul etmek uy¬ 
gun olur kanısındayız. 

Temyiz süresinin, bugünkü gibi (5521 s.K.m.8,1) sekiz gün olarak 
muhafaz edilmesi yerindedir. Temyiz süresi kaideten tefhim ile işleme^ 
ye başlamalıdır. Ancak, mahkeme kararını duruşmada tefhim edememiş ve 
yazdıktan^sonra tebliğ etmiş ise, temyiz süresinin tebliğ ile işlemeye 
başlayacağı tabiidir. 

Yargıtaym iki av içinde işi inceleyip karara bağlaması mecburi¬ 
yeti (5521 s.K.m.8,11) muhafaza^edilmelidir. Teklifimize göre, Yargıtay- 
da bir iş dairesi daha kurulacağından ve bazı kararların kesin olduğu 
kabul edildiğinden, Yargıtaym iki ay içinde bir işi inceleyip karara 
bağlaması mümkün olacaktır. 

Bugünkü hali ije, ^-rgıtayda duruşma (murafaa) yapılmasında hiç 
bir fayda yoktur. Bilakis duruşmalı inceleme taraflı o]dueu gibi, dava¬ 
ları uzatıcı niteliktedir. Bu sebeple, duruşmalı inceleme vanılamıvacağı 
hükme bağlanmalıdır. Duruşma mutlaka muhafaza edilecekse, hiç değilse, 
Hukuk Genel Kurulunda duruşma kaldırılmalıdır. Nitekim, Ceza Genel Kuru¬ 
lunda yapılmamaktadır. Duruşma muhafaza edilecekse, HUMK m.l+38,deki 
2000 lira artırılmalı, mesela 10.000 liraya çıkarılmalıdır. 

b) Karar tashihi; İş mahkemesi kararları hakkmdaki yargıtay ka¬ 
rarlarına karşı karar tashihi yoluna başvurulamaz. (5521 s.K.m.o,III) 
Çabukluk ilkesine uygun olan bu hüküm muhafaza edilmelidir. Esasen, biz 
karar tashihi yolunun tüm olarak kaldırılması gerektiği kanısındayız. 

20- Hcuzluk İlkesi: İş mahkemelerindeki ucuzluk ilkesini gerçek¬ 
leştirmek için 5521 s.K.m.ll hükmü konulmuştur. Buna göre, iş mahkemele¬ 
rinde açılan davalar tebligat ücretinden ve her türlü resim ve harçtan 
muaftır. Tebligat ücreti bakımından bu hüküm aynen uygulanmaktadır. 
Harçtan muafiyet, Harçlar Kanunu m.123,II ile tahdide uğramıştır.^ Bu 
hükümdeki günlük 20 lira, aylık 600 lira çok azdır. Bunun hiç değilse, 
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aylık 1000 liraya çıkarılması gerekir. Bundan başka, harçtan muafiyeti 
yalnız Iş Kanununa tabi işçiler için değil, bütün işçiler için kabul etmek 
gerekir. Zira teklifimize diğer işçiler de is mahkemelerinde dava açabi¬ 
lecektir . ..... 

a . a 

a21- Adlı tatil: Iş mahkemelerinde adlı tatil uygulanmaz. JSçasen 
biz adlı tatilin tüm olargk kaldırılması kanısındayım. Adi}. tatil tüm 
olarak kaldırılmazsa, adlı tatil uygulanmayan mahkemelerinthükümlerini 
inceleyenAfargıtay dairelerinde yani hadisemizde Aargıtay İş Dairelerin¬ 
de de adlı tatil uygulanmamalıdır. Aksine uygulama, is davalarındaki 
çabukluk ilkesine aykırı düşer. 

22- Tebligat; Re’sen araştırma prensibinin bir neticesi olarak, 
hakim bütün tebligatı re'sen yapabilmeli, bunun için tarafların talebini 
beklememelidir. Aynı şekilde, hakim gerekli yerlere pe’sen tezkere yaza¬ 
rak, dava için gerekli gördügü bilgileri isteyebilmelidir, îş davaları 
tebligat ücretinden muaf olduğundan, mahkemenin burada re’sen tebligat 
yapması daha kolay olacak ve böylece iş davalarının görülmesi önemli 
ölçüde çabuklaşacaktır, (çabukluk ilkesi) 

23- T s mahkemeleri kararlarının icrası; İş mahkemeleri kararları¬ 
nın icrasında, işçiler lehine harçtan muafiyet tanınmıştır. (uarçlar Kanu¬ 
nu m.33 ve m.123,II) Bu hükümlerin de yukarda dava harçları bölümünde’ 
XXI açıklandığı gibi değiştirilmesi (yani muafiyetin 1000 liraya çıkarıl¬ 
ması ve bütün isçilere teşmil edilmesi) gerekir. Bundan başka, iş dava¬ 
larında ihtiyatı tedbir veya ihtiyatî haciz isteyen işçilerin teminat 
göstermek şartından muaf olduklarının hükme bağlanması uygun olur. 

Bu münasebetle para alacakları için ilamsız icra yoluna gidebile¬ 
ceklerinin Js Mahkemesi Kanununda teyid edilmesi ve davalar gibi ilamsız 
takiplerin de harçtan muaf olduğunun kabul edilmesi uygun olur, ^ira, 
ilamsız icra yolu ile bazı uyuşmazlıklar mahkemeye (ÎIK m.67) gitmeden 
sonuçlanabilir. ife böylece iş davalarının sayısı azalabilir. 

2b- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıf: İş Mahkemeleri Kanu¬ 
nunda, iş yargılamasının yukardaki özellikleri ayrı ayrı düzenlenmeli, 
bunun dıgmdaki hususlar için, bugünkü 5521 s.K.m.l5,te olduğu gibi, 
HUMK’na atıf yapılmakla vetinilmelidir. İş Mahkemeleri Kanununda açık¬ 
lık bulunmayan hususlarda ilk önce sözlü yargılama usulü hakkındaki hü¬ 
kümler (HUMK m.^73-^91), orada da açıklık yoksa, adi yazılı yargılama 
usulüne ilişkin hükümler uygulanacaktır.( HUMK m.^73»II) 

D - MECBURİ TAHKİM 
(Ha ke m Kuru 1 la r ı) 

Yukarda iş mahkemelerinin görevini incelerken, iş mahkemelerinin 
gerek ferdi, gerekse toplu hak uyuşmazlıkları için münhasıran görevli ol¬ 
ması gerektiğine değinmiştik. Çimdi bu konuyu biraz daha yakından ince¬ 
leyerek, bu husustaki görüşümüzü açıklamaya çalışalım. 

1- Mecburi Tahkime Başvurulan Haller 

Hangi hallerde mecburî tahkime (75) başvurulacağını iş uyuşmaz¬ 
lıklarının çeşidine göre ayrı ayrı inceleyelim. Bilindiği gibi, iş uyuş¬ 
mazlıkları menfaat ve hak uyuşmazlıkları olmak üzere iki büyük guruba 
ayrılır. 
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a) Menfaat Uyuşmazlıklarında 

Mevcud çalışma şartlarında ve ücretlerde ekonomik ve sosyal bakım
dan değişiklik yapılmasını başka bir deyimle mevcud çalışma şartları ve 
ücretlerin yeniden düzenlenmesini hedef alan uyuşmazlıklara, menfaat uyuş
mazlıkları denir. 

A 

Menfaat uyuşmazlıkları münferit kaldıkları zaman (ferdi menfaat 
uyuşmazlıkları) bir önem arzetmezler. Buna mukabil, toplu menfaat uyuş
mazlıklarının çalışma hayatı bakımından büyük önemi vardır. Burada ince
leme konusu yapılacak olan da, toplu menfaat uyuşmazlıklarıdır. 

Toplu menfaat uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için ilk önce, toplu 
görüşme ve uzlaştırma safhalarına başvurulur. (275. s.K. m. 9-16). Taraflar 
uzlaşmazlarsa\ 

aa) Grev ve lokavtın caiz olduğu hallerde, taraflar grev veya lo
kavt yoluna gidebilirler (275 s.K.m.19/1j m.23). Bu halde, taraflar özel 
hekeme de başvurabilirler (275 s.K.m.19/3,m.^3). Fakat, taraflar, bu 
halde mecburi tahkime (kanuni hakeme) başvuramıyacakları gibi, iş mahke
mesine de gidemezler. Zira, iş mahkemeleri, toplu menfaat uyuşmazlıkları 
için görevli değildir. 

bb) Grev ve lokavtın caiz olmadığı hallerde (275 s.K.ra.20), tatlar 
anlaşarak özel hakeme başvurabilirle^. Taraflar özel hakemAkonusunda an
laşmazlarsa, taraflardan biri mecburi tahkim yoluna (kanuni hakeme) baş
vurabilir (275 s.K.m.19 son fıkra, m.35, m.36/2 cümle 2); fakat iş mahke
melerine gidemez. Özel hakem anlaşmasj olmaması halinde, taraflardan bi
rinin başvurabileceği tek^makam, kanuni hakem (hakem kurulları) olduğu 
için de, bu tahkim mecburi bir tahkimdir. 

b) Hak Uyuşmazlıklarında 

Hak uyuşmazlığı, taraflardan birinip diğer tarafın sözleşme kanun 
vaya diğer mevzuattan doğan bir hakkını ihlal etmesi üzerine çıkan ve çö
züm tarzını taraflar arasındaki münasebeti düzenleyen sözleşme, kanun veya 
diğer mevzuatta bulan uyuşmazlıklardır. Mesela, işverenin işçiye fazla 
çalışma ücretini ödememesigibi. Hak uyuşmazlıkları da, ferdi ve toplu 
olmak üzere ikiye ayrılır. 

aa) Ferdî hak uyuşmazlığı: Bunlar bir işveren ile bir veya birkaç 
işçi arasmdş çıkan ve işçi topluluğunu^ilgilendirmeyen hak uyuşmazlıkla
rıdır. Ferdi hak uyuşmazlıklarından doğan davalara iş mahkemelerinde 
bakılır. Bu konuda hiç bir tereddüd yoktur. 

bb) Toplu hak uyuşmazlıkları: Bunlar bir işçi topluluğunun müşte
rek hakları ile ilgili olarak işverenle işçi topluluğu (sendika) arasında 
çıkan hak uyuşmazlıklarıdır (bakınız: 275 s.K.m.19/2). Toplu hak uyuşmaz
lığında, işçi topluluğu (sendika) üç şekilde hareket edebilir: 1- İş mahke
mesinde dava açabilir, 2- Taraflar arasında tahkim sözleşmesi varsa özel 
hakeme başvurabilir. 3“ Uzlaştırma prosedürünü, tamamlayarak (275 s.K.m. 
9-16) hak grevine başvurabilir (275 s.K.m.19/2, 5}.23). Grev (ve lokavtın) 
yasak olduğu hallerde (275 s.K.m.20) ise, mecburi tahkim yoluna gidile
bilir (275 s.K.m.19 son fıkra). 
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Fikrimizce, toplu^hak uyuşmazlıkları, normal bir hukuk İhtilâfı¬ 
dır ve normal hukuk ihtilaflarının inceleme mercii mahkemeler olmalıdıj*. 
Bu sebeple, toplu hak uyuşmazlıkları için hem grey ye lokavt .yapma imha¬ 
nı ..kaldırılmalı, hem de grev ve lokavt yaPılamıyan haller için mecburi 
tahkim yolu kaldırılmalıdır, Ferdi hak uyuşmazlıklarında olduğu gibi, 
bütün toplu hak uyuşmazlıklarını çözümlemekle de sadece iş mahkemeleri 
görevli olmasıdır. Toplu hak uyuşmazlıkları için grev ve lokavt imkanı¬ 
nın sonradan kanuna eklenmesiAve bunun neticesi olarak grev ve lokavtın 
caiz olmadığı hallerde mecburi tahkime başvurma imkânının tanınması, ka¬ 
nunun uygulanmasında, özellikle hakem kurulu kararlarının hukuki niteli¬ 
ğini tayinde bazı karşılıklara da sebep olmaktadır. Bu karşılıkların 
sebebi, toplu hak uyuşmazlıkları için grev ve lokavt imkânının tanınmış 
olmaşıdır. Az sonra hakem kurullarının görevleri incelenirken, aslında 
kazaı nitelikte olan toplu hak uyuşmazlıklarının mecburi tahkim yolu ile 
bağımsız mahkeme niteliği olmayan hakem kurullarında çözümlenmesinin, 
Anayasa bakımından da caiz olmadığına değinilecektir. 

2- Hakem Kurulları 

Mecburî tahkim ile görevli hakem kurulları ikidir: 1- İl Hakem 
Kurulu, 2- Yüksek Hakem Kurulu. 

a) İl Hakem Kurulları (275 s.K.m.35). Bu kurullarda başkan olan 
is hakimi ile birlikte yedi üye vardır ki, bu çoktur. İl Hakem Kurulu 
ile onun kararlarını itiraz üzerine inceleyecek Yüksek Hakem Kuulunun 
üye sayısı (9 kişi) birbirine çok yakındır, İşçi ve işverenlerin seçe» 
çekleri hakemlerin .sayısını birer kişi ile kurmak uygun olur kanısında¬ 
yız. 

İl Hakem Kurulu kararlarının hukukî niteliği, hak uyuşmazlıkla¬ 
rında görevli olmamaları ve nihayet uygulanacak usul aşağıda, Yüksek 
Hakem Kurulu ile birlikte incelenecektir. Burada bir hususa değinmek 
isteriz: Yüksek Hakem Kurulunda bile duruşma yapılmazken (275 s.K.m.36/3 
cümle 2), Tl hakem kurullarında duruşma yapılması bir çelişmedir ve açık 
bir hükümle il hakem kurulunun da kararını dosya üzerinde vereceği be¬ 
lirtilmelidir. 

b) Yüksek Hakem. Kurulu (275 s.K.m.36): Bu kurulun 9 kişilik te¬ 
şekkül tarzı yerindedir. Ancak, üniversite öğretim üyesinin seçimi için 
seçici kurulu Ankarada toplamak külfetli ve zor olmaktadır. Bunun için, 
Yüksek Hakimler Kurulu Kanununda olduğu gibi, seçici kurul üyelerinin, 
bulundukları fakülteler aracılığı ile oylarını kullanabilecekleri bir 
sistem kabul edilmelidir. 

c) Hakem Kurulu kararlarının hukukî niteliği 

aa) Menfaat uyuşmazlıklarına ilişkin hakem kurulu kararları ka- 
zaı nitelikte olmayıp, idari niteliktedir. 

bb) Buna mukabil, hak uyuşmazlıklarına ilişkin hakem kurulu ka¬ 
rarları kazai niteliktedir. Çünkü, hakem kurulları, hak uyuşmazlıkların- 
da tıpkı mahkemeler gibT (nitekim hak uyuşmazlıkları, hakem kurulu ye¬ 
rine iş mahkemesi önüne de götürülebilmektedir, objektif hukuku muayyen 
(müşahhas) bir meseleye uygulanmakta, başkaAbir deyimle haklı olanın 
hakkını tesbit etmektedirler. Bu ise, kazaı faaliyettir. Bu sebeple, 
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hakem kurullarının hak uyuşmazlıklarına ilişkin kararlarının mahkeme hük¬ 
mü niteliğinde olduğu ve İIK m.387e göre ilam gibi infaz edileceği fikir¬ 
leri ileri sürülmüştür. 

A 

Şu halde, hakem kurulları hak uyuşmazlıklarına bakarken kazaı bir 
iş görmekte, başka bir deyimle yargı yetkisi kullanmaktadırlar. Oysa, 
yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır 
(Anayasa m.7). İşte, hakem kurullarının hak uyuşmazlıklarına bakması, 
Anayasaya aykırı düşmesi bakımından da sakıncalıdır. 0 halde, yukarıda 
da belirtildiği gibi, hak uyuşmazlıklarında hakem kurullarının görevli 
olmadığı açık bir kanun hükmü ile belirtilmeli ve bu konuda sadece iş 
mahkemeleri görevli kılınmalıdır. Bundan başka, hak uyuşmazlıklarında 
grev ve lokavta da müsaade edilmemelidir. Zira, grev fakların mahkeme¬ 
ler vasıtasıyla elde edilemediği haller (menfaat ihtilafları) için tanı¬ 
nan bir yoldur. 

A 

Aynı Anayasa mülahazası ile, hakem kyrullarına kazaı nitelikte 
görevler verilmesinden sakmılmalıdır (mesela: 275 s.K.m.20/lİ5 m.25/c 
cümle 2j 27^ s.K.m.2/k cümle 2 ve m.20/5*te olduğu gibi). 

^) yüksek Hakem kurulu kararlarının kesinliği: 

Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir (275 s.K.m.36 son fıkra). 
Uygulamada, bu kesinliğin mutlak olarakkabul edildiği (adeta, kesin hü¬ 
küm yeni kaz^'yeı mahkeme gibi) ve Yüksek Hakem Kurulu kararlarına karşı 
Danıştaya başvurulamadığı anlaşılmaktadır. 

A Oysa, yukarda görüldüğü gibi, Yüksek Hakem Kurulu kararları ida¬ 
ri niteliktedir ve Yüksek Hakem Kurulu idari bir organdır t İdarenin hiç 
bir işlemi yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamıyacağmdan (Ana¬ 
yasa m.İlk-, I), Yüksek Hakem Kurulunurt kesin kararlarına karşı da Danış- 
taya başvurulabileceği kabul edilmelidir. 275 s.K.m.36 son fıkradaki 
kesinlik, kesin hüküm (kazai.yeı muhakeme, chose jugee, HUMK m.237) 
anlamında olmayıp, nihai karar (chose decidee) anlamındadır? Yani, Yüksek 
Hakem Kurulu kararı aleyhine başkaca bir idari yola başvurulamıyacağı 
anlamındadır. 

Yüksek Hakem Kurulu kararlarına karşı Danıştaya başvurulması hak- 
kmdaki bu görüşümüzün kabul edilmemesi halinde, Yüksek Hakem Kurulunun 
doğrudan doğruya görevli olduğu işkolu seviyesindeki uyuşmazlıklar (275 
s.K.m.36/2 cümle 2) hakkmdaki kararlarına karşı bir itiraz mercii kurul¬ 
ması yolundaki teklife biz de katılırız: Buna göre, işkolu seviyesindeki 
bütün uyuşmazlıklar için il hakem kurullarının teşekkül tarzına uygun bir 
merkez Hakem Kurulu birinci derecede görevli kılınmalı ve Yüksek Hakem 
Kurulu ise, gerek il hakem kurullarının gerekse Merkez Hakem Kurulunun 
kararlarını itiraz üzerine inceleyen bir üst merci (itiraz makamı) olma¬ 
lıdır. 

e) Hakem Kurullarında Uygulanacak Usul 

Ha'-'em kurullarında uygulanacak usul, kısmen 275 sayılı Kanunda 
(m.35-36) ve kısmen de Uzlaştırma ve Hakeme Başvurma Tüzüğünde gösteril¬ 
mişse de, bu usul hükümleri tam ve açık olmaktan uzaktır. Bir işin hakem 
kuruluna gelmesinden karara bağlanmasına kadar uygulanacak usulü gösterir 
açık hükümlerin kabul edilmesinin, işlerde basitlik, çabukluk ve kolaylık 
sağlayacağı kanısındayız. 
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V - BÖLÜM î TARIM KSSÎMÎNDE ÇALIŞMA 
SORUNLARI 
TARIM İŞİ 

I- Tarım kesimindeki belli başlı ana müesseselerin tarifi': 

Tşryn iscisi^lsveren, lsveri. tarım ve orman isleri : 
lvol Anayasası, çalışanla çalıştırılan arasındakiilişkilerin 

memleket yararına bütlinliyle düzenlenmesini ve çalışanların insan - 
lık haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesine ulaşmalarını, sosyal 
güvenlik ve kararlılık içerisinde yaşamalarını temel hedef olarak 
tesbit etmiştir. 

Yürürlükteki iş kanunları, tarım dışında kalan çalışma alan¬ 
larını düzenlemekte ve bu alanda Çalışanları insanca yaşşmb dUzoyir 
ne ulaştırmayı hedef almaktadır, nma karşı tarım kesimind* çalı - 
şanlar, iş mevzuatımızın en önemli eksiği olan Tarım İş s nurumun , 
çıkarılması halinde Anayasanın Temel hedef saydigı duruma kavuça w 
bileceklerdir. 

ülkemizde, toplam iş gücünün % 71*15 ini tarım iş gücü teşkil 
etmektedir, »u durum aktif nüfusun çok Düyük bir kısmının tarım 
kesiminde bulunduğunu göstermektedir. Bu itibarla, çıkarılacak ta¬ 
rım iş ^anunu, ilgilendirdiği kütle bakımından büyük önem taşımak¬ 
tadır.^Ülkemizin çalışma alanınaböylesine etki yapacak nitelikte - 
ki bu anun çıkarılırken tarım işçisinin - Aarıtn işvereninin - ve 
tarım İşçinin ne anlam taşıdıkları tesbit edilmeli, uygulamadaki / 
hazara alınarak yeterli tanımlamalar yapılmalıdır. özellikler 

i -

tarım kesiminin olduğu kadar Türk çalışma hayatının çözüm 
bekleyen meselelerinden biri " İşçi 11 nin tanımı konusudur, İşçi 
nin kim olduğunu konusu bilindiği takdirde " tarım işçisinin "kim 
olacağının halli kolaylaşmış olacaktır. 

Bilindiği gibi Türk İş Hukukunda genel anlamda " işçi 11 nin 
tanımı Hukukçularca henü* çözümlenmemiş bir konu elarak ortadadır. 
İşçi - MBMBR ayrımındaki belirsizlik tarım iş kolunu yakından ilgi¬ 
lendirmektedir. dolayısıyla, tarım işçisinin tanımı bif ön mesele 
olarak işçinin^tanımının kavuşmasına bağlı kalmaktadır. 

a*") Anayasa Bakımından : 

Anayasanın M-7. maddesinde, toplu iş sözleşmesi Ve grev 
yapma hakkı sadece " işçi " olanlara tanınmış ve fakat " işçi ” 
nin tanımı yapılmamıştır. Anayasa açısında " çalışanlar " dan bir 
kısmını teşkil eden işçilerin kimler olduğu meselesi uygulamada 
önem kazanmaktadır. 

Anayasa " çalışanlar 11 ı,bir işçiler ve memurlar ola - 
rak ayırmıştır. Bunlardan memurları 117. maddesinde açıkça tanım - 
lamaktadır. Bu hale göre 117. maddede yapılan tanım içine giren 

/. 
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her çalışan"memur" addedilecek, hu tanım içine girmeyen bütüp çalı¬ 
şanlar ise Anayasa anlamında isçi olarak kabul edilecektir, -arım 
kesiminde çalışanların işçi veya memur sayılmalarına ilişkin*işlem¬ 
lerde bu esasa riayet edilmesi Anayasaya uygunluk bakımından şart - 
tır. Ancak, meselenin Anayasa düzeyinde halli uygulama için yeter¬ 
li; . bulunmaktadır. Uygulayıcı alt yasama tasarrufları ile karşı 
karşıya bulunmakta vp işlemlerini bu yasalar gereğine uydurmakta¬ 
dır. u yüzden "işçi" tanımı konusunda alt yasama tasarruflarıv 
açısında ele alınması gerekmektedir. 

b-) Alt Yasama Tasarrufları Bakımından ; 

A3t yasama tasarruflarında, işçi tanımı konusu ka - 
nundan kanuna farklılık göstermektedir, ^unun en belirgin örneği 
de , tarım kesimindeki işçiler için sözkonusudur. 

İş kanunu - " Bir hizmet akdine dayanarak her hangi 
bir işde ücr^t karşılığı çalışanlara " işçi deneceğini tesbit et - 
miş ve fakat tarım lerinde çalışanları kapsam; dışında bırak¬ 
mıştır. bu hale göre iş Kanunundaki işçi tanımı tarım işçisini 
kapsamamıştır. 

Sosyal Sigortalar kanunu da, sigortalı sayılacak işçi¬ 
ler bakımından "işçi" tanımını yapmış, bir hizmet akdine dayanarak 
bir veya bir kaç işveren tarafından çalıştırılanlarmsigortalı sa¬ 
yılacaklarını hükme bağlamış ve fakat tarım işlerinde çalışanların 
bu kanun bakımından sigortalı sayılmayacaklarını belirtmiştir. 

Iş kanunu ve Sosyal Sigortalar kanununun tatbikatı 
bakımından ve bu kanunlar açısından " işçi " sayılmayan tarım iş¬ 
çisi sadece Sendikalar kanunu ile Toplu Tş Sözleşmesi, urev ve 
Lokavt kanunları açısından "işçi" sayılmıştır. Bu gedenle, Türk 
İş hukukunda bu noktgda tarım işçisi için bir hukuki çelişki or¬ 
taya çıkmıştır. Ferdi iş hukuku açısından bir düzeı leme görmeyen 
tarım işçisi, kollektif iş hukuku açısından düzenleme alanına alm- 
mışUr • • - «bkbssOT» «sasasa»-» «ea» 

Bilindiği gibi Sendikalar kanunu, bir kimsenin bu 
kanun anlamında işçi niteliğini taşıması için, çalışan ile çalış¬ 
tıran arasındaki akdin nev’ini esas almıştır. Eger çalışan kimse, 
bir hizmet akdi ile,bir neşir mukavelesi ile, bir nakliye mukave¬ 
lesi ile veya adi şirket mukavelesi ile çalışmakta ise, bu muka¬ 
velenin çalışan tarafını teşkil eden kişi, sendikalar kanunu anla¬ 
mında "İşçi" sayılmıştır. Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt ka¬ 
nunu da ayrı bir işçi tanımı getirmeyip, toplu iş hukuku tekniği 
itibariyle hizmet akdine göre çalışanlar bu kanun anlamında da 
işçi sayıldığından, sendikalar kanununa göre "hizmet akdi" ile 
çalışan tarım işçileri, toplu iş sözleşmesi ve grevAhukuku bakı¬ 
mından da işçi sayılmaya devam edecekîir. Bu kanuni düzenlemeye 
göre, tarım işkolunda bir hizmet akdine dayanarak çalışan kişi 
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Sendikalar kanunu ile t o çlp, , 4- s sö^l'e ş nie s 1 grev ve lokavt Kanunu 
anlamında da,,,ill/şçi1^ dikler. Hukuki durum bu olma,kla birlikte» ta- 
.iryum-ıi^i’sinin uygulamadaki durumunu tesbit için bu hukuki durum, 
yeterli kalmamaktadır. Tarım kesimindeki çalışma biçimlerinin fark¬ 
lılığı, iktisadı ve sosyal yapısı, çalışma şartlarının iklime olan 
sıkı bağlılığı, ilkel tekniği ve örf ve geleneklerin bu kesimdeki 
önemi, çıkarılacak tarım iş kanununda yapılacak tanımda mutlak su¬ 
rette dikkate alınması gereken güçlükler yaratmaktadır. Tarım îş 
Kanun taslarında, "Bir hizmet akdine dayanarak, her hangi bir 
tarım veya orman işinda, ücret karşılığı çalışan kimse" tarım iş¬ 
çisi olarak tanımlanmıştır, "ncak, tasarının 6. maddesinde - 
sürekli bir işte çalışan işçiye "sürekli işçi" - mevsimlik bir 
işte çalışan işçiye "mevsimlik işçi" - geçici bir işte çalışan 
işçiye "geçici işçi" denir, şeklinde bir ayırım ve sınıflandırma 
yapılma^ suretiyle bir anlamda "işçi" tanımı daraltılmak isten¬ 
miştir. Oysa ki, işin sürekli veya geçici çlmasınm, bu işte çalı¬ 
şanın statüsüne etkili olmaması gerekir. İşçinin sürekli veya 
mevsimlik işlerde çalışması, isçilik niteliğini etkileyen faktör¬ 
lerden sayılmaz. 

Tarım kesiminde çalışanlardan kimlerin işçi sayıla¬ 
cağı, yukarda belirtilmiş bulunan sebepler yüzünden tatbikatta 
farklılık yaratmaktadır. Tarım kesiminde çalışmak ile tarım iş¬ 
çisi olmak aslında ayrı ve farklı iki oluştur. Her tarım işçisi, 
tarım kesiminde çalışan bir kimsedir, ancak her tarım kesiminde 
çalışan, muhakkak tarım işçisi değildir, ülkemizde toprakla uğra¬ 
şan insanların, ijzerinde çalıştıkları toprağın maliki ile olan 
sosyal - iktisadı - hukuki ilişkileri muhakkak bir "işçi-işveren" 
ilişkisi delildir. Çeşitli biçimlerde gelişmiş olan ve bir örf 
ve adet olarak gelişen bu çalışma biçimleri esas itibariyle üç 
ayrı gurupta toplanmaktadır. 

1“ Gündelikçilik = İşçi (Tarım İşçisi) 
2- Kiracılık 
3- Ortakçılık 

Bu uygulamanın incelikleri, tarım işçisinin tanımı 
bakımından ikinci derecede önem taşımaktadır. Asıl olaı bu Uç gurup 
çalışmalardan hangilerinin tarım işçisi sayılacağı konusudur. Bu 
üç gurupdan sadece Gündelikçilik, tarım işçiliği ile eş anlamlıdır. 
Kiracılar ve Ortakçılar, sosyal ve ekonomik anlamda olduğu kadar 
hukuki anlamda da "tarım işçisi" değildirler. Tarıra işçisi sayı¬ 
lan gündelikçilerl hiç bir şekildş toprak sahibi olmayıp, sadece 
bir ücret karşılığında işverene tabi olarak bir iş yapmayı taah¬ 
hüt etmektedirler. 

Gündelikçi olarak adlandırılan ve tarım işçisi sayı¬ 
lanlar da, çalıştıkları süre bakımından iki alt guruba ayrılmak* 
tadırlar. 1) Daimi işçiler, 2) Geçici işçiler. Bunlardan daimi 
işçiler, genellikle toprağı olmayan kimselerdir. Bunlardan bir 
kısmı da, yılın belirli aylarında iş bulmakta» diğer devrelerde 
issiz kalmaktadır. 

Ülkemizde uygulanan tarımcılık, çalışanlara devamlı 
iş sağlayamadığı için, tarım işçiliğinin büyük bir çoğunluğunun 
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"geçici" olmasını zorunlu kılar. Bu zorunluluk, tarım iç gücünün, çe¬ 
şitli tarım kollarında ve tarım sanayiinde devamlı hareketlilik halin¬ 
de olması sonucunu doğurmuştur. Daimi ve çeciçi tarım, işçiliği-ayırıoıı, 
iş hukukunda işçi ile işveren arasındaki münasebetlere uygulanacak ku¬ 
rallar bıkınımdan önem taşımaktadır. İş kanunu tasarısında üçlü bir 
ayırım yapılmak suretiyle - Mevsimlik ve geçici işlerde çalışan işçiler, 
bu kanunun tatbiki bakımından guruplara ayrılmıştır, ^ncak bu ayırımda 
kullanılan ölçü nisbidir. Asıl olan, işin bütün bir yıl sürmesi değil¬ 
dir. Belli bir sürenin aşılmasından sonra, iş süreklilik unsuru kazan¬ 
malıdır. Nitekim yürürlükteki iş kanunları böyle hareket ederek bu sü¬ 
reyi 30 gün ile sınırlandırmıştır. Tarım işlerinde de mevsimlik işler 
dışındaki işlerin sürekli iş olarak kabulü gerekmektedir. Bunun için 
de bütün bir yıl esası yerine, belli bir süreden fazla devam eden işle¬ 
rin sürekli olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. 

2 - TARIM İŞVERENİ; 

Genel anlamda işverenin tanımı_konusunda yürürlükteki kanunlarda 
büyük farklılıklar görülmemektedir. İş kanunu işçi tanımını yaparak, 
bu işçiyi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye "işveren" denileceğini 
tesbit etmiştir. Aynı şekilde Sosyal Sigortalar Kanunu da, sigorta kap¬ 
samına girenleri çalıştıran gerçek veya tüzel kişilerin "işveren" olduk¬ 
larım belirtmiştir. 

Sendikalar kanununda da, işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara 
üye olmak hakkına sahip kimseleri çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler, 
bu kanun bakımından "işveren" olarak tanımlanmıştır. Görüleceği üzere, 
bir iş bağıtında çalıştıran tarafı teşkil eden gerçek ve tizel kişiler 
"işveren" sayılmaktadır. 

Tarım İş Kanunu tasarısında, yukarıda anılan yasalara paralellik 
sağlanması bakımından, kanunda tadat edilen tarım ve orman işlerinden 
her hangi birinde işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişilere "işvereni 
denilmiş ve işyerinde, işveren adına hareket eden, İşin ve işyerinin 
yönetiminde görev alan kimselere de işveren vekili denileceği belirtil¬ 
miştir. Tarım iş kanunu tasarısında yer alan bu tarif, kamu kesiminde 
tarımsal faaliyet gösteren işverenler bakımından yeterli görülmekle bir¬ 
likte, özel sektörde tarım faaliyeti gösteren toprak sahipleri bakımın¬ 
dan uygulamayı bütün yönleri ile kapsamaktan uzaktır. D.P.T. Köy envan¬ 
ter etüdleri ve D.İ.E. tesbitlerine göre, tarım kesiminde 12 5* 817 çift¬ 
çi ailesi bulunmakta ve bu ailelere ortalama olarak 37,^ veya 7159 dö¬ 
nüm toprak düşmektedir. Çiftçi ailelerinden,yeterli toprağı bulunanla¬ 
rın faaliyetlerinde devamlı işveren sıfatı taşımaları mümkün ise de, 
yeterince toprağı bulunmayan bu sebeple mevsimlere ve tarımsal ürün çe¬ 
şitlerine göre, bir devrede ortakçı, bir devrede toprak sabibi çiftçi, 
bir devrede de gündelikçi işçi durumunda bulunanlar bugünkü uygulamada 
görülmektedir. Sahibi bulunduğu küçük toprağını işleyen ve bu esnada 
toprağında çalıştırdığı gündelikçiye nazaran işveren sıfatında bulunan¬ 
lardan bir kısmı, boş kaldığı devrede ekonomik zorunluluk sebebiyle, 
büyük toprak sahiplerine ait veya devlet eli ile yürütülen tarım işyer¬ 
lerinde gündelikçi olarak çalışmakta ve bu devrede tarım işçisi sıfatı¬ 
nı taşımaktadırlar. Böylece tarımla uğraşanlardan bir kısmı, senenin 
bir mevsiminde tarım işvemi, bir mevsiminde tarım işçisi olmaktadırlar. 
Bu hal, tarım iş kanununun uygulanmasında güçlükler yaratacaktır. Bu- 
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nun yanısıra, genellikle bSgi ve raal£ güçleri yeterli olmayan tarım iş¬ 
verenlerine kanuni vecibeler yüklenmek suretiyle, hem kanunun tatbik 
imkanı yok edilmiş olacak, hem de üretimdeki gelişme engellenmiş bulu¬ 
nacaktır. Bu itibarla, çıkarılacak tarım iş kanununda, devamlı tarım 
işvereni niteliğinde bulunanlar ile, muayyen devrelerde işveren duru¬ 
munda olanlar arasında bir ayırım yapılması ve ikinci gurupta bulunan¬ 
lar lehine uygulamayı kolaylaştırıcı tedbirler getirilmesi gerekli gö<- 
rlilmektedir, 

3 - •JMEî.îSt:- 
Tarım İş Kanun tasarısında, kanunun uygulama amacını açıklığa 

kavuşturmak amacı ile "tarım işleri" nin neler olduğu ayrı ayrı sayıl¬ 
mıştır. Kanun tarım işinin madde madde tadadı egasım benimsemiştir. 
Bunun yanısıra, sayılan işler dışında kalan ve tarım işi niteliğinde 
bulunan işlere de bu kanunun tatbikini sağlamak amacıyla, Bakanlar Ku¬ 
rulunun çıkaracağı kararnamelerle, kanunda sayılmayan tarımla ilgili 
işlere teşmil imkanını tanımıştır. 

Bilindiği gibi, işkolları yönetmeliğinde, 1 numaralı sırada ta¬ 
rım ve hayvan yetiştirme, ormancılık ve tomrukçuluk işleri yer almış 
ve bununla ilgilendirilen 2 numaralı sırada da avcılık ve av hayvanla¬ 
rının üretilmesi, balıkçılık, süngercilik şair deniz ürünlerinin çıka¬ 
rılması işleri sayılmıştır. Tomrukçuluğun yanına, orman içi temizleme, 
tomruk kesimi, temizlenmesi, taşınması, istiflenmesi ve koruma işleri 
eklenmektedir. 

Bu hale göre, tarım iş kanun tasarasında sayılan işler, işkplla- 
rı yönetmeliğinde belirtilenlerden kapsam bakımından daha geniş tutul¬ 
muştur. Bu hal, tarım işçilerinin teşkilâtlanmalarında, bağlı buluna¬ 
cakları sendika bakımından güçlükler doğurabilecek niteliktedir. Uygu¬ 
lamadaki çelişkilerin giderilmesi ve tarım iş kanununun tatbikinde is¬ 
tikrar sağlanabilmesi için, işkolları yönetmeliğinin yenicen düzenlen¬ 
mesi cihetine gidilmesi ve tarım işkoluna girecek işler tadat edilirken, 
kanun tasarısındaki duruma paralellik sağlanmalıdır. 

II - TARIM İSÇİLERİNİN ÜCRETİ: 

1) Uevcud Durum 

Ülkemizde sanayi' kesiminde çalışan sigortalı bir işçinin aldığı 
ücretle, tarım işçisinin ücreti arasında önemli bir fark mevcuddur. 
Üretilen malın değeri, üretim için gerekli teknoloji, istihdam seviyesi, 
iş süresi ve mevsimi gibi sebepler bu farklılığı yaratmaktadır. 1969 
istatistiklerine nazaran tarım dışı kesimlerde çalışan bir işçinin gün¬ 
lük ortalama ücreti 32,13 TL. iken, tarımsal faaliyetlerin yoğun oldu¬ 
ğu aylarda dahi tarım işçisinin günlük kazancı ortalama 12.- T1', dola¬ 
yındadır. Yukarıda belirtilen ücreti etkileyen faktörlerin yanı sıra, 
çalışanların örgütlenebilmeleri de ücret artışlarında sebep teşkil et¬ 
mektedir. İşçinin örgütlenmesi sonucunda, toplu sözleşme düzeyine gi¬ 
rilmesiyle, ortalama olarak $5,51 oranında ücretler artmıştır. Bu hale 
göre, toplu iş sözleşmesi ücret tesbitinde önemli rol oynamakta ve 
bunun sonucu olarak, örgütlenme imkânından tam yararlanamayan tarım 
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kesiminde çalışanların ücretleri, diğer kesimlerde çalışanlara nazaran 
düşüklük arzetmekte böylece,işçi gurupları arasında ikili bir yapı or¬ 
taya çıkmaktadır. Ûrgütleşme güçlüğünün yanı sıra, istihdam şekilleri¬ 
nin özelliği sebebi ile tarım kesiminde ücretler düşük ve istikrarsız 
bir görünüş arzetmektedir. Tarım sektöründe ücreti tayin eden faktör, 
zirai faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde emek arzı ve talebidir. 

Emek arzının yetersiz olduğu bölgelerde işçi ücretlerinin yüksel¬ 
diği, aksi haldeAücretin düştüğü görülmektedir. Ücreti tayin eden di¬ 
ğer faktör, Zirai istihsal miktarı ile elde edilen kazançtır. Bunların 
yanı sıra, iş türü, işgücünün vasıf seviyesi, çalışma süresi, işçi üc¬ 
retlerinin oluşumuna tesir etmektedir. 

Avrıca, işçi ile işveren arasında iş gücünü temin eden elçiler, 
(aracılar, dayı başları) ücretlerin tayinine etkili olmakta ve işçilik¬ 
le alakası bulunmayan bu elçiler, tarım işçilerinin müstahak oldukları 
ücretin bir bölümünü almaktadırlar. 

Turım kes’minde çalışanların ücretleri kendi bünyesi içinde dahi 
istikrar arzetmemektedir. Sürekli işçilerin ücretleri, geçici işçi üc¬ 
retlerine nazaran her devrede yüksektir. Yine kamu kesiminde çalışan 
tarım işçilerinin ücretleri, özel kesimlerden fazladır. Bu noktada 
örgütlenme özgürlüğünün etkisi görülmektedir. Daha ziyade sendikalaş¬ 
ma imkanı kamu kesiminde çalışan tarım işçileri için mümkün olmakta ve 
toplu sözleşmelerle sağlanan ücretler sözleşmesiz işçilere nazaran mut¬ 
lak surette fazlalık göstermektedir. 

Netice olarak; T-^rım kesiminde çalışanların kamu veya özel işlet¬ 
melerde çalışmaları, iş türünü ve üretilen malın farklı değerde olması, 
bölgelerin değişikliğini, istihdam oranı ve çalışanlarm^örgütlenebilme 
olanağı, tarım işçisinin ücretinin fazlalığı sonucunu doğurmaktadır. 

2) Asgari ücret: 

Tarım işçisinin gsğarı ücreti ilk defa 1957 yılında tesbit edil¬ 
miştir. Buna göre, sosyal yardım allayan tarım işçilerinin ücreti 7 
TL. olarakAtesbit edilmiştir. Asgari .ücret düşüklüğüne rağmen işveren¬ 
ler, asgarî ücretleri, daha fazla ödeme yapılmaması gereken bir seviye- 
olarak almışlar ve işçilere daha düşük ücret ödemişlerdir. Bu sebeple 
bazı bölgelerde resmi yetkililer, meslek teşekkülleri temsilcileri ile 
zaman ücreti tesbitine giderek daha alt seviyede ücret ayarlamalarında 
bulunmuşlardır. 

A 

1962 yılında yeniden tarım işçileri için asgari ücret tesbit edil^ 
miştir. Buna göre, sosyal yardım almayan tarım işçileri günde 8.25 TL, 
alacaklardır. Dikkat edilirse, ilk ve ikinci tesbit arasında 5 yıl 
vardır. Bu besyıllık dönem içinde 1.25 TL.lık ücret artışı öngörülmüş¬ 
tür. 

1963 ve 196^ Yıllarında asgarî ücretlere yeni şekil verildiğin¬ 
de, iller itibariyle farklı biç tesbit yoluna gidilmiştir, 
yıllarında tesbit edilen asgari ücretler, 1962 yılındaki asgari ücret¬ 
lerden önemli ölçüde farklı olmamıştır. Sadece 1 liralık bir fark ge¬ 
tirilmiştir. 
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A 1967 Yılında? 3008 sayılı kanuna dayalı olacak tesblt edilen as¬ 
gari ücretlere göre, tarım isçilerine ödenecek asgari ücret* 10,50 TL. 
dır. Bu rakam dikkate alınarak 1962 ve 1957 yılındaki asgari ücretler kar¬ 
şılaştırıldığında, asgari ücretlere folluk nisbetinde bir artış kaydedil¬ 
diği görülür. 

Bilindiği gibi son asgari ücret tesbiti 1969 yılında ve 931Asa- 
yılı îş Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca teşekkül ettirilen "Asgarî 
Ücret Tesbit Komisyonu" nca tesbit edilmiştir. Buna göre, asgari ücret¬ 
ler 6 bölgede 15.50 KL. ile 19-50 TL. arasında olacaktır. Asgari ücret 
kararma gör^, bu ücret miktarları bütün işkolları için geçerlidir. Baş¬ 
ka bir ifade ile, tarım işkolunda da ödenecek asgari ücretler bölgelere 
göre 15.50 - 19.50 TL. den aşağı olamaz. Bununla beraber, kamu kesiminin 
bir kısmında dahil olmak yzere, asgari ücretlerin uygulandığını iddia et¬ 
mek güçtür. A-?cak, asgari ücret tarım işçisi için hayatı £ir önem taşı¬ 
maktadır. Bu itibarla, uygulamada tarım işçilerinin asgari ücret seviye¬ 
sinin altında çalıştırıldıklarını^görmek, asgari ücret kararının tatbiki 
zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Adil ve gerçekçi bir asgari ücretin tat¬ 
biki, yurttaşlara tanınan "yoksulluktan kurtulma özgürlüğü" nün uygulan- 
masıAanlammı taşıyacağı münakaşasız kabul edilen bir görüştür. Bu şebep- 
le, adil ve gerçekçi olmak için tarım kesimine mahsus ayrı bir asgari 
ücret miktarının tespiti uygun görülmüştür. 

3) T^rım iş Kanunu Tasarısındaki durum: 

Yukarıda izah olunan sebepler ve bp sebeplerin zorunlu kıldığı 
sonuçlar bütün çıplaklığı ile ortada bulunmasına rağmen tasarıda, tarım 
kesiminde uygulanacak asgari ücçet farklı bir şekilde düzenlenmiştir. 
Tasarı, tarım işçilerinin asgari ücretlerinin II Tarım Kurullarınca tes¬ 
biti ni öngörmüştür. B-'lbuki önceden de belirtildiği gibi asgari ücretin 
tesbitinde mesnet olan 931 sayılı yasanın 33 ncü maddesinde "hizmet akdi 
ile çalışan her türly işçi" bahiş konusu edilmiştir. Buna göre,Aİş Ka¬ 
nunu uyarınca, asgari ücret tesbit komisyonunca belirlenen asgari ücret 
kararından, iş kanunu kapsamı dışında kalan işçiler dettereddütsüz yarar¬ 
lanacaktır. Örtada böyle kanuni bir zorunluluk mevcud iken, tarım işçi¬ 
leri için ayrı ve yeni organların teşkili doğru olmaz. 

eer taraftan 9AMayıs 1969 gün ve 1319^ sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan "Tarımda Asgarî Ücret usulleri" hakkmdaki 99 sayılı uluslar¬ 
arası çalışma sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 1168 
sayılı kanun, 931 sayılı yasanın 33 ncüAmaddesine dayanarak çıkartılmış¬ 
tır. Böylece, tarım kesiminde de asgari ücretlerin uygulanacağı kesin¬ 
likle teyidedilmiştir. 

Türk iş hukukumuzda, asgari ücretlerin merkezi bir organca tes¬ 
biti benimsenmiştir. Tarım Iş Kanunu ile ücretin tayinini İl Çalışma 
Kurullarına bırakmak, insanca yaşama haysiyetine uygun ücret tesbitinde 
keyfi ve indi düşüncelere öncelik tanımakAanlamını taşıyacaktır. Aslın¬ 
da kanun tasarısında, önerilen bu usylün adil olmadığı zımnen kabul edil¬ 
miş ve İl Çalışma Kurullarının asgari ücret kararlarının kesin olamayaca¬ 
ğa, itirazların 931 sayılı kanunun 33 ncü maddesi uyarınca kurulan "Asga¬ 
ri Ücret Tesbit Komisyonu" tarafından niljaî karara bağlanacağı belirtil¬ 
miştir. Ülkemizde geçerli bulunan asgari ücret kararı mevcud iken 
Tarım Çalışma Kurullarının tesbit ettiği miktara itirazların vaki olacağı 
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muhakkaktır. Bu durumda mesele, İş kolları arasında fark gözetmeksizin 
her çalışana verilecek ücreti tesbit eden komisyon tarafından karara bağ¬ 
lanacağına göre, araya İl Çalışma Kurullarını sokmaya çalışmak pratik bir 
yarar sağlayamayacaktır. Çünkü, itiraz mutlaktır ve itirazı halletmeye 
yetkili kılınmış makam, fiiliyatta yine 931 sayılı yasanın 33 ncü madde¬ 
sine göre teşekkül olunan Asgari Ücret Tesbit Komisyonu olacaktır. 

Bütün bu açıklamalar sonucunda varılacak sonuç şudur; Bu kanun¬ 
da tarım işçileriAiçin ayrı bir asgari ücret tesbitine y^r verirken, 
bunun aynı merkezi organ tarafından tespiti uygun olur. 

Tarım işçisinin ücreti konusunun diğer bölümünü teşkil eden üc¬ 
retin ödenme süresi, nev’ı, çalışılmayan günler için ücret gibi konular¬ 
da tasarıdaki hükümlerin eleştirilmesi yararlı görülmüştür. 

Tarım İş Kanunu tasarısının b ycü maddesinin (b) bendinde, tarım 
işçilerine iş edimleri karşılığının aynı veya nakdi olarak ödenmesi öngö¬ 
rülmektedir. Halbuki, senelerden beri tarım işçileri aynı ücret karşılı¬ 
ğında çalışmanın ızdırabmı taşımaktadırlar. Bu günkü düzende tarım iş¬ 
çileri aynı yardım şekli altında karın tokluğuna çalıştırılmaktadırlar. 
Bu sebeple komisyonumuzca, ücretin tamamının nakdi olarak ödenmesi, eri¬ 
şilmesi gereken bir amaç olarak kabul edilmiştir. Ancak zaruri hallerde 
ücretin bir kısmının ayni olgrak ta ödenebileceği kabul edilmiştir. Bu 
durumda, ücret içersinde aynı olarak yapılan ödemenin azami miktarının 
belirli bir % de nispet olarak tespit edilmesi uygun görülmüştür. 

Ayrıca, tasarının 21 nci maddesindeki düzenlemeye göre, zorlayı¬ 
cı sebeplerle çalışılamayan günler için işçilere ödenecek ücretin tl Ta¬ 
rım Çalışma Kurullarına bırakılmasını kabul etmek imkansızdır. Zira, 
yurdumuzdaki hava şartları gözönünde tutulyrsa bu ihtimalin sık sık ger¬ 
çekleşme oranı çok fazladır. Bu sebeple, adil bir süre olarak 7 £şgünü- 
nün kabulü ve bu süre içinde işçiye yarım ücretinin ödeneceğinin amir 
hüküm olarak şevki yararlıdır. 

Son olarak, işçinin ücreti 'le yakından ilgili bulunan ve bir 
anlamda birikmiş ücret, munzam ücret olarak vasıflandırılan kıdem tazmi¬ 
natı mliessesesine temas etmek gerekli görülmüştür. Tarım İş Kanunu ta- 
zarısmda kıdem tazminatı müessesesine yer verilmemiştir. Kıdem tazmina¬ 
tının tarım sektörünün özelliklerine uymadığı, bunun ödeme gücü düşük 
olan tarım işvereninin durumunu daha da kötüleştireceği ve bunun ürün 
fiyatlarına inikas edeceği gerekçe olarak ileri sürülmüştür. Ancak, sos¬ 
yal siyaset esas alınacak olursa, ileri sürülen bu gerekçeler* kıdem taz¬ 
minatı müessesesine yer verilmemesinden doğacak sakıncaları mazur göstere- 
miyecektir. Bu itibarla, Türk iş hukukunda kökleşmiş bir müessese olan 
ve işçinin birikmiş emeğinin karşılığı, ücret kavramı içinde yer alan ek 
ücret mahiyetindeki kıdem tazminatının devamlı çalışan tarım işçilerine 
de uygulanması düşünülmelidir. Faldı ki, kıdem tazminatı işçinin işye¬ 
rine ve işine bağlanmasına vesile olacaktır. Ayrıca, kıdem tazminatı 
hem işçinin keyfi olarak işten çıkarılmasına engel olmaktg, hem de yıl¬ 
larca sadakatle çalışıp işverene kar sallamış işçinin müiafatlandırılma- 
sını sağlamaktadır. Neticeten, çalışma hayatında istikrarı sağlayıcı 
bir müessesedir. 

Bu kadar yararlı bir müessesenin tarım işçileri için kabul edil¬ 
memesi münakaşa edilmesi gereken bir husustur. Bu sebeple, tasarıda kı¬ 
dem tazminatının tarım sektörünün özellikleri gözönünde tutularak yer 
alması faydalı görülmektedir. 
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m - XARiMJSBSMNiaLijs.gl. sağuSi 3b j.şsi&mi£t 
MESELELERİ 

~JJ ~ - ■ V • nüT 

1- Genel durum /.TM i. .,/. 4; ı, ■' :r>' ^ 
Tarım kesimi, iççi sağlığı ve işgüvenliğ} bakımından çok değişik 

durumlar arzeden bir faaliyet koludur, işlerin büyük bir kısmının açık 
havada yapılması, çalışanlara tabiat "şartları ile daima karşı karşıya 
bırakmaktadır. 

Büyük ölçüde kara ikliminin hakim olduğu memleketimizde, tarım 
işçileri uzun şüren yaz aylarında güneşe ve sıcaklığa, kış aylarında da 
soğuğa ve rüzgara, kar ve yağmur gibi yağışlara ftıaru* bul unraakt ad ırlat*. 
Tabiat şartlarından tamamen korunmak mümkün olmamakla beraber kısmen ko¬ 
runmak için yaz aylarında geniş hasır şapka, açık ve ince elbiseler, kış 
aylarında su geçirmeyen deri v.s. den yapılmış elbise, ceket, palto vs 
çizme gibi giyim eşyalarının işçilere verilmesi gerekli bulunmaktadır. 

Sulu ziraatin yapıldığı işlerde ve sulama işlerinde çalışanların 
yaz aylarında da rutubetten ve ıslaklıktan korunmaları için ayrıca luzum- 
lu teçhizatın verilmesi gerekmektedir. 

Bitki ve ağaçladı ilaçlayanlarla zirai mir adele işlerinde çalı¬ 
şanların zehirli ve zaNrlı ilaçların tahribinden korunmaları için gerek¬ 
li tedbirlerin allnmadi ve bu konularda eğitilmeleri icab etmektedir. 

A -Ayrıca bu zehirli maddelerin devamlı dlarak tahrip vs tehlikesi¬ 
ne maruz bulunanların, günde 8 Saatten daha az çalışması icab edip etme¬ 
diğinin tesbit edilmesi ve çıkartılacak Tarım îş Kanunu ile İsçi Sa&ığı 
ve İş Güvenliği Tüzüğünde bu hususa yer verilmesi gerekmektedir. 

-Kapalı yerlerde yapılan hayvan bakımı işlerinde çalışanların, 
sağlığa zararlı ve pis kokulu maddelerden doğacak mahzunlara karşı korun¬ 
maları için gerekli havalandırma tertibatının yapılması ve bu işler için 
daha çok sayıda kısa süreli de olsa ara dinlenmesi verilmesi zorunlu bu¬ 
lunmaktadır. 

-Bu hususların teferruatlı bir şekilde Tarım İş Kanununda yer aH- 
marsı mümkün olmadığından, İş Kanunu hükümlerine paralel olarak "İş Müddet¬ 
leri", "Fazla Saatlerle Çalışma" ve '‘Günde Ancak 8 Saat ve Daha Az Çalışıl 
ması dereken İşler" fiakkmdaki Tüzüklerin tanzim ettiği konuların tarım 
sektörünün özellikleri göz önünde tutularak tek bir tüzük halinde hazır¬ 
lanması faydalı hatta gerekli bulunmaktadır, (x) 

İşçi Sağlığı ile ilgili bir di?er husus, tarım sektöründeki faz¬ 
la saatlerle çalışma konusudur. Mevcud örf ve adetlere göre5 tarım işçi¬ 
leri güneşin doğması ile işe başlamakta ve batmasıyla işi terk etmektedir. 

(x) Sağlık ve Güvenlik Şartları hakkında tüzük: Ağır ve Tehlikeli işler, 
ivadınlarm çalıştırılması, Sağlık Malzemesi. 
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Bu süre yaz aylarında O1!- veya 05 de başlayarak saat 19, hatta 20 ye kadar 
devam etmekte ve böylece günlük çalışma süresi 15-16 saate kadar yüksel¬ 
mektedir . 

Pamuk toplama veya hasat işleri gibi kısa süre içinde yapılması 
gereken işlerde, işçiler günde 15 saatin üstünde çalıştırıldıklarından 
çok fazla yorulmakta ^ buna kötü beslenme şartları da eklenince çeşitli 
hastalıklara tutulmakta, kansız ve mukavemetsiz bir duruma düşmektedir¬ 
ler. 

Tarım işinde günde 10 saat çalışma normal bulunmakta ise de faz¬ 
la saatlerle çalışma konusunda bir limit konulması da gerekli bulunmakta¬ 
dır. Hem günlük fazla saatlerle çalışma süresinin, hem de sürekli işler¬ 
de bir yıl içinde fazla saatlerle çalışılabilecek gün sayısının tahdit 
edilmesi ve bir limit konulması, işin tanzimi bakımından elzem olduğu ka¬ 
dar işçilerin sağlığını korumak bakımından da zaruri bulunmaktadır, 

İşçilerin çalıştıkları yer kadar yatıp kalktıkları, yemek yedik¬ 
leri ve istirahat ettikleri yerlerin de işçi sağlığı bakımından gerekli ~ 
şartları haiz olmaları icabetmektedir. İşyerlerinin müştemilatından sayı¬ 
lan yerlerde devamlı olarak yatıp kalkan işçilerin aynı yerlerde veya ya¬ 
kın yerlerdeki hayvanlardan gelecek bulaşıcı hastalıklara karşı korunma¬ 
ları için gereken tedbirlerin alınması lazımdır. 

Çukurova'da pamuk ziraatinde görüldüğü üzere yaz aylarında, çok 
sayıda kadm-erkek işçinin bir arada çalıştığı mevsimlik işlerde işçile¬ 
rin iş mevsimi boyunca tarlalarda yatıp kalkmakta oldukları gözönünde tu¬ 
tularak bunlardan aile fertleri durumunda olanlar dışındakilerin cinsi¬ 
yetlerine göre ayrı ayrı yerlerde yatıp kalkmalarının sağlanması memleke¬ 
timizin sosyal yapısı bakımından elzem bulunmaktadır. 

2- Gocuk İsçiler: 

Tarımda çalışmaya başlama yaşı, sanayi sektörüne nazaran daha 
erken olmakta ve genellikle ilkokul çağındaki çocuklar her türlü tarım 
işinde çalıştırılmaktadırlar. Bünyeleri itibariyle ve gelecek nesille¬ 
rin normal olarak yetişmesi için kadın ve çocuk işçilerin özel^bir dik¬ 
katle korunmaları gerekmektedir. Milletlerarası Çalışma Teşkilatı tarım 
sektöründe de kadın ve çocukların korunmaları hakkında sözleşmeler akdet¬ 
miş ve bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bu durumları gözönünde bulunduran 
bazı devletler, kgdm işçilerin ve çocukların korunmaları için azami dik¬ 
kati göstererek bazı özel kanun ve tüzükler çıkartmış veya gmel iş mev¬ 
zuatı içinde bunlar için ayrı koruyucu hükümler vazetmişlerdir. 

Kanunun derinliklerine inildiği takdirde, iş mevzuatının çıkar¬ 
tılmasının esas sebebinin bu işçileri koruma gayesine dayandığı anlaşıl¬ 
maktadır. 

Bizde tarım işleri esasen sosyal mevzuatın dışında bırakıldığın¬ 
dan bu sektörde çalışan kadın ve çocuk işçiler de kanun hikayesinden mah¬ 
rum bulunmaktadırlar. Gerek Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 110 sa¬ 
yılı sözleşmesiyle ve gerekse ileri ülkelerdeki iş mevzuatında, 1b yaşın¬ 
dan küçük çocukların ancak okul saatleri dışında çalıştırılmaları ve bu 
çalışmalarının da okula gitmeye mani olmayacak şekilde ayarlanması öngö¬ 
rülmüştür. Bazı ülkelerde de lb- yasından küçük çocukların çalıştırılma¬ 
ları tamamen yasaklanmıştır. 
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Bizde halkın ve çalışanların Sağlığının korunması bakımından 
çıkartılmış bulunan ve halen de yürürlükte olan 1593 sayılı Umumi Bifzis- 
sıhha Kanunupun 173* maddesinde; 12 yaşından aşağı bütün çocukların fab¬ 
rika ve imalathane gibi türlü sanat müesseseleriyle maden işlerinde amele 
ve çırak olarak istihdamı memnudur. 12 ile 16 arasında bulunan kız ve 
erkek çocuklar günde 8 saatten fazla çalıştırılamaz. 17^. maddesinde de 
"12 yaşı ile 16 yaşı arasında bulunan çocukların saat 20,00 den sçnra 
gece çalışmaları memnudur" hükümleri, yer almaktadır. Kaıen rner’ı bulu¬ 
nan ve bütün sektörler için carı olan Umumi Hıfzıssıhha Kanununun yukarı¬ 
da belirtilen maddelerinden açıkça anlaşılacağı üzere Türkiye'de, fabri¬ 
ka imalathane gibi türlü sanat müesseseleriyle maden işleri dışındaki 
bütün işlerde çalışabilmek için bir başlangıç yaşı tesbit edilmemiş ve 
bir tahdit konulmamıştır. Gerek bir kanuni tahdidin bulunmaması ve ge¬ 
rekse tarım işlerinin mahiyeti itibariyle yaz aylarında daha fazla çalış¬ 
mayı icab ettirmesi ve memleketimizde tarım işlerinin genellikle aile ek6- 
nomisi mahiyetinde oluşu, çocukların çok küçük yaştan itibaren bu sektör¬ 
de çalışmalarını ve çalıştırılmalarını teşvik etmiştir. 

a 

7-12 Yaşları kanunen mecburi olarak kabul edilen ilk öğretim 
yaşı olmasına rağmen köylerde bu mecburiyetin tam olarak uygulanmasında¬ 
ki zorluklar ve çocukların daha ucuz bir işgücü olmaları dolayısiyle bir 
kısım çocuklar sadece okulların kapalı olduğu yaz aylarında değil devam¬ 
lı olarak çalıştırılmaktadırlar. . 

Yukarıda belirtilen Umumî Hıfzıssıhha Kanununa göre 12-16 yaş 
arasındaki çocukların günde 8 saatten fazla çalıştırılmaları yasaklanmış 
olduğu halde bilhassa tarım sektöründe bu çocuklar da günde 15 saat ka¬ 
dar çalıştırılmaktadırlar. 

Yukarıda bahis konusu edilen hususlar gözönüne alınarak tarım 
sektöründe çalışan çocuk ve genç işçilerin çalışma şartlarının dikkatle 
ele alınması ve getirilecek Kanunla bunların gerektiği şekilde himaye 
altına alınmaları bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

3- Kadın isçiler: 

Kadınların çalışması da çocukların çalıştırılmaları gibi sanayi¬ 
leşme hareketi ile başlamış ve uzun yıllar çok kötü çalıştırma şartları 
ile devam eden istismarlara son vermek için önce İngiltere, Fransa ve 
Almanya’da koruyucu tedbirler alınmaya başlanmıştır. Kadınların gerek 
bünye yapılarının erkeklere nazaran daha az kuvvetli olması ve gerekse 
anne ve ev kadını olmaları sebebiyle erkeklere nazaran daha elverişli 
şartlarla ve daha hafif işlerde çalıştırılmaları gerekmektedir. 

Kadın işçil~r, kazanç gayesiyle çalıştıkları günlük iş süresi¬ 
nin dışında evlerinin günlük işlerini de görmek mecburiyetinde oldukla¬ 
rından bunların çalışma sürelerini ve zamanlarını özel olarak tanzim 
etmek mecburiyeti doğmuştur. 

Türkiyede tarıaı iş kolunda çalışanların $50 den fazlasını kadın¬ 
ların teşkil etmesi, bu sektörde kadınların önemini ortaya koymaktadır. 
Ancak bu rakkam hizmet akdine dayanarak çalışan kadın işçileri göstermek¬ 
ten çok uzak bulunmaktadır. Nitekim 1960 istatistiklerine göre tarım ke¬ 
siminde ücretle çalışan 651*800 ücretlidep ancak 93*2^1 inin kadın oldu¬ 
ğu tesbit edilmiştir. Kadm işçiler daimi işlerden çok mevsimlik re 



- 9^ -

geçici işlerde çalışmaktadır. Çukurova ve Eğede mevsimlik işlerde ücret¬ 
le çalışanların büyük kısmını kadın işçiler teşkil etmektedir. 

Kadın işçiler erkek işçilerle aynı şartlar altında çalışmakta 
ve hatta yukarıda belirtilen kendj ev hizmetlerini de yürütmek mecburi¬ 
yetlerinden dolayı daha ağır şartlarla çalıştıkları meydana çıkmaktadır. 
Kadın işçilerin genellikle gece çalıştırılmalarının yasaklanması ve an¬ 
cak mahdut işlerde ve zaruri hallere münhasır olmak üzere gece çalıştırı- 
labilmeleri, ayrıca gebe ve emzikli kşdınlarm belli sürelerle çalıştı¬ 
rılmalarının yasaklanması gibi diğer Iş Kanunlarında bulunan hükümlerin 
Tarım İş Kanununda da .yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Tarım sektöründe salıkla ilgili bir ana sorun da5 şehir ve kasa¬ 
balardan çok uzaklarda bulunan tarla ve bahçelerde vuku bulan iş kazala¬ 
rı, yılan ve zehirli böcek sokmaları gibi vak’alarda kısa zamanda gerekli 
tıbbı tedbirlerin alınmaması sebebiyle ölüm hadiselerinin ortaya çıkması¬ 
dır. Bir yerinin kesilmesi halinde hasta, saatlerce uzakta bulunan şehir, 
veya kasabadaki doktor veya sağlık tesisine getirilinceye kadar fazla 
kan kaybından vefat etmektedir. Keza yılan ve zehirli böoak sokmasında 
da aynı durumla karşılaşılmaktadır. 

Bu bakımdan Tarım tş Kanununda veya bu Kanuna dayanılarak çıkar¬ 
tılacak olan Tarım Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş uüvenliği Tüzüğünde, 
belli bir sayının üstünde işçi çalıştırılan işyerlerinde ilk sağlık yar¬ 
dımı kurslarının açılması ve byrslarda anılan kurslardan yetişmiş eleman 
bulundurulması hakkında mecburi hükümler konulması gerekmektedir. 

Sınaî ve Ticarî işyerleri genellikle büyük şehirlerde ve bu şe¬ 
hirlerin civarında bulunduğundan bu işyerlerinde doktor ve yardımcı sağ¬ 
lık personeli bulundurulmasından kat’ı bir zorunluluk bulunmamakta, her 
hangi bir hadisede şehirdçki veya civardaki doktor ve sağlık tesislerin¬ 
den derhal faydalanma imkanı bulunmaktadır. 

Tan® işyerleri genellikle şehirlerdençok uzaklarda olduğundan 
böyle bir imkanın bulunmaması sebebiyle belli bir sayıdan fazla işçi ça¬ 
lıştırılan işyerlerinde doktor bulundurma veya bir birine yakın işyerle¬ 
rinin birlikte tek bir doktor bulundurma mecburiyetinin konulması gerek¬ 
li görülmektedir. 

Mevsimlik ve geçici tarım işlerinde işçiler genellikle yakın 
veya civar bölgelerden büyük gruplar halinde ya açık kamyonlarla veya 
traktörlere eklenmiş traylerlerle işyerlerine getirilip götürülmekte ve 
Trafik Kanunu ve Tüzüğüne aykırı olan bu nakil işlerinde, sık sık büyük 
can kayıplarıyla neticelenen trafik kazaları olmaktadır. H*r nekadar 
konu, Karayolları Trafijç Kanunu hükümlerini ilgilendirmekte ise de daha 
çok tarım işçilerinin maruz kaldığı bu tehlikeyi önleyici tedbirlerin 
pekleştirilmesi bakımından, İşgüvenliği tedbiri olarak çıkartılacak tü¬ 
zükte de bu konuya ayrıca yer verilmesinde fayda umulmaktadır. 

IV - TARIK KESİMİNDE FERDİ HİZMET AKİTLERİ VE TOPLTT SÖZLEŞMELER 

1- Genel Durum; 
1 

Türkiye’de çalışma haygtını düzenliyen kaynaklar genellikle mev¬ 
zuat, örf ve adet hukuku ve akdi olmak üzere tanzim edilmiş bulunmaktadır 
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ununla birlikte, bunlar arasında,Aözellikle, tarım sektöründe geleneksel 
üzenin icabı örf ve adet hukuku hakim karakter arzetmektedir. 

Memleketimizde çalışma şartlarını düzenliyen hukuki esaslar gerek 
evzuat ve gerek akdi sözleşmeler olarak yeni olmakla beraber, özellikle, 
ana.yi kesiminde çalışanların, sosyal adalet ve sosyal güvenlik esprisi 
çinde, çalışma şartlarınıAve sosyal ekonomik ve kültürel sorunlarını ge- 
iştirecek bir yönde inkişaf edegelmektedir. 

T-rımda ise, yukarıda belirtildiği üzere, tarım bünyesindenAileri 
elen özellikler dolayısiyle, çalışma hayatı esas itibariyle örf ve adet 
ukukunun geleneksel kaideleri ile veya tek taraflı olarak tanzim edilmek- 
sdir. 

Bununla beraber, tarımın kamu kesiminde çalışanların çalışma şart- 
arı, hak ve menfaatlerinin ve güvenliklerinin yapılan toplu sözleşmeler 
çersinde bir teminata bağlandığı görülmekte ise de, tarım kesiminin büyük 
ir kısmını teşkil eden ögel sektör kesiminde çalışanların genellikle hiç 
ir teminatları olmadığı aşikar olup; bu gün için asıl sorunu teşkil et¬ 
ektedirler . 

îş hukukunun uygulandığı sanayi işyerlerinde işçilerle işverenler 
pasındaki anlaşmaya iş akdi denilmekle beraber,bunun mahiyeti ve bünyesi 
tibariyle Medeni hukukumuzda düzenlenen hizmet akdi ile bir farkı yoktur, 
grim kesimi henliz iş hukuku sahasına girmedir! için, buradaki çalışma 
jyatını tanzim eden hukuki esasların, belirli Tarım'îş RuKuku cdmndığına 
ire Medeni hukukumuzda yer alan hizmet akitlerine dayandığı görülmekteux-. 

Tarımda istihdaf statüleri daha sonra ele alınacağından, öncelik- 
î burada genel hatlariylc hizmet akdinin tanımına yer verilmesinde fayda 
jrülmektedir. 

2- rerdı İlişkiler; 

Tarım sektöründe ferdî ilişkilerin esası hizmet akdine dayanmak- 
ıdır. 

A 

Hizmet akdi; "serbest iradeleri ve rızaları tahtında akit taraf¬ 
ın bağlayan, karşılıklı yükümlülükleri gösteren bir akittir. İşçi iş- 
srene bir çalışma vadeder. Bu hizmet akdi belli ^ya belirsiz bir zaman 
fin geçerlidir. İşveren de işçiye hizmetine mukabil bir ücret ödemekle 
Ikütnlüdür. Bu akit, taraflar arasında yazılı veya sözlü bir alaşmaya 
ire doğer." 

Türkiyemizde tarım kesiminde hizmet akitleri üç şekilde kendini 
isterir. Bunlar; 

a. Daimilik arzeden tan.m İşleri için, sürekli hizmet akitleri, 
b. ”0vsime bağlı tarım işleri için, mevsimlik hizmet akitleri, 
c. Teyerinin alışılagelen tarım işlerinin dışında kalan ve 

arızı olarak yapılması gereken işler için, geçici hizmet 
akitleridir. 

Hizmet akitleri, çalışanlarla çalıştıranlar arasında ücret, iş 
atleri, fazla mesai, izin ve tatiller, beslenme, sağlık ve emniyet ted- 
rleri, sosyal yardımlar, tazminatlar ve işin sona ermesi gibi konuları 



- 96 -

kapsar. 

3- Bölgevî özellikler: 

a) Tarımda iş arz ve talebi, geleneksel istihdam: 

Yurdumuzda 1970 nüfus sayımı neticelerine göre, nüfusun %65*inin 
köylerde yaşadığı ve tarım faaliyeti ile iştiggl ettikleri bilinmaktedir. 
Bu faaliyet yukarıda açıklandığı gibi, örf ve adet hukukuna dayanmaktadır. 
Bu düzenin ve şartlanmanın hakim olduğu ortamda tarım işverenleri daima 
üstün durumda ve işçi karşısında ücret, istihdam şartları ve sair husus¬ 
larda çalışma hayatını tek taraflı olarak düzenliyebilmektedirler. Diğer 
deyimle, ekonomikman emek arz ve talebi yönünden bir denge olmadığı, yani, 
talep az ve emek arzı çok fazla bulunduğu için iş bulabilen işçiler işve¬ 
renler tarafından empoze edilen şartlar içinde çalışmaktadırlar. Bu du¬ 
rumun sebeplerini, yukarıda temas edildiği gibi, henüz tarımda çalışma 
haygtını düzenleyen kafi mevzuatın olmaması, diğer taraftan tarımın bün- 
yevı özelliğine bağlamak mümkündür. Bu meyanda, tarım işçilerinin yeter 
eğitim görmeyişi, tarım sektöründe çok fazla işçinin mevcudiyeti, istih¬ 
dam kapasitesinin daplığı ve bunun neticesi emek arzı elastikiyetinin bu¬ 
lunmaması, geçim imkanlarının umumiyetle çalışma güçlerine dayanması gibi 
durumlar mevcuttur. 

Yukarıda belirtilen sebepler neticesinde, tarımda organize bir 
iş piyasası teşekkül edemediğinden tarım iş hayatında eme£ arz ve talebi¬ 
nin eşit şartlarda karşılaşamaması ve emek unsurunun milli hasıladan sos¬ 
yal adalet ilkelerine uygun payını alamaması neticesini doğurmaktadır. 

Bu itibarla, kamu ve özel kuruluşlarca tarım sektörüne her sene 
artan emek kitlesini de massedecek kapasitede verimdi yatırımlarda bulu¬ 
nulması ve istihdam sorununa büvük önem verilmesi lazım gelmektedir. 

Diğer taraftan, sanayiin ham madde ihtiyacında olduğu gibi işçi 
talebi yönünden de tarımdan sanayie devamlı iş gücü akımını regüle edici 
tedürlerin alınması gerekmektedir. 

Tarımın işgücünü etkileyen diğer özellikleri mülkiyet ve işletme 
şekillerinden gelmektedir. 

Şimdiye^kadar yapılagelen ziraî anket ve sayımlardan ulaşıldığına 
göre, büyük zirai işletmeler dışında kalan işletmeler pazar ekonomisi şart¬ 
larından ziyade, kendi ihtiyaçlarını veya istihlak mallarını karşılayacak 
kapasitede üretimde bulunmaktadırlar. Burada işletme sahibi aile fertle¬ 
riyle çalışır*, ortada akdi bir durum ve ücret sorunu yoktur. Yani bir 
aile işletmesi düzeni mevcuttur'. 

Küçük aile işletmelerinde yanaşma, azap, tutsak tabir edilen ve 
yıl boyunca çalıştırılan isçiler vardır. Bunlarla işveren arasında da ya¬ 
zısız (sözlü) bir hizmet akdi mevcud olup, aynı şekilde iş şartları işve¬ 
ren t arafmdan tayin edilir. 

Keza, tarımda gezginci bir kitle olarak, kendi hasatlarını idrak 
mevsimi dışında, haşatı daha erken gelen bölgelere göç eden ve oralarda 
aile fertleriyle birlikte bir süre çalışmayı gelenek haline getiren zümre¬ 
ler mevcuttur. 
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Aile reisi işveren nezdinde aile fertleri adına iş şartlarını 
görüşür ve sonuçlandırır» 

Diğer taraftan çok az topraklı veya hiç toprağı olmayıp ta öte- 
denberi ortakçılığı meslek ittihaz eden üretici guruplar vardır. Burada 
da ortakçılık anlaşmayı örf ve adet kaidelerince ve yazısız olarak cere¬ 
yan eder ve arazi sahibi ile üretici ortakçı arasındaki ivaz, aynı, yani 
mahsul üzerinedir. 

\ 

Yine zirai anket verilerine göre, Türkiye’de mülk genişliği iti¬ 
bariyle (500) dekardan fazla ve pazar ekonomisi şartları içinde, dışa dö¬ 
nük bir üretimin yapıldığı ve makine, gübre, kredi, mücadele vasıtaları 
gibi (Girdi) leçe yer veren ve emek unsurunu da dışardan temin eden bü¬ 
yük teknik zirai işletmeler mevcuttur. Şu kadar ki, bu işletmelerde çift¬ 
lik sahibi işveren ile emekçi arasında eşit şartlarda cereyan eden bir 
iş anlaşması değil, yine işverenin hakim olduğu ve onun dikte ettiği şart¬ 
lar içinde ve mutavassıt üçüncü şahıslar marifetiyle İşçiler işe plase 
edilirler. 

Bu üçüncü şahıslara Çukurova ve Eğede elçi, dayı gibi isimler 
verilir. T tbikatta mutavassıtların işçiyi istismar ettiği bilinmektedir. 
Bu sebeple, Tarımda muhtelif namlar altında bölgelere göre adlandırılan 
aracıların kaldırılmasının asıl açjaç olduğu, bu hususu temin etmenin ise 
îş ve îşçi Bulma Kurumunun Teşkilatlanmasına bağlı bulunduğu, anılan 
müessese bu konuda yeterince teşkilatlanıncaya kadar aracıların denetim 
altında tutulmaları ve gerek aracıların ve gerekse işverenin işçiye kar¬ 
şı müteselsilen sorumlu olmalarının temini ortak görüş olarak belirmiş¬ 
tir. Tarım kesiminde işin mahdut oluşu, her zaman gizli ve açık işsiz¬ 
liğin mevcudiyeti, nüfus artışı gibi sçsyal nedenler gözönüne alınarak 
bu kesimde çalışanlara daha iyi iş imkanlarının temini bakımından özel¬ 
likle tarım sanatlarıyla küçük el sanatlarını teşvik edici yolların aran¬ 
ması, üretim ve mahsullerinin değerlendirilmesinde kooperatifçiliğin ge¬ 
liştirilmesinin büyük faydalar sağlıya cağında birleşilmiştir. 

^iraî sektörün özel kesiminde iş şartları, izin ve dinlenmeler, 
ücretAesasları yazısız ve işverence tek taraflı olarak d üzenlendiği ve 
mesela, günlük çalışma sürelerinin statülerle nizamlanmadığı, güneşin 
doğuşundan batışına kadar devam ettiği V3 bunun Temmuz ve Ağustos ayların¬ 
da 17-18 saat sürdüğü bir gerçektir, hayallerinde (soluk) tabir edilen 
dinlenme sürelerinin kısa ve kifayetsiz kaldığı bilinmektedir. Buna kar¬ 
şılık, fazla mesai olarak bir hak tanınmamıştır. 

Ücret ise, emek ile oranlı olmayıp, işveren tarafmdan tek taraf¬ 
lı olarak v^ya elçi vasair namlarda üçüncü şahıslar tarafından temin 
edildikleri ahvalde işçilerin irade söz hakları mevzubahis olmamaktadır. 

Barınak vesair işçi sağlığı ve emniyeti şartları yoktur veya 
çok iptidaidir. Tarımda kamu kesiminde istihdam şartları, ücret durumu, 
beslenme, işçi sağlığı ve emniyeti tedbirleri modern standartlara uygun 
değilse de, özel sektöre nazaran daha iyi ve insanidir ve bu hususlar 
işyeri nizam ve yönetmelikleriyle tesbit ve tayin edildiği gibi, toplu^ 
sözleşme yapılan işyerlerinde ise istihdam şartları daha ileri bir sevi¬ 
yeye kavuşturulmuştur. 
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l+- Sözleşmeli İstihdam Peklileri: 
A 

A Çalışma münasebetleri, Türkiyede yazılı veya şifahi olarak ya 
ferdi hizmet akitlerine veya toplu sözleşmelere veyahutta mevzuata uygun 
işyeri iş yönetmeliklerine dayanmaktadır. Halen toplu sözleşmelerin ak- 
dedildiği işyerlerinde yeni işyeri iç yönetmeliklerine luzum kalmamış bu¬ 
lunmaktadır. Toplu sözleşme mevzuatınca da iç yönetmelik yapılması mec¬ 
buriyeti kalkmıştır. 

İstihdama göre ücret ödenme durumuna gelince? Tarım iş kolunda 
bulunan işyerlerinde genellikle yevmiye (gündelik) ile ücret ödeme usulü 
hakim olmakla beraber, götürü, parça veya birim başına ücret ödenme durum 
ve zaruretleri de görülmektedir. 

Götürü usulde, iş aracı, taşaron, alt müteahhit vesair namlarla 
üçüncü bir şahıs tarafından taahhüt edilir. Bu şekilde, kendi nam ve 
hesabına, kar ve zararı kendine ait olmak üzere işi almış, mükellefiyet 
altına girmiştir. Götürü olarak işi alan üçüncü şahıs, işçi temin ederek 
hizmet akdi münasebeti içinde onları çalıştırır, özellikle, kamu müesse- 
selerinde, eksiltme veya pazarlık usulü ile işi alan götürücü veya taşa- 
ronlarla mukavele yapılır ve şartnameler düzenlenirken, işçi hukukunu hi¬ 
maye eden, işçi sağlığı ve emniyetini düzenliyen, uygun çalışma şartları¬ 
nın teminini öngören garanti hükümleri yer almaktadır. 

Ormancılıkta bazı faaliyetlerde idarenin mevzuatına dayanan se¬ 
bepler tahtındaAvahidi fiat veya birim başına ücret ödenme sistemi mev- 
cud olup, bu usul daha ziyade orman emvalinin kesimi, imali, nakliyatı, 
ağaçlandırma, orman imarı, yol inşaatı gibi faaliyetlerinde görülmektedir. 
Burada ücret ve iş şartları idarece düzenlenen bir vahidi fiat kararı ve 
şartnamesine dayanmakta ise de bunlar tanzim edilmeden önce, idare ilgi¬ 
lileri tarafından civar orman köylüleri ve muhtarlarla görüşülür 5 onların 
fikir ve arzuları öğrenilir ve vahidi fiat tesbit edilirken diğer faktör¬ 
ler meyanında, nazara alınır. Bu usulde, ortada bir aracı ye.ya 3 ncü şa- 
hıs olmayıp, işveren idare ile köylü işçilei* karşı karşıyadır ve verilen 
süre içinde yaptıklar;, iş miktannca istihkakları doğrudan doğruya kendi¬ 
lerine ödenir. Bu usulde işçiler yevmiye usulüne nazafan daha çok kaza¬ 
nırlar. Bu durum kalifiye ve devamlı orman isçiliği niteliği kazandır¬ 
maktadır. 

Ormancılık mevzuatına göre, vahidi fiatla köylülere iş vermede 
bunlardan köy orman kooperatifi kuranlara öncelik verilir. Bu öncelik 
esası sosyal maksatlara dayanmaktadır. 

Tarımda çalışma ve iş münasebetlerinin ve ücretlerin düzenlenme¬ 
sinde, Çukurova ve Batı Anadoluda elçi, dayı vesair namlarda, işveren- 
işçi gurubu arasına bir üçüncü şahıs girmektedir. Elçiler, genellikle 
profesyonel biçimde iş ve işçi bulucu fonksiyonu icra ederler. Ve işveren¬ 
den de muayyen bir ücret almaktadırlar. İş ve ücret şartları işçi veya 
işçi gurubu ile değil, elçi ile iş sahibi arasında düzenlenir. Elçi ekip- 
başı olarak bizzat çalıştığı gibi sadece kontrol ve nezareti de görebilir. 
Elçinin bu şekildeki fonksiyonu iş hukukunda raevcud takım kılavuzu ve 
takım mukavelesi görüntüsü içinde mütalaa edilebilirse de bu sistemin 
takım' mukavelesinden farklı tarafları vardır. 
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Bazı hallördö elçi, işvsren vekili hüviyeti içinde ve işveren 
nam ve hesabına mahallerinden işçi bulup getirme ve işçiyi işveren adına 
çalıştırma şeklinde olabilir. T^rım kesiminde bu tarz çalışma ve çalış¬ 
tırma münasebetleri bugün için bir zaruret olarak kabul edilse de, işçi¬ 
nin burada istismarının önlenmesi, hak ve menfaatlerinin vikayesi emeğin 
değerlendirilmesi ilkeleri yönünden, her ne olursa olsun üçüncü şahıslar 
marifetiyle düzenlenen işçi-işveren münasebetlerinin Devlet tarafından 
yetkili mercilerinde kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu tip 3 ncü şahıs¬ 
ların, kamu hizmetinden çok bu işleri kazanç gayesiyle yaptıklarından 
keza vergi karneleri ve ticaret sicillerinde kayıtları olmadığından kont¬ 
rolleri de güçtür. Bunların işyeri olarak, bir büroya sahip olmaları, tes¬ 
cil ve müsaade esasının konulması, yapılan mukavelelerin vize ve kontrolü, 
bölgenin durumuna ve yapılan işlerin mahiyet ve özelliklerine uygun ücret 
hadleri veya ücret tarifeleri koymak gerekmektedir, -“u kontrol merciinin 
iş ve işçi bulma kurumlan Bölge Çalışma ve Sosyal Sigorta Kurumu Müdür¬ 
lüklerince yerine getirilmesi veya ayrı bir organizasyona gidilmesi uygun 
görülmektedir. 

Diğer taraftan, işverenle ferdi iş münasebeti kuran işçilerin 
hakları ve çalışma şartları da bir güvenlik ortamında bulunmadığından, 
bu işçilerin çalışma hayatını insan haysiyetine yaraşır şekil ve normlara 
sokabilmek için bu şahısları kapsamına alan ve Devletin dçnetimi altında 
uygulama sahası bulabilecek, temel hükümleri taşıyan-Ferdı Tip Sözleşme¬ 
lerinin - ihdas olunması ve uygulanması zarureti vardır. Buna uymayanlar 
hakkında cezai müeyyideler konmalıdır; ve imzalanan tip sözleşmenin birer 
örneği denetim hakkına sahip devletin mahalli merciine tevdi edilmelidir. 
Bundan başka, İşyerinin günlük çalışma ve dinlenme saatlerini, işçi sağlı¬ 
ğı ve emniyet tedbirlerini gösterir bir işyeri iç yönetmeliği hazırlana¬ 
rak, aynı şekilde denetimhakkma sahip merciin onayından geçirilerek iş¬ 
yerinin görünen bir yerine aşılmalıdır. 

5- Tarım İşkolunda Sendikacılık ve Toplu Sözleşmeler: 

İşçi niteliğinde olan, yani hizmet akdi ile çalışan işçiler sen¬ 
dika ve toplu sözleşme hukuku içinde toplu sözleşme yapabilmektedirler. 

Tarım İş kolunda kurulu sendikalar da bahse konu mevzuatın şekil 
v5 şartları içinde toplu sözleşme yapabileceklerdir. Ancak, yukarıda be¬ 
lirtildiği üzere, tarım sektörünün geleneksel bünyesinden,Asosyo-ekonomik 
şartlarından, işletme şekillerinden, iklim ve mevsimlere tabi istihdam 
şartlarından ve bu haliyle tarımda devamlı işçilerin çoğunluk teşkil ede¬ 
memesinden, nihayet işçinin şahsına bağlı olarak eğitim durumunun kifayet¬ 
sizliğinden dolayı teşkilatlanma ve sendikalaşma bilincinin tam olarak 
teşekkül edememesi nedeni ile bu iş kolunda kurulu sendikalar gelişip güç- 
leneraemişlerdir. Malı güçsüzlük dolayısiyle bu bilinci verecek müessir 
bir işçi eğitimi yapılamamaktadır. 

Tarım sektöründeki işverenler de bir toplu sözleşme şöyle dursun, 
işçilerle yazılı bir hizmet akdine bile yanaşmamaktadırlar. 

Tarımın kendine has şartları ve özellikleri daima işvereni hakim 
durumda ^işçiyi de her an işini kaybetme endişesinde bıraktığından, taraf¬ 
lar/iş veren-işçi münasebetlerini ileri çalışma düzeninin gerektirdiği 
statüye kavuşturmak güçlük araetmektedir. 
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Bununla birlikte, tan m kesiminin kamu işverenleri olarak Tarım 
Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Köy Tşleri Bakanlığına bağlı birçok işyerle
rinde toplu sözleşmeler yapılagelmekte ve işçilerin ücret, çalışma şartları 
vesair hak ve menfaatlerini düzenleyici oldukça ileri hükümler kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Ancak, memleketimizde tarım iş kolunda çalışma hayatına, bu iş 
kolunun mahiyet ve özelliğine uygun bir temel mevzuat çıkarılmadıkça tarım
da büyük bir işçi kitlesi iş ve ücret güvenliğinden mahrum kalacaktır. 

6- Netice ve Teklifler; 

Yukandanberi tasvir ve tahlili mahiyette belirtilen tarım kesi-
mininAişveren-işçiAmünasebetlerini, bu sektörün bu günkü bünyesinden ayrı 
mütalaa etmeye imkan yoktur. Ve bu büny^^^rf ve adetle müesses, geleneksel 
biçimde devamedegelen bir bütün halinde ilerici hamle ve reformlarla düzel
tilmesi gerekmektedir. Bu amaç ve hedefleri gerçekleştirme cümlesinden 
olarak; 

1) Tarımda ferdi hizmet akitlerine ve toplu sözleşmelere temel 
olacak tarım ve orman İş Kanunu’nun öncelikle çıkarılması, 

2) Geçimini tarım işine bağlamış belirli ve devamlı birr tarım iş
çi kitlesinin,Akuvvetli ve istikrarlı ve temsil kudretini haiz sendikalar 
yoluyle teşkilatlanmaları imkanlarının gerekli mevzuatla sağlanması ve bu 
meyanda tarımın bu günkü gerçeklerine uygun düşecek şekilde işkolları yö
netmeliğinin çıkarılması, (2jb No.lu kanuna atif yapılmış 9. Mad.) 

A ^ w 
3) Ferdi Is Amitlerinde doğrudan doğruya iş\erenle münEsebete girişe 

rek tarım işinde çalışanların çalışma şartlarının vesair hak ve menfaatle
rinin, iş ve ücret güvenliklerinin insan haysiyetine uygun bir şekilde tees
süsü için Devletin yetkili mercilerince hazıklanacak tip statülere uygun iş 
akitlerinin düzenlenmesi ve bunların behemehal yazılı olmasının temini, 

*+) İş ve İşçi Bulma Kurumu dışında, iş ve işçi temin ederek tarım 
faaliyetlerine karışan, her ne nam altında olursa olsun, üçüncü şahısların 
bu faaliyetlerinin gerekli statülerle düzen ve denetim altına alınması, 

5) T-rı kesiminde işin mahdut oluşu, her zaman gizli ve açık iş
sizliğin mevcudiyeti, nüfusun artışı, sanayi kesimindeki ücretlerin yüksek 
oluşu vs tarıma nazaran daha iyi sosyal şartların bulunuşu, tarımda aile 
ekonomisinde işlenebileçek arazinin azlığı gibi nedenlerle yurd içinde köy
lerden kentlere doğru luzumundan fazla emek göçü görüldüğünden, bu işçileri 
köylerinde istihdama sevkedecek tedbirlerin alınması ve sanayi ile tarım 
sektörü arasında işgücü dengesinin sağlanması; ve özellikle tarım sanatla-
riyle küçük el sanatlarını teşvik edici yolların aranması, üretim ve mah
sullerin değerlendirilmesinde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, 

6) Tarımda işsizliği gidermek ve işveren-işçi münasebetlerinde 
gerekli muvazeneyi sağlamak üzere, belli süre ile çalışanların sosyal si
gortalar kapsamına alınması, 

7) Toplu Sözleşme veya ferdi hizmet akdine konu olan bütün işyer
lerinde verimliliğin artırılması, istihdam meselelerinin halli, ihtilafla
rın anlayış ve uzlaşma yoliyle giderilmesi, toplu sözleşme müzakereleri 
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sırasında işverene karşı yan tazyiklerden sakınılması, şverenlerin de 
sarı sendikalar kurdurarak vesalr yollarla meşru sendikaları bölme cihe¬ 
tine sapmamaları, ücret seviyelerinin yerimliliğe bağlı olarak yükseltil¬ 
mesi, milli gelirin artırılması, asgari geçim endeksleri gibi memleketin 
kalkınması ve cemiyetin refahına olumlu şekilde etkili olacak konularda 
işçi ve işver°plerin belli programlar içinde ve belli vasıtalarla eğitil¬ 
mesi ve teşkilatlandırılması, 

8) Tarım islerinin, zamanında yapılması zaruretinin bulunması ve 
ertelenmesinin ilerde telafisi mümkün olmayan yurd çapında büyük zararla¬ 
ra sebebiyet verecçği, ileri memleketlerde bile bu sektörde grevin zararlı 
olacağı fikrinin hakim olması sebepleri ile £>u kesimde bugünküAşartlarda 
grev hakk^ yerine tarafları bağlayıcı mecburi tahkim veya kazai yoldan uz¬ 
laşma imkan ve esaslarının araştırılması konusunda üç görüş ortaya çık¬ 
mıştır s 

a- Tarım sektöründe grev hakkının tanınması ve toplu iş uyuş¬ 
mazlıklarının mecburî tahkim veya kazai yollardan halledil¬ 
mesi , 

b- Grev hakkının„esas olduğu, ancak bu sektörün özelliği dikka¬ 
te alınarak bazı özel kısıtlayıcı hükümlerin konulması, 

üç 
c- Grev hakkının tanınması. Bu/hususta belirli bir temayül 

belirmemiştir. 

V ~ TARIK KESTMİMDS ÇALIŞMA SÜRELERİ 
1- Giriş; 

Tarım kesiminde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki ilişkile¬ 
rin düzenlenmesinde tarım sektörünün arzettiği özelliklerin dikkatle in¬ 
celenmesine kat’ı ihtiyaç vardır. 

Tarım sektörü pek çok yönlerden tarım dışı sektöre benzemez, bu 
bakımdan ilişkilerin tarım dışı sektörde olduğu gibi mütalaa edilmesi 
tarım sektörünü sonu gelmeyen huzursuzluklara itebilir. 

Tarım dışı sektör, genellikle uğradığı kesintilerden sonra bir 
işe başlama halinde kaldığı noktadan devam edebilen bir karaktere sahip¬ 
tir. Zararı kesinti devresine münhasır kalır. 

Terim sektörü ise iklime, suya, toprağa yani doğal koşullara bağ¬ 
lı olarak çalışan ve bir noktada her hangi bir şekilde ihmal edildiği veya 
çalışmaları geciktirildiği ve kşsilaiği takdirde bütün bir yıllık emekle¬ 
rin sıfıra müncer olduğu ve telafi edilemez zararlara uğrayan bir sektör¬ 
dür. 

Bu ihmal, gecikme veya kesiklik tarımın çeşitli bölümlerinde bir 
saat ile bir kaç gün arasında değişen çok kısa bir peryottur. Devamlı iti¬ 
na, bakım ve hareket isteyen tarım sektörünün bu hususiyeti işverenle-işçi 
arasındakiAmünasebetlerin de bu ana unsurun esas alınmasını zorunlu kılan 
e>n önemli amildir. 



Ayrıca tarım sektöründeki iş yerlerinin merkezlere irtibat güç¬ 
lükleri, uzaklıkları ve tarım sektöründeki işveren ve işçinin kültür du¬ 
rumları, sermaye azlığı, fiatlardaki oynaklıklar ve pazar durumları gibi 
faktörlerde mutlak surette dikkate alınması zorunlu hususlardır. 

Yukarıda kısaca belirtilen ve daha pek çok unsurun katılabilece 
ği faktörleri karşılamayan bir tarım iş kanunu tarım sektörüne bir ferah 
İlk değil aksine huzursuzluk getirir. 

Bu bakımdan Tarım İş Kanununun yapımında acele edilmemesi hiç 
bîr unsurun gözden kaçırılmaması gereklidir. 

2- Çalışma Süreleri; 

Girişte belirtilen hususlar dikkate alınarak Tarım İş Kanununda 
dj^yamlı, mevşimlik ve geçici işl^r detaylı olarak tarif olunmalı, yeter 

zirai aile işletmeleri ve küçük işletmeler tarım iş kanunu içine 
sokulmamalıdır. "Orman işleri hakkmdaki kanunda öfcel hükümler bulunma¬ 
lıdır. 

Tarım kesiminde ise tarım iş yerlerindeki temel şubelerin özel¬ 
likleri dikkate alınarak tertiplenmelidir. 

a) Bir yıldan az olmayan sözleşme müddeti ile çalışanlara devam 
lı, bir yıl ile üç ay arasında olanlara mevsimlik, daha az süreli olan¬ 
lara "geçici" işçi denilmelidir. 

b) Sürekli işçilerden başkası mukaveleye bağlanmamalı, işveren 
veya vekili ile işçinin aralarında tanzim edecekleri ve imzalayarak her 
türlü harçtan muaf olarak muhtara tastik ettirecekleri mukavele yeterli 
olmalıdır. Mukavele feshinde de aynı makam esas olmalıdır. 

c) Sürekli işçiler için 30 gün deneme süresi yeterlidir. Geçi¬ 
ci işçiler için deneme süresi ve mukaveleye ihtiyaç yoktur. İşveren ile 
işçinin karşılıklı olarak sözleşmeleri yeterli sayılmalızır. 

d) Özel ve zarurî hallerde (hastalık, ahlâk v.s. işrcren ve iş¬ 
çi karşılıklı olarak beklemeksizin feshe gidebilmelidir. 

e) Askerlik, v.s. zorunlu sebeplerle işinden ayrılan bir işçi 
en az o işte bir yıl çalışmak suretiyle görevi bittikten sonra o iş 
yerinde başka bir sebep yoksa ve o iş yerine görevin bitiminden itiba¬ 
ren iki ay içinde baş vurursa tercih edilmelidir. 

f) Tarım sektöründe günlük iş süresi 10 saatten aşağı olmama¬ 
lıdır. Hasat-ekim-pazara yetiştirme*, doğum ve sağım gibi özel durumlar¬ 
da bu günlük süre 12 saate çıkarılmalıdır. 

A 

g) Tarım sektörü emeklerin, bir noktadaki ihmal, gecikme veya 
o noktada ve tam zamanında yapılan müdahale sonucuna bağlı olduğu bir 
üretim koludur. Ekim, sulama, hasat, mücadele ve pazarlama bunun tipik 
misalleridir. Bu bakımdan ücret artırmak için işçinin boykot, grev gibi 
hareketlere girişmesi tarım sektöründe telafi edilemez, zararlar meydana 
getirecektir. Ücret artırılması taban fiat artışına bağlanmalıdır. 
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h) Sadece devamlı işçilere verilmesi gereken yıllık ücretli 
izinler tarım kollarının Özellik arzettikleri mevsimler dikkate alınarak 
verilmelidir. Özellik arzeden devrelerde işçiye işverenin müsaadesi ol¬ 
maması halinde izin vermek taedbubiyeti oltüamaildıb. 

i) Çalışma süresinin uygun bir zamanında bir saatten az olma¬ 
yan bir dinlenme verilmelidir. Mevsimlik işçiler de dahil olmak üzere 
bütün işçiler/^er hjfta uygun bir günde bir gün ücretli dinlenme hakkı 
olmalıdır, hafta tatilleri işin özelliğine göre ertelenebilir. Doktor 
raporu ile alınmış hastalık izinleri çalışılmış günler olarak sayılabi¬ 
lir. 

j) Çalışma süreleri ve iş niteliklerinin tesbit ve kontrolü 
"Tarım İş Müfettişlerine" yaptırılmalı, tarım iş müfettişleri Yüksek 
Ziraat tahsili görmüş olmalıdır. 
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