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ÖNSÖZ 

Uzmanlık yeterlik sınavı için, III. Beş Yıllık Kalkınma Planında Yurda Gönderileceği Tahmin Edilen 
işçi Dövizleri ve Bunların Yurt İçinde Yatırımlara Kanalize Edilebilmesi İçin Alınması Gerekli Tedbirler, 

usunu tez olarak hazırlamak görevini yüklenmiş bulunuyorum. 

Tez iki ana bölümden oluşmuştur. 

Birinci bölümde III. Planda yurda gönderileceği tahmin edilen iççi dövizi rakamlarının eleştirilmesi 

yapılmakta, eleştiriler sonu yeni "işçi gelirleri" tahmin rakamlarının sınırları verilmektedir. 

İkinci bölümde ise yurda aktarılan işçi dövizlerinin yurtta yatırımlara kayan kıeımlarının gözden 

geçirilmesi yapılmakta, sonra da bunların yatırıma kanalize edilebilmesi için alınması gerekli tedbirlerim 
nin neler olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İŞÇİ DÖVİZLFRİ 

I- ÜÇÜNCÜ BBS YILLIK KALKINMA PLANINDA "İŞÇİ ÇELİKLERİ" VE TAHMİN YÖNTEMİ 

Son yıllarda "İşçi gelirleri" tahminleri fazlaBiyla aşan bir gelişim göstermiştir. 

örnek olarak 1969 - 1973 yılları arasındaki rakamları İncelersek, tahminlerin çok düşük yapıldığı 
veya 6yie gösterildiği sonucuna ulaşmak kaçınılmas olur. 

Tablo t 1 - İşçi.Öşürlerinin Program ve Cerçekleşme Bakkamları 
(Milyon A.B.D. Doları Olarak) 

1969 1970 19 7 1 ıl 9 7 2 19 7 3 

Program rakkaolmrı 120 140 

Oerçekleşen Bakkamlar 141 273 
262 

471 

485 
740 

540 

Kaynaklar : 

Kalkınma planı ikinci Beş Yıl 1969, 1970, 1971, 1972 Yıllan Programları 

Yeni Strateji ve Kalkınma Planı Üçüncü Beş Yıl 

l.t.B.K.u Selen işçi Dövizi Bültenleri. 

D.P.T. Çalışmaları ve Tahmini. 

Tablodan anlaşılacağı gibi 1972 yılı gerçekleşme rakkamı 1973 yılı program rakkasımdan 200 milyon 
Dolar fazlalıkla 740 milyon Dolar olmuştur. Öte yandan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında en yüksek işçi 
geliri tahmininin 1977 yılı itibariyle 600 milyon Dolar olduğunu ifade etmek bu konuda yapılmış tahminle¬ 
rin yeniden gözden geçirilmesi zorunluğunu açıklamaktadır, şüpheaizki işçi gelirlerinin tahminleri aşma¬ 

sında Dolar ile Avrupa kaynaklı dövizlerin pariterlerindeki değişiklikler gibi önceden kolaylıkla tahmini 

yapılamıyacak nedenlerin ihmal edilemiyecek oranda etkisi olmuştur. Bununla beraber işçi gelirlerinin 

tahmininde Üçüncü Beş Yıllık Plan çalışmalarının metodolojik açıdan, belki de imkânsızlıklardan ötürü, 
mükemmel düzeyde olduğunu savunmak da mümkün değildir. Durumu yeterince açık olarak ifade edebilmek için 
Üçüncü Beş Yıllık Plan çalışmalarındaki işçi gelirleriyle ilgili tahminlerin yapılmasındaki metodolojik 
yaklaşımı görmekte fayda vardır. Üçüncü Beş Yıllık Planda "Ancak özellikle turizm ve işçi gelirleri, dış 
ülkelerdeki konjonktür gelişmelerine karşı çok duyarlı olduğundan bugünkü artış eğilimlerinin aynı hızla 
devam edeceğini varsayarak çok büyük gelişmeler beklemek sakınoalı görülmüş ve bilinerek, normal düzeyde 
döviz gelir tahminleri yapılmıştır" denilerek yaklaşım genel hatları-ile açıklatmaktadır. 1/ 

:l/ Yeni Strateji ve Kalkınma Planı Üçünott Beş Yıl 1973-1977, S. 191 
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donunun derinlemesine açıklığı İse şöyle yapılmıştır ı "... stratejik önemi haiz unsur işçi gelirle¬ 
ridir. Sosyal Planlama Dairesinden alınan dışarıya gönderilecek işçi sayısı projeksiyonlarına istinaden 
yıllık tasarruflar hesaplanmıştır; 2/. Bu konuda alttaki açıklama ise metodolojik yaklaşımın sayısal ni¬ 
teliğini vermektedir. ÜçüncU Planın 361 nolu paragrafı "1977 yılı sonunda yurt dışında bulunan işçi Bayi¬ 
sinin 800 bin - 1 Milyon dolayında olacağı tahmin edilmektedir" J/ şeklinde iken "1977 yılı işçi dövizle- . 

I 

ri hesaplanmasında, 1977 yılında yurt dışında bulunacak işçilerimizin sayısı tahmin edilmiş (600 bin) vs 
işçi başına 625 //yıl tasarruf yapılabileceği ve bunun f> 90*inin resmi kanallarla yurda gönderileceği var¬ 
sayılmıştır" 4/ ifadesi konuyu biraz daha açıklamaktadır. Planın Uluslararası Kollokyumdaki tartışmasın¬ 
dan alman yukarıdaki elimle alttaki ifadeyle bütün boyutları ile açıklığa kavuşmuş olmaktadır. 

"İşçi gelirleri ile ilgili rakamları kullanırken plancılar biraz ihtiyatlı olmayı istemişlerdir. Zira 
akıllı bir plancı aynı zamanda ihtiyatlıdır da" 5/. Bu durumda öncelikle işçi başına 625 //yıl ifadesini 
plan ve program rakamları içinde eleştirmek gerekir. Bunun için yukarıda tablo 1 de sunulmuş olan işiçi ge¬ 
lirlerini yıllar itibariyle dışarıda çalışan işçi sayısıyla bölüp işçi başına göndermeleri bulmak gerekir. 

Şüphesiz bu işlem yıllar itibariyle dışarıda çalışan işçilerin sayısını kesin olarak bilmemizi gerektirir. 
Dışarıya giden işçilerih bir kısmının yurda temelli olarak dönmesi tabiidir. Bu husus dikkate alınarak, dı¬ 
şarıya yıllar itibariyle gönderilen işçi sayısından dönenler düşülüp, kalan işçi sayısına göre işçi başına 
göndermeyi bulmak mümkündür. Yurda dönen işçi sayiBi kritik bir rakkam olunca bunun sıhhatle tesbiti zo¬ 

runludur. Fakat bu konuda sıhhatli bilgiye ulaşamamak sonucu planda altta sunulan yaklaşım seçilmiştir. 

"Yurt dışına çalışma izni olmaksızın giden işçilerle yurda dönenler eşit varsayılmıştır" 6/. Bu var¬ 
sayımla Iş ve İşçi Bulma Kurumu kanalı ile yurt dışına her yıl gönderilen işçi sayılarını almak ve o yılın 
işçi gelirlerine dayanılarak işçi başına yurda gönderilen dövizleri bulmak mümkün olur. Bu anlayış içeri¬ 
sinde son 5 yıldaki rakkamları incelersek alttaki tablo bulgularına ulaşırız. 

Tablo : 2 - İşçi Başına Gönderilen Döviz Miktarındaki Gelişme 
(Dolar) 

Yıllar / 

1968 434.05 

1969 400.42 

1970 567.85 

1971 828.07 

1972 1.130.09 

Kanyak : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, 
İş ve İşgücü Bültenleri. 

2/ Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma planı (1973-1977) Büyüme Modeli ve İlk çözümler. S. 32 

3/ Yeni Strateji vs Kalkınma Planı ÜçüncU Beş Yıl 1973-1977 S. 190 

4/ Plan Modeli Uluslararası Kollokyumu. S. 92 

5/ A.g.e. S. 102 

6/ Yeni Strateji ve Kalkınma Planı Üçüncü Beş Yıl 1973-1977. S. 78 
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Üstteki tabloda,1971 ve 1972 yılı rakkamlarının planın temel olarak aldığı 625 jS'lık rakkamdan önemli 
oranda büyük oluşu,dikkatleri çekmektedir. İşçi başına 625 t tasarruf miktarına dayalı olarak üçüncü plan¬ 
da yurda gönderileceği tahmin edilen tasarrufları aynı plan döneminde yurd dışına gönderilecek işçi sayısı 
projeksiyonları ve 1972 yılında yurt dışında bulunan 650.000 kişilik işçi stoku ile kaynaştırılarak elde 
edilmektedir. Burada Üçünoü Plan Döneminde yurt dışına gönderilecek işçi sayısı projeksiyonlarını da sun¬ 
mak gerekli olmaktadır. Alttaki tablo planın bu konudaki yaklaşıhının ana batlarını açıklamaktadır. 

Tablo ı 3 - Üçüncü Plan Dönemi Toplam Sivil 
İstihdam Tahminleri ]/ 

(Bin Kişi) 

1972 1977 

Yurt dışıma yılı işinde 
gideoek işgücü 

85 50 

Tablo üçüncü planın ilk yılından önceki ikinci planın son yılında dışarıya gideoek işçi sayısı ile 
üçüncü planın son yılında yurt dışına gideceği varsayılan işçi sayılarını göstermektedir. Bu iki uç ara¬ 
sındaki yıllarda yurt dışına gideceği tahmin edilen işçilerin sayısı alttaki tabloda sunulmuştur ve "Yurt 
dışına işgücü göndermelerinin üçüncü plan döneminde önceki yıllarda gerçekleşen hızda devam edemiyeceği" 
de tahmin edilmiştir &/. 

tablo ı 4 - üçüncü Plan Dönemihde Yurt Dışına 
Sönderileceği Varsayılan İşgücünün 

Yıllara Oöre Dağılımı 

Yıllar Yurt Dl9ına 
Gidecek İşgücü 

1973 90.000 

1974 80.000 

1975 70.000 

1976 60.000 

1977 50.000 

Toplam 350.000 

Kaynak ı Sosyal Planlama Dairesi Çalışmaları 

Yukarıda sunulmuş bulunan verilere dayalı olarak üçüncü plan dönemindeki işçi gelirleri ise alttaki 
tabloda görüldüğü şekilde tahmin edilmiştir. 

1/ A.g.e. S. 662. 
8/ A.g.e. S. 662. 
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Tablo ı 5 - Üçüncü Plan Dönenindeki İşçi Gelirleri 
(Hilyon A.B.D.leri Doları) 

Yıllar tşçi Gelirleri 

1973 540 

1974 555 

1975 570 

1976 585 
1977 600 

Kaynak t Yeni Strateji ve Kalkınma Planı Üçüncü 
Beş Yıl 1973-1977. Tablo s 121 

tşçi gelirlerinin tahminindeki metodolojik yaklaşımın bütün bu verileri ile III. plandaki rakamlara 
ulaşmak mümkün olamamıştır. Herhalde metodolojik yaklaşımın elde edemediğimiz verileri, sonuca ulaşmamızı 
engellemiştir. Bu konudaki verilere dayalı olarak yaptığımız çalışmada alttaki rakamlara ulaşabildik. 

1972 yılında yurt dışında 650.000 kişilik bir işçi stoku varsayıldığına göre yıllar itibariyle buna 
eklenecek işçi sayıları ile III. Planın her yılında dışarıda bulunacağı varsayılan işçilerin miktarı altta¬ 

ki tabloda sunulduğu gibi olacaktır. 

Tablo s 6 - III. Plan Yıllarında yurt Dışında Bulunaoak 
İşçi Sayıları 

Yıllar Stok İşçi 
Sayısı 

0 Yıl Stoka ilave 
İşçi Sayısı 

Toplam İşçi 
Sayısı 

1972 650.000 _ 650.000 

1973 650.000 90.000 740.000 

1974 740.000 80.000 820.000 

1975 820.000 70.000 890.000 

1976 890.000 60.000 950.000 

1977 950.000 50.000 1.000.000 

Her yıl dışarıda bulunacak işçi sayıları bulununca işçi başına 625 $/yıl tasarruf yapılabileceği ve 
bunun $ 90 uun resmi kanallarla yurda gaıderileCEği varsayımı ile III. Plan Dönemindeki işçi gelirlerine, 625 
# ın $ 90 ı o 562,5 t sonucu ile alttaki tabloda görüldüğü şekilde ulaşılmıştır. 

Tablo ı 7 - III. Plan Döneminde Yıllar itibariyle işçi Gelirleri 
(1 000 f, olarak) 

Yıllar işçi Gelirleri 

1973 416.250 
1974 461.250 

1975 500.625 
1976 534.375 

1977 562.500 
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II- İŞÇİ GELİRİBRİ TAHMİN YÖNTEMİNDEKİ YAKLAŞIMIMIZ 

şüphesizki işçi döviz gelirleri gibi bir huajısun tahmini, insanla ilgili birçok faktörlerin etkisi ile, 
sıhhatli olarak mümkün değildir. Bununla beraber bazı faktörleri sabit varsayarak diğerlerini sıhhatle tes- 
bit etmeye çalışarak, belirli sınırlar içerisinde ki yaklaşımlarla gerçeğe biraz daha ulaşmamız mümkün ola¬ 
bilir. Bunun için asgari bazda öncelikle dışarıda bulunan işçi sayısını gerçeğe yakın olarak bulmak zorunlu 
ilk etap olmaktadır. İkinci bir husus söz konusu işçilerin ortalama gelirlerine ulaşmak, buradan ortalama 

I 

tasarruf meyillerini bulmak ve bu meyillere ilave olarak tasarruf edilen tutarlardan yurda gönderilen mik¬ 
tarların verilerini elde etmek gerekli olmaktadır. Ayrıca belirli yılda dışarıda bulunan işçi stokuna muh¬ 
temel ilaveleri de tutarlı bir ekonomik yaklaşım içerisinde kestirmek gerekir. Bu nedenle yurt dışında muh¬ 
temel işgücü taleplerile, işgücü arzeden ülkelerin durumlarını incelemek zorunludur. Bu inceleme, kısaca 
işgücü arz ve talep tahlillerinin, sonuou muhtemel işgücü göndermeleri konusunda asgari bir temele oturmak 
mümkün olabilir, tşçi sayılarının yıllar itibariyle gelişimi, söz konusu yıllardaki işçi gelirinin ulaşa¬ 
cağı düzeylerle ilişkilendirillnce ortalama tasarruf meyillerinin gelişim yönü de dikkate alınmak ve yurda 
aktarılan paylar konusundaki verilere sahip olabilmek kaydı ile belirli bir yıldaki döviz pariteleri temel 
alınarak muhtemel göndermeler sıhhata biraz daha yakın olarak tahmin edilebilir. Burada tasarruf konusu üze¬ 
rinde teorik ekonominin tahlilleriyle biraz durmakta yarar görmekteyiz. 

"Tasarruf, en kısa tarifi ile, muayyen bir gelirden istihlâk harcamaları çıktıktan sonra kalan baki¬ 

ye" dir 9/. 

Demekki tasarrufu tayin eden istihl&k ile gelir seviyesi olmaktadır. İstihlâk harcamaları ise gelirle 

sıkı bir ilişki içindedir. "Gelir seviyesi yükseldikçe istihlâk harcamaları mutlak olarak çoğalırı fakat 
bu çoğalma gelirdeki artış derecesinde olmaz" 10/. Burada istihlâk fonksiyonunu da açıklamak gerekmektedir. 

"İstihlâk fonksiyonu, çeşitli gelir seviyelerine tabi olmak üzere istihlâk harcamalarının hangi nis- 
betler dahilinde azalıp çoğalacağını belirten bir temayülün ifadesidir" 11/. 

"İstihlâk meyli yalnız gelirin değil} diğer bazı unsurlarla beraber fiyatında bir fonksiyonu olarak 
anlaşılmak icap eder. ..... Ancak, geliri fiyat indekslerine göre tashih edilmiş şeklile, yani reel olarak 

gözönüne alınca, fiyatları ayrı değişken halinde denkleme ithal etmeğe hacet kalmaz" (Bu durumda istihlâk 

harcamalarını reel gelirin bir fonksiyonu olarak düşünmekte sakınca yoktur) 12/. 

2/ Sabri F. Ülgener. Milli Gelir, istihdam ve İktisadi Büyüme S. 165 
10/ Keynes; The General Theory, S. 96'dan aktaran ülgener. a.g.e. S. 161 

11/ Ülgener, a.g.e. S. 161 

12/ ülgener, a.g.e. S. 163 
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(İstihlâk neyli, psikolojik bir terim olarak, fertlerin ve grupların aadeee içten bağlı oldukları ruhi 
temayülleri değil, belki o teesyûller de dahil almak üzere mevcut mUaaseaelerln , örf ve adetlerin çerçeve¬ 
si içinde vüout bulan harcama tarzını ve tepkilerini belirtir... Tarifimize göre, istihlâk meyline gelir 
seviyesinden başka, müstehlikin İçinde doğup büyüdüğü muhitin örf ve adetleri, gelenekleri, hatta özentile- 

1 

ri tesir edebilecektirı fakat bu tesirler yanında âdeta elle tutulur dereoede açık ve ortada olanı şüphesiz 
gelir seviyesidir) 13/. 

(İstihlâk meylinin, normal ve revolüayoner ahval ve şerait istisna edilmek üzere, kısa devreler zarfın¬ 
da temelli bir değişikliğe uğramasının muhtemel olmadığını, Keynes İfade etmiştir) 14/. 

(Keynes istihlâk meylinin pozisyonunu tayin edecek ve belki yerini değiştirecek faktörleri objektif ve 

sübjektif olarak iki grupta toplamıştır) İp/. 

(Sübjektif faktörler, insan tabiatının ve itiyatlarının mahsulü olup çoğu zaman fertleri gelirlerini 
harcamaktan alıkoyan saikler olarak karşımıza çıkarlar. Başlıcalarıı önceden derpiş edilemeyen haller İçin 
rezerv teşkili, peşinen tahmini mümkün ihtiyaçlar için fon tesisi,cari gelirden bir miktar tefrik ve bunu 
mevcut servete ilâve ile istikbalde daha yüksek bir gelire sahip olma hevesi, başkalarına muhtaç olmadan 

yaşama ve hareketlerinde serbest olma gayreti, ileride spekülasyon ve türlü projeleri yürütmeğe yeter cesa¬ 
mette bir likit serveti el altında bulundurma gibi maksat ve sa i kİ erdir)- 16/. 

Objektif faktörlere gelince başlıcaları ücret ve fiyat seviyesindeki deglşmelsr...p7/. 

"Keynee'in bütün bu müşahadelerden çıkardığı netice şudur ı ücret haddinde veya fiyat seviyesindeki 

değişmeler elimine edilmek şartile istihlâk meyli az çok kararlı bir fonksiyon olarak mütalâa edllebilir"l8/. 

Bütün yukarıdaki ifadeler yurt dışında bulunan işçilerimizin tasarrufları konusundaki düşüncelerimize 
yol gösterici nitelikte görüldüğü için teorik ekonomik neşriyattan aktarılmıştır. Bunlara ilave alarak 

alttaki cümle ile konunun teorik boyut yaklaşımı için gerekli tahlilini tamamlamış oluyoruz. 

"Devamlı bir gelir artışının emniyet ve huzurundan mahrum olduğu İçin gelecek günlerin kararsızlığını 
pek dar ve mütevazi ölçüde de olsa birikmiş bir fonla karşılamaya çalışmak işçi için hakikaten bir ihtiyaç 
olabilir" 19/. 

Bu teorik tahlillerin bilhassa yurt dışına giden işçilerimiz için fazlaaiyle geçerli olduğunun isbatı- 
na geçmeye gerek yoktur. Bu nedenle işçi tasarrufları'konusunda sahip olunabileoek veriler genel hatlarıyla 
bir plan dönemi için ileriki yıllara ait tahminlerde rahatlıkla kullanılabilecektir. 

13/ Ülgener a.g.e. S. 164 

14/ Keynes i The General Theory S. 91 den aktaran ülgener a.g.e. S. 173 

19/ ülgener a.g.e. 3. 173 

16/ Ülgener a.g.e. S. 173 

17/ Ülgener a.g.*. 3. 174 

18/ Ülgener a.g. e. S. 1T5 

19/ Ülgener a.g.e. 8. löl 
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A- YAKLAŞIMIN SAYISAL GÖRÜNÜMÜ 

Yukarıda sunulmuş bulunan metodolojik yaklaşimimizin sayısal nitsliklsrlnl şekillendirmeye 
çalışırken öncelikle yurt dışında bulunan işşi sayısını sıhhate yakın olarak bilmek gerektiğini ifade et¬ 
miştik. üçüncü plan 1972 yılı itibariyle yurt dışında 650.000 işşimisin bulunduğunu açıklamaktadır. Adı ge¬ 
çen rakamın Ülkeler itibariyle dağılımını İnceleyince bütün işçllerimlsln Avueturalya hariç Avrupanın Batı 

Bloku ülkelerinde bulunduğunu görürüz. Gerçekte vatandaşlarımızın işçi olarak çalıştıkları ülkeler Avrupa 
kıtasını çoktan aşmış bulunmaktadır. Nitekim Turizm istatistiklerinden alınan ve yılı içerisinde İtinle 
geldikleri çalıştıkları ülkelere dönenler ile söz konutu ülkelere çalışmak için e yıl içinde giden vatan¬ 
daşların ülkelere göre dağılımını gösteren alttaki tablo bu konuda bir fikir vermektedir. 

Tablo t 8 - 1971 Yılında Yurt Dışında Bir İşte İşçi Olarak Çalışan 
Vatandaşlardan TUrkiyeye İzinli Gelenlerden Çalıştıkları 
Ulkelehe Dönenlerle, 0 Yıl İçinde Çalışmaya Giden İşçi¬ 

lerin Ülkelere Göre Dağılımı 

çalışılan 
Memleket 

Çalışan 
İşçi Sayısı 

Çalışılan 
Memleket 

çalışan 
İşçi Sayısı 

Afganistan 42 İsveç 1.044 

Arjantin 32 İsviçre 7.506 

Arnavutluk 63 Irak 119 

Avusturya 9.393 İspanya 23 

Avueturalya 526 İtalya 380 

B. Almanya 309.347 Japonya 22 

Belçika 4.503 Kanada 164 

B. Amerika 948 Kıbrıs 194 

Brezilya 66 Lübnan 183 
Bulgaristan 144 Macaristan 24 

çekoslavakya 9 Meksika 5 

Milliyetçi Çin 3 Mısır 6 

Kızıl Çin 5 Norveç 107 

Danimarka 1.642 Pakistan 27 

Doğu Almanya 9 Polonya 34 

Endonezya 51 Portekiz 3 

Filipinler 4 Romanya 37 

Finlandiya 18 Rusya 20 

Fransa 5.447 Sudan 8 

G. Afrika B. 35 Suudi Arabistan 223 

Hindistan 19 Suriye 132 

Hollanda 16.635 Şili 1 

İngiltere 1.126 Ürdün 16 

İran 92 Yemen 21 

İrlanda 7 Yugoslavya 63 

İsrail 304 Yunanistan 281 

Diğer Memleketler 232 

Bilinmiyen 11.084 

52 Ülke Toplam 372.429 
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Gerçekte adı geçen ülkelerde ne kadar İşçinizin çalıştığı sıhhate çok yakın olarak bilinememektedir. 
Avrupa ülkeleri dışında bazı gazete haberlerine göre birtakım rakamlar görülmektedir. Bu konuda Lübnan da 
20.000 in üstünde çoğunluğu Güney Doğu illerimizden ğltme Türkün çalıştığını bildiren gazete haberleri du¬ 
rumun ne denli ilginç olduğunu açıklamaktadır 20/. Bununla beraber plan Avueturalya ve Avrupada bulunan 
işçi sayılarını esas aldığı için, ve bu konüdaki kaynakların yetersizliğinden, tahlillerimizi adı geçen 
ülkelerdeki işçi sayıları ve müstakbel gelişimleri açısından yapmayı zorunlu buluyoruz. 1972 yılı itiba¬ 
riyle yurd dışında 650.000 işçimizin bulunduğu varsayılmıştır. Söz konusu rakam kaçak olarak dışarıya 
giden işçilerle dönenlerin sayısının eşit olduğu varsayımına dayalı olarak resmi kanaldan her yıl için 
yurt dışına gönderilen işçilerin toplamından elde edilmiştir. Bu husus şüphesizki yetersiz veriler sonuou 
doğmuştur. Ama bu konudaki resmi veriler planda kaçak olarak giden işçilerle dönenlerin eşitliği varsayı¬ 
mını sarsacak niteliktedir. Devlet İstatistik Enstitüsünün Turizm İstatistikleri verilerine göre yurt dı¬ 
şından temelli olarak dönen işçilerin sayısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo t 9 - Yurt Dışında İşçi Olarak Çalışanlardan 
Dönenler 

Yıllar Temelli Olarak Dönenler 

1966 6.168 

1967 17.844 

1968 3.525 

1969 4.115 

1970 4.756 

1971 5.695 

1972 4.624 

Toplam 46.724 

Kaynak i 1) Samira Yener, 1965-1970 Döneminde Yurt Dışındaki 
İşçi Sayısındaki Artışla İlgili Bir Tahmin D.F.T. 

2) Turizm İstatistikleri 1971, 1972 

Dönenlere karşın kaçak olarak giden işçi sayısını genel hatları itibariyle yansıtacağını sandığımız, 
Almanyaya giden işçi sayılarının mukayesesini yapınca- değişik anlayışa ulaşmak zorunlu olmaktadır. 

Ali Sait Yüksel'in bir incelemesine göre "Alman kaynaklarına göre, Kurum aracılığına başvurmadan Al¬ 

manyaya giden Türk işçilerinin sayısı şu gelişimi göstermiştir" ifadesini ek bilgilerle alttaki şekilde 
sunuyoruz 21/. 

20/ Hürriyet - 12.10.1973 

21/ Ali Sait Yüksel, Yurt Dışına Salıverdiklerini! Cumhuriyet Gazetesi 25.9.1972 
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Tablo ı 10 - AlmBnyaya Giden Türle İşçileri 

Y ı 11ar 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1 1971 1972 

1. Kurum aracıyla 
giden sayısı 45.553 32.516 7.233 41.450 98.142 95.685 63.777 65.875 

2. 0 Yıl gelen 
toplam işçi 59.816 43.499 14.934 62.376 121.529 123.620 

3. Kendi imkân¬ 
ları ile iş 
bulup kurum 
kanalı ile 
Sidenler 

- - ( 919 ) 1.251 1.907 3.481 

4. Kaçak işçiler 14.263 10.983 ( 50.995 ) 26.684 43.734 

2-(U3) = 4 

Kaynak : 1) BFA, Aualaendiaohe Arbeitnehmer 1970, S. 82 den bzetleyen A. SAit Yüksel 

2) İş ve İşgücü Bülteni. 

3) Frankfurter Allgemeine'den aktaran Barış Gazetesi 19.9.1973 

(Kaçak Türk işçileri sadece TUrkiyeden değil, Almanyaya komşu diğer ülkelerden de gelmektedir. Alman¬ 
ya'ya turist işçi olarak giden TUrklerin oranı yıllık ortalama girişin $ 32,5 unu bulmaktadır) 22/. Hatta 

bu konudaki 1973 yılı itibariyle olan gelişim tahminlerin üstünde bir rakkama ulaşmıştır. (31 Ağustosa ka¬ 
dar gezegen adılya ülkemize gelen Anadoluluların sayısı 93.933 kişidir. Bu sene sonuna kadar bu turiBtlerin 

130.000 i aşarağı sanılmaktadır) 23/. "Bugün Almanya'da 400'den fazla insan ticareti yapan, yani yabancı 
işçi getirip ihtiyacı olan firmalara kiralayan kuruluş bulunduğu bilinmektedir" 24/ 

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız gibi Avrupa kıtası Batı Bloku ülkeleri ve Avusturalya dışında Türk 

işçileriyle ilgili bilgilerin yetersizliği, Avrupada şimdiye kadar devamlı işgücü talep eden, Türkiye ile 

işgücü ve sosyal güvenlik anlaşmalarına taraf olan bütün ülkeler tahlillerimizde esas alacağımız ülkeler 
olacaktır. 

22/ Yüksel a.g.e. 

23/ Frankfurter Allgemeine'den aktaran Barış Gazetesi 19.9.1973 

24/ Hladekin, Blick durch die Wırtschaft FAZ, dan aktaran Yüksel a.g.e. 
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İşgücü ve sosyal güvenlik anlaşması yapmış olduğumuz ülkeleri İle anlaşmaların yapılış tarihleri ias 
altta sunulmuştur. 25/. 

ülkeler İşgüoü Anlaşma Tarihi 
 r- , — 

Sosyal Güvenlik Anlaşma Tarihi 

Almanya 30 Bkim 1961 30 Nisan 1964 
Avusturya 15 Mayıs 1964 12 Ekim 1966 

Belçika 16 Temmuz 1964 4 Temmuz 1966 
Hollanda 19 Ağustos 1964 5 Nisan 1966 

Fransa 8 Nisan 1965 26 Eylül 1970 

İsveç 10 Mart 1967 -

Avusturalya 5 Ekim 1967 -

İngiltere - 9 Eylül 1999 

İsviçre - 1 Mayıs 1969 

Dani marka - 13 Kasım 1970 

III. Plan döneminde dışarıya gönderilecek işçi sayısının tahmini yukarıda İsimleri sunulmuş ülkelerin 
müstakbel işgücü talepleri esas alınarak, tüm dışarıda çalışaoak işçi sayısını tahminde bütün ülkeleri tem¬ 
sil edici nitelikte kabul edilerek incelenecektir. Şimdi yurt dışında bulunan işçilerimizin sayısı ile il¬ 
gili yorumlara geçebiliriz. Bu konuda değişik kaynaklardan çok farklı rakamlara ulaşılmaktadır, öncelikle 
bu konudaki resmi rakkamları görmek gerekir. Üçüncü Beş Yıllık Plan 1972 Yılı itibariyle yurt dışında 
650.000 işçimizin bulunduğunu tesbit etmiştir, tş ve tşçi Bulma Kurumunun 1961 den 1972 yılı sonuna kadar 
yurt dışına gönderdiği işçi sayısını gösterir bülteni bu rakamı 654.467 olarak belirtmektedir, ülkeler iti¬ 
bariyle dağılım ise şöyledir. 

Tablo t 11 - Yurt Dışına Gönderilen İşçilerin Gittikleri 
ülkelere Göre Dağılımı 

(1961-1972) 

ülkeler Gönderilen 
'İşçi Sayısı 

Almahya 544.236 
Avusturalya 3.782 
Avusturya 27.376 

Belç ika 15.044 

Fransa 27.822 
Hollanda 21.365 

Ingiltere 1.946 

İsviçre 5.251 

Diğer 7.645 

654.467 

Kaynak t İş ve İşçi Bulma Kurumu 

2£/ İlhan Gülsün Yurt Dışındaki İşçilerimiz ve Problemlerine Ait İstatistikler 
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Yukarıdaki rakamlar dönen işçilerin sayısını kesinlikle bilemeyişimizden ötürü brüt diye kabul edile¬ 
bilir. 

İş vi İşçi Bulma Kuruntunun 1973 yılı içerisinde 8 Ağustos tarihine »kadar yurt dışına gönderdiği işçi 
sayısını gösterir tablo ise altta sunulmuştur. 

Tablo t 12 - 1973 Yılı 8 Ağustos Tarihine 
Kadar Yurt Dışına Gönderilen 
İşçiler ve Gittikleri Ülkeler 

ülkeler İşçi Sayısı 

Almanya 68.169 

Avusturalya 459 

Avusturya 4.103 

Belçika 77 

Fransa 7.479 

Hollanda 902 

İngiltere 53 

İsviçre 596 
Diğer 1.024 

* 

82.862 

Kaynak t İş vi İşçi Bulma Kurumu Oenel Müdürlüğü 

Bu resmi rakamların Temmuz 1973 tarihinde ülkeler itibariyle görünümü ise çalışma Bakanlığı ile İş <M 
sçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne göre alttaki tabloda görüldüğü gibidir. 

Tablo t 13 - 1973 Yılı Temmuz Ayında Yurt Dışındaki İşçilerin 
Ülkelere Göre Dağılımı 

Ülkeler Çalışma Bakanlığına 
Göre 

İş ve İşçi Bulma 
Kuruntuna Oöre 

Almanya 648.000 575.000 

Avusturya 30.000 29.002 (Ağustos) 
Hollanda 38.193 31.013 (Ocak) 
Fransa 29.367 28.367 (1972) 
Belçika 12.250 10.000 (1972) 
İsviçre 15.996 9.497 (Aralık) 
Danimarka 6.717 5.517 (Ocak) 
İsveç 3.789 2.787, (Ağ. 1970) 
Avusturalya 4.800 3.174 

İngiltere 2.665 2.655 

Norveç 200 

Diğer 2.113 
+ 

1,113 

793.890 . 698.325 

i I • . ■ ... 

Kaynak : Çalışma Bakanlığı Yurt Dışı İşçi Sorunları Oenel Müdürlüğü 
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Öte yatıdan Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem aynı tarihlerde alttaki aş ıklamayı yapmıştır. 

"Evvela elimizde bulunan tş ve İşçi Bulma Kurumu ietatietik rakamları ile dışarıda teeblt ettiğimle 
rakkamlara bir göz atalım. Bizim elimizdeki rakamlar daha çok İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalı İle gidenler 
olduğu için dışarıdaki yekfintm çok gerisinde kalmıştır. Örnek vermek istiyorum. Halihazırda Almanya'da ça- 

I 

Lışan işçilerimizin miktarı 836.200 dir. Oysa İş vi İşçi Bulma Kurumu'nun istatistiklerinde bu rakam 534 
bin diye geçer. Hollanda'da keza bizim istatistiklerimizle işçi sayısı 26 bindir. Fakat orada yaptığımız 
tsabitlerde 46 bin gördük. Avusturyadaki işçilerimizde 50 binin üstündedir. Burçlar şunu ortaya koyuyor. 
Çok miktarda şahıs turiBt olarak dışarıya gitmektedir" 26/. Bakanın kaçak işçi konusundaki bu görüşü ya¬ 
bancı kaynaklarca da ifade edilmektedir. 

(Almanyadaki tüm kaçak işçiler 300.000 civarındadır. Bunun en büyük payı TUrklere aittir. Bu konuda 
yegane ayrıntılı bilgi Beriinde 30.000, Köln'de 15.000, Münih'te 20.000 kaçak Türk işçisinin bulunuşu ile 

ilgilidir) 27/. »erlindeki (85.000 Türkün 36.000 i müsaadeli işçidir) 28/. (Almanyada ayrıca 300.000 ka¬ 
dar kaçak yabancı işçinin var 1 ı-ğıda bilinmektedir) 29/. (800.000 Türk işçiei var. Her hafta sayıları 2.500 
artmaktadır) 30/■ (Doğu Almanyada 40 - 60.000 Türk var) 31/. Bunlara ilave olarak bazı Alman araştırıcıla¬ 
rın görüşü Doğu Almanya ile Polonyada 260.000 civarında kaçak Türk işçisinin bulunduğu şeklinde İmiş. Yine 
bazı kişiler Doğu Alman makamlarının resmi belgelere dayalı olarak ülkelerinde 55.000 Türkün çalıştığını 
açıkladıklarını bildirmişlerdir. Avusturya, İsveç ve Fransa'da toplam olarak 100.000 civarında kaçak Türk 
işçilerinden bahsedenler mevcut tur. Bir belgeye dayanmayan ve Resmi kuruluşlardan olmayan bu tahminlere 
ilave olarak İş ve İşçi Bulma Kurumu Semel Müdürü Aydınoğlu 1973 yılında Almanların ülkelerinde 180-200.000 
civarında bir kaçak Türk işçi kitlesinin bulunduğunu ifade ettiklerini söylemiş, Doğu Berlinde asgari 

15.000 ile 60.000 civarında kaçak Türk işçisinin .bulunduğunu duyduğunu Polonya, Macaristan ve Romanyada da 
Türk işçilerinin çalıştıklarına tesbit ettikleâmi, İtalyada 5.000'e yakın kısmı inşaat sektöründe olmak 
üzere 10-.000 - 15.000 kaçak İşçimizin çalıştığını ifade etmiştir. Aydınoğlu Kasım 1973 sonu, itibariyle 

dışarıda nizami olarak çalışan işçilemizle, ailelerinin toplamının 1.2 milyonu bulduğunu açıklamıştır, öte 
yandan (1 Milyon Türkün resmi olmayan yollardan kaçak olarak Almanyaya gittiğini) 32/. (Avrupada 1 mil¬ 
yonu aşan işçimiz var, resmi olmayan rakamlarla bu miktar 1.3 milyondur) 33/ şeklindeki haberlerde basını¬ 
mızda yer almaktadır. Bütün bunlardan başka çalışmamıza esaa almayı düşündüğümüz belgesel bir niteliği olarç 
İtalyan İstatistik Enstitüsünün türlü ülkelerin istatistiklerinden derlediği sayıları gerçek yaklaşımda ay¬ 
dınlatıcı tek kaynak olarak kabullenmekteyiz. 1972 yılı nisan ayında Belgratta yapılan uluslararası işçi 

sendikaları toplantısına sunulan çalışmada 1970 yılı itibariyle Avrupada "1.291.725" Türkün mevout olduğu 
açıklanmıştır 34/. 1.291.725 rakamı kaçak işçilerle, resmi kanaldan giden işçileri ve eş, çocuklarını da 
kapsamaktadır, çalışmayan kişilerin sayısını bularak gerçek çalışanlara ulaşmak İçin elde bulunan bazı ve¬ 
rileri temel olarak almak mümkündür. Bu konuda 1973 yılında Almanyada bulunan TUrklerln durumunu yansıtan 
verileri kullanarak sonucu bütün Avrupadaki Türklere yaymak düşüncesindeyiz. 

26/ Tercüsan, 9. 8. 1973 
27/ Danca» Miller, Summary ot TM Investigakion of Proepects of Future Fİons of Remıttences From 

Turkiah Şorkers ın the Federal lepablıc of Geroany. 
28/ Anadolu Ajansından alan Akşam 30.4.1973 
29/ The Economiet Ağustos 1973 

30/ Alman Televizyonu 26.4.1973 yayım. Başbakanlık Basın-Yaym Genel Müdürlüğü * 
Türk İşçileri il* İlgili Yayınlar Bülteni «o ı 6 

31/ Frankfurter Algemeine 9.1.1973 

ig/ İstanbul Boneyi Odası Dergisinden aktaran Yeni cartam Gazetesi, 21.6.1973 
33/ Pranknrt Kaynaklı 28.10.1973 tarihli Hürriyet Gazetesi Haberi 
34/ Doettsaat de la CGIL, de la CISL et 4e l'UIL Sur lee problemes de l'emigration Annexe NO i 3 
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Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'e göre Temmuz ayı itibariyle Almanyada 836.200 işçimiz bulunmakta idi. 
Aynı ay için İş ve İşçi Bulma Kurumu Almanyada bulunan TUrklerin dağılımını alttaki tablodaki gibi teabit 
etmiştir. 

Tablo s 14 - 1973 Temmuz Ayı İtibariyle 
Almanyadaki TUrkler 

Niteliği Sayısı 

Nizami işçi 575.000 

Çocuk 120.000 

Çalışmıyan işçi ailesi 80.000 

Öğrenei 6.000 

Doktor 1.200 

Diğer 4.000 
-t 

786.200 

Kaynak : Çalışma Bakanlığı 

Kaçak işçilerin aile fertleri de ile birlikte yurt dışında bulunmaları düşUnülemiyeceğine göre re8mi 
kanallardan giden işçilerin yurt dışındaki aile fertleri dağılımı konosundaki verileri Avrupada bulunan 
toplam TUrkler için maksadımıza göre kullanmak fazla sakıncalı olmıyacaktır. öte yandan Almanyada 1972 yıli 
içinde resmi kanaldan giden Türk işçilerinin çocuklarından 10.000 inin çalıştığı teabit edilmiştir. 35/. 
Bu rakamı da 1973 yılı verilerile bağdaştırarak 1973 yılı itibariyle çalışan işçi çocukları aayıaını 11.500 
olarak almamız mümkündür. Bu durumda 1973 yılı Temmuz ayında Almanyada bulunan TUrklerin dökümünü alttaki 

tablodaki gibi varsayabiliriz. 

Tablo : 15 - 1973 Temmuz Ayında Almanyadaki 
Türkİer 

Sayısı 

Çalışan İşçiler 
(Resmi+Kaçak) 836.200 

çalışan çocuklar 11.500 

Doktorlar 1.200 

Çocuk 108.500 

İşçi Ailesi 80.000 

Öğrenci 6.000. 

Diğer 4.000 
+ 

1.047.400 

35/ Oğuz Gökmen Federal Almanya ve Türk İşçileri S. 289 
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Döviz olarak yurda gelir tranaferinde payı oyan grupların oranı (işçiler, çoouk işçiler, doktorlar) 
İ„ 81 dir. Bu oranı 1970 yılında Avrupada bulunan Türkler sayısına uygulayınca adı geçen yılda Avrupada fii¬ 

len çalışan vatandaş sayısının 1.046,297 olarak belirdiğini görürüz. Bu rakam çalışmamızda ana temel 
olmaktadır. Bunun üzerine 1971, 1972 yıllarında resmi ve kaçak yollardan giden işçileri ekleyip dönenleri 
çıkarınca 1972 sonu itibariyle Avrupada Türk olarak çalışanların sayısına ulaşabiliriz. 

I 

1971 yılında Avrupaya kaçak olarak giden işçilerin sayışını bilemiyoruz. Bu konuda resmi istatistikle¬ 

re geçen bazı rakkamlarla kısmi sonuçlara ulaşıp, genelleme yaparsak 1971 yılı İçinde asgari bazda Avrupa 
ve Avusturalya işgücü pazarına 10.613 vatandaşımız işçi olarak katılmışlardır 36/. 1972 yılı için elde ye-, 
terli veriler bulunmamaktadır. Fakat adı geçen yılda Almanyaya (...Anadoluluların ülkemize gezegen adiyle 
gelişleri korkunç derecede kabarmaktadır. Geçen yıl 43.734 kişi gelmiştir) ^7/, ifadesini tüm Avrupa ve 
Avusturalya için alıp, asgari bazda kullanmak mümkündür. 

Yukarıda ulaşılan sonuçları Avrupadan dönen işçi sayıları ile birlikte bir tabloda toplarsak alttaki 
görünümü elde ederiz. 

Tablo ı 16 - 1972 Yılı Sonunda Avrupa ve Avusturalyada Çalışan Türkler 

Yıllar Çalışanlar Şayısı 
Resmi Olarak 

Çalışmaya Gidenler 
Kaçak Olarak 

çalışmaya Gidenler Dönenler Stok 
İşçi Sayısı 

1970 1.047.400 _ _ - _ 

1971 1.140.760 88.442 10.613 5.695 1.140.760 

1972 1.265.099 85.229 43.734 4.624 1.265.099 

B- ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİ YiİLAHINDA YURT DIŞINDA ÇALIŞACAK İŞÇİLER 

Â M 1- DÜNYADA GÖÇLER 7 

1972 yılında dışarıda bulunan işçi sayıları tesbit edilinoe bu sayıya III. Plan Döne¬ 

mindeki muhtemel ilaveleri kestirmek gerekir. Bu nedenle önce iş gücü talepeden ülkelerin geçmişteki ta¬ 
leplerini gözden geçirmekte fayda vardır. Göçler bugün için kıtalar arasında en yüksek düzeyine Avrupa 
ülkelerinde ulaşmıştır. 

"Çalışmak amacı güden göçleri bölgeler itibariyle şu şekilde sıralamak mümkündür. 

a) Kuzey Afrika'dan, Fransaya ve Karaiblerden- Ingiltereye yönelen göç dalgaları da 
dahil, Batı Avrupaya yerleşen göçmen işçilerin ve aile fertlerinin sayısı, 11 milyon civarında tahmin edil¬ 
mektedir. Yıllık dalgalanmalar, takriben 600 bin ilâ 1 milyon arasında kabul edilebilir. 

b) Kuzey Amerika ve hassaten Kanada'ya ve Birleşik Devletlere yönelik muhaceret akım¬ 
ları sonucu bu bölgelerdeki yabancıların toplam yekûnu 4.2 milyona ulaşmıştır. Kanada'ya 1969 yılında ve 
Amerika Birleşik Devletlerine 1970-1971 döneminde göçeden yabancıların sayısı sırası ile 161 bin ve 370 

i 

bin olarak saptanmıştır. 

36/ Kaynaklar .• 1. M.D. Hugues, Rapport sur 1'ıramigration en France er. 1972 5. 9 
2. Foreign VVorkers m Holland, Belgrat 1972 
3. Auslandısche Arbeitnehmer, 1972 S. 60 
4. İş ve İşgücü Bülteni 

37/ Frankfurter Allgemeine'den aktaran Barış Gazetesi, 9.9.1973 
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o) Bu diğer göç bölgesi, GUney Amerika'dır. Örneğin Arjantin'de bugün 600 bine yakın 
ParaguaylI ve 450 bin BolivyalI yaşamaktadır. Venezuela'daki KolombiyalIların sayısı ise 700 bin civarın¬ 
dadır. 

Bu sıralamaya 1969 yılında 150 bini bulan muhacir Sayısı ile Avusturalya'yı, Afrika 
kıtasında Fildişi sahiline ve Gana'ya müteveccih göç hareketleri de ilave edilebilir" 30/. 

"Yabancı işçi istihdam eden başlıca ülkelerin bütün gayretlerine rağmen, ani göçlerin 
hacmi öneminden blrşey kaybetmemektedir. Bu beklenmedik dalgalanmaları ilgili memleketler çok defa engelle¬ 
yebilmek olanaklarından yoksun kalmışlardır" 39/. 

"Cöğrafi tabii engeller ve çok sıkı kontrol tedbirleri olmadıkça bu hareket devam ede¬ 

cektir. Öte yandan yabanaı işçi çalıştıran ülkelerin çoğunda, göçmen ne derece hor görülürse görülsün, ne 
tuhaftırki kamu oyu, alınan kontrol tedbirlerini benimsememektedir. Ayrıca işverenlerin de çalıştırdıkları 
yabancının milliyetini, veya hukukî statüsünü tahkike pek hevesli olamadıkları da vakıadır. Öte yandan ma¬ 
halli makamlar da kaçak veya gayri nizami işçi sorunu ile mücadele ve bu akımı kontrol edebilecek şekilde 

mücehhez değildirler" 40/. 

Yukarıdaki ifadeler göç konusunun dünyadaki önemini, yansıtırken resmi olmayan yollardan 

çalışmak için dışarı gidenlerin payının büyük olabileceğini belirtmektedir. Ayrıca kaçak işçinin daha eko¬ 
nomik oluşu bu tip çabaların geçerli ve devamlı olabileceği niteliğini de arttırmaktadır. 

"Herhalılkârda kaçak işçi, işveren için sosyal güvenlik yönünden bir yükümlülük gerek¬ 

tirmemesi, düşük ücretle çalıştırılması bakımından bütün risklerine -ağmen avantajlıdır» 41/. 

"Turist işçi gerçekten işgücü kabul eden ülkelerde işverenlerin düşük maliyetten ya¬ 
rarlanmak amacıyla yarattıkları bir uluslararası harekettir" 42/. 

2- AVRUPADA GÖÇLER 

Konumuzu Avrupa ülkeleri ile sınırlandırmış bulunduğumuza göre adı geçen ülkelerin 

yıllık göç ve yabanoı işgücü kabul edişlerini izlemekte yarar vardır. Adı geçen ülkelerden bazılarının 

son 10 yıldaki gelişimleri alttaki tablolarda sunulmuştur. 

38/ Travailleurs Migrante, BİT. Rapport VII. S. 6 dan aktarma Yurtdışı Göç Hareketleri ve Vatandaş 
Sorunları. Dışişleri Bakanlığı Yayını S. 4 

32/ A.g.e. 3.4 

40/ A.g.e. S.5 

41/ A.g.e. S.5 

42/ Ortak Pazar İşgücü Hareketleri, TUrk-lş Yayını S. 39 
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Tablo s 17 - Avrupa Ülkesinde Her Yıl Kabul Edilen Yabancı Daimi ve Mevsimlik İşçilrr ^ 
(000) 

Ülkeler 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 10 Yılın 
Ortalaması 

Batı Almanya 259 360 397 378 442 525 425 152 391 646 397 

Fransa 159 
Mevsimlik Olanı(109) 

176 
( 97) 

208 
( 95 ) 

217 
(101) 

275 
(121) 

284 
(132) 

259 
(124) 

222 
(114) 

223 
(130) 

301 
(133) 

232 
(115) 

Belçika 3 5 15 26 24 32 24 12 8 8 16 

İsviçre 295 
Mevsimlik 01anı(157) 

371 
(196) 

402 

(222) 
389 

(224) 
401 

(241) 
320 

(216) 
298 

(191) 
274 

(176) 
273 

(172) 
292 

(190) 
330 

(198) 
Hol landa 11 13 17 31 31 36 12 19 28 20 

Avusturya 7 9 15 21 41 49 57 46 53 30 

716 930 1044 1042 1194 1233 1078 730 960 1328 1025 

Tabi) altı Avrupa ülkesinin 1960-1969 yılları arasında ortalama olarak yılda 1 milyon civarında yaban

cı işçi kabul ettiğini göstermektedir, tşin sadece bir yanını yansıtıcı olmamak için göç hareketinin net 
Bonuçlarını aynı yıllar için net olarak görmekte fayda vardır. Alttaki tablo söz konusu durumu yansıtmak
tadır. 

Tablo : lö - Göçlerin Yıllık Bakiyesi ^ 
(000) 

Ülkeler 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Batı Almanya 336 419 283 237 302 343 132 - 177 279 572 

Fransa 140 180 860 175 145 70 85 52 -100 150 

Belçika 7 - 1 19 35 49 31 21 19 6 7 

Hollanda - 13 6 17 8 12 18 19 - 13 5 20 

İsviçre 76 101 88 57 48 - 1 19 31 31 24 

İsveç 8 13 9 10 21 33 25 8 18 44 

Avusturya - 6 - 5 7 - 02 - - 2 2 - 8 -

Lüksemburg 0.6 2.4 2.8 1.6 3.1 1.8 0. 7 - 0.5 0.7 1.7 

İngiltere 67 124 71 28 - 22 - 45 . - 40 - 52 - 11 -

Göç ve işgücü hareketlerinin ekonomik nedenlerle birlikte ülkelerin nüfus yapısı ve artışları ile il-

gili olduğu açıktır. 

(1950 lerden sonra Batı Avrupa ülkelerinin iktisadi gelişmeleri üzerinde yapılan çalışmalar bu ülkele
rin iktisadi büyümeleri ile işgücü faktörü arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur, nitekim 

B.M. Avrupa Ekonomik Komisyonunun hazırladığı rapora göre 22 Avrupa ülkesinde gayri safı yurt içi hasıla 
büyümesi ile, işgücü faktörü arasında 1950 yılında yüksek bir korelasyonun varlığı tesbit edilmiştir. Ancak 
1950 lerden sonra bu ülkelerde nüfusun çok yavaş bir tempo ile artması bu ülkelerde işgfeü sıkıntısının 
doğmasına bunun sonucu olarakta başka ülkelerden işgücü ithaline sebep- olmuştur, AET üyesi devletler bütün 
olarak ele alındığında 1960-1965 döneminde istihdam yılda 0.3 artarken 1965-1970 döneminde istihdamda 0.5 
lık bir azalış izlenmiştir) 46/. 

£3/ Da Revue Mıgratıons'dan aktaran Broblemes Kconomıçue Dergisi Şayi 1206 
44/ A.g.e. 
Tl/ A.g.e 

46/ Ekrem Ceyhun-Nejat Ölçen, Türkiye Otomativ Sanayii S. 329 - 330 
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(tstlhdıımın 1965-1970 döneminde 1960-1965 dönemine flöre azalmasına rağmen, Topluluk üyelerinde işsiz¬ 
liğin önemli ölçüde artmaması ve çoğalan işgücü açıklarına dayalı olarak daha çok yabancı iççi talep edilmesi 
lifli çekici bir gelişme olmuştur. Alttaki tabloda görüldüğü gibi istihdamla toplam hasıla arasındaki geli¬ 
şim dikkatleri çekicidir) 47/. 

Tablo ı 19 - Toplam Hasıla Artışları 
(1960-1970) 

(1960 • - 1965) (1965 - 1970) 

ülkeler İstihdam 
Çalışan Kişi 

Başına 
Hasıla 

Toplam 
Hasıla İstihdam 

Çalışan Kişi 
Başına 
Hasıla 

Toplam 
Hasıla 

F. Almanya 0.7 4.4 5.1 - 0.1 4.4 4.3 

Fransa 0.6 5.2 5.8 0.1 5.2 5.3 

Avusturya 0.0 4.2 4.2 - 0.5 • 4.8 4.3 

Belçika 1.1 4.1 5.2 0.5 3.6 4.2 

Hollanda 1.5 3.6 5.2 0.7 4.3 5.0 

İsviçre 2.1 3.0 5.2 - 0.1 3.3 3.2 

AET 0.3 5.0 5.3 - 0.5 5.5 5.0 

Kaynak t Türkiye Otomotiv Sanayii - Ekrem Ceyhun - 
The Growth of Output 1960-1980 S. 22. 0EC1 

Nejat ölçen1 
l 1970 

den 

(Yurt içi hasıla artışı ile işgücü sırasında yakıtı bir korelasyonun bulunduğunu belirttiğimiz Avrupa 
ülkelerinin işgücü hareketliliğinden sağladıkları yarar açıktır) 48/.■ 

Bunlara ilave olarak konunun ekonomik boyutları dikkate alınmaksızın Avrupada göç kabul eden ülkeler 

açısından aktif nüfUB artış oranlarının incelenmesi göçlerin doğuş nedenlerinin en önemli göstergelerini 
açıklayacaktır. Alttaki tablo 1950-1965 yılları ile 1965-1970 yılları arasında işgücü çeken ülkelerin aktif 
nüfua oranlarındaki artışları göstermektedir. 

Tablo : 20 - 1950 - 1970 Yılları Arasında Aktif Nüfusun 
(15-64 yaş grubu) Yıllık Ortalama Büyüme 

Hadleri 

ülkeler 

Y ı 11ar 

1950 - 1965 1965 - 1970 

Batı Almanya 0.9 - 0.2 

Fransa 0.7 0.6 

Belçika 0.2 0.1 

Hollanda 1.2 1.3 
İsviçre 1.4 0.4 

İngiltere 0.4 -

İsveç 0.8 0.2 

Avusturya 0.0 0.3 
Danimarka 0.7 ■ .0.5 

Kaynak ı Etüde Globale Des Projections Des Porces De Travail 
Dans Des Pays A Excedent De Main-D'uevre'den Etüde 
Sur la Sltuation Economıque de l'Eur.ope en.1968 ONU. 

47/ A.g.e. S. 331 
48/ A.g.e. S. 332 
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a) AVRUPA ÜLKELERİNİN ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİNDEKİ YENİ İŞGÜCÜ TALEPLERt 

Tablo yukarıdaki ülkelerin göç kabul etmek açısından içinde bulundukları zorunluğu 
yansıtmaktadır. Acaba durum ileriye yönelik olarak nasıl bir gelişim göstereoektir? Konumuz bu olaeağına f’ 
görs söz konuBU lûkeler açısından aktif nüfuslarının gelişim yönünü bilmemiz gerekecektir. 

ı 

"İşgücü çeken on ülkede 1965-1980 döneminde çalışma yaşındaki grupta artış aadees 

İ 03 > kadar olacaktır. Avusturya, Belçika, Danimarka, Norveç, İsviçre ve İngiltere'de artışlar $ 05'in bi¬ 
raz altında kalacak Almanya ve İsveçte hiçbir artış olmayacaktır. Bu grupta yalnız Fransa vs Hollanda'daki 

artışlar önemli olacaktır" 49/. 
•• ; • 

Konunun ülkelere göre detaylı dağılımı alttaki tabloda verilmiştir. 

Tablo : 21 - 1965 - 1980 Yılları Arasında Aktif Nüfusun 
(15 - 64 Yaş Grubu) Yıllık Ortalama Büyüme 

Hadleri 

ülkeler 
Y ı İla r 

1970-1975 1975-1980 1965-1980 

B. Almanya 0.2 0.2 0.0 

Fransa 0.6 0.6 0.6 

Belçika 0.3 0.4 0.3 

Hollanda 1.2 1.2 1.2 

İsviçre 0-.4 , 0.6 0,5 

İngiltere 0.0 0.4 0.2 

İsveç - 0.1 0.1 0.0 

Avusturya 0.1 0.6 0.1 

Danimarka 0.4 0.4 0.4 

Kaynak i Tablo 20 verileri. 

"Adımımızı bir adım daha öteye götürürsek 15-64 yaş grubuhda da herhangi bir anda 
hepsinin çalışamayacağını, kadın nüfusun bir kısmının iş sahibi olamıyacağına erkek nüfusun da bir kısmının 
askerlik, eğitim gibi nedenlerle istihdam edilemiyeceğini dikkate almamız gerekir" 50/. Bunlara ilave ola¬ 
rak (kadın aktif nüfus oranındaki bir artışla telafi edilmemek kaydiyle emeklilik yaşının düşürülüşü de)) 
durumu etkileyecektir 51/. Durumu sayısal nitelikleriyle görmek istersek alttaki tabloyu incelemek gere¬ 
kir. 

49/ Ortak Pazar İşgücü Hareketleri, Baran Tuncer’in tebliği,S. 118 

5£/ A.g.e. 3. 119 

51/ Etüde Globale Des Projectiona Des Forces De Travail Dans Les Pays D'aceueil Et Les Pays 
A Ezeedent De Main - D'OUEVRE S. 196'dan aktaran Ayfur Barışık. B. 196 



- 19 -

Tablo ı 22 - Aktif Nüfusun Oelişimi ^-/ 
,(000) 

1970-1980 

Ülkeler 1970-1975 1975-1980 

B. Almanya - 284.0 - 277.0 

Fransa - 220.0 25.0 

Belçika - 4.2 - 3.4 

Hollanda - 68.8 - 59.8 

İsviçre - 12,9 - 11.0 

İngiltere - 331.0 141.0 

İsveç - 6.1 - 19.3 

Tahlilleri bir adım öteye götürmek istersek, tarımdan gelecek nüfusla tarım dışı sektörlerde kullanı¬ 
labilecek işgücü miktarlarının ilavesiyle toplam aktif nüfusdaki artışları görmek gerekir. Tablo 23 bu ko¬ 
nudaki tahmini yansıtmaktadır. 

Tablo i 23 - 1965 den 1980 Yılına Kadar 
İstihdama Hazır İşgücünün 
Yıllık Büyüme Haddi $ 

Ülkeler İşgücü 
1 

İngiltere 0.2 

Almanya 0.0 

İsviçre 0.4 

Belçika 0.4 

İsveç 0.0 

Norveç 0.4 

Hollanda 1.0 

Fransa 0.5 

Avusturya 0.0 

Danimarka 0.2 

Kaynak s Etüde Globale Des Projections Des 
Forces ... den Economic Survey 
1969'a atıf 

Bu durumda Avrupada işgücü çeken ülkelerin aktif nüfuslarındaki yeterli olacağı tahmin edilemiyen ge¬ 

lişmeler karşısında takınacakları tavır ne olabilir? 

52/ A.g.e. S. 198 
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Bu durumda; 

a) Ya büyüme hadleri sınırlandırılır, 

b) Veyahut göçler arttırılır. 

(İşgücü talep edecek Ülkelerin her zaman kendi ülkelerindeki işgücü arasındaki gelişmeye uyan bir ikti¬ 
sadi faaliyet seviyesini kabul etmeleri mümkündür. Bu durum şüphesizki bu ülkelerin bu günkünden çok daha 

yüksek teknikleri bulup uygulamalarını gerektirirki bu da kolay olamayacaktır. Bunu kabul edilebilir bir al¬ 
ternatif olarak düşünmek yerinde olmayacaktır. Bu ülkelerin faal nüfusu arttırabilmek için kadın nüfusun ka¬ 
tılma oranını yükseltmeleri düşünülebilir. Ancak bu oranı yükseltmenin güçlülüğü bir yana kadın işçilerin 
erkeklerin istihdam edildikleri her alanda onların yerini almaları beklenemez. Du ülkelerin işgücü kıtlığına 
bir çare olarak sermaye yoğunluğu yüksek olan teknolojilere ağırlık verebilecekleri düşünülebilir. Gerçekte 
bu ülkeler ve özellikle Batı Almanya halen en modern teknolojinin uygulandığı yerlerdir. Dolayısiyle kısa 

bir sürede teknolojinin hızlı bir şekilde değişmesi ve sermaye yoğunluğu daha yüksek teknikleri bulup uy¬ 
gulamak kolay olmayacaktır) 53/. 

(yabancı işçi çalıştırılmasından vazgeçilmesi halinde ise, bu durumun ART ülkelerinin çeşitli dalların¬ 
daki muhtemel etkileri şöylece sıralanmıştır. 

Kamu ve özel sektörün sosyal konut yapımları, baraj, yol, ekspres yol, hıdro ve termik sant¬ 

ral yapımları Almanya, İngiltere, Fransa ve İsviçredc; büyük ölçüde aksıyacak ve hatta belirli bir süre dur¬ 
gunlaşacaktır. 

Avrupa kömür ve çelik işletmeleri de geniş oranda etkilenecektir. 

İsveç kimya sanayii, bugünkü üretim seviyesini sürdürebilmede güçlükle karşılacaktır. 

Özellikle Fransa ve Almanya'da otomotiv, buzdolabı, televizyon ve makina yapım sanayileri 
geniş ölçüde aksıyabilecektir. 

İsviçre ve İngiltere de dokuma sanayii ve bazı hazır giyim fabrika ve atölyeleri kapanma 
tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklardır. 

Böyle bir durumdan özellikle İsviçre turizm sanayii de önemli ölçüde zarar görebilecektır)54/. 

53/ Ortak Pazar İşgücü Hareketleri, Baran Tuncer'in tebliği S. 120-121 

üescloitres, R.The ForeiRn Workers, OECD 8. 34 den aktaran Ali Sait Yüksel, Ortak razarın (AET) 
Sosyal Düzeni ve Ortak Pazarla tlişkilerimizin sanayiimiz Açısından Sosyal Yapıya Muhtemel Etkileri 
S. 44 - 4% 
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(Yabancı İşçi çalıştırmanın Ücret yükselişlerini frenlediği tesbit edilmiş, 1955-1960 arasında ücretler 
Ingilterede <$, 31, İsveçte f 34, Almanyada $ 46 arttığı halde İsviçrede bu artış oranının f 22 de kaldığı 
belirtilmiştir) 55/. 

Bu tahliller sonucu alttaki yorumlara katılmanın zorunluğu açıktır. 

(Demekki önümüzdeki yıllarda Batı Avrupa ülkelerinde yabancı işgücüne talebi hafifletecek bazı tedbir¬ 
ler düşünülebilirse de, bunlar bu talebi tamamen ortadan kaldıracak ve'hatta önemli oranda azaltacak nite¬ 
likte değildirler. Dışarıdan işgücü ithalinin kısıtlanması kapasitenin kullanılamaması halinde işgücünün 

çok kıt olması sonucu, işçi ücretlerinin büyük ölçüde artacağı, bu artışların verimlilikten olamıyacağı, bu 
ücret artışları sonucu fiyatların olumsuz olarak etkileneceği ve bir maliyet enflasyonunun baskılarının 

çıkması ve benzeri sorunlar doğacaktır) 56/. 

Batı Avrupa ülkelerinin büyüme oranlarını sınırlandırmaları halinde doğacak sakıncaları görünce alter¬ 
natif bir yol olarak göçleri tercih edecekleri sonucuna varabiliriz. Bu durumda ileriye yönelik yabancı iş¬ 
gücü taleplerini tahmin, maksadımız açısından kaçınılmaz damaktadır. Bu tip tahminler uluslararası bazı ku¬ 

ruluşlar tarafından yapılmıştır. 

(Avrupa işgücü piyasalarında Dünya Bankasının, Avrupa Ekonomik Komisyonunun, Milletlerarası İktisadi 

işbirliği Teşkilâtının bu ülkelerde artacak olan prodüktivite artışlarını da göz önünde tutarak yapmış ol¬ 
dukları hesaplarda sadece Fransa ve Almanyada 1980'e kadar ihtiyaç olarak yabancı işgücü miktarı 4-4,5 mil¬ 
yondur. Fransa Demografik Etüdler Enstitüsünün yapmış olduğu bir projeksiyona göre 1985 yılına kadar bu günkü 
ihtiyaca ek olarak 11 milynn yabancı işçi ihtiyacı olacaktır. Kabaca asgari 7,5-8 milyon, azami 11 milyon 
yabancı işçi ihtiyacı vardır) 57/. Öte yandan İsviçrenin "Ünlü Ekonomik Araştırma Enstitüsü" (1980 lerde 
Federal Almanyada çalışan yabancı işçilerin sayısı 4 milyona varacaktır. Bu da bugünkü sayının hemen hemen 

iki misli anlamına gelmektedir) tahmininde bulunmuştur 58/. Bu konuda ülkeler itibariyle detaylı bir çalış¬ 
ma Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından yapılmıştır. (Bu çalışma 1980 yılı için Avrupa- 
daki 12 ülkenin ayrı ayrı işçi açığının ayrıntılı kantitatif tahminlerini içermektedir. Açıklar 1965/7 - 
ile 1980 yılları arasındaki devredeki devamlı yıllık artış olarak gösterilmiştir. Bu tahminlerin neticeleri 
ayrıntılı olarak) kısmen alttaki tabloda sunulmuştur 59/. 

55/ Cinanni, Paoloj Emigration und İmperialismus S. 166 dan aktaran Ali Sait Yüksel, a.g.e. S. 46 

56/ Ortak Pazar İşgücü Hareketleri, Baran Tuncer'in tebliği S. 120-121 

57/ Üstün Üstündağ, Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin Türkiye Açısından Önemi, 
Çalışma Bakanlığı Raporu, 

58/ Almanyanın Sesi Radyosu 3.6.1973 yayını. Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü Bülteni No ı 6 

59/ International Bank For Reconstructiön And Development Economic Staff Working Paper, No ı 102 
Migrant Workers in Weatern Europe S. 47 
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Tablo ! 24 - Batı Avrupada İşçi Arz ve Talep Tahminleri 
1965-7 den 1980 Yılına Kadar 

(000) 

tilkiler Arzdaki Mut¬ Talepteki Mutlak Artış Mutlak . İşçi Açıği 
lak Artış Hipotez 1 Hipotez II Hipotez I Hipotez II 

Avusturya 13 418 313 , 405 300 

Belçika 229 591 591 362 362 

Danimarka 58 370 370 ■312 , 312 
Finlandiya 139 339 339 200 200 

Fransa 1.572 2.816 2.686 1.244 1.144 

B. Almanya 164 4.98b 4.583 4.824 4.419 

İrlanda 221 152 152 Fazla 69 Fazla 69 

İtalya 1.927 3.045 3.045 1.118 1.118 

Hollanda 674 971 971 297 297 

Norveç 105 150 107 45 2 

İsveç 3 519 499 516 496 

İngiltere 771 3.846 3.846 .3.075 3.075 

Toplam 5.876 18.205 17.502 12.329 11.626 

Yukarıdaki tabloyu maksadımız için yani XXI. Plan Döneminde Avrupadaki işgücü açıklarının tahmini 
fikri açısından görmek istersek öncelikle yıllık işgücü taleplerinin tesbili gerekir. Bunun için orjinal 
tabloda olup yukarıda sunulmamış diğer verilere dayanarak yıllık işgücü açıklarını çok hassas olmayan hesap¬ 
larla alttaki tabloda sunulmuş şekli ile derlemiş bulunuyoruz. 

Tablo i 25 - 1973 - 1977 Yılları Arasında Avrupa Ülkelerindeki İşgücü Açıkları 
(000) 

Ülkeler 
1973 1974 1975 1976 1977 

I II I II I II ' I II I II 

Avusturya 31 21 31 21 31 21 31 21 31 21 

Belçika 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 

Danimarka 22 22 22 22 . 23 23 23 23 23 23 

Finlandiya 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Fransa 80 80 80 80 90 90 90 90 90 90 

B. Almanya 340 310 340 310 340 310 350 320 350 320 

İtalya 80 80 80 80 ■ 80 80 . 80 80 80 80 

Hollanda 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 

Norveç 3 - 3 - 3 3 - 3 -

İsveç 37 37 37 37 37 37 38 3b 3b 3b 

İngiltere 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

Toplam 883 840 8ö3 840 895 852 907 864 907 864 

Bu konuda fikir edinmede açıklığa kavuşmak için 1968, 1969 yıllarında bazı Avrupa ülkelerine giden 
yabancı işçi sayıları ile o ülkelerde açık olan işyerlerini bir tablo halinde görmekte yarar vardır. 
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Tablo ı İşgücü Kabul Eden Ülkelere Belen İşçi Sayıları ve 
0 Ülkelerde Açık İşler 

Belen İşçi Açı k İş 1er 

1968 1969 1968 1969 1970 

B. Almanya 39İ.OOO 646.000 488.317 746.998 794.818 

Fransa 223.000 301.000 35.977 78.490 93.231 

Hollanda 19.000 28.000 77.282 106.322 127.025 , 
Belç ika 8.000 8.000 4.913 11.606 23.909 

Kaynak ı 1) Tablo 17 
2) Lee problemes de maın-d'oeuvre dano la communaute S. 110 

Aynı konuda yapılmış önemli bir araştırma da İtalyan Prof. Luiea Daniell'yo aittir. Alttaki tablo 
(Avrupa ülkelerinde tarım dışı eektbrlerde yüksek işgücü ve alçak işgücü talepleri hipotezlerine dayalı 
1965-7 den 1980 yılına kadar olacak işgücü açıklarını yansıtmaktadır) 60/. 

Tablo i 26 - Tarım DİŞİ Sektörlerde 1980 Yılında 
İşgücü Dengesi 

(000) 

Ülkeler 

Yüksek Seviyeli 
İşgücü Talebine 
Dayalı Tahminde 
İşgücü Açıkları 

Alçak Seviyeli 
İşgücü Talebine 
Dayalı Tahminde 
İşgücü Açıkları 

İngiltere - 3.603 - 1.320 

B. Almanya - 4.916 - 2.691 

İsviçre 487 - 139 

Belçika 403 - 74 

İsveç 579 - .273 

Norveç 29 + 99 

Hollanda 421 + 11 

Fransa - 1.691 - 38 
Avusturya 344 - 165 

Danimarka 333 - 152 

Toplam 10 Ülke - 12.806 ~ 4.742 

Bu tablodaki verileri de III. plan Dönemi itibariyle yıllık işgücü açıkları şeklinde görmekte yarar 

vardır. Bunun için tarımdan gelecek nüfus ile açıkların kısmen azaltılması alternatifine dayalı olarak adı 
geçen eserde sunulmuş verileri 1973 - 1977 yılları için çok hassas olmayan hesaplarla alttaki gibi derlemiş 
bulunuyoruz. 

60/ Luısa Danıelı - Labour Scarcıtes And Labour Redundancıes ın Europe By 1980. 
An Experıraental Study S. 28 
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Tablo : 27 - 1973 - 1977 Yılları Arasında Avrupa Ülkelerinde İşgücü Açıkları 

(suefv lesnm) ıza^am MeııuejŞoJd >l!louao 3A IUU.1Ş3 ıfujjg edrmv 
IİVHM§31 VIAlVİNVİd 131A30 MHNVMVaSva 01 

Ülkeler 

İngiltere 
Almanya 

tsviçre 
Belçika 

İsveç 
Norveç 

Hollanda 

Fransa 

Avusturya 

Danimarka 

Topla 

Kaynak : 

[.çak Seviyeli İşgücü Talebine Dayalı 
Tahminde İşgücü Açıkları 

).5f'C‘V\\ l^ar 

3, 'S V^'U/^rpf> fl^vw3û 
-WWrA^ 

1973 1974 1975 1976 1977 

123. 124 125 126 127 

159 172 176 189 193 

11 12 ı 12 13 13 

11 11 11 11 11 

21 22 23 24 26 

Fazla işgücü var 

Fazla işgücü var 

önemsiz miktarda açık var 

8 10 11 13 14 

8 8 9 9 11 

341 359 367 385 395 

Bunlardan ayrı olarak I.B.R.D. tarafından Almanya ve Fransa için düzenlenmiş ayrı bir çalışma vardır. 

Bu çalışma (Almanya ve Fransaya göçleri açıklayan regresyon formülleri temel alınarak yapılmıştır. Bunun 
sonunda 1970 - 1975 yılları arasında Almanya'ya net, Fransa'ya brüt olarak gidecek işçi sayıları alttaki 
tablodaki gibi bulunmuştur) 61/. 

Tablo : 28 - Almanya ve Fransaya 1970 - 1975 
Yılları Arasında Gidecek Olan 

İşçi Sayıları 
(000) 

Yıllar Almanya Fransa 

1970 298.1 160.2 

1971 304.2 173.7 

1972 309.3 187.8 

1973 316.4 202.6 

1974 347.8 218.1 

1975 378.2 234.4 

1.955/. 0 1.309.7 

61/ I.B.R.D. a.g.e. S. 50 
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Yukarıda işgücü talepleriyle ilgili olarak sunulmuş bulunan bütün veriler, Avrupa ülkelerinin işgücü 
açıktan. konusunda ne denli güçlüklerle karşılacakları hususunda bir fikir vermektedir. Gerçekte adı geçen 
ülkelerin gelecekteki işgücü taleplerinin ne olacağı konusunun kestirilmesi yolunda yapılan çalışmaların 
geçerliği fazlasıyla tartışılabilir. Bu konuda fikir edinmek azısından AET soayal komitesinin "Yalnız önü¬ 
müzdeki yıl topluluk üyelerinin daha 400.000 işçiye ihtiyacı olacaktır" ifadesini de sunmak isteriz. 62/. 
pakat o ülkelerin resmi tatminleri tartışma açısından çok daha tutarlı olarak nitelendirilebilir. Bu neden¬ 
le Avrupa ülkeleri işgücü açıkları konusunda yeni tahminler yapmaktansa imkânlar ölçüsünde söz konusu ülke¬ 
lerin, reemi kuruluşlarıma tatminlerini temel olarak almak en az sakıncalı olacak hUaua olarak kabul edil¬ 
melidir. Bu bakımdan önBraftBd-eki yıllarda Avrupa ülkelerinin yabancı işçi talepleri konusunda o ülkelerin 
rebıki kuruluşlarının tahminler ine ulaşılamadığı hallerde uluslararası resmi kuruluşlar ve diğer kaynakların 
tahminlerinden yararlanılacaktir. 

(lf Batı Almanya ‘ 

Bu konuda işgücü pazarı açısından Türkiye bakımından en önemli ülke olan Batı Almanyanın tahminleri 

ile işe başlamadan ötioe attı geçen ülkenin geçmiş yıllardaki istihdam ve.istihdam da yabancı işlerin payları¬ 

nı sunmakta yarar vardır. Alttaki tablo son 5 yılda Almanya'nın istihdamını yansıtmaktadır. 

Tablo s 29 - Almanyada İş Piyasası ve İstihdam 
(000) 

1968 1969 1970 1971 1972 

Aktif Küfbs 26.665 27.001 27.353 27.358 27.200 

Toplam İstihdam 26.342 26.822 27.204 27.173 26.954 

Alman İşçiler 25.323 25.456 25,397 25.045 24.670 

Yabancı İşçiler 1.019 1.366 1.807 2.128 2.284 

İşsizler 323 179 149 185 246 

Açık İşler 488 747 795 648 546 

Kaynak : 1) OCDE Etudes Economıçues 

2) OECD Economıc Surveys 

1972, 

1973. 

Tablodaki ilginç ^irünümler; aktif nüfusun 1970 den sonra artış hızını düşürdüğünü ve 1971 den sonra 
da azaldığını yansıtırken ayrı yıllardaki çalışan nüfusta Almanların payının daha süratli bir azalışla 
belirdiğini açıklamakta ve toplam isithdamm da aynı yıllarda azalmaya devam ettiğini göstermektedir. Bunla¬ 

ra parelel olarak yabancı işçi sayılarında 1970 den önceki artışların altında bir hızla beliren gelişmeler 

dikkatleri çekmektedir. Ayrıca Almanyadaki açık işlerin,büyük rakamlara ulaşmasına karşın, istihdamı paralel 
olarak daha süratli bir düşüş oranı ile azalmasıdır. Alman işgücündeki azalmanın 1974 yılında da devam ede¬ 
ceği Alman İş Piyasası ve »eslek Araştırma Enstitüsü tarafından da ifade edilmiştir. "1974 Yılında ülkenin 
işgücünde bir zayıflama olacaktır. İşgücündeki azalmada en büyük etken yaşlılık sınırının ilk kez istihdamı 
zorlamasından (»-taya çıkmaktadır. Ancak bu durum yabancı, işçi sayısının geniş ölçüde arttırılması ile den- 

gelenebilecektir* 63i/. Bunlardan başka (Almanyada 1972 yılında ölenlerin sayısı doğanların sayısını aştığı 
görülmüştür) şeklindeki görünüm konunun ilginçliğini daha da arttırmaktadır 64/. 

62/ Milliyet 4.4.1973 
6^/ »illiyet 20.11.1973 
64/ Orhan Tuna - »illiyet 22.6.1973 
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Açık İçlerin, büyük rakamlara ulaşmasına, işgücü pazarında bir arz tıkanıklığının olmayışına karşın ka- 
patılmamasında, ekonomi dışı faktörlerin etkili olduğu hükmüne varmamız kaçınılmaz olmaktadır. Nitekim son 
gelişmeler bu konuda sosyal bir takım etkenlerin varlığı ile açıklanmıştır. (Sayın Bakan, bu kadarı yet- 
meanri ? Gerçi yabancı işçileraihtiyacımız var, ama onların sayısının daha da artması şartmı ? Yabancı işçi 
çalıştırılmasındaki gelişme böyle kontrolsuzca devam ederse sosyal çatışmalardan kaçmılnmaz. Durum şimdiye 
kader olduğu gibi sürerse o zaman şehirlerimiz birer süper Marsilya haline gelirler. Aşağı proletaryanın 
lım^tîîgl gettolarla kuşatılmış bir takım şehirler...) 65/. Yukarıdaki ifadeler ekonomik ihtiyaçları sınır¬ 
layıcı tedbirlerin talepleridir. Nitekim bu sosyal talepler sonucu ekonomik ihtiyaçlar sınırlandırılmış ve 
bu ıFaftosatla birtakım tedbirler alınmıştır. (Bu tedbirin ilki bu yıl Almanya'ya gelecek işçilerin sayısının 
200.000 civarında tutularak, artış oranının geçen yılın artış oranının yarısına inidirilmesidlr) 66/. Al- 
manyahnn ekonomik, bilhassa nüfusla ilgili tahlilleri aksi politikayı gerektirmektedir. "Federal Almanyada 
refah anoak nüfue fazlalığına sahip ülkelerden işgücü getirterek, doğumlardaki azalmayı telafi etmek sure¬ 

tiyle garanti altına olmamalıdır. Gerçi son yıllarda doğum sayısında müşahade edilen azalma henüz işçi piya¬ 

sasında etkisini göstermiyor. Makat doğum süresinin uzaması ve hu sebepld pek çok gencin daha geç meslek ha- 
yatma atılması, şimdiden açıkça kendisini hissettiriyor, 10 ve 15 yıl sonra doğumlardaki azalmanın hayata 
atıl-sln gençlerin sayısı özerindeki olumsuz etkisi şüphesiz ki daha belirgin şekilde kendisini ortaya koya- 
caktır-. Nüfus bilginleri ise bu gerçekten Federal Almanya gelecekte daha fazla göçmen kabul etmesi gereken 
bir ÜHce haline geleceği şonactmu çıkarmaktadırlar. Buysa Federal Almanyanm gelecekte yabancılara kapıları¬ 

nı şimdiye kadar olduğum*®» daha fazla açması demektir. Federal Almanya gittikçe daha faz La yabanoı celbede- 

eek ve günün birinde çok çeşitli halk topluluklarını kapsayan bir devlet haline gelecektir" 67/. 

(1960-1970 yılları gelişimi dikkate alınıp ekstrapole edildiği takdirde 1976 yjlında, normal şartlarda 
yabanca işçi seyisi 3.170.000 olacaktır) 68/. "B» Alman endüstriyel işgüoünde # 04 miktarında devamlı bir 
azalma mevcuttur" 69/. "Almanyada endüstride istihdamın yıllık ortalama artışı $ 06 dlr" 70/. Bütün bu yo¬ 
rum vb gerçeklere karşın Alman sorumluları (1971-1976 yılları arasında dahili işgücünde bir azalma ile ya¬ 
bancı işçilerin sayısında 400.000 İlk bir artış tahmin etmişlerdir) 71/. Bu tahminlere karşılık OCDE (Alman 
sorumlularımın tahminlerini tamamen gerçekleştirilecek hedeflerin kabul edilmesi anlamında yorumlamaktadır. 

1971-1976 yılları arasında aktif nüfusun pek az değişikliğe uğrayacağını-öğrenim süresinin uzatılması, emek¬ 
lilik yaşı-nm azal t ılıcasını, çalışma sürelerinin de kısaltılmasını dikkate alarak, AET nin de yeni İstihdam 

yaratacağım ifadeyle, kuvvetii ve yeni oranlarda Almanların yabancı işçi massedebileceğin!) belirtmektedir" 
72/. BÜttin bu faktörler geçmişle kombine edildiği taktirde 1971-1976 yılları arasında yabancı İşçi sayısının 
normal şartlarda 700.000 kadar artacağını kabul ederken, 1976 yılında toplam istihdamın 27,5 milyon dolayla- 
rındaodaeağını tahmin etmektedir 72/. 

Tablo 29 daki rakamlara bakınca 1972 yılında yabancı işçi sayısında bir önoeki yıla göre 156.000 kişi¬ 
lik bir artış görüldüğü anlaşılır. Alman sorumlularının tahmini 400.000 rakamının 5'e bölünmesiyle yıllık 
ortalama 00.000 olarak kabaca bulunurken, OCDE rakkamı 700.000/5 = 1401000 olarak belirmektedir. Bu durumda 
00DE «ehramınıçok daha geçerli olduğu açıktır. Bu nedenle OCDE tahminini Almanyanın yabancı işçi talebi konu¬ 
sundaki rakamıyla birlikte ana ihtiyaç olarak almış ve adı geçen tahminlerin 1977 yılı için de uzatılmasının 
mevcut veriler içinde sakıncalı olmıyacagı sonucuna varmış bulunmaktayız. Kısaca, 1973-1977 yılları arasında 
Almam işgücü piyasasına yılda ortalama olarak girecek net yabancı işçi miktarı 140.000 ile 00.000 civarında 
olacaktır. 

65/ Me Zeit'ten aktaran Yeni Ortan 27.9.1973 
06/ A.g.e, 

. 

67/ Alman Nüfus Araştırma Kurulunun bir haftalık oturum sonunda vardığı- sonuç. Almanyanın Besi Hadyosu 
Yayını 20.4.1971. Başbakanlık Basın Yayın Gn. Md.ü Bülteni. 

66/ Btudes Economışuee, OCDE Allemagne, 1972 S. 73 
*2/ Başbakanlığa, Çalışma, Maliye, Dışişleri, Milli Eğitim Bakanlıkları ile D.P.T.nin müştereken 

hasırlayıp verdiği tarihsiz rapor. 
70/ İamail H. Aydınoğlu Yurt Dışı istihdamda Uluslararası Konjonktürel Durum. 
71/ OCDE A.g.e. S. 50 
T2J A.g.e. S. 57-58. 
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(2) Fransa 

Avrupa işgücü pazarında ülkemiz yönünden önemli bir diğer pazar; da Fransa'dır. (Fransız sistemi, ül¬ 
kelerinde net işgüoü artışlarını yansıtıcı değildir, gon iki sayanın mukayeseli sonuçlarının müşahadesi bir 
çıkışa mukabil iki giriş şeklinde belirmiştir) 22/< şeklindeki ifadeden ötürü geçmiş yıllardaki yabancı işçi 
sayılarını bulmamızı imkânsızlaştırmıştır; Geçmiş yıllarda Fi'ansanın istihdamdaki ve brüt yabancı işçi sayı¬ 
larındaki gelişimi ise alttaki tabloda Dunulmuştur. 

Tablo i 30 - Fransada İş Piyasası ve İstihdam 
(000) 

1969 1970 1971 1972 

Aktif Nüfus 20.431 20.755 20.974 

İstihdam (Sivil) 20.093 20.392 20.518 -

Brüt Devamlı Yabanoı 
İşçi Girişi 213 177 120 

İşsizler 223 262 338 

Açık İşler 78 93 126 

Kaynak s 1) Economıc Surveys OEOD 1973 
2) Rupport sur l'smmigration En France 1972 

Tablodaki dikkati çeken önemli gelişim açık işyerleri sayısının artmasıdır. 0 halde dışarıdan gelenle¬ 

rin Bayisim belirli oranda azaltma anlayışı hakim olmaktadır Fransada. Nitekim îş vi İşçi Bulma Kurumumuz 

ilgilileri (1972 yılında dışarıdan gelenlerin sayısının azalması, daha çok dışarıdan gelenleri kısıtlamak içkı alı- 
nan tedbirlerden dolayı meydana gelmiştir) demektedirler. Buna rağmen Fransa Milli Nüfus Etüdleri Enstitüsü 
(Batı Avrupadal965 de 5,4 milyon olan göçmen işçi sayısı 1971 de 11 milyona ulaşmıştır, bu günden itibaren 

gelecek 8 yılda endüstriyel ülkelerde bilhassa Almanya, İngiltere ve Fransada bu .rakkam bir katı olacaktır) 
sonuouna varmıştır. 74/. < 

(Yabancı işçi konusunda Avrupa hükümetleri bir ikilem içindedirler, ekonomilerinin gelişmesi en azın¬ 
dan gelişme hızının düşmeraeBİ için işgücüne ihtiyaçları vardır ve hele bazı .ağır işlerde ucuz işgücü sağ¬ 
lamak ancak yabancı işçi.çalıştırmakla mümkündür. Ama, öte yandan yabancı işçilerin sayısı arttıkça ve ülke¬ 
lere intibakları zaman içinde sağlandıkça, bu işçiler çeşitli sosyal sorunlar çıkarmaktadırlar) şeklindeki 
yorumlar Fransızların yabancı işçiye yıllık girişlerden daha fazla muhtaç oldukları fakat söz konusu girişi 
ekonomi dışı nedenlerle sınırlandırdıklarını açıklamaktadır 75/. Bu nedenle VI. Fransız Planı 1970-1975 
yılları arasında (net göç bakiyesi yıllık ortalama olarak 80.000 civarında olacaktır) sonucuna varmıştır 76/. 
(1972 yılında net işçi girişi VI. Planın öngördüğü hedef civarında 85.000 olmuştur) 77/. VI. Fransız Planı 
rakkamlarını 1976 ve 1977 yılları için de yabancı işgücü talebi açısından geçerli saymayı fazla sakıncalı 
bulmadığımızdan Fransanın net yıllık işgücü ihtiyacını 1977 yılı sonuna kadar yıllık olarak 80.000 kabul 

etmekteyiz. 

72/ RUpport sur L'lmmlgratıon En France En 1972. M. D' Hugues S. 3 
74/ III6 Confendnce Natıonale Surİeo ProblemSs de illimmigration S. 15 - 16 
75/ The Economıst Ag. 1973 
76/ Etudes Economıçues OCDE France 1972. S. 20 
77/ Economıc Surveys OECD, France 1973 S. 20 
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(3) İsviçre 

Avrupada aktif nüfusuna göre en yüksek oranda yabancı işçi ile ekonomisini yürüten İsviçre bu bakım¬ 
dan en ilginç ülke olmaktadır. (1970 yılı nüfus sayımına göre 6.27 milyon olan nüfusun 1.08 milyonu yabancı¬ 
dır. Kimileri için bu rakamlar aşırı bir yabancı- çoğalmasını ve altyapıda aşırı bir yükü yansıtırken, bazıla¬ 
rı ise yabancı işçilerin sayısının yüksekliğini iktisadi bir zorunluluk olarak görmekte ve her yıl yabanoı 

işçi sayısı arttırılmadıkça İsviçrenin iktisadi durumunun kötüleşeceğini ileri sürmektedirler) 78/. İaviçre- 
nin son 5 yılda çatıştırdığı yabancı işçi sayısı alttaki tabloda görülmektedir. 1 

Tablo î 31 - 1968 - 1972 Yıllarında İsviçrede Yabancı İşçiler 
(000) 

1968 1969 1970 1971 1972 

Toplam 648 659 659 660 645 

Mevsimlik 144 . 149 155 181 197 

Senelik 441 443 429 391 355 

Sınır 63 67 75 88 97 

Ayrıca Asgari 10 yıl¬ 
dan beri İşviçrede 
çalışanlar - - 175 205 -

Kaynak t 1) Etudes, Economdiçues OCDE Suisse 1972 
2) Annuaire Statistışue de la Suisse 1973 

Tabloda senelik işçilerin sayısının' giderek azalmasına, karşın mevsimlik ve sınır işçilerinin sayısının 
devamlı artışı dikkatleri çekmektedir. Burada sınır ve mevsimlik işçilerin İsviçredeki statülerini bilmekte 

yarar vardır. (Sınır İşçileri s Bunlara ikamet izni tanınmayıp sadece çalışma izni veriliyor. Mevsimlik İş¬ 
çiler : Dokuz aydan onbir aya kadar bir dönem için ikamet ve çalışma izni alabiliyorlar o dönemden sonra 

İsviçreyi terketmek zorundadırlar. Mevsimlik işçiler, tüm yıl kalanlar kadar büyük bir yük getirmiyorlar)79/. 
Bu nedenlerle İsviçre ilgilileri (Yabancı işçi girişini yıllık çalışanlar yönünden 1970 de yeni çalışma vi¬ 

zesi için 40.000,' mevsimlik işçiler için de 152.000 ile sınırlandırılmıştır. Fakat turizm ve inşaat sektö¬ 
rünün ihtiyaçlarından 1971 yılında mevsimlik işçi sayısı hedefi aşılmıştır. 1972 yılında her yıl getirilecek 
devamlı işçi sayısı 20.000 de dondurulmuştur) 80/. Bu rakkamları 1977 yılına kadar geçerli saymak mümkün¬ 
dür. (Bittikçe daha çok sayıda İsviçreli masa başında çalışmak istiyor, bunun sonucu olanakta, artık hiçbir 
İsviçrelinin yapmak istemediği düşük düzeyli işleri yaptırmak için yabancı ..işçi getirtmek gerekiyor) 81/. 
Üstelik tarım sektöründe hakim olan İtalyan ve İspanyol işçilerinin bu sektörden çekilmeleriyle, tarımda, 
artan ücretlere rağmen, işçi sayısı azalmıştır) ifadeleri İsviçre için alınan yukarıdaki rakamlarının da üs¬ 
tünde işgücüne talebi olacağını açıklamaktadır 82/. 

78/ Die Zeit’ten aktaran Yeni Ortam 5.7.1973 

72/ Die Zeit'ten aktaran Yeni Ortam 5.7.1973 
80/ Etudes Economışues Suisse 1971, 1972 S. 19-21 
81/ Die Zeit 
82/ Milliyet 28.6.1972 



- 29 -

(4) Hollanda 

Hollandanın aktif nüfus artışının geleceği açısından Avrupanın en avantajlı ülkesi olduğunu görmüştük 
buna rağmen ekonomisinin gelişim hızı yabancı işçilere ihtiyacı zorunlu kılmaktadır. Bu konudaki gelişim 
alttaki tabloda verilmiştir. l 

Tablo i 32 - Yıllık Aktif Nüfus ve İstihdam Değişiklikleri 
(OOO) 

1969 1970 1971 1972 (x) 

Aktif Nüfus 45 44 34 12 

Killi İşgücü 38 31 19 2 

Net Yabancı Göç 7 16 19 10 

Kaynak : Etudes Economıçues OCDE. Pays--Bas. 1971 

(x) Resmi Tahmin 

Tabloda 1972 yılında yabancı işçi talebinin resmi tahmini 10.000 olarak verilmiştir. Fakat (1972 yılı 
için Hollandanın daha 18.000 işçiye ihtiyacı olacağı) ifade edilmiştir 83/. Yabancı işçi yönünden akımın ■ 
istikbalde de devam edeceği fakat çok geniş miktarda yabancı işçi alınmıyacağı Hollanda yetkilileri tara¬ 

fından ifade edilmiştir ve yabancı işçi oranı (Toplam aktif nüfusta 1975 yılında / 3 olarak belirecektir) 
yorumu yapılmaktadır 84/. Adı geçen etütte sunulmuş diğer verilere dayanarak 1977 ye kadar Hollandanın 

ortalama yıllık net yabancı işgücü talebini 10.000 olarak devam edeceği varsaymış bulunuyoruz. 
1 

(5) Danimarka 

Danimarkanın işgücü açıkları konusunda geçmişteki gelişimi yansıtıcı verilere ulaşmak mümkün olmadı. 

Fakat ileride doğabilecek işgücü açıklarını tahminde adı geçen ülke için 1975 yılına kadar OCDE tarafından 
yapılan Danimarka belgelerine dayalı çalışmadan istifade edilmiştir. 85/. 1975 e kadar olan yaklaşım 1977 
ye kadar uzatılmıştır. Neticede 1973 - 1977 yılları arasında yılda ortalama 23.000 civarında bir işgücü açı¬ 
ğı bulunmuştur. / 

(6) Avusturya 

Avusturyada gelişimde (işgücü kaynakları başlıca darboğazı teşkil etmektedir) 66/. Bunun için son 
yıllarda dışarıdan alınan işçi sayısında süratli artışlar belirmiştir. Durum alttaki tablodan görülebilir. 

63/ Oğuz Gökmen ) Federal Almanya ve Türk İşçileri S. 192 
84/ Etudes Economıçues OCDE, Pays - Bas S. 41 
85/ OCDE, Comıle de la main-d*oeuvre et des affaires socıoles polıtıçue de la main 

Danimark 1973 

86/ Etudes Economiçues OCDE. Autrıche 1973 S. 17 

(*• 
- d1oeuvre Au 
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Tablo ı 33 - Yabancı İşçiler, İşsizler ve Açık İşler 
(000) 

1968 1969 1970 1971 1972 

Yabancı İşçiler 62.5 82.4 109.2 148.5 186.5 

Net Yabancı İşçi Artışı - 19.4 26.8 39.3 38.0 

İşsizler 72.3 68.2 59.5 52.9 50.0 

Açık İşler 27.6 33.9 45.3 55.9 62.0 

Kaynak : Etudes Econoraıçues OCDE Autrıche 1973 
 j_ 

Tablo incelenirse net yabanoı işçi artışında süratli bir gelişim görülürken, açık işlerde d« yine sürat¬ 
le bir büyüme dikkatleri çekmektedir. Hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde görüldüğü gibi, açık işlerin dol- 

durulmayışı ekonomi dışı faktörlerin etkinliğini yansıtmaktadır. Bunlara ilave alarak Avusturyadan komşu ül¬ 
kelere bilhassa Almanyaya olan işgücü göçü Avusturyanın yabancı işçiye talebini arttıran etkenlerden biri 
olmaktadır. Durum alttaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo t 34 - Avusturya İşgücü Göçü 
(000) 

Yıllar İsviçreye 
Olan Göçler 

Almanyaya 
Olan Göçler 

1969 - 0.3 7.1 

1970 0.1 14.6 

1971 - 1.0 15.7 

1972 - 1.0 6.2 

Kaynak ! Etudes Economıçues OCDE. Autrıche : 

Avusturya için gelecekteki talebini tahminde resmi verilere ulaşmak mümkün olmadı. Fakat (Dışarıdan 
her yıl 20.000 işçi geliyor) ifadesini belki de Avusturya işgücü politikasının bir ifadesi olarak yorumla¬ 
mak çok sakıncalı olmayabilir 87/. 

(7) Lüksemburg 

Avrupada küçük bir ülke olmasına rağmen lükseıAburgda işgücü piyasasında varlığını hissettirmektedir. 
(1972 yıln için daha 4500 işçiye ihtiyacı vardır) 88/. Öte yandan yıllar itibariyle Lüksemburgun yabancı 
işçi sayılarındaki artışları alttaki tablodaki gibi bir gelişim göstermiştir. 

82/ Die Presse 30.1.1973 , Basın Yayın Genel Müdürlüğü Bülteni 

88/ Oğuz Gökmen, Federal Almanya ve Türk İşçileri S. 182 



Tablo ı 35 - Yıllar İtibariyle Yabancı 
İşçiler ve Net Artışlar 

(000) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 

İşçi Sayıları 27.9 28.6 30.1 33.1 37.5 
I 

40.9 

Net Artışlar 0.7 1.5 3.0 4.4 3.4 

Kaynak i Comıte de la main- 
groupe de travail 

■d'oeuvre et des affaries sooiales 
sur tes mıgratıons-Luksemburg 1973 

(8) Belçika 

Belçika için yıllar itibariyle yabancı işçi sayılarındaki artış ile ileriye yönelik talepleri konu¬ 
sunda resmi kaynaklardan veri edinmek imkânı bulunamamıştır. Sadece 1971 yılında Belçikaya net göçUn 24.184 
olduğu tesbit edilmiştir 89/. Ayrıca 1972 yılı için Belçikanm (daha 7-10.000 işçiye ihtiyaoı olaoağı) huşu 
sunda verilere ulaştık 90/. Belçikada istihdamdaki gelişmeler konusunda fikir edinebilmek için alttaki 

tabloyu sunmayı faydalı bülduk. 

Tablo i 36 - Yıllar İtibariyle İstihdam ve Açık İşler 
(000) 

1968 1969 ig70 1971 

İstihdam 3.614 3.682 3.746 3.786 

Açık İşler 4.9 11.6 23.9 13.4 

Kaynak ! Etudes Economıçue, OCDE U.E.B.L. 1973 

(9) İsveç 

'i 
’ İsveç için de yeterli veriler elde edilememiştir. 1968-1972 yılları arasında ortalama yıllık net 
göçün 19.400 olduğu tesbit edilmiştir, öte yandan reel gayri safi milli hasılanın kapasite UatU süratle 
geiişim tahminlerinin işgücü talebini arttırıcı yönde gelişmeler yaratacağı bu nedenlerle işgücü sıkıntısı 
hissedileceği 1973 yılı için periyodik OCDE etüdünde belirtilmiştir 91/. İsveçin istihdamdaki gelişimi 
açısından alttaki tabloyu görmekte yarar vardır. 

Tablo s 37 - Yıllar İtibariyle İstihdam ve Açık İşler 
(000) 

1968 1969 1970 1971 1972 

İstihdam 3.781 3.821 3.863 3.848 3.845 

Açık İşler 36.3 56.9 62. 2 36.0 31.7 

Kaynak ı Etudes Economıçues, OCDE, SuAde. 1973 

89/ Etudes Economıquea OCDE, U.E.B.L. 1973 
90/ Oğuz Gökmen A.g.e. S. 182 

21/ OCDE, Suâde. 1973 3. 31 
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(10) İngiltere 

İngiltere için de gerekli veriler elde edilememiştir. Fikir edinmek aşısından Ingilterenln istih¬ 
dam ve işsizlikteki gelişimlerini sunmuş bulunuyoruz. 

Tablo ı 38 - Yıllara Gbre İstihdam ve İşsizlik 
(000) 

1966 1967 1968 1969 1970 

İstihdam 25.476 25.065 24.883 24.904 24.709 

İşsizler 361 558 596 580 618 

Kaynak ı Annuaıre Des Statıstıçues Du Travaıl 
B.l.T. 1971 

(11) Avusturalya 

İşgücü pazarımızda önemli yer alabilecek Avusturalya için de yeterli verilere ulaşmak mümkün olama¬ 

mıştır. Dışişleri Bakanlığımızdan 2 Kasım 1973 tarihiyle Teşkilatımıza gönderilen hin yazıda (Avrupa ülkele¬ 
rinden hayat standardının yükselişi sonucu göçmen işçi temininde zorluk olduğu gibi, Yugoslav işçilerin oel- 

bi programının da tamamen durmuş gibi oluşundan ötürü Türkiyeden yıllık 1,200 göçmen işçi gelmesi saptan¬ 
mışken, bu yıl Türkiyeden göçmen olarak getirtileoek işçi sayısı 6.000'e ulaşabilir) denilmektedir. Avustu- 
ralyanın yıllara göre istihdam işsizler ve açık iş yerleri sayısı alttaki tabloda görüldüğü gibidir. 

Tablo ı 39 - Yıllara Oöre İstihdam İşsizlik ve 
Açik İşler 

1967 1968 1969 1970 1971 

Sivil İstihdam 

İşsizler 
Açık İşler 

4.880 5.001 

79.7 77.8 
37.5 37.1 

5.150 

80 

44.3 

5.329 

74.7 

50.9 

5.424 

87.6 

40.8 

Kaynak ı Australıe OCDE, Economic Surveys 1972 

Ayrıca 1969 yılında (Avusturalyaya 150 bin muhacir gelmiştir) ifadesini sunmak gerekir 92/. 

92/ Yurtdışı Göç Hareketleri ve Vatandaş Sorunları S. 4 
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(11) Horvcıo. Finlandiya 

t 

Dışişleri Bakanlığına göre 950 işçimizin bulunduğu bildirilen Norveç İle gayri resmi İfadelere da¬ 
yalı olarak knçak işçilerimizin bulunduğu Finlandiyanm da iatlhdan ve işsizlik rakkamlarını görmekte yarar 
vardır. Durun alttaki tablolarda sunulmuştur 93/. 

Tablo ı 40 - Finlandlyada Yıllara Oöre İatlhdan va İşsizlik 
(000) 1 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Finlandiya 
İstihdam 

İşsizler 
2.180 

35 

2.142 

63 

2.100 

89 

2.127 

62 

2.153 

41 39.0 

Kaynak t Annuaıre Des Statıstıçues Du Travail 1971 

Tablo ı 41 - Norveçde Yıllara oöre İatlhdan ve İşsizlik 
(000) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 

İstihdam 1.442 1.458 1.463 1.474 1.497 

İşsizler 11.9 il.4 16.5 15.6 12.5 6.5 

İşgücü ve Soayal güvenlik anlaşmaları yapmadığımız ve Avrupa işgücü pazarında, leve; hariç, yeri olma¬ 
yan ve Türk işçileri için rakip kabul edilmeyen Finlandiya ve Norveçte işsizler sayısının azalışı dikkatle¬ 
ri çekmektedir. Öte yandan Dışişleri Bakanlığından 26 Kasım 1973 tarihiyle alınan yazıda (Kuzey Denizinde 
petrol bulunuşu ile Türk işçilerine talebin olması Norveç Çalışma Müdürü tarafından ifade edilmiş-önümUzde- 
-ki aylarda Norveç'e binlerle ifade edilen sayıda Türk işçisinin geleceği yolunda haberler alındığı) bildi¬ 
rilmiştir. 

Buraya kadar Avrupa işgücü pazarında: işgücü olan ve işgücü arzında TUrkiyeye rakip olmayan ülkelerin 
durumlarını incelemeye çalışmış bulunuyoruz, Aslında işçilerimiz bize rakip olup, işgücü pazarına giren 
İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde azımsanmıyacak rakkamlara ulaşmıştır. Bunlardan başka Kanada, A.B.D.leri, 
Orta Doğu ülkeleri ile Libya, İtalya ve Yunanistan'dan işgücü talepleri vardır 94/. Fakat'maksadımız yuka- ■ 
rıda aunduğumuz şekilde işgüoü ve Bosyal güvenlik anlaşmaları ile bağlı olduguğumuz ve bize rakin-olmayan 
Ülkelerin durumunu incelemektir. İncelememiz sonunda belirli ülkeler açısından III. Plan dönemimizde do¬ 
ğacak net işgücü taleplerini çıkartmış bulunuyoruz. Fakat diğer bazı ülkeler yönünden aynı değerde verilere 
ulaşmak mümkün olamamıştır. Bu durumda adı geçen ülkelerin ileriye yönelik işgücü açıklarını tahminde Bir¬ 
leşmiş Milletlerin yaptığı incelemeden daha sonra hazırlanmış ve genellikle ülkelerin resmi tahminlerine 
daha yakın sonuçlar vermiş olan Prof. Luısa Danıeli'nin "Alçak seviyeli İşgücü Talebine Dayalı Tahminleri) 
ile bu tahminlerde yer almayan ülkelerin yıllık işgücü açıklarını Birleşmiş Milletlerin düşük seviyede iş¬ 
gücü açığı tahminlerine dayandırarak resmi olmayan rakkamlar olarak almış bulunuyoruz. Söylenilmek istenilen 
hususlar alttaki tabloda açık olarak sunulmuş bulunmaktadır. 

93/ Yurt Dışı Göç Hareketleri ve Vatandaş Sorunları S. 123 
94/ Yurt Dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü. 
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Tablo ı 42-V- Avrupada İşgücü Açıkları Bulunan ülkelerin Asgari ölçekte 1973-1977 Yıllarında 
Stoklara İlave Net İşgUcU Talepleri 

(Yıllık Olarak) 

ülkeler 1973 1974 1975 1976 1977 

Resmi Tahminler « W _ -
1 

Fransa 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 > 

İsviçre 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Hollanda 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Danimarka 23'.'000 23.000 23.000 23.000 23.000 

Prof. Luisa Danıeli Tahminleri t 

Avusturya 8.000 10.000 . 11.000 13.000 14.000 

Belçika 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 

İsveç 21.000 22.000 23.000 24.000 26.000 

İngiltere 123.000 124.000 125.000 126.000 127.000 

O.C.D.E. Tahmini ı 

Almanya 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 

Birleşmiş Milletler Tahmini t 

Finlandiya 14.000 14.000' 14.000 14.000 14.000 

Norveç 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

1972 Yılı AET Tahmini ı 

Duka embourg 4.500 ' 4.500 4.500 4.500 4.500 

Toplam 457.500 461.500 . 464.500 468.500 472.500 

Burada en kritik nokta İngiltere üzerindedir. İngilteredeki işgücü pazarında İngiliz Milletler Toplulu¬ 
ğunun etkisinin büyüklüğü ve Avrupa işgücü pazarının açığında Ingilterenin önemli payı, verilere sahip olma¬ 

maktan ötürü yeterinoe Uıcelenememiştir. Tahminlerimizi asgari ölçüde tutmak düşüncesiyle Avrupa Pazarı iş¬ 
gücü açığında Ingiltareyi dikkate almassak açıkları alttaki tablodaki gibi derleyebiliriz. 

Tablo Avrupa Kıtasında 1973-1977 Yıllarında 
tşçi Stoklarına İlave Edilöeek Net İş- 

güoü Açıkları 

1973 1974 1975 1976 1977 

334.500 337.500 339.500 342.500 345.500 «S- 

Bu rakkamlara Avusturalyanın da taleplerini ilave gerekir. Fakat bu konuda sonuoa ulaşamayışımız tablo¬ 
muzu bu yönden tamamlamamızı engellemiştir. 



- 35 -

b) AVRUFA İŞGÜCÜ PAZARINDAN ÇEKİLECEK İŞÇİLERDEN DOÖACAK TALEP 

Bulunmuş olan bu açıklara bir de o Ülkelerde çalışan İşçilerin, Ülkelerine dönüşle¬ 
ri halinde doğacak olan açıkların da ilaveal gerekmektedir. Bu nedenle İşgUotl arzeden Ülkelerin ekonomilerin¬ 

deki gelişimlerinden doğacak işgUcü geri çekilişlerden doğacak Açıklarında bilinmezi İleriye yönelik İşgUaU 
taleplarJ açısından zorunlu Olmaktadır. Bu bakımdan Avrupa ülkelerinde bulunan yabancı işçilerin «ayıcını 
bulmak ve işgücü arz edeOek ülkelerin gelişimlerine dayalı olarak Avrupa pazarından çekecekleri veya Avrupa 
pazarına aürebileoeklerl işgücü miktarlarını imkânlar ölçüsünde görmek kaçınılmaz olmaktadır. 

. 1 « 1 " ' ' 
Avrupa ülkelerinde bulunan yabancı işçilerin milliyetlerine göre dağılınları konu¬ 

sunda her ülke seviyeeinde yeterli veriler bulmak çok güçtür, bununla beraber Dünya Bankasının 1970 yılına 
kadar olan verilerini görmekte yarar vardır. 

Tablo t 43 - Avrupada İşgücü Kabul Eden ülkelerde İşçilerin Milliyetlerine 
Göre Dağılımı 

(1969) 

ülkeler Almanya Fransa İsviçre Benelüke İngiltere Toplam i 

Yunan 174.348 6.100 5.326 7.800 193.574 5.4 

İtalyan 340.244 247.540 385.850 91.100 1.064.734 30.0 

Portekiz 26.379 171.760 - 16.800 214.939 6.0 

İspanyol 135.546 270.380 89.350 39.900 535.176 15.1 

Türk 212.951 ■ 3.960 6.240 24.500 247.651 7.0 

Yugoslav 226,260 32.140 17.155 4.400 . 279.985 7.9 

Diğerleri 256.301 522.580 131.879 107.900 ,1.018.660 28.6 

Toplam 1.372.059 : 1.254.460 635.800 292.400 655,000 4.209.719 100.0 

Kaynak i IBRD, Mıgrant Vorkers İH Vestern Europe 1970 ' 

Tablodaki veriler biraz eeki olarak kabul edilebilir. Bu nedenle imkânlar ölçüsünde asgari olarak 
son verileri görmek gerelmektedir. Aşağıdaki tablo 1972 yılı itibariyle Arrupadakı göçmen işçileri milli¬ 
yetlerine göre yansıtmaktadır. 
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Tablo : 44 - Avrupada Göçmen İşçilerin Ki 11ye11 erine Göre Dağılımı 

Ölkeler Almanya 
(1972) Ocak 

Fransa 
(1969) 

İsviçre 
(1972) 

'Ağustos 
Belçika 

(1971) 
Hollanda 

(1971) 
Luksemburg 

(1972) 
Danimarka 

(1972) 
Avusturya 

(1972) 
İsveç 

(1973 Şubat) Toplan * 

İtalyan 384.303 247.540 310.877 185.315 10.900 1.058 1.701 7.510 1.149.204 22.26 

Yunan 264.427 6.100 - 13.528 1.810 606 689 16.290 303.450 5-87 

İspanyol 175.998 270.380 136.292 45.582 21.174 1.700 983 327 4.012 656.448 12.71 

Türk 449.676 3.960 11.649 25.954 5.517 24.364 5.061 526.181 10.19 

Portekiz 57.180 171.760 4.285 3.506 8.500 258 245.489 4.75 

Yugoslav 434.893 32.140 2.972 9.303 400 5.564 166.156 40.553 692.04i 13.40 

Pas 12.360 23.347 21.426 57.133 1.10 

Tunus 10.092 491 10.583 0.20 

Diğerleri 369.751 522.58O 199-817 141.050 16.125 19.400 - 252.335 I.521.058 29.47 

Toplam 2.158.680 I.254.46O 646.986 427.728 99.849 40.900 13.986 193.237 325.761 5.I6I.587 100.00 

Kaynak s 1) Anrtlıche Nachr ıchten des Bund esanstı alt Par Arbeit 
2) IBRD 
3) Annuaire Statıstıque de la Suısse 

4) Foreıgn Worker ın Holland, Belgrat 

5) Confederatıon Des Syndıcats chretiens de Belgitine, Belgrat 

• 6) Comıte de la Hain'd*oeuvre et des Affaıres socialöe Groupe de Travaıl sup les mıgratıon 
7) Çalışma Bakanlığı 
8) Yurtdışı Göç Hareketleri ve Vatandaş Sorunları 
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î&blodBki vra-üsr yatarlf atecmakla beraber tahminlerimizin asgari ölçekte, yapılmasında bir tsmel slabiltask 
görüntüdedir. Bilhassa Fransa için 1972 yılı itibariyle güvenilir verilerin yokluğu 1969 yılı Dünya Bankası 
çalı yas sonuçları Us tablomusun mukayesesini yapmamızı bir noktada engellemektedir. 

O' ...7 - * '' 
Fransanın 1972 sonu itibariyle çalıştırmakta olduğu yabanoı işçi sayısı Dışişleri Bakanlığınsın neşri-, 

yatında 3.012.364 olarak gösterilmiştir. Durum alttaki tabloda sunulmuştur. ££/, 4 

Tablo t 49 - Fransada Milliyetlerine Oöre 
yabanoı îşçiler 

Milliyetleri İşçi Sayısı 

Türk 18.324 

Yunan -

Yugoslav 65.218 

İtalyan 588.739 

İspanyol 589.926 
Portekiz 694.550 
Afrikalılar 1.055.607 

Toplam 3.012.364 

Kanımızca Fransada bulunan toplam yabancıları kapsayan bu rakkamlar çalışan yabancı işgttoü açısından 

tahlillere alınamaz. Çünkü Fransız resmi istatistikleri 1971 yılı sonuna kadar 1946 yılından itibaren çalış¬ 
maya gelen yabancı işçi sayısını 2.120.295 olarak göstermekte, ayrıca 1972 yılında Fransaya gelen toplam ya¬ 

bancı işçi sayısı ise 120.000 olarak ifade edilmektedir. £6/, 97/. Bu rakamlardan birde ülkelerine dönen 
yabanoı işçi sayılarını düşünce gerçek rakamın 3 milyonun altında olduğu anlaşılır. Nitekim (3.775.804 ya¬ 
bancının 1.8 milyonu aktif nüfus) şeklindeki haber sonucu doğrulamaktadır 98/. Bu nedenle asgari ölçüde de 
olsa 1969 yılı için Franaaddki yabancı işçi sayılarını ülkelerine dönecek yabancı işçi sayılarını bulmada 
temel kabul ettik, öte yandan işgücü göndertn ülkelerin durumlarını yeterince inceleyebilmek için yukarı, 
da tablo 44 de sunulmuş İsviçredeki yabanoı işçi dağılımını Çalışma Bakanlığımızın verileriyle tamamlamak 
gerekir. 31.5.1973 tarihinde İsviçrede bulunan yabancı işçilerin sayısı altta sunulmuştur. 

25/ A.g.e. S. 109 

96/ Statıatıques da l’iaaigration 1971 S. 15 

97/ Hupport sur l’dmalgratıon en Francs en 1972 s.11 

Le Monde 29.9.1973 
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Tablo i 46 - îaviçredeki Yabancı işçiler 

işçi Ülkeleri işçi Sayısı 

Italyan 343*576 
Alman 79.616 

Ispanyol 81.551 
Fransız 68.200 

AvusturyalI 29.984 
Yugoslav 21.612 
Türk 18.966 

Ingiliz 7.048 

Çekoslavak 8.298 
A.B.D. 3.438 
Macar 4.200 

HollandalI 5.708 

Yunan 5.765 

Portekiz + 2.632 
680.596 

Bunlara bir de fikir edinmek açısından Avusturalyada bulunan yabancıları yansıttığını zannettiğimiz 

Dlşişleri Bakanlığımızın tablosunu eklemek gerekir. 

Tablo 1 47 - Avusturalyadaki Yabancılar 
(1972) 

Ülkeler İşçi Sayısı 
* / 

Türk 14.045 

Yunan 200.000 

Yugoslav 250.000 

İtalyan 600.000 

İspanyol 20.000 
+ 

1.084.045 

Kaynak 1 Yurtdışı Göç Hareketleri ve 
Vatandaş Sorunları 

(1) AVRUPA İŞOÜCÜ PAZARINA İŞGÜCÜ GÖNDEREN ÜLKELER 
, J 

Avrupa işgUoil pazarına ülkelerinin ekonomik durumlarından ötürü işçi gönderen ülkeler altta 
sıralanmıştır. Bunları İtalya, Ispanya, Portekiz, Yunanistan, Türkiye, Yugoslavya, İrlanda, pinlandiya ve 
Kuzey Afrika ülkeleridir. Tabiiki Ingilterenin özelliği unutulmamak kaydiyle. Bu konuda geçmiş gelişimleri, 
yansıtıcı bir tablo altta sunulmuştur. 
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Tablo ı 48 - 1966 dan 1969 a Kadar Dışarıya Çıkışlar 
(000) 

Yıllar Portekiz İspanyol İtalyan Yugoslav Yunan Türk 

1966 87.0 56.8 219.4 78.9 53.8 45.9 

1967 63.0 25.9 164.0 32.5 16.4 18.4 

1968 53.4 66.7 158.4 109.9 25.0 65.1 
1969 41.6 80.0 176.3 243.5 63.1 160.0 

Yunan, İtalyan ve Portekiz rakkamları göç, lapanyol, Yugoslav ve 
Türk rakkamları iççi rakkamlarıdır. 

Kaynak s ProbJUmes Economiques No ı 1267 

Yukarıda sunulmuş olan göçler Avrupaya olduğu kadar Avrupa dışına da yöneliktir. Her 100 göçten Avrupa 
dışına akan göçlerin görilntlmU geçmişte, alttaki tablodaki gibidir. 

Tablo ı 49 - Her 100 Göçün Avrupa Dışına Oiden payı 

ülkeler 1950-1959 1968 

Portekiz 85 34 

İspanyol 95 15 

İtalyan 46 18 

Yunan 61 51 

Kaynak t Plobldıaıes Eeonomxques No ı ı 1267 

Tabloya dikkat edince Avrupa dışına giden göçiin 1999 dan sonra azalmaya başladığı ve Avrupa ülkelerine 

iönüştUğii anlaşılır. 

İşgücü gönderen ülkelerin aktif nüfuslarındaki gelişimleri bir ölçüde işgücü rezervleri açısından dü¬ 
şünülmesi gereken ilk rakam olmaktadır. Bü konuda, 1980 yılına kadar aktif nüfusta olacağı tahmin edilen 
değişiklikler alttaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo : 50 - Göç Veren Ülkelerin Aktif Nüfus Oranlarındaki 
Yıllık Artış Tahmini 

ülkeler 1970-1975 1975-1980 

İtalya 0.4 0.7 

İspanya 1.0 1.1 

Portekiz 1.2 1.2 

Yunanistan 0.8 0.6 

Türkiye 3.1 2.8 

Yugoslavya 1.1 1.2 

Kaynak t Etüde Globale Des Projectıons Des Forces... dan 
C.E.E. Etudes Economıques S. 276 • 
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Bu aktif nüfus artışlarının sayısal tahminleri ise şöyle yapılmıştır. 1965 den 1980 yılına kadar ülke¬ 
lerin aktif nilfus artışları : (İtalya 2.422.000, Yugoslavya 1.666.000, İspanya 1.748.000, Portekiz 698.000, 
YunaniBtan 354.000, Türkiye 6.804.000) olarak tahmin edilmiştir 99/. ' Bunlara ilave olarak Milletlerarası 
Çalışma BUroBunun verilerine dayalı olarak yaptığımız hesaplar sonucu 1973-1977 yılları arasında Pas'da yıl¬ 
lık aktif nüfus artışı kabaca 143.000, Tunusda ise 42.000 olacaktır. Ayrıoa CezayiHn 1973 yılı için aktif 
nüfus artış tahmini "116.000" olarak verilmiştir 100/. Tabiiki bu tahminler dıştan yapılan tahminlerdir. 
Bundan başka ülkelerin ekonomik gelişimlerinden ötürü emebilecekleri aktif nüfus miktarlarının tahminleri 
gelecekteki Avrupa işgücü açığına sürebilmeleri mümkün işgücü sayılarını belirteoektir. Bu konuda Frof.Luısa 
Danıeli'nin yaptığı hesaplar sonucu işgücü gönderen8Avrupa ülkesinin 1980 yılına kadar olan işgüoü fazlalık¬ 
ları alttaki tablodaki gibi tahmin edilmiştir 101/. 

Tablo : 51 - Tarım Dışı sektörlerde İşgücü 
1980 

(000) 

Dengesi 

Ülküler Yüksek Seviyede 
İşgücü Talebi 

Alçak Seviyede 
İşgücü Talebi 

İtalya 18 228 

Finlandiya - 221 27 

İspanya 144 578 
Portekiz ı 300 454 

İrlanda ■ 39 162 

Yugoslavya 2.675 3.028 
Yunanistan 273 667 

Türkiye 7.564 10.459 

Bu veriler resmi olmayan verilerdir. Bu nedenle ülkelerin imkanlâr ölçüsünde kendi kaynaklarına ine¬ 
rek fazla işgücü tahminlerine ulaşmak gereklidir. Bu tahlilleri yaparken Avrupada işgücü talep eden ülkele¬ 

rin yukarıda sunulmuş işgücü gönderen ülkelerden işçi alımına devam edecekleri, başka ülkelerden işgücü ge¬ 
tirmeyi düşünmiyeceklerini varsayıyoruz. İşgücü arzeden ülkelerin iş piyasasına sürecekleri işgüoü tahmin¬ 
leri teorik tahlillerle yukarıda sunulduğu gibi yapılabilir. Fakat gerçekler tahminleri çok gerilerde bı¬ 
rakmıştır. 

(İtalya ve Yunanistan dan işçi getirilmesi artık statik bir seviyeye ulaşmış, Yugoslavyada çeşitli 
nedenlerle işçi akımını kontrole yönelmiş bulunmaktadır) 102/, 

99/ Etüde Globale Kes Projectıons Des Forces De Travaıl Dans Des Pays D’accueıl Et tee 
Pays A Excedent De Main-D'deuvre s, 205 - 206. 

100/ TREBOUS M. Mıgratıons et Developpement Le Cas De L'Algerıe S.' 31 
101/ Luısa Danıeli A.g.e. S. 35 

102/ İsmail Aydınoğlu Yurt Dışı İstihdamında Uluslararası Konjonktüre! Durum ve Eğilim 1973 
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"Oerek İspanya, gerek Yunanistan ve gerekse Yugoslavya la dışarıdakilerİn de geri getirilmesi yolunda 
haklı istekler ve çalışmalar: göze çarpıyor" 103/. 

"İtalya kalkındıkça, zenginleştikçe yurt dışında çalışmaya heves etmez olmuştur. Hele mevsimlik işlere 
İtalyan işçileri hiç iltifat etmez olmuşlardır" 104/. 

1 

(Ortak Pazardaki İtalyan işçi stoku 1961 de 554 bin iken 1969 da anoak 597 bin olmuştur) 109/. 

(Italyadan gidenlerle dönenler denge noktasına ulaşmıştır) 106/. 

(Franeadan dönüşler önoelikle Italyanlar, Ispanyollar ve düşük bir nisbette de PortekislerdejBOftilMkts» 
dir) 107/. 

Tablo ı 5S: - Avrupaya İtalyan Göçleri 

Ülkeler 1967 1968 , 1969 1970 1971 

Belçika 3.939 3.749 3.517 3.338 3.562 
Fransa 15.517 13.100 10.741 8.764 8.987 

B. Almanya 47.178 51.152 47.563 42.849 54.141 

İngiltere 4.392 3.777 2.971 2.476 2.453 

Luİcsemburg 2.075 1.604 1.368 1.052 1.121 

Hollanda 797 900 780 751 852 

İsviçre 89.407 81.206 69.655 53.658 59.398 

Diğerleri 3.392 2.974 2.545 2.226 2.598 

Toplam 166.697 158.462 139.140 115.114 133.132 

Kaynak i Osservazioni dell’emigrazione 0.0, ■D.E. 1973 

Tabloya bakınca İtalyan göçünün azalış istikametindeki gelişmi açıkoa görülmektedir. 

(1968 - 1972 Atina Kalkınma Planı Dış Ülkelere kütleler halinde göç devam ederse iş sahalarımda oiddi . 
sıkıntılar baş gösterecektir. Bu dunumda endüstri ve ekonomik kalkınma-engellenecektir. Ayrıca bası branşlarda 
binlerce işgücüne ihtiyaç vardır. Trakyada TUrkler lehine nüfus orantısının bozulması sonucu göç yasaklan¬ 
mıştır. Portekizde müteşebbisler ve toprak ağaları durumun tedavisini istiyorlar. Yugosldvlar göç eğiliminin 

103/ Başbakanlığa D.P.T. ve Dışişleri, Çalışma, Maliye ile Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcilerinin 
verdiği müşterek rapor. 

104/ Oğuz Gökmen A.g.e. S. 102 
105/ İçen Börtücene - Ortak Pazarda İnsangücü Hareketliliği ve Türkiye S. 6 
106/ Osservazioni dell'emigrazione 0.0.D.E. 1973 S. 11 

107/ Rapport sur 1'immigration En France En 1972 s. 3 
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ı ' 

serbest bırakılması sonucu ekonomide kötü durumun doğacağını belirtirken, İspanyollar göçü önleyemiyormuş) 
Der Spıegel ın 1971 tarihlieayısından aktarılan İfadeler İle Almanyanın Seal Radyosunun 9.4*1973 tarihinde 
yaptığı (Akdenia ve Sioilyada 7.000 Tunuslu, İspanyada 10.000 Portekiz ve Paslı, Yunanistanda 40.000 Afrika¬ 
lı var. Yugoslav, İspanyol ve Yunanlılar işçilerinin geri getirilmesini istiyorlar, Yugoslavlar yurt savun¬ 
masından ötürü endişe içindeler dıştaki işçi sayısının fazlalığından, artık Yugoslavyadan ne vasıflı ne ds 
vasıfsız işçinin gelemlyeceğine muhakkak olarak bakılır. Demekki durum TUrkler lehine dönecektir. Şurası 

İ> i00 bellidlrki, Bon Hükümeti işgücü ihtiyacını karşılamak üzere yeni ülkelere yönelmemeye kesin olarak 
kararlıdır. Yani TUrkler hem gelip hem çıkan diğerlerinin yerini alacaktır ve tek yedektirler) yorumu işgücü 
gönderen ülkelerin durumunun lehimize bozulduğunu yansıtan önemli ifadeler olarak kabul edilebilir 10S/. 

(a) İtalya 

İşgücü gönderen ülkelerden Italyanm durumu işgücü pazarında önemlidir. Bu konuda ül¬ 
kenin istihdam, işsizlik rakkamlarını ve aktif nüfus oranlarını görmek zorunlu olmaktadır. 

Tablo ı 53- Italyanın Aktif Nüfusu, İstihdamı ve İşsizlik 
Durumu 

(000) 

1967 1968 1969 1970 1971 

Aktif Nüfus 19.796 19.763 19.534 19.571 19.506 

Aktif Nüfusun 
Toplam Nüfusa 
Oranı $ 37.8 37.4 36.8 J6.6 36.2 

İstihdam 19.107 19.069 18.871 18.956 18.893 

İşsizler 689 694 663 615 . 613 

Gizli İşsizler 243 256 276 250 312 

Kaynak s OECD Economıc Surveys İtaly 1973 
U 

Tablo incelenince İtalyan aktif nüfusunun mutlak sayı ve oran olarak düştüğü, buna karşılık işsizler 
sayısının azalmaya başladığı görülmektedir, öte yandan İtalyan Kalkınma Planı 1973 - 1975 yıllarında istih¬ 
damda yılda ortalama ($1.3 lük) bir artış öngörmektedir 109/. Bu devreyi 1977 ye kadar uzatmak fazla sakınoali 
olamaz. Yıllık aktif nüfus oranındaki artışla istihdam hedeflerini birleştirini!e 1973 yılında görülecek 447 
bin oivarındaki işsiz sayısını arızi İşsizlik oranı İçinde kabul edince ve gizli işsizlerde dikkate alınma- 
yinoa 1973 yılından itibaren İtalya yabancı veya dış ülkelerdeki işçilerine muhtaç olacaktır. Şayet gizli 
işaizlerle işgüoü açıklarını kapatmada yararlı olacaktır diye kabul edilirse İtalya normal arızi işsizlik 
oranı içinde 1974 den itibaren yabancı işgücüne muhtaç olacaktır. Bu rakkamlar 1973 den itibaren 1975 e kadar 

yılda ortalama 174.000 işçi civarında olacaktır. 0 halde Avrupa işgücü pazarından yılda 174.000 kişi İtal- 
yanın ihtiyaçlarından diğer ülkelere kaymayıp italyaya İtalyan işçisi veya yabancı olarak gireoektir. 1975 
deh sonra ise aktif nüfus artış oranındaki büyüme daha az işgücü açığı gösterecektir. Bu açıklar 1976 için 
117, 1977 için 120.000 colarak belirmiştir. 

108/ Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Bülteni No ı 5 
109/ OCDE Economio Surveyh İtaly 1973 S. 35 
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Durunun bir göstergesi olarak 1973 yılında Almanyaya Ağustos ayı sonuna kadar giden yabancı İşçi sayısı 
içinde İtalyanların 2.383 kişi ile f 1.38 oranında yer alışlarını ifade etmek ysterlidir 110/. Bunun dışın¬ 
da dönenleri de tahmin edince İtalyanların Avrupa işglicU pazarından sUratle çekilmekte olduklarını ifade et¬ 
mek fazla iyimserlik diye dUşUnUlmemelidir. 

(b) Yugoslavya 

İşgücü arzeden ülkeler içinde Italyanlardan sonra bizim için önemli bir rakip olan 
Yugoslavların dışarıya işgücü göndermede artık doyma noktasına ulaştığı belirtilmektedir. (Yugoslav resmi 
otoriteleri dışarıda çalışan işçilerinin sayısının maksimuma uluştığını, bu noktanın aşılmaması gerektiğini 
söylüyorlar ve gelecek iki yılda net çıkışların olamıyacağını, 1975 yılından sonra net bir çekilmenin ola¬ 
cağını Umid ederken, kalifiye işçilerin dönüşünü şimdiden teşvike çalışıyorlar) 111/. 

,(o) İspanya 

İBpanyollar ise İtalyanlar gibi şimdiden yabancı işçi çalıştırmaktalar. (İspanyada 
çoğu Faslı olan 80.000 Afrikalı işçi var/^İspanyanın istihdamı konusunda fikir edinmek için alttaki tablo¬ 
yu incelemek gerekir. 

Tablo i 54 - İspanyanın Aktif Nüfusu, İstihdam ve 
İşsiz Sayıları 

(000) 

1966 1967 1968 1969 1970 

Aktif Nüfus 12.284 12.405 

İstihdam 12.118 12.174 

İşsizler 166 231 

12.520 

12.200 

240 

12.593 

12.410 

183 

12.732 

12.539 

193 

Kaynak : Etudes Economıques OCDE, EBpagne, 1972 

Üçüncü İspanyol Kalkınma Planı (1972-1975) tahminleriyle tutarlı olarak 1967 - 1971 yıllarında gerçek¬ 
leşmiş yılda 45.000 civarında bir işgücü göçü olacağı zannedilmektedir 113/. Bu tahmini 1977 ye kadar uzat¬ 
mayı geçerli kabul edebiliriz. 

(d) Yunanistan 

Yunanistandan olan .brüt göçler süratle azalmaktadır. Üstelik bu göçlerin önemli bir 
oranı Atlantik ötesine olmaktadır. Alttaki tablo gelişimi yansıtmaktadır. 

110/ Dışişleri Bakanlığı 

111/ Etudes Economıques OCDE Yugoelavıe 1973 S. 47 

112/ Günaydın Gazetesi 16.11.1973 

113/ Etudes Economıques OODE Espagne 1972 S. 48 
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Tablo • 55 - Yunanla tandan tfbçlsr 

Yıllar Göçler Dönüşler 

1969 91.552 18.132 

1970 92.604 22.665 

1971 61.748 24.709 

1972 43.398 27.552 

Kaynak i Tendances actuellea de 
l'Şmıgration Grec^ue 1973 

' (Bu güçlerin yıllar itibariyle Atlantik ötesine olan payları ise 1971 de İ> 30,2 , 1972 de $ 28,2 olarak, 
görülmüştür) 114/, Ayrıca göçlerin Sananının aktif nüfusdan oluşmadığını önemli oranlara varan (/ 50 si Al- 
msnyadan JC 15 İAvuaturalyadan gelen) dönen işçi sayıları da dikkate alınınca işgücü pazarına Yunanistanın 
yani isçilerle girmesinin düşiinülemiyeoeği anlaşılır 115/. Bunlardan başka Yunan ekonomisinin gelişiminin 
göstergelerinden olan işsizlik rakkaralarının alttaki tabloda görüldüğü gibi düşüklüğü ve giderek azalışı hu¬ 
susları ülkenin gerçek görünümünü yansıtmaktadır. 

Tablo : 56 - Yunanistanda Aktif 
İşsizler 

Nüfus, İstihdam ve 

1969 1970 1971 1972 

Aktif Nüfus .3.8 Milyon - _ _ 

İstihdam 3.7 » - -

'İşsizler 66.501 48.685 30.317 23.834 

Kaynak : 1) Etudes Economıçuea OCDE Grecg 1971 

2) Terdances Actuellea de l'Emıgration Grecşue 

Bütün bunlara ilave olarak ülkesinde 40.000 den fazla yabahoı İşçi çalıştıran ve Türkiyeden de işgücü 
talepleri olan. Yunanistanın artık Avrupa işgücü pazarında,yer almasının mümkün olamıyacağını savunmak kaçınıl¬ 
maz olmaktadır. Bu konu t', tir gösterge alarak 1973 yılının ilk 8 ayında Dışişleri Bakanlığımızın verilerine 
göre Al manyaya, gider Yunar, işçilerinin sayısının 1551 olarak belirdiğini söylemek yeterlidir. Dönüşler dikkate 
alınınca Yunanlıların çekildikleri sonucuna varmak tabii olmaktadır. 

114/ rhöodore Youroutıa, Tendances Actuellea de l’Emigration Grecşue 1973. S. 2 - 11 

115/ Thdc'ore MouroUtıs A.g.e, S. 2 - 11 
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(b) Portekiz 
İ 

Avrupa işgücü pazarında rakip olabilecek bir Avrupa Ulkeal olarak Portekl» görülmek¬ 
tedir. Gerçekten bu UlkedSn Bon yıllarda büyük rakkamlara ulaşan göçler görülmüştür. Alttaki tablo Ports- 
kizden göçleri yansıtmaktadır. 

îablo t 5? - Portekizden Oöçler 

1967 1968 1969 1970 1971 

Toplam Oöç 85.688 92.678 153.546 180.064 151. .197 

Bunun Aktif 

İşçi Olanı 
43.741 39.347 97.785 110.466 

Kuzey Smerikaya 18.496 18.075 20.119 16.616 16, ,000 

Güney Amerikaya 7.618 7.395 5.728 4.723 4, .759 

Avrupaya 57.104 65.6^4 126.163 157.406 129, .235 

Pransaya 52.601 58.741 110.615 135.667 110, ,820 

Almanyaya 2.042 4.886 13.279 19.775 16, .997 

Diğer Avrupa ., 
Ülkeleri Z,4tU 2.037 2.269 1.964 1, .418 

Diğer Bölgeler 2.470 1.544 1.536 1.320 1. ,203 

Kaynak ı Etudes Economiques OCDE Portugal. 1972 ‘ 

Tablo incelenince 1970 yılına kadar süratli bir gelişim gösteren göçlerin o tarihten sonra azalmaya 
başladığı görülmektedir. Avrupa pazarında da aynı azalış belirgindir. Göç rakkamlarının yüksekliği Porte- 

kizde birtakım (İş kollarında bilhassa tekstil endüstrisinde, giyimde, inşaat sektörlerinde işgüoü kıtlığı 
yaratmaktadır, bilhassa küçük işletmelerde işgücü kıtlığı çekilirken, büyük işletmelerde de kalifiye işçi 
sıkıntısı hissedilmektedir, i^yleki 1971 yılında toplam işgücü arzı işgücü talebinin ancak f, 85 i kadar 
olmuştur) 116/. Bu durumlardan ötürü Portekiz Hükümeti Fransayla yaptığı bir anlaşma ile Pransaya olan 
yıllık göçü 1971 yılında (65.000) olarak sınırlandırmıştır 117/. Bu sınırlandırma etkisini göstermiş 1971 
yılında Pransaya gelen Portekizli işçi sayısı (64.328) olarak tesbit edilmiştir. 1972 yılında ise Fransa- 

ya yeni gelen Portekizli işçi sayısı dönenler hariç (30.475) olmuştur 118/. Portekizliler dış ülkelere çık¬ 
mak için Pransayı basamak olarak kullanmaktadırlar 119/. Bu arada Alman pazarında Portekizlilerin payı art¬ 
makta, 1972 yılında bir önceki yıla göre eylül sonunda 7.618 artış görülmüştür, 120/. Elde yeterli diğer 
verilerin olmayışı Avrupa işgücü pazarında eon yıllardaki işgücü gelişimleriyle karar vermemizi gerekli 
kılmaktadır. Bu nedenle Portekizin Avrupa işgücü pazarında gelecekte tutabileceği payı ileride diğer işgücü 
gönderen ülkelerle birlikte tayin edeceğimizden şimdiden belirlemiyoruz. 

116/ Etudes Economışues OCDE. Portugal 1972 S. 14 

117/ A.g.e. S. 14 

118/ Rapport sur L1immigration En Prance En 1972 S. 11 

119/ Problemes Economıçues No : 1271 

120/ Amtlıche Narohrıchten der Bundesanstalt pür Arbeit 1973 S. 54 
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(f) Finlandiya 

Avrupa işgücü pazarında, bilhaeaa laveçin işgücü ihtiyaoını karşılayan va ihmal edi- 
lemiyaoek payı bulunan Finlandiya'dan lavaşa artık net işgücü gönderemez olmuştur. Bu nedenle Finli işçile¬ 
rin leveçteki aayıaını görmek gerekli Olmaktadır. 

Tablo -ı 58 - laveçte Yabancı İşçiler 
(1973) 

ülkeler İşçi Sayıeıları 

DanimarkalI 30.363 

FinlandiyalI 206.298 
İzlandalI 1.678 
Yunan 16.290 

Yugoalav 40.553 

İtalyan 7.510 

PolonyalI 4.84^ 
lapanyol 4.012 

Çek 4.336 
Macar 4.808 

Türk 5.061 
+ 

325.7ol 

Kaynak 1 Çalışma Bakanlığı 

1971 yılında laveçe göçen 16.601 Finliye karşılık İsveçden 18.712 Finli ayrılmıştır 121/. Finlandiya 
işgüoü Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre "1973 yılının ilk nn ayında laveç'e çalışmağa giden Finlilerin 
aayıaı onbin civarındadır. İBveçde daha önoeden beri çalışan Finli işçilerden onaltıbini iae ülkelerine 
geri dönmüşlerdir" 122/. Fin İşgüoü Bakanlığı leveçteki İrtibat BUroau aracılığı ile ülkelerine geri döne¬ 
cek işçilerin ev ve iş imkânlarını Bağlamaktadır" 122/. Bu durumda 1973 başında 206.298 olan Finli işçi aa- 
yıeı-6.000 azalışla 200.000 e düşmüştür. 0 halde azalış oranı 56 3 civarındadır. Bu oranın, önümüzdeki yıllar¬ 
da da devam edeceğini düşünmek mümkündür. 

(g) İrlanda 
1 

Avrupa pazarı içerlainde daha ziyade Ingiltereye yönelik işgüoü ihraç eden diğer 
bir ülke de Irlandadır. (Son yıllarda ülkedeki eUrâtll gelişim ve İngiltere pazarının dinamikliğini kay¬ 
bedişi yüzünden göç düşük derecelerde belirmiştir) 123 /. Ingiltereyi tahlillerimize dahil edemeyişimizden 
İngiltere'de olan işgüoü ilişkiainden ve Avrupa işgücü pazarında önemeiziiğinden ötürü Irlandayı tahlille¬ 
rimizden çıkarıyoruz. ' 

121/ laveç Büyükelçiliği Notları 
122/ Milliyet 8.1.1974 
123/ Etudea Economıquea OCDE, İrlanda 1973 
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(h) Kuzey Afrika Ülkeleri 

Böylelikle Avrupada işgücü arzeden ülkeleri imkânlar ölçüeünde tahlil etmeye çalışmış 
bulunuyoruz. Bunlara ilave olarak KuzBy Afrika ülkelerinin de durumlarına imkânsızlıklardan ötürü, kısmen 
dokunmak gerekiyor. Kuzey Afrika ülkeleri deyince genellikle Fransa ile kültürel ilişkileri sıkı olan Fas, 
Cezayir ve Tunusu ifade ediyoruz. Bunlar bilhassa Fransa ve Fransızca konuşulan Belçika ile işgücü ilişki- - 
sinde görülmektedirler. (Cezayirliler Fransa ile 1968 yılında Uç yıllık bir süre İle yılda 35.000 kişilik 
bir göç anlaşması yapmışlardır) 124/. Fakat 1971 yılından sonraki Fransadaki gelişim Cezayirliler için oldu¬ 
ğu kadar Fas ve Tunuslular İçin de azalış yönünde belirmiştir. Alttaki tablo durumu yeterince yansıtmaktadır. 

Tablo ■« 59 - Fransaya Çelen Afrikalı İşçiler 

Ölkeler 1970 1971 ' 1972 

Cezayirli 38. .542 41. .373 21. .575 

Faslı 24. .077 20. .681 17. .328 

Tunuslu 11. .070 9. .971 9. ,890 

Kaynak : Bapport sur L'immigration En France 
En 1972 

Fransadaki bu azalmaya karşılık B. Almanya pazarında FaslIlar 1970 yılına göre 1971 de net olarak 2.871, 197 2 
de ise 1971 göre 2.940 artmış, aynı yıllarda Tunuslular sırasıyla 4.029 ve 795 olarak artış göstermişlerdir. 
0 halde Alman pazarı gelişimleri yansıtmada önemli bir nitelik kazanmış olmaktadır. Öte yandan ülkelerin eko¬ 

nomik gelişimleri de dışarıya göçlerini sınırlamaktadır. Nitekim Cezayirin (Planlama Teşkilâtı 1980 yılına 
kadar yıllık 80.000 istihdam artışı öngörmüştür. 1973 yılı için tahmin edilen aktif nüfus artışı ise 116.000 

l/ 
dir) 125/ şeklindeki durumu bu hususu açıklamaktadır. Tunus için tahminimiz ise (her yıl 50.000 kişilik is¬ 
tihdama ihtiyaç vardır. Son yılda 15.000 ietihdam artışı gerçekleşmiştir) ifadesine dayalı olarak fazla ilginç 
bir görünümde olmayacağı şeklindedir. 126/. Üstelik Tunusun göçünün bir kısmı da Libynya yöneliktir. Fas'ı 
aktif nüfus verilerine ulaşamamaktan ötürü Avrupa pazarına sürdüğü işgücü yekûnunu bularak tahmin etmeyi 

düşünürsek! 1972 yılında Fransaya 17.328, Almanyaya 2.940 kişi yollamış, Belçikada ise 1971 yılında 1970 e göre 
2.367, Hollanda da ise 1.991 artış olmuştur 127/. Bu durumda Avrupa işgücü pazarında adı geçen Uç ülkenin son 
yıllardaki gelişimlerinin, bilinmiyen İngiltere dışında, brüt olarak yılda 60.000 civarında olduğu anlaşılmak¬ 
tadır. Öte yandan 1973 yılı içinde Fransada, bilhassa Cezayirlilere karşı yapılmış olnn ırkçılık hareketi so¬ 
nucu, işgücü akımının yavaşladığı dikkatleri çekmektedir. Hatta Cezayir bu nedenle Fransaya işgücü akınım dur¬ 
durmuştur. 

124/ Madeleine Trebous A.g.e. S. 62 - 63 

125/ Madeleine Trebous A.g.e. S. 31 

126/ Problemse Economıques 21.11.1973 f 

127/ Madeleine Trebous A.g.e. S. 153, Foreign (Vorker in Holland ve Confederation des Syndıcats 
chretien de Belgıque tebliği. 



(i) Türkiye 

İşgücünün arz açısından boyutunu tamamlayabilmek için kıtaoa TUrkiyenin de durumunu 

görmsk gerekli olmaktadır. UçUnoU plan döneminde TUrkiyenin yıllara göre işgüoü fazlası tahmisleri aşağıda¬ 
ki gabi yapılmıştır. 

Tablo t 60 - Üçüncü Plan Döneminde Türkiye'de 
İşgücü Fazlalığı 

(000) 

1973 1974 1975 1976 1977 

1.650 1.720 1.770 1.770 1.800 

Kaynak ı : Sosyal Planlama Dairesi 

Buna İlave olarak yurd dışına gitmek için müracaatta bulunan işçilerimizin (290.000 i vasıflı olmak 
üzere 938.940 olduğunu) ifade etmek işgücü arzı açısından TUrkiyenin büyük potansiyelini yansıtmaktadır 128/ 
İleriye yönelik işgücü talebi tahminlerinde sıhhatli sonuçlara varabilmek için işçi çalıştıran ülkelerden 

döneoek işçilerin sayılarının tahmini zorunlu olmaktadır. Bu konuda yeterli verilere sahip olamayışımız yü¬ 
zünden İşgUcU talep eden ülkelerdeki yabancı işçi sayılarında yıllara göre beliren net artışları tahminleri¬ 
miz için basamak yapmayı düşünmekteyiz. Bu suretle azalışları dolaylı olarak hesaba katmak mümkün olacaktır. 
Bütün Avrupa ülkelerinin çalıştırdıkları yabancı işçi sayılarını yıllara göre bilememekten ötürü bazı ülkele¬ 

rin işçilerinin azalışlarını bulmak mümkün olamamaktadır. Bu nedenle yıllara göre tam sıhhatli verilere sahip 
olduğumuz Almanyadaki gelişimleri tüm Avrupa işgücü piyasasındaki ülkeler için temsil edici nitelikte kabul - 
ederek sonuçlara ulaşmayı düşünüyoruz. Tabiiki bu tahlillerde imkânlar ölçüsünde diğer ülkelerin verilerin¬ 
den de yararlanılacaktır. Alttaki tablo Alman işgücü pazarındaki yabancı işçilerin milliyetlerine göre yıllar 
itibariyle net artışlarını yansıtmaktadır. 

u 

Tablo i 61 - Alman İşgUcU Pazarında Eylül Sonuda Yabancı 
İşçi Miktarları ve Bir Önceki Yıla Göre Net 

Artışlar 

Ülkeler 1969 1970 Net Artış 1971 ■ Net Artış 1972. Net Artış 

İtalyan 348.977 381.840 32.863 408.015 26.175 426.393 18.378 
Yunan 191.210 242.184 50.974 268.653 26.469 270.114 1.461 

İspanyol 143.058 171.671 28.613 186.585. 14.914 184.203 - 2.382 

Yugoslav 265.036 423.228 158.192 r 478.321 55.093 474.934 - 3.387 
Türk 244.335 353.898 109.563 453.145 99.247 511.104 57.959 
Portekiz 29.534 44.796 15.262 58.390 13.594 66.008 7.618 
Fas - "9.195 « . 12.068 2.873 15.008 2.940 

Tunus 6.218 10.246 4.028 11.041 795 

Kaynak ! Amtlıche Nachrichten Ber Bundesanstalt ; Fur Arbeit 1973 
* ' 

128/ İş ve İşçi Bulma Kurumu Nisan 1973 
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Cezayirli İşçiler Alman Mrtatietiklerinde sayılarının çok düşüklüğünden ötürü ayrı bir grup halinde 
gösterilmemektedir. İşgücü gönderen ülkelerin Alman piyasasındaki net artışlardaki oransal payları altta¬ 
ki tabloda sunulmuştur. 

Tablo ı 62 - Alman İşgücü Pazarında Eylül Sonu 
Rakkamlarına Oöre Beliren İşgüoü 
Artışlarının Net Artışlardaki ı 

Payları 

ülkeler 1970 1971 1972 

İtalyan 7.34 8.97 16.46 

Yunan 11.39 9.07 1.30 

İspanyol 6.39 5.11 Azalış 

Yugoslav 35.35 18.88 Azalış 

Türk 24.48 34.00 51.93 

Portekiz 3.41 4.'66 6.82 

Fas 0.98 2.63 

Tunus 1.33 0.71 

Yukarıdaki tablo yorumu gerektirmeyecek ölçüde açıktır. Fakat daha önoeki tahlillerimizde ileri sürül¬ 

müş olan İtalyan ve Yunan işçilerinin işgücü pazarlarından olan çekilişleri hususu tabloda görülmemiştir. 
Durumu açıklığa kavuşturabilmek-için 1973 yılının ilk 8 ayında Almanyaya resmi yoldan gelen 175.405 yabancı 
işçinin 172.239 unun milliyetlerine göre dağılımını görmek yeterlidir. 

Tablo ı 6J - Almanyaya 1973 Yılının 
Ağustos Ayı Sonuna Ka¬ 
dar Oelen Yabancı İşçiler 

ülkeler Miktar Oran 

Türk 77.419 44.95 

Yugoslav 49.016 28.46 

İspanyol 20.124 11.68 

Portekiz 19.746 11.46 

Yunan 3.551 2.06 

İtalyan 2.383 1.38 

172.239 100.00 

Kaynak ı Dışişleri Bakanlığından 5.11.1973 
Tarihiyle DPT’y® Oelen Yazı 

İşçi girişleri normal dönüşlerle düaenleştirilince artık İtalyan ve Yunan işçilerin çekilişlerinin 
barizliği anlaşılmış olmaktadır. Nitekim 1972 Eylül ayı rakkamları ile 1972 yıl sonu sayabileceğimiz 
1973 Ocak ayı rakkamları arasındaki farklar durumu daha de açıklanmış olabilir. 
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Tablo ı 6'4 - 1972 Eylül Sonu ve 
Ayında Almanyadaki 

İşçiler 

1973 Ocak 
Yabancı 

Ülkeler 1972 Eylül 
Rakkamları 

1973 Ocak 
Rakkamları 

İtalyan 
İsçileri Azalanlar 

426,393 409.689 

Yunan 270.114 268.096 

İspanyol 184.203 179.498 

Yugoslav 474.934 

İsçileri Artanlar 

466.128 

Türk 511.104 528.239 
I 

Portekiz 66.008 69.019 

Fas 15.008 15.317 

Tunus 11.041 11.162 

Kaynak : Dışişleri Bakanliğımız 

Almanyadan başka Fransaya olan brtlt işçi girişlerinde de aynı e onuca ulaşmak mümkündür. 

Tablo t 65 - Milliyetlerine Göre Pransaya 
Gireri Yabancı İşçileri 

Ülkeler 1970 - 1971 1972 

Portekizli ' 88.634 64.328 30.475 

Cezayirli 38.542 41.373 21.575 

Faslı 24.077 20.681 17.328 

İspanyol 15.738 12.911 9.925 

Tunuslu 11.070 9.971 9.890 

Yugoslav 10.639 7.187 7.317 

Türk 9.036., 7.897 10.610 

' AET Ülkeleri 8.784 8.284 8.059 

Diğer 6.500 6.982 6.867 

Kaynak s 1) Rapport Sur L'immigration En Franoe En 1972 
2) İş ve İşgUcü Bülteni 

Tablo Fransa pazarında Yugoslavların statik hale düştüğünü yansıtırken, AET ülkeleri içinde gösterile¬ 
bilecek İtalyanların da azalmaya başladıklarını yansıtmaktadır. İsviçredeki yabancı işçilerin durumu da aynı 
görünümü yansıtmaktadır. 
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Tablo ı 66 - tsviçrede Milliyetlerine Göre 
Yabancı İşçiler 

' ülkeler 1972 Ağustos 1973 Nisan 

Alman 48.516 43.153 

Fransa 54.416 55.537 

İtalyan 310.877 260.249 

AvusturyalI 17.949 15.608 

İspanyol 136.292 119.233 

Diğer 80.936 83.315 

Kaynak : Annuaıre Statıstıçue De la Suisse 1973 

Tablo İtalyan ve İspanyol işçilerinin İsviçre pazarında azalmaya başladıklarını göstermektedir. Hollan¬ 
da verileri ise Yunanlıların bil pazarda 1970 den beri çok dlişük bir gerileme içinde olduklarını göstermek- 
tedir. ■ — 

Tablo : 67 - Hollanda_da Milliyetlerine Göre 
Yabancı İşçiler 

ülkeler 1970 1971 

Yunan 1.814 1.810 

Yugoslav 6.425 9.363 

Portekiz 3.079 3.508 

İspanyol 16.946 21.174 

Türk 20.615 25.954 

Fas 19.445 21.426 

Tunus 217 491 

Diğer 14.513 16.725 

Kaynak s Foreıgn Worker İn Holland 1972 Belgrat 

e- AVRUPA ÜLKELER İKİN 1973 - 1977 YILLARINDAKİ TOPLAM İŞGÜCÜ TALEP TAHMİNLERİ 

Bu durumda işgücü gönderen ülkelerin işçilerinin azalış oranlarını, tahminlerimi¬ 
zi aegari ölçekte tutma çabasından ötürü, sabit sayıp 1973 - 1977 yılları için uygularsak Avrupa ülkelerinin 
net işgücü taleplerine ilave olarak azalışlardan ötürü de doğacak talepleri bulmuş oluruz. Tablo 61 deki ve¬ 
rilere göre 1972 yılın^A. 1971 e göre İspanyollar ,JS 1.28, Yugoslavlar 0.71 oranında azalmaktadırlar. Yuna¬ 
nistan için ise tablo 64 Un verilerine göre bu oran i 0.75 olarak bulunmuştur. Tablo 44’e göre Avrupada İsveç 
hariç 656.448 İspanyol, 692.041 Yugoslav ve 303.450 Yunanlı işçi vardır. Bu rakkamlara yukarıdaki oranları 
uygulayınca 1973 - 1977 yılları arasında doğacak azalış açıklarının yıllık ortalama 16.000 oivarında bulun¬ 

duğu anlaşılır. îsveçteds önemli miktarlara ulaşan Finlilerin de azaldığını ifade etmiştik. 1973 yılı başında 
206.298 olan Finli işçi sayısı ^ 3 civarında bir azalışla 200.000 e düşmüştür. Bu orana göre de 1973 - 1977 
yılları arasında ortalama 5.800 civarında bir azalış olacaktır. Bu durumda toplam 21.800 civarında yıllık 
azalışla net işgücü taleplerine ilave edileoektir. Bu verileri yukarıda sunulmuş net işgücü taleplerine ilave 
etmek istersek, tabloyu alttaki gibi düzenlememiz gerekir. 
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Tablo : 68 - 1973 - 1977 Yıllarında Avrupa Ülkelerinde 
İngiltere Hariç Net İşgücü Talepleri 

1973 1974 , 1975 1976 1977 

Tablo 44-Verileri 
İtaya Talebi 
Azalıştan Doğan Talep 

334.500 

21.800 

337.500 

174.000 

21.800 

339.500 

174.000 

21.800' 

342.500 

117.000 

21.800 

345.500 

120.000 

21.800 

Toplam Talep 356.300 533.300 535.300 .481.300 4)37.300 

Bu taleplerden işgüoü gönderen ülkelerin alacakları payların belirlenmeni hueusu tez'in ilk bölümünün 
en ilginç kısmı olmaktadır. 

v d- ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİNDE YURT DIŞINDAKİ TÜRK İŞÇİLERİNİN SAYILARINDAKİ ARTIŞLAR 

Yukarıdan beri yapılan tahliller işgücü pazarında Türkiye, Portekiz, Pas, Tunus 

ve Cezayir ülkelerinin işçilerinin, ihtiyaçları karşılayacakları sonucuna bizi ulaştırmaktadır. Tahlillerde 
aBgari ölçüde kalmayı dUşündUğUraUzi için azalışları dikkate almayıp sadece net artışlarla yetinireek ve işgü¬ 
cü pazarından çekilmeye başladıkları sonucuna ulaştığımız ülkelerin net artışlarda paylarının 1972 yılı gös¬ 
tergelerine göre devam edeceğini de varsayarsak bu halde bile Türk işçilerinin Avrupa pazarında büyük sayı¬ 
larla yer alacakları eonuouna ulaşmak kaçınılmaz olmaktadır. Net artışlara göre tahminlerimizi yaparken Al- 
manyayı Avrupayı temsil edici nitelikte kabul ediyor, fakat Pransayı veri yokluğundan brüt artış payları ile 
tahlil etmeyi düşünüyoruz. pransaya 1972.yılında gelen yabancı işçi sayısı 122.046 dır. Bu rakkamın f 25 i 
Portekiz, 18 i Cezayir, $ 14 U Pas, $ 8 i Tunus, $ 9 u TUrklerden oluşmuştur.-Asgari ölçüde kalmak anla¬ 
yışıyla aynı payların geleoekte de net artışlarda da devam edeceğini varsayarsak 1973 yılından itibaren Türk 
işçilerinin asgari net 7.200 oivarında yıllık artışla 1977 ye kadar Pransadaki sayılarının artacağı sonucu¬ 
na ulaşabiliriz. Fransa dışındaki ülkelerde ise Almanyayı inceleyerek alttaki sonuçlara ulaşmış bulunuyoruz. 
Alman işgüoü pazarında Eylül 1972 sonu itibariyle net işçi sayısı artışlarına göre Türkİerin payı $ 51.93 
idi. uAkıllı bir planol aynı zamanda ihtiyatlıdır da^anlayışı içinde asgari ölçülerde tahmin yapmayı düşün¬ 
düğümüzden 56 51.93 oranını III. Plan Döneminde yurt dışında bulunacak işçilerimizin sayısını tahminde esas 
olarak alıyoruz. Bu durumda III. Plan Döneminde Fransa ve İngiltere hariç Avrupa ülkelerinin yabancı işgücü 
ihtiyaçlarını altta sunulmuş tablodaki gibi kabul edersek, 

Tablo : 69 - 1973- 1977 Yıllarında Fransa ve İngiltere 
Dışındaki Avrupa Ülkelerinin Net İşgücü 

Talepleri 

1973 . 1974 1975 1976 1977 

254.500 257.500 259.500 262.500 265.500 

1973 - 1977 yıllarında resmi ve gayri resmi Türk işçilerinin Avrupa işgücü pazarındaki net artışları 
asgari ölçüde alttaki tabloda görüldüğü gibi olacaktır. 
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Tablo s 70 - Üçüncü Plan Dönemi Yıllarında Avrupada Türk 
İşçilerinin Sayılarındaki Net Artışlar 

Tahmini 

1973 1974 1975 1976 1977 

Fransa, İn¬ 
giltere Dı¬ 
şında 132.161 133.719 134.758 136.316 1^7.874 
Fransada 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 ' 

139.361 140.919 141.958 143.516 145.074 

Bu rakkamlara Avusturalyanm yıllık 1.200 kişilik talebini de ekleyince III. plan Döneminde yurt dışın¬ 
daki işçi sayılarına resmi ve gayri resmi işçi olarak yıllar itibariyle ilave olacak net işçi sayıları asgari 
ölçüde alttaki gibi olacağı sonucuna ulaşmaktayız. 

Tablo : 71 - Yıllara Göre Türk tşçi Sayılarındaki Net Artış 
Tahmini 

Yıllar İşçiler 

1973 141.561 

1974 142.119 
1975 143.158 

1976 144.716 

1977 146.274 

Üstelik 1976 yılından sonraki 10 yıllık bir süre içinde A.E.T. ülkelerinde Türk işçilerinin serbestçe 

dolaşabileceği anlaşmasının yürürlüğe girmesinin daha şimdiden gayri resmi kanallardan yurt dışına işçi 
gidişini sUratlendirebileceği hususunu da unutmamak gerekir. Şayet durumu münakaşalı olan B. Almanyanın 
işgücü talebinin resmi rakamlarını dikkate alırsak-ki bu rakamlar yıllık ortalama 80.000 civarında idi- Av- 
rupanın yabancı işgücü talebi alttaki gibi olur. 

Tablo : 72 - 1973—197’/ Yıllarında Fransa ve İngiltere 
Dışındaki Avrupa Ülkelerinin Net İşgücü 

Talepleri 

1973 1974 1975 1976 1977 

194.500 197.500 199.500 202.5.00 205.500 

Yukarıdaki tablo verilerine göre resmi ve gayri resmi Türk işçilerinin 1973-1977 yıllarında Avrupa iş¬ 
gücü pazarındaki net artışları asgari ölçüde alttaki tabloda görüldüğü gibi olacaktır. 
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Tablo ‘j 73 - Üçüncü Plan Dönemi Yıllarında Avrupada 
Türk İşçilerinin Sayılarında Net Artışlar 

Tahmini 

. 1973 1974 1975 1976 1977 

Fransa, İngiltere 
Dışında 

Fransada 

101.003 

7.200 

102.561 

7.200 

103.600 

7.200 

105.158 

7.200 

106.7^-6 

7.200 

Toplam 108.203 109.761 110.800 112.358 113.916 

Bu rakamlara da Avuaturalyanın yıllık talebini de ekleyince XII. Plan Döneminde yurt dışındaki işçi sa¬ 
yılarına resmi ve gayri resmi işçi olarak yıllar itibariyle ilave olacak net işçi sayıları asgari ölçüde 
alttaki gibi olacaktır. , 

Tablo s 74 - Yıllara Göre Türk İşçi 
Sayılarında Net Artış 

Tahmini 

Yıllar İşçiler 

1973 109.403 

1574 110.961 . 

1975 112.000 

1976 113.558 

1977 115.116 

BU konuda bir mukayese yapabilmek için 30 Kasım 1973 tarihine kadar resmi yoldan yurt dışına giden iş¬ 

çilerimizin sayısının "15.948 i Fransaya, 101.753 U Almanyaya olmak üzere 131.274" olduğunu ve (1980 yılında 
dışarıdaki TUrklerin de 2 Miyonu bulacağı hesaplanmaktadır) yorumunu hatırlamak yeterlidir 129/. İleriye yö¬ 
nelik bu işgüoü tahmihleri ne derecede gerçekleşebilir. Bu konuda kesin ifade kullanmanın imkânsızlığı orta¬ 
dadır. 1973 Un son aylarında beliren petrol krizi gibi etkenlerin sonuçlarını tahmin edebilmek ise çok güçtür, 

Burada petrolün 
etkilerini biraz inoelemek gerekmektedir.. Bu konuda tahlil için çok sayıda veriye ve uzun zamana ihtiyaç var¬ 

dır. Buna rağmen Eknnomist ve Ekpress'den alınan alttaki kısa yorumlar ve petrol arzı kısıntısının kısa süre¬ 
de kalkacağı inancında oluşumuz, petrolün çok büyük problemler yaratacağı sonucuna ulaşmamızı engellemektedir 

"İyimser bazı tahminlere göre, Avrupa Orta Doğu petrolünde 7 20 oranındaki bir azalmayı üretime doğrudan doğ¬ 
ruya büyük etki yapmaksızın sanayide küçük bazı ayarlamalarla atlatabilir. OCDE nin hesaplarına göre petrol 

üreticilerinin fiyatlarına fi 70 oranında yaptıkları bir zam sistem içinde teslim alınan ham petrolün fiya¬ 
tını fi 40 oranında arttıracaktır. Sadece bu kadarla kalırsa tüm sanayi maliyetleri fi- ys oranında artacaktır. 
Bu ücretler E' fi 4.5 oranında bir artış eklenecek demektir. OECD'nin tahmini parakende fiyatlarına doğrudan 
etkinin yüzde 0,5 oranında kalacağını ancak dolaylı etkilerinin bunu fi 1 oranına çıkaracağı yolundadır" 130/. 
Buna benzer başka bir inoeleme ise (Paris Ticaret Odasına bağlı Ekonomik Araştırmalar Merkezince) yapılmış¬ 
tır. flu hesaplara göre petrol fiyatlarının fi 55 artışı alttaki nisbetlerde, belirli sanayi kollarının üretim¬ 
lerini pahalılaştıraoaklır. Bunlar; 

129/ Ali Sait Yüksel Cumhuriyet 20.9.1973 

130/ The Economist'ten aktaran Milliyet 14.12.1973 
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Nakliye ve navluna 4 2,80 
inşaat Malzemesine■ * 1,80 
Cara ve Mamullerine * 1,80 
Kimya Sanayiine i 1,40 

Otomobil Sanayiine i 0,80 
Mensucat ve Dokumaya f 0,70 olacaktır 131/. 

Yukarıda aunulan fiyat artışlarının enflasyon oranlarına göre büyük değerler taşımıyacağı sonucuna da 
varılabilir. Petrol krizinden ötUrü, dış Ülkelerden yeni işçilere talep olamıyacağı gibi, eski işçilerin de 
işlerinden uzaklaştırılacağı haberleri, basında yer almıştı. Konunun basında yer alan ifadeleri dışında 
değişik yönlerinin olduğu bir gerçektir. Bu konuda Ekonomistin yorumlarını görmekte fayda vardır. 

(Alman Ekonomi Bakanlığının verdiği rakkamlara göre Almanya'nın geçici olarak kalan bir işçi için yap¬ 
tığı yatırım 25.000 Bark:dolaylarındadır, eğer yerleşme söz konusu ise işçi başına yatırım miktarı, iş çevre¬ 
sindeki yatırımlar ve kendisi ve ailesi için yapılan sosyal altyapı yatırımları nedeniyle 200.000 »"ark'a ka¬ 
dar çıkabilmektedir. BöyiLece işçinin kendisi için yapılan yatırımı ödeıiıek için 10 - 20 sene kalması gereke¬ 

cektir) 132/. Öte yandan (Federal Çalışma Kurumu Başkanı Stingl yaptığı bir açıklamada, şimdiye kadar istih¬ 
dam piyasası üzerinde ekonomik istikrar tedbirleri ile petrol krıı^nin psikolojik etkilerinin rol oynadığını, 
ekonomik politikanın şimdiden yeni şartlara göre ayarlanması icar ettiğini, yabancı işçi celbini durdurmanın 
meseleyi çözümlemeye kâfi gelmeyeceğini, krizi müteakip yabancı işçiye daha kuvvetle ihtiyaç duyulacağını, 
Alman ekonomisinin 1980'e kadar yabancı işçiye muhtaç olacağını söylemiştir) 133/. 0 halde ileriye yöne¬ 
lik İşgücü talepleri için çok karamsar olmak yersizdir. Hedefimiz işçi dövizleri olduğuna göre bu noktada 
döviz gönderecek işçi sayısının, döviz göndermiyecek işçilerle birlikte III. Plan Dönemindeki yıllara göre 
sayılarını görmek gerekmektedir. 1972 yılı Bonunda Avrupada bulunan işçilerimizin sayısı 1.265.099 olarak 
tahmin edilmiştir. Bu rakkama adı geçen yıllarda ilave edilecek net işçi sayılarıyla III. plan Döneminde 
Avrupa ve Avusturalya işgücü pazarında istihdam edilmiş olacak İşçilerimizin sayısı alttaki gibi tahmin 
edilmiştir. 

Tablo s 75 - III. Plan Döneminde Avrupa ve Avusturalyada 
İstihdam Edilecek Türk İşçilerinin Sayısı 

1973 1974 1975 1976 1977 

1.406.660 1.548.779 1.691.937 1.836.665 1.982.927 

C- ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİNDE YURDA GÖNDERİLECEĞİ TAHMİN EDİLEN İSÇİ GELİRLERİ 

Yurt dışında çalışacak işçi sayıları bulununca işçilerin ortalama kazançlarına ve buradan 

ortalama tasarruf meyilleri ile tasarruflarından yurda gönderileceği tahmin edilen döviz verilerine ulaş¬ 
mak gerekmektedir. Konunun güçlüğü bazı araştırmalardan istifadeyi zorünlu kılmaktadır. Bütün ülkeler için 
yeterli verilere sahip olamamaktan ötürü işçi talebini tahminde de yaptığımız gibi bir ülkeyi temsil edici 
nitelikte alarak sonuca ulaşmak istedik. Bu maksatla B. Almânyayı seçtik B. Almanya için az çok yeterli veri 
ve araştırmalara sahibiz. Bu konuda en güçlü araştırma B. Almanya Çalışma Kurumu Başkanlığınıdır. 1972 yı¬ 
lında B. Almanya Çalışma Kurumu Başkanlığı (Ülkelerindeki yabancı işçilerin jS 0.7 sini^teşkil eden 14.000 
kişi ile mülakat yapmıştır. Bu mülakat sonucu alttaki sonuçlara ulaşılmıştır. Yüksek saat ücretleri yabancı 
erkeklerde normalin üstünde bir yaygınlık gösteren fazla mesai ücretleri ile birleşince hatırı sayılır aylık 
brüt ücretler ortaya çıkmaktadır) 134/. Araştırmada "Burada sadece oryantasyon sağlayan bir açıklama nite¬ 

ldi/ l'Express'den aktaran Milliyet 10.1.1974 
132/ The Economıst 5 Mayıs 1973 den aktaran Ticaret Bakanlığı Haber Bülteni Noı 13 1973 
133/ Dışişleri Bakanlığının 12.12.1973 Tarihli yazısı. 
İM/ l* ve îşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Bülteni 17.3.1973 
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liginde olmak üzere, genel ekonomik heeabın en yeni sonuçlarına işaret etmek gerekir. 1972 yılının ilk yarı
sındaki aylık ortalamaya görş F. Almanya Cumhuriyetinde çalışan bir kişinin (İşçi, müstahdem, memur, erkek 
ve kadınlar) ortalama brüt ücreti veya maaşı 1.337 Alman Farkı dolayında idi" sonucuna varılmıştır) 135/. 
Ortalama ücretler bulununca bu ücretlerin önümüzdeki yıllarda yani 1973 - 1977 yılları arasında ulaşacağı 

seviyeleri tesbit gerekli olmaktadır. Bu nedenle Almanyadaki ücretlerin gelişim yönünü bulmak ve bu gelişim 
yönünUnün ileride de devam edeceğini varsayarak ortamama ücretlere ulaş'mayı denedik. Alttaki tablo P. Alman
yadaki saatlik ücretlerle, tüketici malları fiyatlarının oransal gelişimini yansıtmaktadır. 

Tablo : 76 - Almanyada saat Ücretleri ve Tüketici Fiyatları Oelişimi 
(1967 - 1971) 

1963 » 100 

1967 1968 1969 1970 1971 

Saat ücretleri 

Tüketici fiyatları 

132.4 

111.1 

138.1 

113.1 

150.6 

116.1 

169.9 

120.5 

192.8 

127.4 

Kaynak s Princtpaux Indioateurs Economıçues OCDE 1972 

Reel ücretlerdeki artışların trendini ileriye 1973 - 1977 yılları arasında, uzattık. Bu uzatma sonunda, 
ortalama ücretleri) brüt yabancı işçi ücretlerinde ortalama olarak i. 6.1 oranında payı olduğunu bulduğumuz 
fazla mesaiden doğan kısmın, fazla mesai çalışmalarının ileride de devam edeceğini varsayarak, 1972 yılı 
brüt ücretini temel alarak, alttaki gibi tahmin ettik. 

Tablo : 77 - 1973 - 1977 Yılları Arasında Almanyadaki 
Aylık Ücret Tahminleri 

Alman Farkı 

1973 1974 1975 1976 1977 

1.419.25 1.501.50 1.583.77 1.666.00 1.748.26 

Bu konuda fikir edinmek için (Ekonomik çevreden 1971 yılında yabancı bir işçinin ayda ortalama 1.228 
Mark kazandığını ^esbit etmişlerdir) ifadesiyle (Resmi makamların verilerine göre ayda 1.500 Fark kazanan 
yabancı işçiler ücret bakımından Alman işçilerinden daha büyük sıkıntı içinde değillerdir) haberlerine bak

mak yeterlldir 136/. 

Ortalama gelirler bulununca ortalama tasarruf meyiline ulaşmak gerekli olmaktadır. Türk işçilerinin 

tasarruf meyillerinin yüksekliği dikkatleri çekecek derecededir. (Bu konuda Fedaral Almanya Çalışma Bakanlığı 
Müsteşarı Jelde’nin verdiği bilgi ilgi çekicidir). "Burada çalışan yabancı işçiler arasında TUrkler kadar tu

tumlu olan ve para biriktirmesini bilen başka bir millet bulunmadığını kesinlikle söyleyebilirim" 137/. İşçi
lerimizin kazançlarının 1/3 ünü yurda transfer ettikleri, 1/3 ünü Almanyada sarfettikleri , geri kalan 1/3 
ünü ise bankalarda biriktirdikleri) tahmin edilmektedir 138/. Bir araştırmaya dayanmayan yukarıdaki ifadeler 
gerçeği yansıtmaktadır. 

135/ A.g.e. 
136/ Milliyet 1972, Die Zelt’ten aktaran Yeni Ortam 11.9.1973 
137/ Ali Sait YUkael Cumhuriyet 21.9.1972 
138/ Oğuz Gökmen a.g.e. S. 220 
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(Yapılan çalışmalar, büyük çoğunluğunun ailesini beraber götürmediği işçilerimiz arasında tasarruf 
eğiliminin oldukça yüksek Olduğunu i 50 civarında bulunduğunu göstermektedir) 139/. Türk işçilerinin 
(global tasarrufları £ 50 ye yaklaşmaktadır) 140/. Bu konuda yapılan araştırmaya dayalı çalışma D.P.T. ’ 
mü 1963 yılında Profesör Nermin Abadan'a yaptırdığı çalışmadır 141/. Bu çalışmanın verilerine dayalı 
olarak Abadan ortalama net geliri 516.80 Mark olarak bulmuş, ■! gideri de 266.94 Mark olarak tesbit etmiş¬ 
tir. Bu durumda ortalama tasarruf meyli i 48.35 oranında olmaktadır. Gerçekte ise tasnif edilmiş merilere 
dayalı verilerde ortalamanın medyan olarak İfadesi gerekir. Adı geçen araştırmasın medyan olarak tasarrufu 
i 51.08 olurken, dikkate alınmayan çocuk zammı ile bu oran 53.39 a çıkmaktadır 142/'. Teorik tahliller - 
"istihlak meylinin az çok kararlı bir fonksiyon olarak belirdiğini" yansıtmaktadır, öte yandan (Devamlı bir 
gelir artışının emniyet ve huzurundan mahrum olduğu için gelecek günlerin kararsızlığını pek dar ve müte¬ 
vazı ölçüde de olsa birikmiş bir fonla karşılamaya çalışmak işçi için hakikaten bir ihtiyaç olmaktadır) 
şeklindeki yorumlar yurt dışında bulunan İşçilerimiz için fazlasıyla geçerlidlr 143/. Nitekim Nermin Aba- 
dan'ın çalışmasından 7 yıl sonra D.P.T. tarafından yapılan yayınlanmış "Yurt Dışından Dönen İşçilerih Soeyo- 
Ekonomik Eğilimleri" araştırmasının eonuçları da yukarıdaki teorik sonuçları destekler mahiyette görülmüştür. 
Adı geçen araştırmanın "Tasanruflar ve Kullanılma Yerleri" bölümünde yurt dışında tasarrufta bulunduğunu 
bildiren işçilerin.ortalama tasarruf meyli f 51.96 olarak ifade edilmektedir 144/. Tahlillerimizde bu oranı 
İ 52 olarak kullanmayı düşünmekteyiz, şüpheeizki yurt dışında bulunan işçilerin tamamının tasarrufta bulun¬ 
duğunu varsaymak da mümkün değildir. Bu konuda yapılmış bazı araştırmalar İşçilerimizin belirli bir oranının 

tasarrufta bulunmadığını açıklamaktadır. Diğer ülke işçilerinin de durumunu yansıtan tablo altta sunulmuştur. 

Tablo ı 78 - Almanyadaki Yabancı 
İşçilerden Tasarruf 

Etmeyenlerin Oranları 
W 

Türk İtalyan İspanyol Yunan 

9 19. 34 28 

Kaynak I Leben Als Gaetarbeiter 1972 

Bu tabloya karşılık 1970 yılında D.P.T. araştırmacı tasarrufta bulunmadığını bildiren işçilerin oranını 
i 8 olarak bulmuştur. Tahlillerimiz için biz de i 8 oranını esas almayı kabullenmiş bulunuyoruz 145/. Bu 
verilerden sonra tasarruf edilen miktardan yurda aktarılan payların bulunması gerekli olmaktadır. III. Plan 
dönemi çalışmalarında işçinin yılda 625 dolar tasarruf yapacağı ve bunun i 90 ı olan 562,5 dolarının yurda 
aktarılacağı varsayılmıştı. Başka bir araştırma ise işçi başına gönderileoek dövizi 770 ve 680 A.B.D. dolar» 
olarak iki şıklı tahmin etmişler 146/. Türkiye de yapılan bu tahminlere karşılık Alman ekonomik çevreleri 
ise "Yabancı işçilerin kendi ülkelerine gönderdikleri para oranının her yıl gittikçe arttığını tesbit et¬ 
mişlerdir". (1960 yılımda ayda ortalama olarak işçi başına 82 Mark gönderilirken, 1971 yılında bu eayı ayda 

139/ Baran Tuncer s.g.e. S. 114 
140/ Nevzad Yalçıntaş, Milliyet 22.7.1973 -n 
141/ Nermin Abadan, Batı Almanyadaki Türk işçileri ve Sorunları 
142/ Nermin Abadan a.g.e. S. 82-87 
143/ ölgener a.g.e. S. 175 - 181 
144/ İsmail Karaman. Tasarruflar ve Kullanılma Yerleri S. 7 
145/ İsmail Karaman s.g.e. S. 3 

146/ Döviz Gelirlerinin Gelişmesi - İktisadi Kalkınma Vakfı 1972, 3. 263 - 265 
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219 Marka ulaşmıştır) demektedirler 147/. (500 e yakın kişiyle yapılan mülakatta işçilerimizin ayda 200 er 
Markı yurda gönderdikleri anlaşılmıştır) 14B/. Bu eon rakkam konusunda fazla bilgi edinmek imkanımız olma¬ 
mıştır ve bu nedenle kullanılacak veri bulabilmek için ayrı bir çalışma yapmayı gerekli bulduk. Bu nedenle 
1970 yılında D.P.T. mca "Yurt Dışından Dönen İşçilerin Soeyo-Ekonomik Eğilimleri" araştırması için işçiler¬ 

le yapılmış mülakat anketlerinden istifadeye açık 260 inin üzerinde bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonunda 
tasarruflardan yurdaaktarılan payın 260 örnekten aşağıdaki formüllere giJre kütleye ait standart hatası tah¬ 
min edildikten sonra, örnek küllenin Btandart hatası bulunarak f 99.7 ihtimalle i 47.44 ile < 14.80 sınırla¬ 

rı arasında yer alan # 31.12 oranına ulaştık 149/. 

Kütleye ait standart sapma S 

\ 

Örnek ortalamalarının 
standart hatası SX 

<), 31,12 oranı Leben Als Oastarbesten'deki verilere dayalı olarak yapılan çalışmada 31.80 olarak bu¬ 
lunan oranla da çok tutarlı görülmüştür 150/. Araştırmamızda örneğin "Değişim Kat Sayısı" da 0.17 olarak 

bulunmuşturki sonucun çok tutarlı olduğu böylece de anlaşılmış olmaktadır 151/. Bundan sonra yapılacak iş¬ 
ler artık kolaylaşmış olmaktadır, önoe 1973 - 1977 yıllarında dışarıda bulunacak işçi sayısını almak ve bun¬ 
dan tasarrufta bulunmayacak olanların miktarını düşmek, gerekmektedir. Bu maksatla yapılan çalışma sonunda 
XXI. Plan Döneminde yurt dışında bulunacak işçilerden tasarrufta bulunacakların miktarı alttaki tablodaki 

gibi derlenmiştir. 

Tablo i 79 - III. Plan Döneminde Yurt Dışında 
Tasarrufta Bulunacağı Varsayılan 

İşçi Miktarları 

1973 1974 1975 1976 1977’ 

1.294.128 1.424377 1.556.582 1.689.732 1.824.429 

Elimizdeki brüt ücretleri net ücretlere çevirmekte, yapılması gereken bir işlem olmaktadır. Ücretlerden 
yapılan kesintiler şöyle ifade edilmiştir "Yabancı işçi ayda ortalama olarak kazandığı 1.228 Mark'ın 303 
Markını vergi ve sigortalara ödemektedir" 152/. Kesintileri sıhhatli verilere dayandıra'b ilmek için Almanla¬ 
rın yayınladığı "Fedaral Almanya Cumhuriyetindeki Türk İşçileri için Klavuz" isimli eserden yararlanmış bu¬ 
lunuyoruz 153/. Bu arada ortalama sonuçlara ulaşmada Türkiyedeki çocuk'sayısının verilerine dayanarak her 
işçinin 2 çocuğu olduğu anlayışı ile de hareket ettiğimizi ifade etmeliyiz. Adı geçen klavuz işçilerin brüt 

147/ Milliyet 1972 
148/ Cumhuriyet Aralık 1973 
149/ Ahmet Kılıçbay, Ekonometri S. 86 
150/ Leben Als Oaetorbeıter S. 104 

151/ Necati İşçil İstatistik Metotları ve Uygulamaları S. 151 
152/ Milliyet 1972 
153/ Fedaral Almanya Cumhuriyetindeki Ttirk İşçileri İçin Klavuz S. 13 
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Ücretlerinden £ 14.10 oranında sosyal sigorta primi kesildiğini açıklamaktadır. Aynı klavuzdaki ortalama »er¬ 
gi sınıfını ise TUrkler için 2 çocuklu İkinci sınıf olarak almayı uygun bulduk, Bu duruma göre 1973 yılı için 
1.419*25..DM olarak hesaplanan brüt Ücretten f 14.10 oranında sosyal sigorta sigorta primi ve ikinci vergi sı¬ 
nıfı şartlarına göre 130,20 Mark da gelir vergisi düşünce net ücret 1.086,94 Mark olmaktadır. Buna 25 Mark 
olan sadece ikinci çocuk için verilen çocuk zammını da ilave edince işçi başına kullanılabilir gelir 1.113,94 
Mark'a ulaşmaktadır. Çalışma Bakanlığımız ise 1973 yılı net ücretlerini ortalama olarak 1250 - 1300 Mark ola¬ 
rak tahmin etmektedir 154/. Bunun £ 52 si tasarruf edildiğine göre aylık işçi başına tasarruf 579,25 Mark 
olarak bulunur. Bu miktarın ülkeye gönderilen kısmı ise ortalama olarak i 31.12 dir. Bu orana göre işçi ba¬ 
şına gönderilen dövizin yıllık ortalama tutarı ise 2.163,12 Mark'a ulaşmaktadır. Bu noktada önemli olan hu¬ 
sus ise hesapların A.B.D. leri Doları ile yapılmış olmasından ötürü Dolar - Mark paritesinde toplanmaktadır. 

1973 yılının ikinci yarısında Dolar - Mark paritesi 1 % = 2.43 ile 2.20 araBinda oljnamıştır 155/. Bu durum¬ 
da ihtiyatlı olmak anlayışıyla Dolar—Mark paritesini Dolar lehine en üst düzeyde alırsak işçi başına 1973 
yılında gönderilecek döviz = 890.17 A.B.D. leri Doları olmaktadır. Bu durumda 1973 yılı sonu- 

2.43 
na kadar Türkiyeye gelecek bir yillık işçi dövizi tutarı 1.153.993.921 A.B.D. Doları olacaktır. Bir fikir 
edinmek açısından işçi gelirleri göndermelerini alt ve üst sınırlar içinde (aylık tasarrufların azami £47.44 
ile asgari £ 14.80 oranlarında yurda aktarılacağı anlayışıyle) görmek istersek alttaki sonuçlara ulaşırız. 
1973 yılında üst sınıra göre yıllık gönderme tahmini 1.756.105.813 A.B.D. Doları Alt sınıra göre yıllık 
gönderme tahmini ise 547.804.392 Dolar olarak belirmektedir. Değişim kat sayısının küçüklüğü sosyal fak¬ 
törlerin etkisinin sabit kalacağı şartile ortalamayı kullanmamızı çok haklı göstermektedir, şu andaki veri¬ 
lere göre yapmaya çalıştığımız tahmin ileride (Ortak Pazar Ülkelerinde en geç 1975 yılında gerçekleştirilmesi 
düşünülen Kadm-Erkek ücret eşitliği, prensibinin Bonucu, döviz göndermelerinin artıcı imkânlarıyla daha da 
yüksek olacaktır 156/. Buna ilave olarak B. Almanyada "Vergi reformu ile çocuk parası düzeni de büyük ölçüde 
düzeltilmekte, Beş çocuklu bir baba 1975‘den itibaren 480 Mark çocuk paraBi alabilecek (son Uç çocuğun her 
biri için 120'şer Mark, İkincisi için 70, ilki içinde 50 Mark. Yabancı işçiler da bu parayı alma hakkına 
sahipler'' tasarısı işçi dövizi göndermelerini dahada arttırabilecektir 157/. Tahminlerimizi şimdiki veri¬ 
lerle yapmayı esas aldık. Bu durumda hesaplanma esasları yukarıda sunulmuş bulunan çalışmamız sonunda III. 
Plan Dönemindeki "İşçi Gelirleri" nin alttaki tabloların sınırları içinde olabileceği sonucuna ulaşmış bulun¬ 
maktayız . 

Tablo : 8ct- III. Plan Döneminde Yurda Gönderileceği Tahmin Fdilen 
İşçi Gelirleri 

(Dolar Olarak) 

(A.B.D. Doları = 2.43 Alman Markı) 

1973 1974 1975 1976 1977 

Ortalama Tahmin 

En düşük tahmin 

1.153.933.921 

547.804.382 

1.348.802.816 1.503.658.212 

641.436.879 714.875.849 

1.727.10b.871 

821.412.519 

1.967.402.477 

935.713.145 

Bu tahminden biraz daha düşük sonuçlar veren, Alman resmi kuruluşlarının işgücü taleplerine dayalı 

olarak yurt dışına gidecek olan net Türk işçi sayılarının esas almışıyla, sonuçlar ise alttaki tablolara 
göre biraz daha değişik olarak bulunmuştur. 

154/ Çalışma Bakanlığı Yurt Dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü 
155/ Milliyet 7 Ağustos 1973, Nevseveek 3 Eylül 1973 
156/ Günaydın 15.11.1973 
157/ Die Zeitten aktaran Yeni Ortam 27.9.1973 
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Tablo ; 81 - III. Plan Döneminde Avrupa ve Avusturalya da 
İstihdam Edilecek Türk İşçilerinin Sayısı 

1973 1974 1975 1976 1977 

1.374.502 1.485.463 1.597.463 

î 

1.711.021 1.826.137 

rı 

Yukarıdaki sayıları verilen işçilerin $ 8'inin tasarruf etmediği varsayımı altında, III. Plan Dönemin¬ 
de yurt dışında tasarrufta bulunacağı varsayılan işçilerin sayısı ise alttaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo i 82 - III. Plan Döneminde Yurt Dışında Tasarrufta 
Bulunacağı Varsayılan İşçi Miktarları 

1973. 1974 1975 1976 1977 

1.264.542 1.366.626 1.469.666 1.574.140 1.680.047 

Yukarıdaki verilere göre III. Plan Döneminde yurda gönderileceği tahmin edilen işçi gelirleri ise altta¬ 

ki gibi bulunmuştur. . 

Tablo ı 83 - III. plan Döneminde Yurda Gönderileceği Tahmin Edilen 
İşçi Gelirleri 
(Dolar Olarak) 

(A.B.D. Doları » 2.43 Alman Markı) 

1973 1974 1975 1976 1977 

Ortalama Tahmin 

En düşük tahmin 

1.125.657.352 1.293.661.837 

535.356.501 615.214.026 

1.419.697.356 

674.958.807 , 

1.581.362.736 

765.220.936 

1.811.779.485 
861.662.505 

Böyleoe işçi gelirleriyle ilgili her iki tablonun en düşük tahminleri bile planda yer alan tahminler¬ 
den yüksek bulunmuş olmaktadır. 
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İKİHCÎ BÖLÜM 

İŞÇİ YATIRIMLARI 

I- YURM GELEN İŞÇİ DÖVİZLERİNİN KULLANILDI öl ALANLAR 

TUrkiyt İçin plandaki tahminlere göre de çok büyük mAna taşıyan iççi gelirleri acaba yurtta naaıl 
kullanılıyor? Bu konuda yeterince araştırma olmadığı gibi çok peşin hükümlerle birlbirini tutmayan görüş- 
larle durum daha da karışık bir görünüş niteliğini taşıyor, örneğin (Yapılan bir araştırmaya göre bucak, 
merkezlerindeki işçilerin tasarruflarının ,1° 62 si tefecilikte kullanılmaktadır, tüm işçilerin ^ 12 si 
taaarruflarını bankalarda değerlendirmekte, MU iee plan hedeflerine uygun yatırımlara yöneldiklerini 
söylemektedirler. İşçiler tasarruflarını ilk senelerde borçlarına yatırmaktadırlar. Özellikle fakir köy¬ 
lerde bu dönem 3-4 yılı bulmaktadır) denilmektedir 158/. Buna ilave olarak işçi tasarruflarını tamamen 
tüketime aktığı, veya konuta gittiği gibi basın haberleri dikkatleri çekecek dereoede yoğunken, diğer bazı 
görüşler "Yurt dışındaki işçilerimizin tasarruflarının yatırım alanı çoğunlukla Türk toplumunun gelenek¬ 
sel değer yargıları ve kişisel statü hiyerarşisine göre olmaktadır. Bunlar önemli oranda yeni bilgilere 
sahip olmadıkça teroihan belli bir toplumsal itibar sağlayan, el emeği gerektirmeyen ve TUrkiyede hoşlan¬ 
mayan bir mesleği ya da emeğe dayanmayan bir yatırım projesini, benimseyeceklerdir" 159/ şeklindedir. Bunla¬ 
ra karşın D.P.T.ınln 1970 yılında 8 tl Merkezi, Bucak ve Köylerde yurt dışından dönmüş 400 e yakın işçi 
ilş yaptığı mülakat sonuou bilgi ediiıilebilen harcama yerleri alttaki tablodaki gibi bulunmuştur 160/. 

Tabloı 84 - Kadın, Erkeklerin Yurt- İçinde : 
Yaptıkları Harcamalarının Fa- 

. rasal Unsurları 
* “ 

Harcama Unsurları * 

Tarımsal İşletme 10.68 

Tarım Dışı İşletme ve Ulaşım Araçları ■ 32.50 

Konut 24.32 

Arsa 3.53 

Ev Eşyası 0.74 

Giyim 0.16 

Düğün, Sünnet, Nişan 3.69 
Tedavi ■ 1.40 

Beslenme ve Bilinmiyen Tüketim 1.29 
Diğer Dayanıklı Tüketim Malları 0.20 

Turistlik Gezi 0.11 

Borç ödeme 1.04 

Borç Verme 1.18 

Nakit 0.02 

Banka 5.96 

Bilinmiyen 13.11 

. 

100.00 

158/ Barış 31.12.1973 
159/-Nermln Abadan Yurt dışına Göçen Türk İşgücü ve Dönüş Eğilimleri SBF Dergisi S. 192 , 1972 
160/ İsmail Karaman A.g.e. S. 25 
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Tablo tasarrufların önemli payının tarım dışı İşletmelere aklığını yansıtmak bakımından ilginçtir. Fa¬ 
kat (harcamaların kır kesiminde yerleşmiş bulunan işçilerde, bakkallık, değirmen, dokuma, ticaret işletme¬ 
leri gibi geleneksel küçük İşletmelerle kamyon, otobüs, minibüs gibi ulaşım araçlarına, kentlerde yerleşen¬ 
lerin İse, torna tezgâhları, haddehaneler, şirketler gibi sanayi hayatına ilişkin küçük işletmelerle hizmet 
işletmeleri ve taksilere kaydıklarını görebilmekteyiz. Kısaca küçük işletmeler tasarrufların yöneldiği alan¬ 
lar olmaktadır) şeklindeki yorumlar durumu daha da ilginç kılmaktadır 161/. 

•• . ' " ’ I 

II- İŞÇİ DÖVİZLERİNİM YURTTAKİ YATIRIM ŞEKİLLERİ 

Yurda aktarılan (işçi tasarruflarından yatırıma kayan paylar genellikle; 

1- Köy Kalkınma Kooperatifleri Kanalı ile 
••   ; ' ' * ' C . . ' ' ’ 

2- Dışişleri» Çalışma» Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının yürüttüğü bir projeye göre yurda 
fi 

temelli dönen işçiler İçin belirli yatırım tutarlı işletmeler şeklinde atölye kurdurma politikasıyla 

3- D.p.T. inin 1972 Ağustosunda küçük tasarrufların değerlendirilmesi projesiyle yürüttüğü 
uygulama şekliyle 

İşçilerin veya bazı İş adamlarıhın sürükleyioi güçleri İle heticelenen şirketleşme hareke- 
Tulunoğlunun bu tasnifine İlave olarak kısmen uygulanabilmiş 

Sanayi Bakanlığının yürüttüğü bazı İktisadi Devlet Kuruluşlarından hisse senedi alımı 

Hakiki şahıs işletmeleri şekliyle değerlendirilmektedir. 

Bu konuda genel bir değerlendirme şöyle yapılmıştır. 

”10 yıllık uygulama döneminde işçi sorunları konusu üzerinde yapılan çalışma ve araştırmalar ve D.P.T. 
inin bizzat muhatap olduğu toplu müracaatlar genellikle bir nokta da toplanmaktadır. Bugün işçiler, büyük 

fedaklrlıklarla sağladıkları tasarruflarını değerlendirebilecek ve bu tasarruflarının faydasının maksimi- 
zasyonunu gerçekleştireeek gerçek teşebbüs gücünden ve teşebbüs önoUlUğünden yoksun bulunmaktadırlar" 163/, 
Bu türlü değerlendirme şekillerini imkânlar ölçüsünde daha ayrıntılı görmekte yarar vardır. 

A- - KÖY KALKINMA KOOPERATİFLERİ 

(Herhangi bir yatırımı yapmak amacıyla kurulan Köy Kalkınma Kooperatifleri Ortaklarını yurt- 

dışına işçi olarak gitmede öncelik verilmesi fikri ile yürütülen uygulama 196? yılında düşünülmüş ve Köyiş- 
leri Bakanlığının teşviki ve hibe şeklindeki yardımları ile de süratli bir gelişim göstermiştir. Burada ana 
fikir kooperatif ortaklarından belli bir taahhütname alınarak öncelikle yurtdışina gitmelerinin sağlanması 
ve ortaklayın her ay ortaklık payına mahsuben kooperatif hesabına havale edecekleri tasarruflarla mahalli 

projelerin gerçekleştirilmesi idi. Bu projeler sayesinde hem bölge kalkınacak hem de yurda dönüşlerinde 
işçilere mahalli iş imkânları yaratılmış olacaktı) 164/. Bu anlayışa dayalı olarak Köyişleri Bakanlığının 
elindeki standart projeleri kooperatif kurmak isteyenlerse hemen kabul ediliyor ve yurd dışına gitmek için 
gerekli işlemlere geçiliyordu. Bu konudaki gelişimleri inoeilyebilmek için Köyişlerl Bakanlığı ile temasa 
geçilmiştir. Adı geçen Bakanlıktan alınan veriler derlenmiş,.proje tutarları ve konuları belirli uygulama¬ 
lar alttaki tabloda görüldüğü gibi bulunmuştur. t, 

iSk/ İsmail Karaman a.g.e. S. 29 
162/ şahin Tulunoğlu Ankara Ticaret odası Dergisi Ağustos 1973 
163/ Selçuk Egemen Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin Birikmiş Tasarruflarının Yurda Celbi İle 

İlgili Çözüm Yolları Hakkında Not D.P.T. 1971 
ÜUngör Uraa - Yurt Dışındaki İşçilerin Tasarruflarının TUrkiyeye Celbi Sorunu ve Yatırım Yapmak 
Amacıyla Kurulan Kooperatiflere Ortak Olacaklara Yurt Dışına İşçi Şevkinde Öncelik Tanınması 
Konuları Üzerinde Not S. 13 

4-

tiyle) 162/ 

5-

6. 
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Tablo ı 85 - Köy Kooperatiflerinin Proje Konuları 
ve Tutarları 

(Ura) 

Proje Konuau 
Proje 
Sayıaı 

Ortalama Proje 
Maliyeti 

Mandıra 86 753.168 

Tavukçuluk ipletmesi 79 645.000 
Besicilik 46 400.000 

SUtoUlUk 46 825.168 

Mahsûl Muhafaza depoau 37 740.429 
Ambalaj Taanif İpletmeleri 
Halıcılık 37 827.401 

SUt Toplama 28 730.429 
Arıcılık 18 505.000 

Zeytinyağı 14 946.984 

Hlaar AtBlyesl 11 887.216 

Konserve 9 660.886 . 

Soğuk Hava Deposu 9 1.688.126 

Değirmen 5 436.260 

Zeytin-Yaprak Salamura 5 550.409 

Çiftlik Planlamaaı 4 1.445.916 

Zirai Ekipman 3 411.041 

Tarım Makinaları imalatı 3 1.369.528 
Tuğla, Kiremit Pab. 3 2.763.179 

Sulama Tesisleri 3 2.727.581 (])) 
Un Fabrikası 3 2.849.103 ’ 

Süt Fabrikası 3 11.700.000 (1) 
Meyva Suyu Fabrikası 2 19.200.000 (1) 

Ozilm tesisi 2 1.131.603 (1) 
şarap Fabrikası 2 1.945.075 (1) 
Balık Unu Fabrikası 1 10.776.800 

Su Ürünleri Değerlen¬ 
dirme 1 2.036.000 

Yem Fabrikacı 1 10.489.000 

Ay Çiçeği Fabrikam 1 19.313.603 

TUfek İmalathaneai 1 2.849.600 

Dokuna İpletmesi 1 1.187.288 • 
Sera 1 13.526.245 ' 
Kireç Ocağı 1 870.000. 
Diğer 6 2.219.627 . 

864.000 (1) 
685.895 (1) 
682.254 (1) 

Toplam 472 

Kaynak i Kbyipleri Bakanlığı 
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Uygulamanın safhaları hakkında bilgi edenimediğimiz yukarıdaki 472 projenin ^ 91 1 olan 426 inin 1 mil¬ 
yon liranın altında proje naliyetlerile belirişl işletmelerin büyüklüğünü yansıtıcı önemli bir gösterge ol¬ 
maktadır. Üstelik projelerin bUyUk çoğunluğunun proje safhasından öteye geçemeylşi de dikkatlerden uzak tu¬ 
tulmamalıdır. 

(Kooperatiflerin biriken tasarrufları ne yapacaklarını bilememeleri, projelere sahip olamamaları, sadece 
kooperatif kurma dışında blrşey dUşUnillememeal, mevcut tasarrufların ciddi projelıri gerçekleştirmek İşın 
yetersizliği karşısında...) Ve (projelerin pek azının işletmeye açılabildiği, işletmeye geçenlerin ise idare, 
finansman, pazarlama, denetim konularında önemli problemlerinin olduğu Köyişleri Bakanlığı sorumlularınca 
ifade edilmektedir) şeklindeki yorumlar projelerin gerçek niteliğinin göstergeleri olmakladır 166/. üstelik 
(Yurt dışına giden işçiler tasarruf taahhütlerini yerine getirmemektedirler, bu sonuçlar Köyişleri Bakan¬ 
lığının oldukça geniş oari ve yatırım harcamaları ile beslenen ilgili dairenin geniş teknik kadrosunun 

yıllar boyunca çalışmalarını bu kooperatifler üzerinde temerküz ettirmeleri, bunlara pro,;e hazırlama, 
gerçekleştirme ve İşletmede her türlü yardımı sağlamaları ile elde edllçn sonuçlardır) tarzındaki tahlil 
konunun bütün boyutlarını yansıtmaktadır 166/. (Kooperatif uygulamasındaki geçmiş yılların tecrübelerinin 
nonuşları şöylece özetlenebilir. 

1- Kooperatiflerin büyük projeler uygulamalarına lmkftn yoktur. Yapacakları yatırımlar küçük, eko¬ 
nomik ve mali yönden verimli olmayan küçük projelerdir. . 

2- Yatırımları işletmeye geçirmek ve işletmenin devamın büyük sorun teşkil etmektedir. 

'Bu yatırımlara İlişkin Köyişleri Bakanlığının oari-ve yatırım haroamaları gerçekte bu yoldan 
mobilize edilen tasarrufa oranla büyük ölçüdedir. 

4t Kooperatiflerin iş hacimleri profosyonel yönetici tutmaya imk&n vermiyecek ölçüde küçüktür. 

6- Bu yatırımları konu ve büy-klük bakımından kontrol altına almak kooperatif sistemin prensip¬ 

lerine aykırıdır. 
'! ■ ■ ■ ■, ' t ■ 

6- Yurt dışına giden ortakların taahhütlerini yerine getirmeye zorliyacak mevzuat mevout değil¬ 
dir, kamu kuruluşlarınca bu konuda ciddi tedbirler almaya lmkftn yoktur) şeklindeki değerlendirmeler bu yo- 
lun şimdiki politikasının tutarsızlığını yeterince açıklamaktadır 167/. 

Şunlara birde kooperatiflerin kftr gayesi gütmlyeceği prensibi ile ortaklıkta 30.000 liralık kanuni bir 
hisse sınırının bulunuşunu eklersek bu yolun arzulanacak gelişimde sınırlı olduğu anlaşılır. 

B- KÜÇÜK, HAKİKÎ SAHİ? tSLETMBLFRt 

"İşçilerimiz yaradılışları icabı endividuallet eğilimlidirler, tasarruflarırıı müştereken değer¬ 
lendirmekten Ziyade, münferit hareket etmeyi ve mütevazı bir çerçevede de olsa tasarruflarını kendilerine 
ait ve mesleki bir bağımsızlık sağlıyabilecek faaliyetlere yöneltmeyi tercih etmektedirler) 166/. 

(i : 

166/ "öngör Urae a.g.e. S. 16 - 20 

Ümit Özeoy. Köy Kalkınma Kooperatifleri ve Sorunları S. 5 - 6 

167/ Güngör Uraa a.g.e. s. 20 - 22 

166/ Oğuz Gökmen a.g.e. S. 224 
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f ' 
(İşçilerimizin ticaret alanında bağımsız girişimler yapma iateğinisadece kâra yönellk olmasını 

savunmak isabetsiz olur. Bu gUdUlemenin yanıbaşında belli »İçlide sosyal itibara kavuşma dlleğide yer almak¬ 
tadır) 169/. 

(Tasarruf sahiplerinde bir ferdiyetçilik doğrudan harcama yapma eğilimi barizdir. Açıkça 
sermayeder müteşebbislik devam etmektedir. Sermayesini, tasarrufunu değerlendirmeyi bunu bilen blf kimseye 

bırakma fikri henüz doğmamıştır) şeklinde yorumlanan ülkemizin toplum yapısının özelliklerinden gelen küçük 
işletmelere yönelik eğilimler ise işçi yatırımlarının ana yönünü yansıtmaktadır 170/. Küçük işletmelerin ■ 
mevcut şartlarda ve teorik ekonomik tahlillerde yeterliğini savunmak mümkün değildir. İşçilerimizin bizzat 
kendi İmkânlarıyla kurdukları işletmeler dışında, "Türkiye Cumhuriyeti ve Pedaral Almanya Cumhuriyeti Hükü¬ 
metleri arasında Fedaral Almanyada çalışan Türk işçilerinin Türk ekonomisine mesleki bakımdan intibakını teş- 

P 

vik için Anlaşma" hükümlerine dayalı olarak "özel Kredi Fonu" nundan yararlanacak aynı anlaşmayla sağlanan 
kurslardan istifade ederek işletme açan işçilerimiz Vardır 171/. Bu özel kredi fonundan kredi alınabilmek¬ 

tedir. Ancak (Verilecek kredi ihtiyacın $ 70 ini geçmiyecektir) şartile sınırlandırılmıştır. Bu tarzda bir 
kredi alarak küçük işletme açabilme politikası ise işçilerimizin anlayışıyla bağdaşamamıştır. Nitekim bu 
konuda bir fitimden geçtikten sonra kredi talep edenlerin sayısının “16" olduğunu söylemek bu politikanın 

ne denli tutunduğunu anıklamaktadır'. Öte yandan kendi imkânlarıyla küçük işletme açımş olan hakiki şahıs¬ 
ların ülkenin sosyo-ekonomik zorunluğundan ötürü böyle bir anlayışa yöneldiklerini savunmak kolaydır. Fakat 
TUrkiyedeki küçük işletmelerin ekonomik durumlarının içaçıcı olduğunu ifade etmek herhalde mümkün değildir. 
Alttaki değerlendirmeler bu konuda yeterince açıklık getirmektedir. 

"Gaziantepteki küçük sanat işletmelerinin ’f, 68 i, Karabükte makine kullanan işletmelerin 
$ 82 si, (makine kullanmıyanların $ 69 u),Konyada f 77’eının, Vanda $ 63 U, Bursada ’f- 64'UnUn noksan kapasi¬ 

te ile çalıştıkları tesbit edilmiştir. Noksan kapasite ile çalışan bü işletmelerin sahipleri çoğunlukla iki * 
katına kadar üretimde bulunabileceklerini belirtmişlerdir" 172/. îşyilerin kurduğu bu küçük işletmeler 
(bilgisizlikten, tecrübesizlikten kısa zamanda iflas etmektedirler) 173/. 

C- D.P.T. NİN YÜRÜTTÜÖÜ KÜÇÜK TASARRUFLARI DEĞERLENDİRME PROJESİ 

Kooperatif ve hakiki şahıS işletmelerine göre biraz daha büyük işletme görünümü taşıyan (D.P.T. 
inin Küçük Tasarrufları Değerlendirme Projesi ile yürütmeye çalıştığı uygulama da çözümü yetecek nitelikte 
değildir) 174/. Bu konuda, D.P.T. ından yatırım yapmak arzusunda olan işçilerin "... 200 kişi Almanyada ça¬ 
lışmaktayız nahiyemizde bir Fabl-tga kurmak istiyoruz ne yapalım bize memur verinki ne şekilde hareket edece¬ 
ğimizi bilelim, Türkiyede A.Ş. lere ortak olmak istiyoruz, ortak olacağımız şirkette Devletin eli varmıdır) 
500.000 Markımız var bir çimento fabrikası kurmak istiyoruz, bize yardım elinizi uzatınız, şu fabrikayı kur¬ 
mak istiyoruz maliyeti nedir? nasıl kurulur? ilimiz çevresi için 50 milyonluk bir proje düşünüyoruz bunun 
için ne gibi tavsiyeleriniz var, bölgemiz için etüdleriniz varmı? ilçemizde devlet ne gibi yatırımlar yap¬ 
mak istiyor? bildirinki katılalım, ilimiz için ne gibi yatırım tavsiye ediyorsunuz ? bunun fizibilite rapor¬ 
ları varmı? tasarruflarımızı ev ve arsadan başka yerde değerlendiremiyoruz ne yapalım? Şarap fabrikası kur¬ 
mak istiyoruz, nasıl kurulur? bir anonim şirket kurmak teşebbüsüne geçtik hangi konuyla iştigal etmesi gerek¬ 
tiğini bilmiyoruz sizden cevap alamadık. Bılaiilama hangi fabrikayı tercihartUıirae ona razı olacağız” şeklin¬ 
deki talepleri konunun ne denli geniş ve değişik ölçeklerde düşünülmesi gerektiğini açıklamaktadır 175/. 

169/ Nermin Abadan agg.e. S. 202 
170/ Güngör Uran a.g.e. S. 12 
171/ Orhan Bali Tercüman 10.5.1973 

172/ Esnaf ve Sanatkarleırm Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Cilt I. S. 22 
173/ Çalışma Sorunları özel ihtisas Komisyonu Raporu 1971 S. 57 
174/ Şahin Tulunoğlu a.g.e. 
175/ Yurt Dışındaki İşçilerden D.P.T. Müsteşarlık Araştırma Grubuna gelin talepler 
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tşçilerimizin bu taleplerine MAG'ın Standard cevapları verilmektedir. Cevabın bazı bölümleri ^öyledir; 

"Bununla ilgili olarak yapılmakta olan fizibilite etlld konularını ve yatırımların muhtemel kuruluş yer- 
1 erini gösterir iki liate ektedir. Bu teşebbüslere ortak olmanız mümkün olacağı gibi yine ekte gönderilen 
1973 Yılı Programı genel teşvik tablosunda yer alan konulardan birini seçer ve Bzkaynağmız yeterli görü¬ 
lürse, Teşkilatımız o konuda da yapılabilirlik çalışması hazırlanmasında sîzlere yardımcı olabilir" 176/. 
Bu cevap üzerine işçiler bazı yatımlara ortak olmak için gereken temasa geçmektedir. Ama sonuçta bu tip bir 
yol göstermeyle işçilerimizin ne derecede yatırımlara ortak olduğu tesbit edilememiştir. İşçilere verilen 
cevaplarda belirtilen yatırım konuları ile bir kısmı gerçekleşmiş bir kısmı gerçekleşme Bafhasında olan yatı¬ 
rımların ortalama büyüklükleri ise alttaki tabloda sunulmuştur. Tablo incelenince yatırımların büyük çoğun- i” 

luğunun D.P.T. inin önayak oluşu ile tüketim malları sanayiine ve uluslararası kriterlere göre küçük işlet¬ 
melere yöneldiği anlaşılır. Halbuki planın sanayileşme ile öngördüğü "sanayileşme amacı daha çok tüketim 

■ e 

malları sanayiine dönük nisbeten geri üretim teknolojileri kullanan genellikle küçük üretim birimlerinden 
kurulu Türk sanayiinde yapısal bir değişikliği ifade etmektedir" şeklindedir 177/. 

Tablo : 86 - Küçük Tasarrufları Değerlendirme Projesine 
Göre Yatırımların Kenu, Adet, ve Ortalama 

Proje Maliyetleri 
lira 

(000) 

Yatırım Konusu 'Adet 
Ortalama 

Proje Maliyeti 

Ambalaj . 3< -

Deri Sanayii y 23.916 

Defne Yaprağı 13.691 

Hayvancılık Besicilik 14 -

Kum Değerlendirme . 1 11.519 

Meyan Kökü 2 16.530 
Meyve, Sebze Toz Konsantre 4 • 15.594 
Özel Çelik 2 -

Patates Unu 2 -

Mısır, Nişasta, Glikoz 1 38.318 

Söndürülmüş Toz Kireç 3 28.231 
Tarım Alet ve Makinaları 3 -

Un, Makama 6 15.976 
Yapağı Tiftik .6 27.067 

Meyve Suyu ve Konserve 10 28.480 

Orman Ürünleri ' \9 61.352 
Pamuk İpliği 5 120.708 
Soğuk Hava Deposu . 9 8.399 
Yem Fabrikası 10 11.410 

Tavukçuluk . 3 43.529 
Su Ürünleri 3 _ 

Civata !• 66.278 

102 ' 

Kaynak : M.A.G. Çalışmaları 

176/ MAS Küçük Tasarrufların Değerlendirilmesi Hk. 

177/ Yeni Strateji ve Kalkınma Planı Üçüncü Beş Yıl 1973 - 1977 S. 120 
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D- İŞÇİ ŞİRKETLERİ 

İşçilerimizin bizzat kurduğu şirketlerle yatırım uygulamasına geçtikleri kuruluşların görü- 
nlJmll de yukarıdaki uygulamadan farklı nitelikte belirmemiştir. Durum alttaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo ! 87 - 1972 Yılı Mart Ayı Başına Kadar İşçilerimizin 
KUrduğu şirketler 

Yatırım Konusu 
Şirket Sermayesi 
i.000 Lira 

Elektrik Motoru İmali 7.200 

Bilumum Ticaret 10.000 

Bokuma Sanayi 10.500 

Bilumum Ticaret 31.600 

Kağıl ve Kaplama 15.000 

Bokuma ve Mensucat 600 

İnşaat ve İnşaat Malzemeleri 800 

İnşaat Malzemesi İmali 750 

İnşaat Malzemesi İmali 500 

İnşaat Malzemesi İmali 600 

Yem Sanayii 3.020 

İnşaat İşleri 1.500 

İnşaat Endüstrisi 520 

İnşaat 500 

Turizm ve İnşaat 12.000 

Bilumum Ticaret 1.500 

Gıda Sanayii 500 

Elektromekanik 1.400 

İnşaat Malzemesi 1.054 

Dericilik 500 

Kaynak i Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

İşçilerimizm(gerçekte kurdukları şirketlerin tesbit edilen sayısı "88" dir. Halen kurulmakta olanlarla 
dikkate alınınca bu rakamını lOO'iin çok üstüne çıktığı görülmekte, bunların ortak sayısının 30.000 civarında 
olduğu anlaşılmakta) dır 178/. Bu şirketlerin 13 projesi gerçekleştirilmiş ve istihsale geçmiştir, 23 proje 
de yatırım, inşaat ve plânlama safhasında bulunmaktadır. Bu 36 yatırım projesinin 14'ünün bölgesel nitelikte 
olduğu görülmektedir. Yani bunlar aynı bölgelerden gelen işçilerin kurdukları ve Hemşer: şirketi denebilecek 
şirketler tarafından gerçekleştirilen yatırım projeleridir. Bu projeler genellikle inşaat ve inşaat malzeme¬ 

leri sanayi, gıda ve metal işleme gibi 3 ana sektörde uygulanmış projelerdir. Tabii bunun dışında kimyada, 

kağıtta, elektrikte, turizmde, ağır sanayide olmak üzere dağınık sektörlerdeki projeler mevcuttur. Yapılan 
araştırmada bu şirketlerin gelişebilmelerinde karşılaştıkları en önemli sorunların 3 grupta toplan liri an¬ 
laşılıyor. I.si Mali Sorunlar : Genellikle kredi meselelerini teşkil ediyor. II.si proje geçerli fensible 
ekonomik projeler bulabilme sorunu ve nihâyet gümrüklerden şikâyetler ve gümrüklerde karşılaşılan güçlükler, 

hu zorluklardan bir kısmının teknik bilgi noksanlığından olduğu anlaşılmaktadır" 179/. Punlara ilave olarak 
"Ticaret Kanunu da bugünkü işçi şirketlerinin kuruluşlarına ve işletilmelerine müsait df^nldir 180/. (Bu 

178/ Nevzat Yalçıntaş Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin Ankarada Yaptığı T >plantı Notları 1973. 

179/ Nevzat Yalçıntaş a.g.e. 

180/ İsmail Frtan a.g.e 
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tip kuruluşların önoUlüğlinU yapan kimseler yeterli teorUbeye sahip değildirler. Bu sebeplerden btlirli şirket¬ 

leşme teşebbUsldrinin süratle yakılmış olmasına rağmen bunlardan hukuku kuruluşlarını tamalayan ve rantabl 
bir birim olarak çalışabilme olanağını sağlayanların sayısı son derece mahdut kalmıştır, tşçl(teşebbüslerin¬ 
den, çalışmaları Bonn Büyükelçiliğimizde izlenebilen 130 kadarının henüz hedeflerine ulaşamamış olmalarının 

nedeni şu 3 nokta üzerinde toplanmaktadır. Bunlardan ilki hissedarlarının tecrübesizliği kadar gerçekleşti¬ 
rilmek istenen gayenin maddi olanaklarının üstünde saptanmış olmalarıdır. Diğer 2 sebep yöneticilerin teknik 
ve idari bilgiler ve tecrübeden yoksun bulunmaları ve nihayet hisse senedi ve tahvillerinin borsaya kayıtlı 
olmamalarıdır. İşçilerimizin kurma hazırlıklarına girdikleri şirketldrln pek çoğu çabuk kâr getirme gayesini, 
güden fakat ekonomik yönden pek sayılmayan teşebbüslerdir. Bu düşünceden hareketledir! ki küçük ser¬ 
maye şirketlerinin yönetioileri çok defa muhtemel bir başarısızlığı önleyebilme gayretiyle ana gayelerinden 
kısa bir süre sonra sapmakta, çabuk kazanç sağlayabilecek emin olmayan sahalara kaymaktadır) 181/. Bunların 
iki meselesi vardır) biri teknoloji ve idareci, yönetici, müteşebbis meselesi, İkincisi kredi meselesidir. 

Bankalar alışılagelmiş oldukları ticari kredilerdeki aradıkları teminatları bu nevi kuruluşlarda da aramakta¬ 
dırlar. Bitle henüz proje kredisi anlamı yerleşmiş değildir ve bunlar yeterli-sermaye temin etmelerine rağ¬ 
men bankalardan kredi temin etmekte çok büyük darboğazla, karşılaşmaktadırlar. Katiyen kredi temin edememek¬ 
tedirler. 6-7 bin ortaklı kuruluş, 80 milyon lira tutarlı bir yatırım' için ,30 - 40 milyon lira sermayeli bir 
şirketi 'Cüretle kurabilmekle fakat 30 - 40 milyon krediyi bankalardan alamamaktadır, çünkü banka bunlar- - 
lan teminat istemekte, ipotek istemektedir) şeklinde yukarıda sunulmuş bulunan ifadeler işçi şirketlerinin 
gerçek durumlarını yansıtırken alttaki hükmün doğruluğunu da göstermiş olmaktadır 182/. Bu hüküm (sermaye¬ 
leri işçilerimizin katkılarıyla teşekkül etmiş olan şirketlerin çoğunluğu teknik, mali imkânsızlıklar ve 
bilgisizlik, tecrübesizlik dolayıslyle verimli faaliyet gösterememektedirler) şeklindedir 163/. Buna ila¬ 
ve olarak (şirketlere ortak olanların bazılarından alınan yazılarda kendilerinin nasıl sömürüldüğünü ve dev¬ 
letin güvenliğinin konuya süratle eğilmesi iBteniyor) şeklindeki haberlerdi dikkatleri çekmektedir 184/. 

E- KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARININ HİSSE SENETLERİNİN SATIN ALINMASI 

İşçilerimiz ayrıca Sanayi Bakanlığının hisse senetleri satış propagandası yolu ile yürüttüğü 
imkândan yararlanarak bazı kuruluşların hisse senetlerinden de Batın almışlardır. Durum alttaki tablodaki 
gibidir. 

Tablo : 88 - Hisse Senedi Talep ve Alımları 

t 
TOFAŞ 

S L E T 
Bolu 

MEL 
Mardin 

E R 
Ünye 

Talep edilen hisse senedi 1.379 1.000 1.396 203 

Talep edilen hisselerin 
tutarı (Lira) 6.895.000 5.000.000 . 698.000 101.500 

Alınan hisse adedi 515' 488 • 655 .154 

Satılan hisse tutarı 2.575.000 2.440.000 327.000 11.000 

Kaynak ı Sanayi Bakanlığından 19.2.1971 tarihinde D.P.T. w gelen yazı 

181/ Cenap Keskin a.g.e. 
'82/ M.E. AlanyalI a.g.e. 
83/ Çalışma Sorunları Özel thtisas Komisyonu Raporu S. 56 
84/ Ali Naili Erdem - Türk Sanayicileri ve tş Adamları Derneği Toplantısı 
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Bu konuda fazla bir gelişim görülmediği tablodan yeterince anlaşılmaktadır. Yurt içinde yapılmış bu 
katılımlara ilave olarak Yurt dışında da işçilerimiz bazı yatırımları gerçekleştirmiştir. Konumuzun dışında 
bulunan bu hususları incelemeyi dUşiJnmüyoruz. Fakat işçilerimizin yatırım arzularım diş ülkelerde kötüye 
kullanmak isteyen bazı çabalara da dokunmak gereklidir. 

19/0 yılında Tnvestıment, OverseaB (ISO) ve Interoontınental Türk Mutual Fund. ismini kullanan bir iki 

teşebbüsün işçilerimizi dolandırması önlenmiştir" 105/. Kanada da petrol çıkartacağını söyleyen I.S.O. şirketi 
işçilerimize 57 milyon dolarlık hisse senedi satmış ve iflas etmiştir, tşçilerimiz Almanyada Amerikan-Yunan 

Yatırım Bankasının hisse senetlerinden almaktadırlar 186/. Bu örnekler işçilerimizin belirli güven sınırla¬ 
rında hisse senetleri alımı ile ne derece ilgilendiklerini yeterince açıklamaktadır. 

"Yukarıda yatırım tutarlarını ve konularını ana hatları ile gördüğümüz işletmelerin çalıştırdıkları 
veya projeler# dayalı çalıştıracakları işçi sayıları kriterlerine göre küçük işletme görünümünde olduklarını 
kabul edebiliriz, şüphesiz işçi sayıları ancak yatırım tutarları ve konularıyla birlikte bir mAna taşıyabi¬ 
lir. DtP.T.ınin küçük tasarrufları Değerlendirme Politikası sonucu beliren işletmelerin ortalama çalıştır¬ 

dıkları veya çalıştıracakları işçi sayısı verilere göre 150 civarındadır 187/» Bu rakkam Türkiye için küçük 
olmayan işletme büyüklüğünün göstergesi olarak alınabilir. Fakat ülkenin yukarıdan beri sunmaya çalıştığımız 
mevcut şartları bu tip işletmelerin gelecekte de aynı büyüklüklerde ve aynı kolay yatırım konularında geliş¬ 

melerini devam ettirecekleri veya kurulu işletmelerin yeterince verimli olamıyaoakları sonucunu vermektedir. 

Halbuki TIT. Beş Yıllık Kalkınma Planı sanayiimizi ve yeni sanayileşme hedeflerimizi şöyle çizmiştir. "Sana¬ 
yi genellikle küçük veya optimal olmayan büyüklükteki birimlerden oluşmaktadır. Maliyetler yüksek, mamul ka¬ 

litesi düşük, üretim teknolojisi geridir. Fn ileri teknolojiler seçilemediği gibi teknoloji geliştiriİçmemek¬ 
te ve ülke koşullarına uydurulamamaktadır. Teknolojik gerilik ihracatın yapısına yansımaktadır. Ayrıca kuru¬ 
lu sanayi genellikle tüketim malı üreten sanayilerden meydana gelmektedir. Ara malı ve yatırım malı üretimi sınai üretim 

içinde gereken ağırlığı kazanamamıştır. Bu yapı dış ticaret hadlerini de olumsuz yönde etkilemektedir" 188/. 
Sanayi amanı daha çok tüketim malları sanayiine dönük nisbeten geri üretim teknolojileri kullanan genellikle 
küçük üretim birimlerinden kurulu Türk sanayiinde yapısal bir değişikliği ifade etmektedir* Bu yapısal değişik¬ 
lik ara malı sanayileri ile teknoloji üretiminde itici ve özendirici bir niteliği olan, aynı zamanda dış kay¬ 

naklara bağlılığı hafifleten yatırım malı ve mühendislik sanayilerine ağırlık verilerek, bu dallardaki üreti¬ 

min toplam sanayi üretimi içindeki payının artması ve bunların dış rekabete olanak verecek niteliklerde kuru¬ 

lup geliştirilmeleri ile sağlanacaktır" 189/. 

"Türkiye uluslararası şartlara uygun, rekabet gücüne sahip, sıhhatli bir sanayileşmeyi gerçekleştirmek 
-•orundadır. Bu bakımdan, mevcut veya yeniden kurulacak sanayilerin uluslararası ve özellikle A.F.T. şartla¬ 
rına intibakını kolaylaştıracak tedbirler alınacaktır" 190/. "Devlet özellikle büyük sermayeyi, yüksek ve 
ileri teknolojiyi gerektiren yeni, riskli ya da savunma ile ilgili sanayilerin geliştirilmesi teşebbüsünde 

bulunacak"tır 191/. 

Yukarıda sunulmuş sanayileşme için düşünülen yatırım konularına ilave olarak uluslararası ve A.F.T. 

ölçeğindeki işletme büyüklüklerini de görmekte yarar vardır, 

(Amerika Birleşik Devletlerinde, hükümetle olan ilişkilerde küçüklüğü kabul edilmiş bulunan işletme¬ 
ler 500 den az işçi çalıştıran kuruluşlardır. Japonyada küçük işletmelerin sınırı 300 işçi ile belirlen¬ 
miştir) 192/. 

185/ Çalışma Sorunları Özel İhtisas Komisyonu Raporu S. 5? 
186/ Milliyet 24.12.1971 
187/ M.A.G. çalışmaları 
188/ Yeni Strateji ve Kalkınma planı üçüncü Beş Yıl 1973 - 1977 S. 978 
1-89/ A.g.e. S. 120 
190/ A.g.e. S. 983 

191/ A.g.e. S. 998 
192/ Güngör tjras TUrkiyede Küçük Sanayi ve Fİ Sanatları S. 2 - 3 
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Ortak pazarda geliştirilen Ölçüye göre işletme büyüklükleri ise Almanya için alttaki tablodaki gibi- 
d ir* 193/. 

Tablo : 89 - Almanyada İşletme Büyüklükleri 

Niteliği İşçi Sayısı 

Küçük işletme 0 - 252 

Orta işletme 253 - 622 

Büyük İşletme 622 ve daha fazla 

1966 yılından önceki verilere dayalı olan bu sınırlara karşın son ekonomik tahlillei'de daha da ileri 
gidilmektedir. 

(İkinci Cihan harbinden bu yana yer alan yenilik ve değişiklikler nereden bakılırsa bakılsın büyük olmuş¬ 

tur. Amerikadaki yıllık mal ve hizmet üretiminin aşağı yukarı yarısını en büyük beşyüz şirket sağlamaktadır. 
Zengin toplum, prodüktivitesini ve gelirini büyük çaplı organizasyonlara yani büyük şirketlere borçludur. 1965 
yılında ferdi tasarruflar 25 milyar Dolar iken, büyük şirketlerin tasarrufları 83 milyar Dolar olmuştur. Tasar¬ 
ruf arzının kontrolü endüstriyel planlamada stratejik önemi haizdir. Toplumdaki tüm tasarruf arzının */A ünü 
•emin eden kararlar fertler tarafından değil ekseriyetle birkaç yüz şirketin idaresi tarafından alınır. Bu 
tasarruflar ekonominin büyümesini sağlayan belli başlı kaynaklardır) 194/. 

(Prof. Merfrett»in özel şirketler üstüne yaptığı bir araştırma, çağdaş İngilteredeki özel şirket sayısını 
300.000 olarak göstermektedir. Oysa ekonomik yaşantıda bunların ancak #1,5 dan ibaret olan 2.000 büyük firma 
etkili rol oynamaktadır. Bunlar toplam kârların onda birine el koymaktadırlar, sanayide yoğunlaşma her an bi¬ 
raz daha büyümektedir) 195/» 

Bu gelişimler karşısında yatırım alanları ve işletme büyüklükleri yönünden işçi tasarruflarının ülkeye 
getirmesi düşünülebilecek yararlarının ne kadar güçsüz yönelimler içinde bulunduğunu açıktır. 

TII- YATIRIMLARIN ÜLKE AÇISINDAN ARZU EDİLEN ŞEKİLDE OLMASINI ÖNLEYEN TOPLUMSAL ETKENLER 

"İktisadi kalkınma öyle çapraşık bir ameliyedirki ne gelişmiş ülkelerde ne de az gelişmiş ülkelerde ge¬ 
rektiği şekilde anlaşılamamıştır. Bu konuyla ilgili olan kritik unsurlar hakkında birçok görüş ileri sürül¬ 
müştür. Birikmiş sermaye vasıtalarının kullanılmalarını sağlayan çarelere ve yeni ustalıkların elde edilerek 
işgücü alanına aktarılmasına iktisatçılar çoğu kere özel bir önem verirler" 196/. 

Ekonomik verim potansiyeli tahsil seviyesi, biriken bilgi ve iş idaresi kabiliyeti gibi faktörlere bağ¬ 
lıdır» 197/. 

(Sermaye araçlarının kullanımı ile biriken bilginin işgücü alanına aktarılması işlemlerinde görev alan 
kişilerin hepsi, kendilerini doğuran ve içinde yaşayıp çalıştıkları toplum ile kültürün yarattıkları veya 
ürünüdürler; onun için bu ameliyeler çevrelerini kuşatan toplumsal ve kültürel vasatın, özellikle toplum ya¬ 
fasının değerlerinin ve davranışlarının tesiri altında bulunurlar) 198/. 

193/ A. Sait Yüksel Ortak Pazarda Küçük ve Orta İşletmelerin Sorunları S. 10 
194/ John Kenneth Galbraıth Yeni Endüstri Devleti S. 1 - 35 
195/ Ali Gevgilili Milliyet 1971 
196/ Edin J. Cohn. İktisadi Kalkınmanın Sosyal Meseleleri S. 103 

3 97/ Saburo Okita - Japonyanm Harp Sonrası Ekonomik Büyümesi ve Bunufl Gelişen Ülkelere 
Teşmili Hakkında Görüşler S. 15 

198/ Edin J. Cohn A.g.e. S. 103 
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'•İktisadi gelişme her yerde ve her toplumda, iktisadi olmayan unsurlarla örlilU bir yapı manzarası gös¬ 
terir. Yerine göre dini, estetik, kUltlirel, sosyal kıymetlerle dokunmuş bir örgü. Sermaye birikimi, yatırım 
hareketleri, sermaye/hasıla oranı bizi bir adım ötede bütün o hareketlerin, maddi akımların merkezindeki in¬ 
sana, onun kıymei anlayışına, zihniyet dünyasına kadar götürüyor. Yeni gelişen ekonomilerin en büyük eksili 
orı fazla hissedilen teşebbüste olsun, sevk ve idarede olsun batı ölçüleriyle rasyonel davranan insandır" 199/' 

(Teknolojik yenileşmede ve yeni ustalıkların yaratılmasında son derece nazik rolü olan önemli hır kişi 
yenilikçi müteşebbistir. Yenilikçi müteşebbis alışılagelmiş faaliyetlere yeni metodlar uygulayan biri diye ta¬ 
rif edilebilir. Bir toplumda yapılmak iatenen yeniliklerden başarılı bir sonuç alınması için yeni fikirler 
yaratıp deneyen azınlığın faaliyet gücüne ve nüfusun büyük bir çoğunluğunun o fikirleri kabul etmek isteğine 
ihtiyaç vardır. Mevcut toplumsal-kültürel vasatın yenilikçi özelliklere sahip yeteri kadar kişi yetiştirip 

yetiştirmediği sorusunu ele alınca ilkin kişiliğin meydana gelmesinde en önemli rolü oynayan müesseseler! 
incelemek gerekiyor. Bunlar aile, öğretim sistemi, din ve hükümet ve ordudur. Türkiyede çocuk yetiştirme 

metodlarınin kişiliğin yaratılmasında kişinin olgunluk çağındaki davranışlarında insiyötif' yoksunluğu, ta- 
■* 

biat üstii kuvvetlere,' devlete ve ailenin yaşlı üyelerine bağlılık gibi sonuçlar doğurduğu, düşünülebilir. 

Öğrenim ise bağımsız düşünceye ve inceleme gücüne göre değil hafızaya ve ezberlemeye dayanır. Bu yüzden 
öğrenciler, bir bilgi demetini elde etmekten, akılda tutmaktan ileri gidemez, yini problem ve fikirlerle ba¬ 
ya çıkmak imkânların! bulamaz, otoritelere itaat etmek mecburiyetini duyarlar. 

Üevlet, toplumun genel havasını Bağlıyan bir rol oynar ve merfıurları vasıtasıyla halka Örnek olmaya ça¬ 

lışır. Meydana getirdiği tesirler, önce anne ve babalar vasıtasıyla kendilerini hissettirir, sonra da doğ¬ 

rudan doğruya yetişkinler üzerinde belirirler, fktisadi Kalkınmada önderlik görevini yapan ve sorumluluğu 

omuzlarına yüklenen devlettir. Türk köyleri üzerinde yapılan son araştırmalar, köylülerin kendi toplulukla¬ 
rının problemlerini devletin çözmesini, bu büyük sorumluluğu da üstüne almasını beklediklerini göstermiş¬ 
tir) 200/. 

(Az gelişmiş ülkeler büyük çapta riskleri göze almayı kabul eden müteşebbis sınıfın yokluğunu, hiç ol¬ 
mazsa kıtlığını bünyelerinde duymaktadırlar. Bu şartlar altında devletle şahısların işbirliği yapacağı karrra 
teşebbüsler tesis edilmelidir) 201/. 

Ülkelerin toplum yapılarının özellikleri ekonomik politikada alınacak tedbirlerin çeşitliliğini gerek¬ 
tirmektedir. Nitekim Japonyanın istihdam ve ücret tatbikatının "batı ferdiyetçiliğinin aksine babaçıl veya 

grupçuluk esasına dayanan sosyal bir temele ilişkin" olduğu ifade edilmektedir 202/. 

(Toplumsal yapımızın özellikleri kişiler üzerinde altta sunulduğu şekilde etkilerd" bulunmaktadır. 

Kişiler kendi toplumsal çevrelerine bağlı olmayanların etki, telkin ve karışımlarını hoş karşılamama 

eğilimindedirler. Halk bilmediği tanımadığı kimselerin sözüne inanmama anlayışı ile kuşku ve güvensizlik 
içindedir, devleti bir baba saydığı için ondan birçok hizmet ve çıkar beklemektedir) 203/ şeklinde sunulan 
yorumlar işçilerin kendi başlarına ülke açısından yelerli yatırımlara gidebilme imkânlarının sınırlılığını 
yansıtmaktadır. İşçilerinkendi teşebbüsleri dışında Türk müteşebbisleriyle olan ilişkileri ise arzularına 
yatkın değildir. 

Burada son günlerde aktüiL görünümü olan Halka Açılan Şirketlerle ilgili müteşebbislerin davranışları¬ 
nı bir yana bırakarak özel kesimdeki Türk Müteşebbislerinin yönel imlerini biraz incelemek gerekmektedir. 

199/ Snbri İjlgener - İktisadi Kalkınmanın Sosyal Meseleleri S. 133 
200/ Edin J. Cohn. A.g.e. S. 103 - 109 
201/ C.A.R. Orosland A.g.e. S. 438 
202/ Saburo Okita, A.g.e. S. 31 

203/ İbrahim Yasa - Türkiyenin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları S. 123 - 124 
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"fitilpılar-ımlKdan çıkan Şonüç özel teşebbüsümüzün gelişiminin dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları 
endüstrisinde olduğudur. Dfty&hıklı ve dayanıksız tüketim malları endüstrilerinde görülen bu hızlı gelişmenin 
Türkiyenin Kalkınma ŞorunUnü çözümlemediği aksine Türk ekonomisinin dışa bağlılığını arttırmak gibi olumsuz 
sonuçlar doğurduğunu belirtmek gerekir. Oelişmiş ülkelerin ulaştıkları aşamada geleneksel endüstriler gittik¬ 
çe önemlerini yitirmektedir. Kliçük sermayelerle kurulan ve kalıplaşmış bir teknolojiyi uygulayan bu tür te¬ 
şebbüslerin ekonomik gelişmeye katkıları nisbi olarak azalmaktadır'1 204/. Öte yandan (Kapitalist ülkelerde 
bir denge utısurU eayilatt obta Sinifın tasarruflarını toplayan sayıları binleri aşan anonim şirketlerin hİBae 
senetlerinin halka satılması anlayışına karşın Türk müteşebbisleri dar aile çevrealnin henüz dışına çıkama¬ 
mışlardır) 20?/. Durum ayrıntılı olarak alttaki tablodaki gibidir. 

Tablo ı 90 - Müteşebbisler Arasında Hısımlık Derecesi 

CeVapeız Aile Aile ve Yabanoı Yabancı 

Toplam 100 22.58 46.47 10.90 18.05 

Kaynak ! Erdoğan Soral - Özel Kesimde Türk Müteşebbisleri 

(çözülmesi gereken önemli güçlüklerden birisi Türk sanayicilerinin kendi teşebbüslerine sit hisse se¬ 
netlerini hnlka satmak hususunda gösterdikleri çekimserliktir. Sanayioiler teşebbüslerini mühasıran kendi 

kontrolleri altında tutmayı ve sevk ve idare politikalarının gerekçesini ailelerinin veya dost, gruplarının 

dışında kalan hiasederlara irerıhek külfetinden kurtulmayı tercih etmektedirler) 206/. 

Son günlerde Halka Açık Şirketler konusundaki gelişimler iee Türk müteşebbislerinin sadece pek az kıs¬ 
mının düşündükleri husus olduğu gibi, halka sunulacak miktarın çok kısa bir süre içinde satılacağı kaydı 

ile Satışa çıkan hisselerin toplamının 5 - 600 milyon lira civarında oluşu, bu konudaki gelişimlerin işçi 
tasarruflarının pek fazla olmâyan bir kısmını değerlendirebilecekleri izlenimini vermektedir. Üstelik bu 

konuda olumlu gelişimler getirebileceğini zannettiğimiz Halka Açık belirli Şirketler'in sayılarının ve ka¬ 
pasitelerinin sınırlılığı, sermaye piyasası kanunun çıkmayışı nedenlerinden de ötürü tanınmış şirketler 
dışındaki kuruluşlara halkın tabii olarak güven duygusu taşıyamıyacagı sebepleriyle birlikte, işçi tasarruf¬ 
larının değerlendirilmesi açıb 'idan ülkemize beklenen sonuçları getireceği anlayışına ulaşmamızı engellemek¬ 
tedir. 

Bütün bu tahliller sonunda eğitim durumları altta sunulmuş, "sörmaye sahibi olmak ile başarılı müteşeb¬ 
bis olmanın farklı şeyler olduğunu anlayamamış" (girişimi grubu ve iş yürütücüsü olmayan yurtsever davranış¬ 
larla) işçilerimizin kendi başlarına sanayi kurmada ve taoarruflarlnı hem kendi hem ülke açısından verimli 
sonuçlara ulaştırmada başarılı olacaklarını varsaymak bir hayaldir 207/. 

204/ Frdoğsn Soral - özel Kesimde Türk Müteşebbisleri S. 55-6l 

205/ Erdoğan Soral A.>g.e. 3. 79 

206/ Banka Kredi Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi S. 172 

207/ OUngör Uras a.g.e. S. 13, Ertuğrul Soysal Cumhuriyet Aralık 1973 
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Tablo t 91 - Yurt Dışına Giden İşçilerimizin Öğrettim Durumu 

Öğrenim Durumu i * 

Hiç yok 10.1 9.3 

İlk okuldan ayrılma 24.4 8.1 

İlk Okul mezunu 60.5 63.7 

Orta okuldan ayrılma - 6.8 

Orta okul mezunu 2.5 3.2 

Liseden ayrılma 1.2 

Lise mezunu 0.6 1.2 

Meslek okullarından ayrılma - 1.2 

Meslek okulu mezunu 1.4 4.7 

Yüksek okuldan ayrılma - 0.5 

üniversite mezunu 0.1 -

Kaynak t Duncan R. Miller. Dışarıdaki Türk İşçilerinin 
Sarfiyat Şekli 
Ahmet Aker, İşçi Göçü 

"Yatırım teşebbüsünün işçilerden gelmesini beklemek çok gerçekçi değil. Yani Türkiyede bugün sermaye 
sahibi olan müteşebbis kimseler dahi her zaman iktisadi bakımdan Türkiyenin en iyi yatırım yerlerini kolay 

kolay bilemiyorlar. Bu ayrı bir ihtisaei gerektiren bir iştir. Ayrı bir uzmanlığı gerektiren bir iş dolayı- 
siyle 100 işçi, 200 işçi bir araya gelip iş kursunlar ne güzel yatırım kaynakları var demek mümkün değil" 208/ 

İşçilerimizin eğitim durumu ile sıkı ilişkisi olan normal görünümlü işletme kurabilme olayı ise yapılan 
araştırmalarla da doğrulanmıştır. ^ 

"Kurucu işçi liderlerinin araştırmada sosyo-ekonomik durumları incelenmiştir. Kurucuların lider işçi 
durumunda olanlarının en fazla mesleki ve teknik okulu bitirmiş işçilerle tahsil yapmış işçiler arasından geldiği 
anlaşılmaktadır" 209/» Yukarıdaki tahliller sonunda işçi yatırımları konusunda devletin ağırlığı taşıması 
sonucuna ulaşmaktayız. Fakat bugüne kadar yürütülen devlet politikasının da bir önceki bölümde sunulduğu 

gibi yetersiz yaklaşımlar içinde olduğu da görülmüştür. 

IV- YATIRIMLAR ÎÇİN ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 

Yukarıdaki bölümlerde Bunulmuş olan Özel ve kamu kesimi ile olan işçi yatırım ilişkilerinin Ülke açısın¬ 

dan yetersizliği işçi tasarruflarının değerlendirilebilmesi için yeni bir takım değişik tedbirleri zorunlu 
kılmaktadır. Bu durumda işçilerimizin tasarruflarının arzulanan seviyede yatırımlara knnalize edilebilmesi 
için alınması gerekli tedbirlerin neler olabileceğini tesbit etmek gerekir. 

Yukarıda yapılmış olan tahliller belli yolların maksadımız için yeterli olmadığı sonucuna bizi götür¬ 

müştür. Fakat (Bireyin içinde yer aldığı ve tepki halinde birtakım inanç ve tutumlar geliştirdiği gerçek 
dünyaların pek çoğu belirli bir kültür kalıbının özelliklerini yansıtırlar, belirli cins insanlar nesneler 

ve olgularla doludurlar. Bu sebeple toplumlar arasındaki kültür farklarının bu toplumlardaki bireyler arar 
sındaki inanç ve tutum farklarında yansıması beklenir. Ama aynı uyarıcılara maruz kalmak, tek başına aynı 
inançların oluşmasını sağlamaz. Aynı kültür içinde gene de son derece büyük bireysel farklarla karşılaşırız. 
Bunun sebebi kültür adını verdiğimiz kalıbın tek düzelikten yoksun bulunmasıdır) şeklindeki yorumlar 

?08/ Baran Tuncer a.g.e. S. 130 
209/ Nevzad Yalçıntaş - Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Ankara Toplantısı S. 3 
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işçilerimizin mutlaka belirli kalıplar içinde kalacakları sonucuna ulaşmamızı engellemekte ve işçilerimizin 
hakiki şahış işletmelerinden devlet ortaklığına varıncaya kadar çok değişik yatırım çeşitlerini deneyebile¬ 
cekleri görüşümüzü desteklemektedir 210/. Bu durumda maksadımız açısından alınması gereken tedbirlerin 
toplumsal yapıdan öttlrU mutlaka belirli noktalarda değil, bir tedbirler demeti içinde düşünülmesinin gerek¬ 
tiği. açıktır. Ama bu tedbirler demeti İçinde bazılarının büyük önem taşıyabileceği de unutulmamalıdır. As¬ 

lında konu tiJm Ülkenin ekonomik gelişimi için toplum yapısına uygun bir tedbirler cümlesinden oluşacaktır. 
Tabi iki konunun bu derecede ayrıntılarına burada girmekte gerek yoktur. Fakat yukarıdaki tahlillerden ötürü 
kredi mekanizmasından sermaye piyasası kanununa, hakiki şahış işletmelerinden Devletle müşterek yatırım ku¬ 

ruluşlarına kadar konunun ağırlığını devletin kaldırması gerekeceği de açıktır. 

A- KAMU PROJE, TEKNİK YARDIM VE SEVK - İDARE DANIŞMA BÜROSU 

Tasarrufların Ülke açiBindan değerlendirilebilmesi ve değerlendirmenin tasarrufu yapan kişiye 
de yarar getirmesi mutlaka bir yatırımla ilgilidir. Verimli olması düşünülen her yatırım mutlaka bir projeji 

gerektirir, tşçi^yatırımlarını yalnız başına yapmak isteyebileceği gibi, kendi bölgesinde bir şirket, halin¬ 
de kuruluşu, bazi şirketlerin hisse senetlerini almayıda düşünebilir. Az gelişimş ülkelerin çoğundaki yatırım 
mekanizması ise genellikle "kftr etmekte olan bir işletmeyi ekseriya diğerleri taklit ederler ve neticede bu 
taklitçi işletmeler kısa zamanda o kadar çoğalırlar ki hiçbirisi mamulleri için yeterli pazarı bulamıyacak 
hale gelir. İşte bu suretle de piyasanın ihtiyacını aşan bir imalat kapasitesi meydana getirilmiş ve kıt olan 
sermaye ve kalifiye işgücü israf edilmiş olur” şeklindeki yorumla ifade edilmektedir, ülkemizdeki işçi yatırım¬ 
ları genellilke aynı yolu izlemekte veya daha işin başında proje yetersizliğiyle de tamamlanamamakta yahut 
Ülke ve kurucular açısından cılız yatırımlar olmaktadır. 

'•şirketler kurulmakta, paralar toplanmakta ve gerçekten işçi bir taraftan parasını değerlen¬ 
dirme ve hatta bazen parasını değerlendirmekten daha öteye kendi bölgesine birşeyler yapabilme arzusu içe¬ 
risinde hisse senedi satın almakta fakat tatbik edilecek proje aranmasına çıkılmaktadır. Bir proje darlığı 

çekilmektedir" 21?/. 

"Sınai inkişafa yardımcı olabilecek projelerin ekseriya kalkınma teşkilA'i tarafından seçilmesi 
ve bunları uygulama alanına aktarabilecek iş adamlarına tavsiye edilmesi gereklidir" 21 V. (İşçi şirketlerine 
etkili ve ayrıntılı yol göstericilik edecek, projelerinin hazırlanmasında etkili ve ayrıntılı yardımı dokuna¬ 
cak resmi bir danışma bürosu bile bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Dışarıdaki işçi ;:rketjrri rJanlamanın 
düşüşünü pnrplolindc eğilim göstermiyebilirler. Bu nedenle çeşitli şirket ve eğilimlere göre çeşitl sermaye 
büyüklükleri gözönünde tutularak, devlet teşviklerinden yararlanabilecek nitelikte sayım kalabalık rrojeler 
hazır edilmeli ve özel isteklere göre bu taslaklarda değişiklikler yapılabilmelidir. Dı arıdaki şirket, kuru¬ 
luş veya girişimlerine teknik müşavirlik konusunda devletin yardımcı olması gerekir" 21 A/. Bunlara i lave ol fi¬ 
rak (özel sınai teşebbüslere mühendislik ve sevi idare bakımlarından gerektiği şekilde faydalı olacak bir tek¬ 
nik yardım servisi) de gerekmektedir 215/. 20. asırda ağırlığı bütün boyutlarıyla ortaya çıkan ekon.minin, 
öneminin anlaşılması, devletin klasik görevleri sınırını daha da büyütmüştür. Artık devletler iktisadı devlet 
olma niteliğini kazanmıştır. Bununla beraber iktisadi, konularda konunun zorunlu kıldığı bütün boyutlariaki ted¬ 
birler bazı az gelişmiş ülkelerde alınamamaktadır. Bugün bir ülkede tapu, eğitim, sağlık mibi işler ne derece¬ 
de devlet tarafından yürütülüyorsa iktisadi konularda da bir proje ofisıninde en az bunlar kadar klasik devlet 
hizmetleri arasına girmesinin gerektiği anlayışındayız. Bu konuda ilginç bir gelişim Hindistan da olmuştur. 

210/ Sosyal psikoloji - David Krech, Richard S. Crufcchfıeld S. 207 - 208 
211/ Murray D. Bryoe Sınai Kalkınma S. 62 
212/ Novzad Yalçıntaş a.g.e. S. 6 
213/ Murray I). Bryce a.g.e. S. 21 
214/ Ali Sai t Yüksel Cumhuriyet 17.12.1973 
215/ Murray D. Bryce a.g.e. S. 63 
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(Hindistattda devlçtin desteklediği 2 kurum vardır. Biri küçük ve orta sanayiin gelişmesi ve bu sanayiin 
rol işimi için gerekli finansman şirketidir. Herhangi bir vatandaş bu kurumlara gidip benim şu kadar param 
var. Ne yapacağımı bilmiyorum diyince ona 2-3 alternatif veriliyor. Çayet bu para ile bir iş yapamazsa 
birkaç kişi ortak olun şu kadar sermayeye ulaşın, şu kadarda ber veririm diyor, çekiyor çekmeceyi belirli 
konuların belirli maliyetlerdeki projelerini hemen veriyor. Yani kendine gelen vatandaşın tasarrufunu yatı¬ 
rıma aktaracak bütün projeleri hazırlamış oluyor) 216/. 

Devletin ülke ihtiyaçlarına uyan proje, teknik müşavirlik ve sevk idare konularında yol gösterici nite¬ 
likte bir kamusal örgüt kurmasının hem işçi tasarrufları, hem de yurt içi tasarrufların yatırıma akmasında 
çok olumlu sonuçlar getireceği inancındayız. Nitekim bu konudu gelişimi, arzu edilenin dışında olumsuz bir 
görünüm taşıyan, fakat fonların yatırım anlayışında şekillenmesi bakımından olumlu görünen Köy Kalkınma Koo¬ 
peratiflerinin politikasını sunmakta yarar vardır. 

"Devletin burada rolü kuruluş ve idarede teşvik, yol göstermek, genel kooperatifçilik ve teknik konu¬ 

larda eğitimlerini sağlamak, kooperatif ve memleket şartlarına uygun yatırım faaliyetlerini sağlamak üzere 
teknik yardım, müşavirlik yapmak" şeklinde sunulan politikayla Köy Kalkınma Kooperatifleri çok süratli bir 
gelişim göstermiştir 217/. 

(Köyişleri Bakanlığında görevlendirilen bir ünite tarafından teşvik edilmeye 1965 yılında başlanırken 
sayıları 12 olan Kooperatif sayısı süratle artmış, "Mayıs 1973 tarihi itibariyle Ticaret Bakanlığında kayıt¬ 
lı olan kooperatif sayısı 4493*e ulaşmıştır" ) 218/. 8 yıl gibi bir sürede 5.000'e yaklaşan kooperatif sa¬ 
yısı tutulan politikanın sayısal gelişimi hızlandırmada ne derece etkili olduğunu yansıtmaktadır. Fakat işin 
ekonomik boyutlarının olumsuz görünümü iBe önemli oranda, yonlendirmeda rol oynayan kuruluşun yetersizliğin¬ 

den doğmaktadır. 

B- KOOPERATİF POLİTİKALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 

Burada kooperatif gelişim politikasının da maksadımız açısından değerlendirilebilme imkânla¬ 

rının gözden geçirilmesi gerekli olmaktadır. Küçük projelerden oluşan çabaların, orta ve büyük işletme şek¬ 

line dönüşebilmesi için "kooperatif kâr vermez, risturn dağılır" ve "1163 sayılı kooperatifler kanunu ortaklık 

hududunu 30.000 lira olarak çizmiştir" anlayışının önemli bir engel olabileceği ilgililerce ifade edilmiştir. 
Bu durumda belirli sınırlar içinde kalabilecek kooperatifçilik anlayışının bazı hukuki değişiklikler ve koo¬ 
peratifleri yönlendirici kuruluşların politikalarının daha büyük işletmelere çevrilmesi, Kooperatif Birlikleri 
şeklinde örgütlenmesi ve düşündüğümüz kamusal proje bürosu ile işbirliğine yönel inmesiyle olumlu gelişimler 
gösterebileceği inancındayız. 

0- İŞÇİ YATIRIM BANKASI 

Kurulan işçi şirketlerinin kredi sıkıntısı içinde bulundukları büyük rakknmlara ulaşmış var¬ 
lıklarına rağmen kredi mekanizmasının aksaklığından dolayı, kredi alamadıklarını görmüştük. Bu durumda olan 

işletmelerin ktitü örnek teşkil ederek yeni işletmeler kurmayı planlıyanları, ekonomik kayıp bir yana, engel¬ 

lediği gerçektir. Hazırlık çalışmaları yürütülmekte olan amacı altta sunulmuş İşçi Yatırım Bankası tasarısı¬ 
nın bu nedenle biran önce gerçekleşmesinin faydalı sonuçlar doğuracağı anlaşılmaktadır. İşçi Yatırım Bankasının 
amacı : 

216/ üstün Ustlindağ - a.g,e, çu 
217/ ümit Özsoy - Köy Kalkınma Kooperatifleri ve Sorunları S. 4 
218/ ümit Özsoy A.g.e. S. 2 , Köy Kalkınma Kooperatifleri Notları 
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"Bankanın amacı devlet katkısıyla işçi tasarruflarını toplayıp bunları işletmek ve yatırıma 
sevket.mektir. Bankaya ortak olan işçi şirketlerinin hisse senetleri .ile tahvilleri satırı alınarak şirketle
rin ayrı ayrı harcadıkları ortak bulma çabaları banka Üzerinde birleştir 11ocok ve etken ilk sağlanacaktır. 
Belirli bir sermayeye sahip ve projeleri D.P.T. ca onaylanmış işçi şirketlerinin yatırıma geçme sırasında 
ortaya çıkacak finansman güçlükleri hisse senedi alımiyla önlenecektir, şirketler yatırıma geçince hisse 
senetleri tekrar işçilere satılacaktır" ve "yapılan müşahadelere göre işçilerimizin fiilen yatırıma geçmiş 
bir şirkete gösterdikleri İlgi kuruluş veya yatırım öncesi safhalardaki ilgiden çok daha büyük olmaktadır" 
şeklindedir 219/. 

D- SERMAYE PİYASASI KANUNU 

Buraya, kadar işçi tasarruflarının değerlendirilmesinde işçilerin direkt ilgili olacakları 
kuruluşlarla doğabilecek ilişkilerini ifade ettik. Burada dolaylı ilişkiyle işçilerin tasarruflarının de
ğerlendirebilmesinin güçlü bir ortamını yaratacak olan sermaye piyasası kanunun süratle parlementodan çıka
rılması gereğini savunmak zorunlu olmaktadır. 

"tşçilerin kafalarında sermayedar - müteşebbis kavramlarının ayrılmamasının suçunu kendileri 
dışında aramak lâzımdır. TUrkiyede mali aracı kuramların sermaye piyasasının, müteşebbisliğin gelişmemiş ol

ması tasarruf sahiplerini bu olumsuz yöne itmektedir. İşçinin tasarrufunu değerlendirecek yatırım ortaklık
ları kurulamamıştır. Emniyetli hisse senedi satın alabileceği bir piyasa mevcut değildir" 220/. "Halen çık
mamış bulunan Sermaye piyasası Kanun tasarısında öngörülen bankaların kuracakları yatırım fonu ve yatırım 

ortaklıkları aracılığıyla da .işçi tasarrufları sınai tesislerin yatırımlarına aktarılabilir. Bu yol özellik
le Birleşik Amcrikada çok yaygındır ve halen Amerikan borsalarında mevcut hisse senetlerinin önemli bir bölümü 
takriben f .35 in üstünde bir oranı, bu tür ortaklıkların eliyle değerlendirilmiştir" 221/. 

"Türkiyedeki sermaye piyasasının birkaç müsbet cephesi bulunmaktadır. Bunların en önemlisi men

kul kıymetlere yatırım yapma arzusunun hızla gelişmekte oluşu ve ihtisaslaşmış menkul kıymet tüccarları »nnrifetiyle 

gayri resmi bir piyasanın kuruluşudur. Geçmişteki, tecrübeler TUrkiyede sınai hisse senetleri için oldukça 

büyük bir talep mevcut olduğunu göstermektedir. Bazı çevreler yurt dışında ikamet eden I'ürk vatandaşlarının 

Türk sınai hisse senetlerine yatırım yapmak hususunda ilgi gösterdiklerini ve bir yatırım ortaklığına ait 

hisse snnetlerinin bu gibi kimseler arasında kolaylıkla alıcı bulabileceğini belirtmektedirler" şeklindeki 
yorumlar konunun önemini yansıtmaktadır 222/. Bu durumda gerçekleştirilecek Sermaye Piyasası Kanunu "Halka 
Açık Anonim Ortaklıklar" , "Yatırım Bankacılığı" ve "Yatırım Ortaklığı" şeklindeki kuruluşları düzenleyerek 
bu konuda gelişimleri süratlendirip, güvenilir duruma getirecek ve çok sayıda işletmenin gelişimini işçi ta
sarrufları ve yurt içi tasarruflarla sağlayacaktır. Bu suretle tasarruflar işçilerin yararına olduğu kadar, 
toplumun da yararına değerlendirilmiş olabilecektir. 

219/ Çalışma Sorunları Özel İhtisas Komisyonu Raporu S. 56, İşçi Yatırım Bankası Hakkındaki Kanun Gprekçesi 

220/ Güngör Uras a.g.e. S. 12 - 13 

221/ Feyyaz Berker — Milliyet 22,7.1973 

222/ Banka Kredi SiBteminin Yeniden Düzenlenmesi S. 15B - 178 
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E- TİCARET KANUNUNDA ÜEÖİSİKLİK 

Ticaret kanununda işçilerin şirketlere katılmalarını kolaylaştırıcı hükümlorin yer alması ve 

bu konuda bazı değişiklerin yapılması gereklidir. "Bir teşebbüs ortaya çıktığı zaman ki JO milyon sermayeli, 
2386 işçinin katılmasıyla kurulmuştur. Birçok meseleler karşısında kalındı. Çünkü kanunlarımız bu kadar çok 

sayıda ortaktan kurulumuş bir anonim şirketi nazarı dikkate almamış bulunuyor. Türk kanunlarına göre Heyeti 
Umumiye toplantılarının aslında Türkiyede yapılması lâzım gelmektedir". "Bir işçi Şirketi, işçi şirketi vnn- 
Tını devam ettirebilmesi için temasını kesmemelidir. Bunun da şartlarından birisi mutlaka Genel Kurullarını 
iş ortaklarının en yoğun olduğu Avrupa şehrinde yapma mecburiyetidir" şeklinde yapılan yorumlar Ticaret Ka¬ 
nunundaki ilgili maddelerin değiştirilmesini gerektirmektedir 223/. 

F- ALMAN SERMAYEDARLARI İLE ORTAK YATIRIMLAR 

Burada yabancı sermaye imkânlarının işçılerli ilgili görünümünden de faydalanmak unutulmaması 
gereken bir husus olmaktadır. 

"Alman endüstrisine ilgi uyandırılıroa her iki taraf için faydalı sonuçlar doğar" 224/. "Türk 
Lşçileri Alman kapitaliyle Türkiyede ortak fabrika kurabilirler. Yabancı işçilerin pahalılaşmaaı Alman işve¬ 
renlerini TUrkiyrde ortak yatırıma götürür. Bu yatırımlarda Türk işçilerinin tasarrufları, hatta Türk işadam¬ 
larının ortaklığı da düşünülür. Alman hükümeti, Almnnyada çalışan yabancı işçiye memleketinde kredi vermeyi 

tasarlaması da bunun bir cephesidir" 225/. 

"Alman kamuoyunda uzun zamandır tartışılan konulardan birisi her zaman İşgücünün sermayenin 

ayağına gitmesi değil bazen de sermayenin işgücünün ayağına gitmesiyle ilgilidir. Bilindiği gibi 7 Aralık 
1972 de F. Alman hükümeti ile Türkiye arasında yapılan anlaşma bu yönde bazı olanakları kendi bünyesinde 

<aşimaktadır" 226/. 

"Türk ve Alman makamları ortak yatırımları kolaylaştırıcı bir uygulama içinde bulunmak duru¬ 

mundadırlar. Bunun ilk örnekleri Türkiyede başlamıştır. Böyle bir davranış işçi için daha câzip ve güven ve¬ 
rici olacaktır" şeklinde yapılan yorumlar bu konu üzerinde durulmasının faydalı olabil ereğini göstrrnH’kto- 
dir 227/. 

Türk işçisi Almanyada TUrklerin müteşebbisliği dışında bazı yabancı kuruluşlarla iktisadi 
işbirliğine yönelmiştir. Fakat (Türk işçilerinin içinde az ya da çok aldatılmayan insana rastlamak dn olduk¬ 
ça güçtür) 226/. Bu konuda ilginç bir teklif Frof. Orhan Tuna tarafından yapılmıştır; 

( 1. Know - how denilen teknik bilgi ve başarılı iş yönetimini (management*i) tem¬ 
sil eden tanınmış Alman firmaları, 

2. Tanınmış Türk firmaları, 

223/ Ziya Kiiezzinoğlu, İsmail Ertan Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Ankara Toplantısı 
224/ Gerhart Adomeıt Almanyada Çalışan Türk İşçilerinin Yurda Dönüşlerinde İş Alanları ili İlgili 

ve Memleketin Endüstrileşmesi Yolunda Alınacak Tedbirler Hakkında Rapor. D.D.T. S. 1 
225/ Custos Adolph Sonnenhol, Alman Büyük Elçisi - Milleyet, 3.9.1973 
226/ İsmail Aydınoğlu. Milliyet 2.12.1973 
227/ Nevzad Yalçıntaş . Milliyet 29.7.1973 
228/ Orhan Tuna. Milliyet 29.7.1973 
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3. Almanyada çalışan Türk işçileri 

Devletin garantisiyle desteklendiği takdirde, bu üçlü bünye içinde, Türkiye bakımından 
hiçbir zaman küçümsenmiyecek tasarruf tutarlarını, iyi projelere dayanmak suretiyle iyi 
teknik bilgi ve iş yönetimi ıltf'Türk iyede ağır sanayi yatırımlarına yöneltmek imkânı var¬ 
dır) 229/. 1 

Yukarıda Orhan Tuna tarafından yapılan teklif veya bu teklif dışında, Alman sermayesinin işçi 
tasarruflarile birlikte ülkemiz şartları ile tutarlı biçimde yatırıma yönlendirilme imkânlarının araştırıl¬ 
masının geçerli sonuçlar verebileceği ve işçilerimizin Alman sermayesi ile işbirliğine arzulu olabileceği 
inancındayız. 

G- DEVLET - tŞÇt ORTAK HOLDİNGİ 

Simdi de bize göre işçi tasarruflarının yatırıma kanalize edilmesinde" en güçlü ortamı yarata¬ 
cağını zannettiğimiz, devletle işçilerin birlikte sahibi olacakları karma teşebbüs anlayışına geliyoruz. Türk 
toplum yapısının yatırım anlayışı ile tutarlığı incelenmeye çalışılırken, kişilerin girişimcilik davranışla¬ 
rının yokluğu tabiat üstü kuvvetlere, devlete ve aile üyelerine bağlılıkları gibi sohuçlara ulaşılmış, .öğre¬ 
nim düzeylerinin kendilerini otoriteye bağlaycı davranışlara ittiğini, halkın büyük çoğunluğunun problemleri¬ 

ni devletin çözmesi gerektiği anlayışında olduğunu görmüştük.' 

Toplumumuzdaki kişilerin büyük çoğunluğunun keridi yararları açısından devleti bir baba anla¬ 
yışında kabullendiğini belirtmiş ve az gelişmiş ülkelerde büyük çapta riskleri göze almayı kabul eden mUte^. 
şebbis sınıfının yokluğunu, hiç olmazsa kıtlığını bünyelerinde duymalarından ötürü de devletle şahısların 
işbirliği yapacağı karma teşebbüslerin gerekeceği yorumlarını yapmıştık, öte yandan son ekonomik tahlillerle 
de zengin toplumun prodüktivitesi ve gelirini büyük çaplı organizasyonlara büyük şirketlere borçlu olduğu 
sonuçlarına işaret etmiştik. Endüstrileşmiş ülkelerde bulunan büyük işletmeler de (bugün modern işletmenin 
başarısının organizasyonun etkinliğine bağlı olduğu bilinmektedir,•şayet belirli bir işin gerçekleştirilmesin¬ 
deki metodlar iyice belirlenmemişse, organize bilgiye olan ihtiyaç daha da fazla olacaktır. Bı* belirsizlik 
aynı zamanda zaman ve maliyetin artmasına yol açacaktır. Çözüm tarzlarından biri devletin belJ i başlı risk¬ 

leri üzerine almasıdır) anlayışı ile güçlenebilmektedir 230/. A.B.D. leri gibi bir toplumda dahi büyük iş¬ 
letmelerin atılımlarına devletin yardım elini uzatışı,-Türk toplum yapısının özellikleri ve devletten baba 
olarak yardım bekleme anlayışının yaygınlığı yurt dışındaki işçilerle ortak çok büyük çaptaki organizasyon¬ 

ları devlet dışındaki kuruluşlardan beklemenin bugünkü şartlarda imkansızlığı halleri devletin işçilerle kar-*- 
ma teşebbüsler içinde ekonomide yer almaları sonucuna bizi ulaştırmıştır. Nitekim bu konuda yapılan araştırma¬ 
lar ulaştığımız sonucu kanıtlamaktadır : (Bu konuda, Türk işçilerinin yaygın ve en belirgin eğilimleri, dev¬ 
let öncülüğünde kurulan şirketlere ortak olmaktır. Genellikle de bu çeşit girişimlerin eksikliğinden yakın¬ 

maktadırlar. Türk-îş’in yurt dışındaki işçiler arasında yaptığı bir araştırmş^kuruluş işlemleri tamamlanmış,, 
devlet Öncülüğündeki şirketlere katılmaya hazır olduklarını ortaya koymuştur) 231/. Öte yandan III. Beş 
Yıllık Plan ise bu konuda "Devlet önderliğinde etkinsel bir yapı" önermiştir 232/. Konu işçilerle devletin 
ortak kuruluşları sonucuna dayanınca, kuruluşun şeklinin de belirlenmesi gerekmektedir. Burada devlet Öncülü¬ 

ğünde yürütülecek olan kuruluşun yüklenebileceği riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla (Poliglot 
denen, çeşitli mal üreten) bir holding şeklindeki kuruluşu düşünmekteyiz 233/. Holdingi ifade edince uygula¬ 
mada holdingin ne olduğu ve ne olabileceği hususlarına bakmak gerekir. 

229/ Orhan Tuna A.g.e. 
230/ John Kenneth Galbraith a.g.e, S. 16 - 50 
231/ Halil Tunç Milliyet Temmuz 1973 

£32/ TII. Be% vıllık Kalkınma Planı S. 680 
232 Jahfl Colbra'Uh, a.g.e. S. 23 
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(Holding şirketlerin şirketi. Birçok şirketi içinde toplayan ve onların hisse senetlerine sa¬ 
hip olarnk onları yöneten şirkettir. Hedefi tröst kurmaktır. Holding Trust adı verilen bu dev şirket kapsa¬ 
dığı bütün şirketlerin sahibidir. Bütün şirketler holdingin mali denetimi altındadırlar. Holding başka şir¬ 
ketlerin hisselerini elde ederek bunları kontrolü altına alan bir kuruluştur. Hisse senetlerini özellikle 
bu maksat için faaliyte geçirdikleri bir kuruluşa yahut kendilerine bağlı diğer bir kuruluşa aldırmak sure¬ 
tiyle */ 5 ile f 15 arasında bir plasman sayesinde idareyi ele geçiren holdingler de görülmüştür) 214/. Bu 
durumda holding anlayışı içinde devletin denetimi altında ülke ihtiyaçlarına yönelik, Özel hukuk hükümleriy¬ 
le kurulmuş bir kuruluş önermekteyiz. Bu kuruluş tabii ki kamu kesiminin diğer iktisadi kuruluşlarından farklı 
olacaktır. Burada devletin holdinge sağlaması gereken, ülke şartlarında geçerli (Kâr hadleri ile özel kesim 

işletmelerinin başarılarında rol oynayan teşvik unsurları ve gerçek anldmda özerk) imkânların yaratılması- 
dır 235/. Bu imkânları ilave olarak işçi katılımını en yüksek oranda sağlamak için işletmeler kurulup ve¬ 
rimli çalışmcaya kadar geçecek olan sürede hisse senedi sahiplerine asgari ölçekte vadesiz tasarruf mevduatı¬ 
na uygulanan faiz oranında kâr garantisinin tanınmasının faydalı sonuçlar yaratacağı inancındayız. Bu kâr 
garantisinin yükünü hâzinenin taşıması gerekecektir, şirket kâra geçtiği anda hâzineye olan borcunu zamanla 
iade etmelidir, tşçi dövizleri "maliyeti hemen hemen hiç olamayan" kaynaktır. Bu nedenle hâzinenin bu kadar 
bir külfete katlanmasının ülke açısından büyük yük olacağı inancında değiliz. Nitekim buna benzer bir uygu¬ 
lama Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.i Kanununda kabul edilmiştir. Durum daha açık olarak altta sunul¬ 
muştur. 

"Madde 6- şirketin elde edeceği safi kâr hisse senetleri sahiplerine Ödenmiş sermayelerinin 
senede 1- 6 sı nisbetinde kâr dağıtılmasına müsait olmadığı takdirde, Maliye Vekâleti kâr noksanını şirketin 

kuruluş tarihinden beş yıl müddetle ikmal eder. Bu kâr noksanları, mezkûr vekâletçe şirkete avans olarak öde¬ 
nir. şirket bu avansları müteakip senelerde kanuni ihtiyatlar ve ödenmiş sermayeye / 10 temettü hissesi ay¬ 
rıldıktan sonra kalacak kâr bakiyelerinden Maliye Vekâletine iade eder" 236/. Buna benzer daha büyük bir 
uygulama tasarısı da "Kamu kuruluşu niteliğindeki Karabük ve Divriği tesisleriyle İskenderun Demir ve Çelik 
tesislerini kendine özgü bir yapı içinde anonim şirket statüsüne dönüştürmeyi öngörüyor" şeklinde ifade edil¬ 
miştir 23 7/. 

"Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.O. kurulmasını öngören yeni tasarı bir noktaya kadar Ereg- 
lidekine paralel gözüken bazı hükümler getirmektedir. Özel hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere kurulacak olan 
bu ortaklığın statüsünden sermayesinin en az /. 51'inden ortaklığa ait kuruluşlar da yararlanacaktır. Ortak¬ 
lığın sermayesi 10 Milyar lira olarak gösterilmektedir. Bu her biri 1000 lira değerinde 10 milyon hinse sene- 
line ayrılacaktı r. Sermayenin f 51 * ini teşkil eden A grubu hisse senetleri yalnız hâzineye, / 49'luk bölümü 
teşkil eden B grubu hisse senetleri ise hazine ve İktisadı devlet teşebbüsü dışında kalan öteki gerçek ve 
tüzel kişiler*? ayrılmış bulunuyor. Ortaklığın elde ettiği safi kâr, B grubu hisse senedi sahiplerine öden¬ 
miş sermayenin yılda 10 u oranında temettü olarak dağıtılacaktır. Ortaklığın kuruluş tarihinden itibaren 

'» yıl süreyle şirket kârı / 10 temettüyü karşılamaya yetmezse, Maliye Bakanlığı aradaki farkı kapatmayı ka¬ 
bul edecektir" 236/. 

Yukarıdaki tasarı teklifimizin ana hatları ile tutarlı olmaktadır. Bu tekliflere ilav* olarak, 

lUşUniilen kuruluş bazı vergi, resim, harç ve benzeri külfetlerden kurtarılmalı, Freğli Demir Çelik Fabrikala¬ 
rı A.ş. inin Sayıştay denetimi dışında tutulması, personelinin ayrı statülerde bulunması gibi teşvik edici 

tedbirlerle desteklenmelidir. Ayrıca holdingin yatırım politikasının imkânlar ölçüsünde yurt düzeyine dağı¬ 
tılması esasları prensip olarak kabul edilmelidir. Bu suretle işçi tasarruflarından büyiik payların ülke ve 
işçi yararına en iyi şekilde değerlendirilebilirle imkânlarına ulaşacaklarını tahmin etmek mümkündür. 

234/ Ak İktisat Ansiklopedisi , Fkonomi Sözlüğü, Holding Maddeleri 

2 35/ Murray !). Breyce a.g.e. S. 74 
236/ Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.S. Kanunu 
"3 7/ Ali Gevg11 ili - Milliyet 4.6.1972 

■ 'W Reha foroy - Milliyet 4.6.19 7? 
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SONUÇ 

Ulaştığımız sonuç III. Deş Yıllık Kalkınma Planında yer alan îşçi Gelirleri tahminlerinin düşük yapıl¬ 

mış olduğu şeklindedir. Bulgularımıza göre işçi gelirleri en düşük tahmin esaslarında bile plan tahminleri¬ 
nin üstünde olacaktır. 

Büyük rakkamlara ulaşan İşçi Gelirlerinin yurtta yatırıma kanolize edilebilmesinde , önemli görevin 
devlete düştüğü sonucuna varılmıştır. Bu maksatla kamu proje bürosundan, sermaye piyasanı kanununa, koope¬ 
ratif uygulamalarından, devletle ortak işçi kuruluşlarına kadar bütün konularda devletin süratle gerekli 
girişimlerde bulunması kaçınılmaz olmaktadır. 
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R E S U 1*1 E 

EVALUATİON DU TROİSİEME PLAN DE DEVELLOPPEMFNT ECONOMİQUE CONCERNANT LE RAPATRİEMENT DE L'EPARGNF DE3 
THA VA İLİ,KURS tl L'ETRANCER ET MESURES Â ADOPTER POUR ORİENTF.R CE FONDS i L' INVESTtSSEMkNT PRODUCTİF. 

L'^tude consiste en deux partıes; 

Kn une premidre dtape, 1'dvaluation du "revenu des auvriers migrant" exprim£ dans le plan est critiqude 
pour atteindre, finalement, les nouveaux chiffres calcul^s selon une m^thode perfectıonnöe. 

En fait la somme que nous avons trouv^e döpasse largement l'^valvation faite dans le Troisi^rae Plan. 

Dans une deuxi£rae ötape une est consacr^e a la prdsentation des mesures qui visent a orienter les 
devises rapatri^es vers les investissements productifs. 

< 

Les consdquence logıques d'une telle 6tude semblent aboutir aux mesures suivantes : 

/ 

Constitutation d'un buroau d'Etat faısant des projets d'ınvestissement de l'assistance 

technlque et celle a la gestion. 

Lol visant a rögler le marchd finanç ier. 

Institutıon des socıdt^s mixtes (Etat - Ouvriens). 

Mesures encourrageont les hommes d'affaire Allemands et les ouvriers Turcs a ınvestir dans 

nötre pays. 
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