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1. TÜPJC MÜTEAHHİTLİK HİZKSSLSHİHÎH GEÇfiÇtşİ-GELECEĞÎ, 
TALEP, POTANSİYEL VE FJ SEKS0HXS ÎZLKNErİ GELİŞ- 
15EIES î j 

ı . 1 . 

' Türk müteahhitlik hizımti sektörü Türk ekonomisi 

için&o, Cumhuriyetin ilanı.ile birlikte gelişmeye başlayan 
bir sektördür. ! ! , 

> i • 

’ , • 
ı - • | ; 

Cumhur iy öt İn ilanından önce bu hizmet alanı içinde 

Türk firmalarına rastlamak mümkün değilken, CuEhuriyetin ila¬ 

nından 3onrai gorok büyük taahhüt işleri gerekse çok küçük 
v ı ; • ‘ • . 

sayılabilecek taahhüt işlerinin yapımında yabancı ıdlteahitlik 

firmalarının yanında küçük çaplı da olsa Türk firmalarının da 

yer almaya taşlaması gözlenmektedir# 

j Türk nüteahitlik firmalarının 1950’li yıllara kadar 
! ’ .. t* 

hüyUk bir gelişme gösterdiği söylen enemekle beraber, büyük 
. v • • * \ 

bir imar politieasmi kendine no def seçen hükümetlerin giriş¬ 

tiği faaliyetleri gerçekleştirıaedo soçilon yabancı firmaların 
Türk mühendis ve işçisi kullanması, bu sektörde bilgi birikimi 

tecrübe kazanılması sonucunu yaratmıştır. 

Bu y>a k i da # 1923-1950 yılları arasında Jki devreyi Türk 
mühendisinin vo işçisinin müteahhitlik hizmetleri açısından 
bilgiyi arttırma, tecrübe sahibi olma dönemi olarak nitelemek 

gerekmektedir. 



1950*11 yıllardan iKbar^ girişilen yoğun bayındırlık faa 
yeti ye ekonomik kalkınma politikası ile birlikte, mütsabitlik 
hizmeti sunmaya başlayan Türk f ir çalarının bu sektör içinde 
yor. almaya başladığını görmekteyiz* Bu. sektörde^kl gelişme o 
' j4.fr ' , i f ' , ' 

kada? hızlı olmuştur kibundan sadece 30 yıl önce yalnız 
yabancı müteahhitlik firmalarınca gerçekleştirilmokte olan , 
baraj, santral, fabrika binaları, yol ve köprü inşaatları, 
hava alanı yapımı gibi son derece büyük bir organizasyon ve 

ileri seviyede teknoloji isteyen taahhüt işlerinAjtiBrjcsyagetet 
ı 

Türk firmaları olevr İMışia/Aif» Mğer bir deyişle yukarıda 
, c * • 

sayılan inşaat işlerinin tamamı Türk firmalarınca yapılabilir 
/ . ‘ 

bir seviyeye^ gelmiştir. . 
• » • 

- t . 

Bu sektör değiril bu gelişme bununl^La kalmamış} ortaya 
'çıkan müteahhitlik potansiyelini kullanabilmek için Türk fir¬ 
maları dış ülkelere hizmet götürmeye başlamıştır* Türk firma- • 

* " ' 

' lar anın dış ülkelere. hizmet götürmeye başlama s anın s ebe blerin-^ 

i den başlıcası Boylat Sektörü’nün toplam yıllık iş kapasitele- 
I . 4 

rinin, Türk müteahitleri işgücünün ancak 1/3 nü karşılıyabi-. 
lecek seviyede kalmasıdır* Bu durumun ortaya çıkmasının oebo-. 
bi ise son yıllarda Türk ekonomisi içinde inşaat sektörü ala- 

ve. 
nında görülen durgunluk yatırımların azalması olarak özetle- 

: no bilir* İşte bu durumda Türk müteahhitlik firmaları atıl 
1 kalan 2/3 oranındaki organizasyon ve işgüçlerini değerlendir¬ 
mek amacı ile bu potansiyellerini dış ülkelerde değerlendir- ■ 

bu 
mek yoluna gitmişler ve ülkelerde taahhüt işlerine girişmiş- 

I 

ler d ir. Türk müteahhitlik firmalarının organizasyon vo varl-afe- 

lagını -devam -ettirGbilook ve atıl -i-ş kapasitelerini değerlen— 

dirobilmok için yurt -dışına-aşılma—sorunlı^ğu-ile -karşı karşıya 

halmalagı, --gürk -firmalarmı-dış ülkelerde -pazar bulabilmek 
-sayaçma i-t mi-çtlr » 



i : ; ■ -5-.. 'i 1 
- j ; 

l : ■ i 1973 yılından sonra bütün dünya ülkelerinde baş gös¬ 
teren petrol krizi ve bu krizi müteakip petrol fiyatlarının 
yüksek düzeylere var en tırmanışı, petrol ihraç eden ülkelerin 
gelirlerinin artmasına sobob olmuştur» Bu ülkelerin artan pet- 

i. rol gelirlerinin tamamını, yatırımlara ve imar faaliyetlerine 

yöneltmesi, Özellikle Orta Doğu ve Eusoy Air ika .ülkeler inde 

«jünya Müteahhitlik firmaları için büyük iş imkanlarının ortaya 
çıkmasına sobeb olmuştur» Bu alanda oluşmaya başlayan bu büyük 
taahhüt pazarları, müteahhitlik hizmeti alanında gelişmiş ül¬ 
keleri bu pazarlara çekmeye başlamıştır» 1 

\ 

Müteahhitlik hizmeti alanında özellikle dış ülkeler- 
i ' 

do iş yapmakta tecrübeli olan ülkelerin firmaları bu pazarlara 
-jğt, | 

kolayca girebilmişlerdir» Bu pazarın paylaşılması: 1^^1974 yı¬ 
lında oluşurken, yukarıcın kısaca izah S edilen nedenlerle Türk 
. * ı 

müteahhitlik firmaları da bu pazarlara girme gayreti göster¬ 

meye başlonnşlarrver, gürle firmaları .-.for pazarlara girebilmek 

gayr et i—gö ot or irken özellikle. Amerikan, Doğu Bloku, Avrupa ve 
Koro, Japonya gibi ülkelerin müteahhitlik firmaları ile reka¬ 
bet etme durmamda kalmışlardır» 
. i • 

TU^k müteahhitleri bu pazarlara her türlü destekten 

yoksun olarak girij) tutunma çabası göstermişler vs her türlü 
ı • 

zorluklara ragmen büyük başarı göstermişlerdir» Firmaların dış" 
ülke pazarlarında yer almaya başlaması ve alınan taahhütlerde 
gösterilen taşarı 1973 yılından scairaki dönem îDUrk Hükümetlo- 

rinin dikkatini çekmiş; bu sektörün Türk ekonomisine yapabile- 
i : * 

ceği katkı dikkate alınarak yurt dışında iş yapan müteahhit¬ 
lerin karşılaştıkları sorunlara çözüm yolları aranmaya başlan¬ 
mış *• gerek yasal açıdan gerekse ekonomik açıdan getirilen -ba- 

| 

sektörü toşvik c-dioi kolaylıklar, firmalarımızın yort dışına 

açılmasını 'dmiş ve bu- durura yur^b-şına açılmada büyük bir 
inkişaf fl5jra/nouş4ıQr*   [      r- 



1982 sonesi S onun d <k Türle f ir ıralarının yurt dışın¬ 
dı 

daki taahhüt işleri toplamı 15 milyar f> ın üstüne çıkmış olup 
t ' • I » 

yurt dışında iş yapan firma sayısı rro’i feçssa, v'aşmıştır. 
j • i • * . ' W '.'il 
•! . ■ k 

' • , ■ 1 

.   Yakarıda yapılan açıklamalar göstermektedir ki Türk 

diteahhitlilc hikmetleri sektörü Cıuuhuriyetin iİ£nıdJLer^İ950 
yalları ar asline Etini bilgi edinme deneylerin±^arttırma şek- 
Lina doğerlcndirilmnş>^ 1950 li yıllar^t^sonraki dönemi elde 
adilen bilgi ve tecrübe birjkj^iiii organize olma ve ülkemiz¬ 
le faaliyet gösterenyabSncı mütealıhitlik firmalarının yerini 

alma, 1973 lUyıîlnrdan sonraki dönemi dı^şâ^a^ılma, şeklinde 
ieğerlgndinerûk ^TUrk ekonomisinin vaz geçilme s bir'ısı^mru ol- 
■Bgoştur.       ————1— i— —i-,   i 1  
•’ , \ i 

\! 
î : 

Artık Türk müteahhitlik firmaları gerek ülke içinde i 
i » . 

gerekse ülke dışında altla gelebilecek her türlü inşaat, her 

türlü endüstriyel te3is inşaatını yapabilecek, bu endüstriyel 
tesialArin teknolojik teçhizatlarının büyük bölümünü, imal 

edip tümünün montajını gerçekleştirebilecek, diğer bir ifada 
ile "anehtar teslimi” endüstri tesislerini,taahhüt'edebilecek 
bir sektör olmuştur. 1 
' ! : ; . İ . * 
i , j ; : 

Türk müteahhit firmaları yurt içi taahhütlerde edin¬ 

dikleri büyük tecrübe ile, Türk mühendis vo teknisyenleri ile, 

vasıflı kaabiliyetli ve çalışken Türk işçilerinin katkısı ile 

büyük bir potansiyel oluşturmuştur. Bu un but lar firmalarıma zan 
yurt dışında taahhüt ettikleri işleri gerçekleştirmek için 
edindikleri modern iş makinaları, teçhizat va ekipmanla bir¬ 
leştirilmesi ila dünyanın ileri ülkelerinin dev firmaları ilo 

ı • i * 



•• ^ IV’ 
boy ölçüşebilecek ve rekabet edecek; Bir sektör prtaya çıkmak- 

, -f • ı V' ■ .•. " ı 1 : ‘ • l: . ! ' 1 !' 1 -•■ > •' 
tadırl İşte bu sektörümüz, bir zamanlar yurt dışında kendisine 
* •: • ... J ı . •• 

pazar ararken, şimdi yabancı ülke firmaları, Türk firmalarının 
■ 1 ■ • J| • . > ; y . 

mevcut potansiyelini göz.bönüne alarak, Türk firmalarına ortak - I 
> v : ■ • ' ' : ’• i : - 'i ■, ■ •• , ■. i : w 
girişimde bulunma talebi yapmaktadırlar* Bu durum firmaları- . v.f 
mızın dış pazarlarda aranılan güvenirliliğe sahip olduklarını V I 

j - ' • * 
ortaya koyan mühim bir unsurdur. ij v.:ı 
' ! ! ; ri{- •• . 

. ■ . • ' • . . ■ •! • 1 ; 
ÜŞÜŞ Böyle bir gelişme göstermiş bulunan firmaları- ! 

mızın, bir bakımdan dünya firmaları ile rekabet edebilmek için 
i'-' . ' t.'*'' ' 

gerekli tecrübe, bilgi ve imkanlarını idame ettirebilmesi için 
önümüzdeki. yılları çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Zira 

firmalarımızın taahhüt işi aldıkları Orta Doğu ye Kuzey Afrika, 

.ülkelerine olan diğer yabancı ülke firmalarının akını, rekabeti 
çok güç şartlara ulaştırmıştır. , * I '• 1 

' ■; ■ : ; ' V) : .-V 
j : ! 

Türk firmaları diğer yabancı ülke f ir ıraları ile re- 
I . i' • 

kabet edebilmek için gerekli olan tecrübe ve bilgiye sahip - 
olmakla birlikte, bu yabancı firmalar ile daha olumlu ve te- 

sirli bir şekilde rekabet edebilmesi için karşı karşıya bulun¬ 
dukları mevcut sorunlarına acil çözümler getirilmesi gerekmek¬ 
tedir. . ’ V 'I 

' . • 1 f ' 
: ' . İl 

• ! * - 
i * • 

Unutmamak gerekir ki müteahhitlik firmaları ülkemizde 
' i---:;! 
doğmuş ye gelişmişlerdir. Bu gelişmenin sonucu plarak da yurtdışn 
; . . , ■> - ,1 ' ■; . 1 ' 
açılmışlardır. Ancak daima hatırlanması gereken husus şudur;. • : 



S 1 . • . İ ,(■■■ • ,• , • • 
İ ' “8- ; v • 
■ i . ! 1 .*• 
yurdışına açılmış bulman firmaların kökü yurt içindedir. 

v 

Dolayısıyla şu veya bu şekilde yurt içinde zedelenen - 
' 1 : ’ı . • ! V ! V‘ ■ 

müteahhitlik firmaları yurtdışı taahhütlerinde, de muvaffak ı V 
olamazlar; ülkesinde yapmış olduğu işlerden doiayı tahakkuk 
etmiş alacaklarını alamayan ve bu nedenle zor duruma düşen 

müteahhitlerin yurijlîışındaki' işlerinize aksayacağı beklen¬ 
melidir. Bu durumda Davlet herşeydetı önoe müteahhit alacak- .. 
larmın acilen ödenmesi konusunu ele almalıdır. . ^ 
__ . j - , | r "• ‘ 

Müteahhitlik firmalarımızın dış pazar Itırda daha fazla 

iş alabilmeleri için önce Türkiye içindeki inşaat sayısı geliş-' 
! • ’ t ) 

melidir. Butıu sağlamak için s j. ‘ 
-' . ■ J ; . 

j 1 j ' ' . : ■ 
• î * • 

a) Son senelerde1 görülen inşaat ihalelerindeki durgunluk 
! ‘ . 1 i 

giderilmelidıV. . ’ ;! '' 
: /' 

» | . ‘ İ 
’ i ' : 1' • ' 

b), Elan devam etmekte olan inşaatlar için tahsisat şifayet 
i,isliği ve nakit ödemelerdeki darboğazlar giderilmelidir. 

> ' - f , ' v \f--
'■ * İ . ! ’ , 

1 İ 1 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ülkelerinin yatırım prog- : 

İ i % ' 
ramları ve kalkınma planları incelendiği zaman görülmektedir 

• • •' ■> 1 

ki bu ülkelerin önümüzdeki 5 yıl için; planlarında öngörülen 
500 milyar % civarında yatırımları vardır. Petrol fiyatları¬ 
nın dünya piyasalarında yükselmesi sonucu çok büyük miktar- V 

f * , . ! * 
» .1 , • 

lara ulaşan-petrol gelirleri 1973 yılından sonraki yıllarda, 



petrol zengini Ülkeler tarafından daha ziyada altyapı vo konut 
inşaatına yöneltilmiştir. Gerek Ortadoğu ülkeleri gerekse Kuzey 
Afrika Petrol zengini ülkelerin ekonomik durumları incelendiğinde' 

görülen durum şudur. Bu ülkeler alt yapıların hemen hemen tamam¬ 

lamışlar ve. konut inşaatı politikalarını müsbet bir şekilde 
realize etmişlerdir. 

Öyle ise, bu ülkeler 1982 yılından sonraki yıllarda, 
yatırımlarını büyüle ölçüde endüstriyel tesislere yöneltecektir. 

Nitekim, bu ülkelerde, şimdiden enerji tesislepi, ağır sanayi 
kuruluşları, petrö-kioya tesisleri gibi ileri teknoloji isteyen, 
yatırımlara girişilmiştir. 

( 

1973 yılından bu güne kadar Tiirk müteahhit firmala¬ 

rının yurt dışında aldıkları taahhüt işlerinin türüne göz atıl¬ 

dığında görülmektedir! Jc;‘ firmalarımızın aldıkları taahhüt mik¬ 
tarının çok büyüle bir kısmı altyapı ve konut inşaatına yönelik- 

* 

tir.Bir önceki paragrafta yer alan gözlem göz önüne alınacak 

olursa, Türk firmalarının edindikleri dış pazarı idame etti¬ 
rebilmeleri hatta bu pazardan daha büyük bir pay alabilmeleri 

için kendilerini, pazar payı aldıkları ülkelerde vukuu muhte¬ 

mel gelişmelere göre organize etmeleri gerekecektir. Diğer 
bir ifade ile Türk firmaları, alt. yapı ve konut yapımından 
daha ileri teknoloji isteyen müteahitlik hizmeti yapımlarına 

geçmeye başlamalıdırlar. Eu başlangıç ne kadar erken olursa, 
firmalarımız, o ııisbetto ileri ‘teknoloji isteyen yatırımların 

anahtar teslimi ihalelerinde o kadar şanslı olabilir. Dolayı¬ 
sıyla firmalarımıs ciddî bir atılım içinde olmalı; ancak bu 



atılım yapılırkon Devlet ve özel sektör birbiri ila yardımlaşma 
i 

temelini ileri safhaya götürmelidir. Devletimizin müteahhit t ı 
! ! , ' 

firmalarımızı desteği altına alması halinde önümüzdeki 10-15 
'! T \ - i 

yıllık dönemde, firmalarımız adı geçen pazarlardan yılda crtfi- 
i ! . ! i . ; 
lama 10 milyar p lık bir pay alabilmesi mümkün görülmektedir. . 

: , • ! ' 11 
Böyle bir pay hecı inşaat nüteohhitlik firmalarımızın dış iki- j 
zarlarda tecrübesini arttıracak! -ir, hem firmalarımızın geliş- : 
* *; * 

mesinfc, büyümesine imkan tanıyacak"yc hem do Ülkemiz ekonomi- 
İ , 

sine büyük katkılar sağlayacaktır. Bu katkının en başta goleni, 
* i | 

müteahhit firmalarımızın dış ülkelerde giriştiği taahhüt hiz- 
i ■ ■ i • 

metlerinin ifasında ülkemiz inşaat malzemesi sanayi ^ ürünle¬ 
rine bugüne kadar yarattığı ve yaratacağı pazar olacaktır. Bi- 

* i • 
ğer önemli bir katkı da işsizler ordumuz için yaratılacak iş 
imkanı olacaktır. Bu konular sonraki bölümlerde daha açık ola- 

. . .1 ' . 
rak incelenecektir. 
t • -! • i’ 
i ■ ' ' . , i : 
\ ı ■' ■ 

Türk müteahhit firmalarımızın Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika ülkelerinde büyük ölçüde girişebileceği başlıca konular 
* * ı * 

şöyle sıralanabilir s ! ı 
ı: | ( 

! , . j 
i) Altyapı ve kcnut inşaatları, 
ii) İleri teknoloji isteyen hafif ve ağır sanayi te 

»- .T#"'' " ■ ■■#»•*«£’*' 

sisleri ile petro-kiraya tesisleri vo kuvvet 

santrallerinin inşaat, kısmen imalat ve tUm'mon 
’ /. * 

taj işlemleri, , 
■ ‘ ; ,! ! ■ ; 

iii) Mevcut endüstriyel tesislerle, yeni kurulması • 
planlonen tesislerin işletme ve bakım, 

• i . j ! •' 
' ı l# • • ; * 

: . iv) Mühendislik va müşavirlik hizmetlerinin temini. 



’ ! Bu konularda ününüzdeki yıllarda' Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerinde ortalama olarak yıllık 100 milyar $ tuta- 
< ' ! ' : i , 

rında toplam iş kapasitesi olabileceği^ anılan ülkelerin kal- 
» i .1 

kınma plan ve programlarının incelenmesinden ortaya çıkmakta¬ 
dır. Bu kapasitenin $ 10 ımm Türk müteahhit firmalarınca 

i 
alınabileceği mülkün görülmektedir'* Bu tahmin iyimser bir 
yaklaşım sonucu olmayıp firmalarımız, aslında, belirlenen kapa¬ 
sitenin daha fazlasına bile sahip çıkabilir* Ancak bunun ger¬ 

çekleşmesi için yukarıda da belirtildiği üzere Devletin des¬ 
teği şart görülmektedir* Her ne kadar "devlet desteği" konusu 
•I t • ' j * * 

sonraki paragraflarda daha genel bir şekilde izah edilecek 

ise de, burada konunun biraz daha açılmasında fayda vardır*' 
. ■ . . ! j - ;• ' 
: . i i. -i i “ ‘ • !'• 

I . j . Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar özellikle 
I ■ ' 

Körfez ülkelerinde, Irak vo bazı Kuzey Afrika ülkelerinde 

taahhüt almışlardır* Firmalarımızın taahhüt işi almayı plan¬ 
ladığı, bazı Kuzey Afrika ülkeleri,taahhüt işine girecek ya- 
i * } 

bancı Jilbe müteahhit firmalarının devletleri tarafından te¬ 

minat r âltma alınmaları hususunu birinci şart olarak ileri 
sürmektedirler. İşte bu durumda, Türk firmalarının yeni pa¬ 
zarlara girobilmeoi için Devletimiz Türk müteahhit firmala¬ 

rını himayesine almak, bu pazarlarda taahhüt işi almanın ve 
alınan işlerin çeşitli zorluklar çekerek realise edildiği hu- . • 

susu göz online alınarak, firmalarımıza teşvik edici yeni "ted¬ 
birler alınması gerekmektedir. Bu teolb/Vlorin neler olabile- 
I v - * " v 
coği üzerinde ileriki paragraflarda durulacaktır. 



lel. TÜHK MÜHENDİSLİK FİRMALARININ IURÜliU 
♦ i ' • * • ! : > ’ ı 

Yukarıdaki paragrafta Eürlı müteiihhit ffirmala-r • 1 .. i'll -. ! . ft . 

mm goliçini^ ine elenmiş ve özellikle o on 30 p.l^l^ifidâ^fir- 
raalarımısm yurt^dışında nedenli başarılı eonujşlOr Eİdıkları 
belirtilmiştir. 

I 

Bu paragrafta isa TUrk'-cüh endi elik firmaları¬ 

mızın faaliyatle^rttaarindo bir nebze durnsa^ şer ekmektedir, 
ZLra gmeld<f^Ihendiali.k ve müşavirlik hizmetlerinin'^ Ili^teablIİI;- 
-lk£^6isaetlerin4©a—soyuvlsîiK&Kaeı—gereğine-43âsmyer^&. — 

, ■■; i.r ■ ! ' ■ 
Yurt içinda büyük eserler vücuda getirmiş•olan 

r . • ‘ • . i ! 
müteahhitlerimizin yurt dışında gittikçe ortan bir hızla iş- 
• . ■ , 
lörini genişletmeleri va başarıp ulaşmaları iürk mühendis ve 

* * " . 1 • ‘ • • » 
teknisyenlerinin katkıları ile oluşmuştur. Hüteahhitlik 
i •    ' i * . 

hizmetleri alanında gösterilen bu başarıya karşılık, yurt . 
içihdp büyük projeler gerçekleştirmiş, bilgi vo tecrübe biri- . 
* 1 i 

kimi hiç dt, küçümsonaiyecek derecede olan Türk mühendislik fir- 
malarının yurt dışındaki faaliyetleri sen derece- Sbruitlı kal¬ 
mıştır. lühendislik firmalarının yurt dışındaki faaliyetleri 

daha ziyade müteahhit firmalara,iş alırken ihtiyaç duydukları 
teknik hizmetleri vermekten ve iş alındıktan sonra gereken 

proje hizmetlerini karşılamakken öteye gidememiştir. Bu fir¬ 
maların yurt dışındaki idare va kurulu şiar dan doğrudan doğruyu, 

aldıkları (vo gerçekleştirdikleri proje ve müşavirlik işleri 
eayısı yok denecek kadar azdır. 
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Türk mühendislik firmalarının yııkarıda belir- 
• * • | - | 

tilen durumuna karşılık hemen hemen bütün batı ülkelorinin ; 
i r . ■ < 
mühendislik firmaları uzun yıllardan beri kendi ülkeleri dı¬ 

şında faaliyet göstermiş ve bu arada lürk müteahhitlik finşa¬ 
larının hali hasır çalışma bölgelerini teşkil eden Ortadoğu 

« . 1 11 1 

ve Kusay Afrika ülke lor.inin proje, müşavirlik ve teknoloji 

T fi f’î y^ç lf* n n‘ n tümüne yakınını karşılamışlardır*. Bu faali¬ 
yetlerin sonucu başlangıçta oldukça yüksek olup, rekabetin 
• ; 1 • • ‘ i ’ • 
artması ve iş sahiplerinin bilinçlenmesiyle daha normal dü- 

j ; . i 
soylero inen, fakat yine de çok tatminkar olan ücretlerle 
• 1 " j • f j * •. 
kendi firmalarına ve memleketlerine kazanç sağlamışlar; ge¬ 
lişme olanakları bulmuşlar $ fakat, bunlardan daha önemlisi 

I . - . * 

kendi memleket lor inin firma ve ürünlerine büyük pazarlar aç- ; 
Dışlardır* ‘ ; 

> • i İ * * . 

’ A A * ' # * Dış proje ve müşavirlik firmaları, direkt 1 
I 

faaliyet ve kazanç yanında, üllcelerinin çeşitli imalat firma- 
larıra iş alma ve/\ ■"/ bu firmaların ürünlerini kullanma fır-' 

* . ’ ■ i ' * * 
satı yaratmaktadır. Dış proje vo müşavirlik firmaları yapım- 

* 

cı veya üretici firmalarına bilgi vermolctoj tertipledikleri , 
şartnamelerle, kendilerine'seçim için orzedilen alternatif 
ürürü or araaında kendi tao^Lİaketlerlno ait ol«nlo.rı H»oTOgktoJ 
en asin dan müteahhit-müşavir arasındaki iyi münasebetlerin ' 

j ‘ t 

tesisi ve devam ettirilmesi yönünden memleketlerinin firma-1 

larına çeşitli olanaklar temin etmektedirler*. 
• • "i- \ / • 

Bu olanaklardan hasıl olan kazanç direkt proje 

kazançlarıyla kıyaslanamayacak mertebelere ulaşmaktadır* 

. .   

•üteMU**»* n KWphMm Şb, 



-ıh- i . ' ■ 
* "1 ' / 

Bütün, bu açıklamalar şu gerçeği ortaya koymak- 

tadır : Yurt dışı proje ve müşavirlik hizmetleri uirelct yo 

komple mühendislik ve müşavirlik hizmetleri temini şeklinde 
! 

geliştirilmeli ve mühendislik vo müşavirlik hizmetleri, mü¬ 
teahhitlik hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak ka- 

{ ' ” 
bul edilmeli ve bu iki hizmetin:birbirini tamamlayacak şekilde ■ 

ı ı . * i . 

intibakı yapılmalıdır* 

' i- i • _. i if 
Yurt dışında proje ve mühendislik faaliyetlerinin 

ı ■ . : ■ . 1 - i. **M • 

gelişmemiş olmasının sebebleri şöyle özetlenebilip : 
! 11 Tt 

, i 

Türk mühendislik firmalarının sayısı çok olmakla 

beraber çoğunluğu 3-5 eleman çalıştıran firmalardır* Komple 
. . . . ' I i ' . . ■ : 

mühendislik ve müşavirlik hizmetleri verecek şekilde çeşitli 
* ' , '.1 , • 

disiplinlerden çok sayıda elemana ve gerekli teçhizata sahip 
f ' 

firmalar geliştirilememiştir. i ; 
i - ' S ' ' • : 

' v ■' 1 ci-g 
- durumun yobgbi Memleketimizde proje ve müşavirlik > 

firmalarının gelişmesine yeterince önem verilmemiş olup bu '• ; 
firmaların gelişmesi için usun vadeli bir program ve politika 1 

* t r-uzun İzgmcm ) 
takip cdilmeyerelc^projeleri devlet mi yapsın^yoksa proje .. 

If İ ~ * • < 
büroları mı yapsa.» mûMh&aıvsms*&s^sı 3.pılrûiştır’. f|8 Lki <^tyr/ 
görüş nedeniyle takip edilen politika neticesinde proje firma¬ 

larının gelişmesini sağlayacak olan devletçe>proje işi: arzında 
kesiklikler olmuş; saman zaman gelişen proje firmaları yeni 

/ 

.taahhüt almalarındaki tıkanıklıklar nedeniyle kadrolarınırsabit 

tutamamışlar; tecrübe sahibi teknik elemanları diğer sahalara' g 
. • * 

geçmişler; bazı proje büroları ise işsizlik nedeniyle dağılmış¬ 
lardır. ‘ ‘ ! ' ' • 



  

. rGününüzde mühendislik ve müşavirlik hizmetleri 
.1 ; / ? t ;v-■ i ■ • * . . £ 

genellikle etüd ve fizibilite aşamasından. başlayarak her türde ’ •' 
i '} A ■' i 1 -• • / ' i 1 • _ ' : .‘ : i : • 
proje, metraj, idari ve teknik şartnameler, uygulama esnasında 
müşavirlik ve kontrol hizmetlerini kapsayacak paketler halinde .i) ’i 
! >• • ; ' ; i ■1 ' ' ‘ ı ' • L ;> 
istenntlctedirler.' Böyle bir sistem geniş ölçüde maddî 
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* ■ ■ v ■ 

* .İ * 

• i » 

' î, ' 

\ . 
İ » 

4 

bağlıdır. v 1 

f * 

I • \ ' 

Yurt dışında proje ve mühendislik faaliyetlerinin •: 

geliştirilmesi için gereken hususlar şunlardır s 

ı iıiiı ' ■ '■ I il ::İ?lf 
i - Bilindiği üzere, proje ve müşavirlik konusunda teknik ’\ 

( ■ i ; - : • .••i . : ■ ; 
bakamdan güçlü Türk firmaları mevcut olmasına rağmen, bunların1 = "i 

. i : ‘ • • • ' 1 :'î 
büyük bir kısmı mali takımdan bu proje ve müşavirlik hizraet- 

': • ı, ' i i ; • . , . • ' '! ; 
■ lerinin ön masraflarını (seyahat,1 teminat temini ve masrafları - 

' ■ ; v i i K \'İ 
ile mukavele masrafları vs.) karşılayamayacak durumdadırlar. ’ ;! i i: I 

1 i '■ 
Türk proje ve müşavirlik firmalarının bir‘ • j 

araya gelerek grup yapmaları veya Türk Müteahhitlerinin proje '' : ( 
— / » 

ve müşştvirlik firmalarını desteklemeleri düşünülebilirse de,-. • i 
1 | ! i 

partikte maalesef bir netice alınamamaktadır. Bu husustaki ! 

öneriler şunlar olabilir; 
! ' > 

- Devlet Kuruluşlarının veya Bankaların, ya doğrudan 
doğruya-veya ortak oldukları proje ve müşavirlik firmaları 

eliyle, bu hizmetleri alıp diğer Türk Müşavirlik ve proje 
firmalarına yaptırılması, . I i it; 

i 

:v! i m 

j - Türk proje ve müşavirlik firmalarının teknik ve malî 
i.: ' . i ' 1 ' ' tt- i -m— — -t ‘.s 
kasnaklarını birleştirerek proje ve müşavirlik işlerine gruplar -.1 

■ * i * İ n . ' ’ - ■ 
teşkil ederek iştiraklerinin sağlanması, 



t 
h. -a 
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f , 

r ■ . r: :: ^ ■V'.- İ$3 
•• V 
«İM Vv» *ı onk A^n 4 n İ ''T Türk Proje vq Müşavirlik Firmalarının bu sahada iş j 

— — —— —  — — - ■ - -. —.:       ■■■■ ■ ■■      ■■■■— —  ı —r v. ıi 
x •• I ; V ! .-;v 

I;-i*■ ■ ■' ' ; . . 1 •' ı " 
i Kuruluşların iştirakleriyle bir fonnn teşkil edilmesi V:fcr 

•İ 
- *■'- , v'-'b t - "' v-- -• f- :l ‘~ı'* (S 

- • Türk'Bankaları 

1 - . i-jfer-- ■'/h‘'r V;; -> 
lı :«I i - - ıı kmm 

yla birlikte proje ve müşavirlik f'klv'r 

dîîiv 

0 ■ . ■ • : ■ U ü - ■-j 
firmalarının ^Türk Bankal arının mali desteğinde ortak olarak ,-f 
1 • ‘ > 1 . , - * | . | • • | ' ' ■■ • '-Yi 
iş almaları, Türk Eankalarıııca proje firmalarına teminatr.;mektubu 

! t 
Türk Proje ve müşavirlik firmalarının yurt dışında iş/3 

■ - -' * * j"'? H i-.1i 
almalarının getireceği faydanın, yapılan destek maeraflar yanın--
! ’ " ’ i '' J » !• - , \ -'■■■■•• ■ , 1 •' •* 1 . ■[ ı.V^' v • | î»*.v f 
daki büyüklüğü izahtan varestedir. . . ' -v . , is -> 
i ' l - ' ' • ■ i; ' ■ !l r,; . ?! vf!*-.-: - : n;:< u-' „ . • I - i . 1 ‘ . . . / } r • •«•»•!! ■ .. -• , . ■ . : : . Mî ■ i :km■ ■ 

Bu fayda,.projelerin önceden bilinmesi, Türk Malzeme’ 
ve Standartlarının kullanılması, ;Türk Müteahhitlerin ön seçimde ■ ■ ■ t ' i ' 1 ■ i" r, . «'î Tl, & f... hi-.•: 
şanolarının artması, Türk Müteahhitlerine ait teknolojinin ve / -X-. • 

. ■ ‘ ! ' •- • -fr • : . i1, ,r, i:.;' Vt 
alışılaiı, ekipmanın secimi vs. gibi özetlenebilir. :> ’ *«X i k i j:, 

   . - 11 - / <• *ı i ) . 1 . ı’U ; 1 ■ ■ - - 'ıh . ■ ■ r : ‘ * ■■ ■ i):•;*• i f\ : j > jlMİÂ!İI 
— Dış ülkelerdeki temsilciliklerimizin bu ülkelerde il 

ı ' ’    ... —-—■—,■ —h——; ri'ij 
mevcut imkanlar ve çıkan işler hakkında zamanında bilgi vermesi, { 

- • ■ “ ” ‘ ’ • : ! 1 ’ ' |. - X t 
bu bilgilerin bir merkeze ve oradan firmlara gerekli teşebbüs 
■ ‘ • r—T ; T “1 • ' ~ j ■ ! " ■ ” , • • ~ :!■ , ’<■ 
ve işlemlerin yapabilmelerini sağlayacak sürede ulaştırılmasını i 
temin eden bir sistemin kurulması gerekmektedir, Bu konuda akla ^ 

- _ ;   ! : s 
en uygun gelen husus bir bülten neşri olabilir. i? 

ı i A t fi t 



- Dış tema3 İmkânları sağlanmalıdır* ’ ' i 
‘ , ./ * I . ■ " 
. ! , ' • 1 . ■ ; i . . ! 

Mühendislik ve müşavirlik, firmalarının yurt dışı : . 
L ı I 

faaliyetlerinden elde edilecek direkt gelirlerin genel ekonomiye 
— — | - t - 

katkı oranlarının başlangıçta önemsiz olacağı, ancak gelişmeyle 
! İ.l- ' ' ' .’.i ' : 

artabileceği düşüncesinden hareket ■ edilerek, bu gelirlerin ;■ 
••t . ■ . ’ , ı 1" ’ ! 1 : '• ■' ’ ;'" • * 
başlangıçta belli bir ytzifoinin teçhizat ve malzeme t,emininde = j-.- jı 
kullanılmasına ifakaYı: verilmelidir. ! 

i- rfy 

\ i 

s - ’ i. ' ' ' = • ,\ 
! - İSihendislik ve müşavirlik hizmetleri açısından 
dünyadaki tatbikat şöyle olmuştur; Yabancı ülkelere giden ilk 

firmalar mühendislik ve müşavirlik firmaları olmuştur ve bu 
!• ! • : 

firmalar ülkelerinin müteahhit ve sanayicilerine.pazarlar aç- 
• ' ’ • ; j ; ; , i . 

mı şiardır. Türkiye’de ise durum tersine olmuştur,. 
ı ! i ; . i.. 

' ' f • ı 

; ‘ ' .> ' i 
Bazı ülkeler ile ytıpılackk ikili anlaşmalarla basit 

bası mühendislik hizmetlerinin yardım ve hibe şeklinde ele 
i ... ’ i. • . (i 
alınması mümlcün olabilir, i. ' 
 <  . ; 
* . 

ı . • 

i 

ICamu ve özol sektöre yardımcı olabilecek ve hizmet ■ 

götürebilecek olan bağımsız bir Devlet Proje ve Teknoloji 
Arşivi kurularak teknik vo teknolojik mahiyetteki bilgi ve 

belgelerin kısa bir sürede kolayca ve ekonomik olarak talep 
eden kuruluşlara aktarılması sağlanmalıdır. 
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Bger-yukarida bslirtilsn hususlar gerçekleşti 
rilirse TUrk mühendislik- ye jsüşavirlik firmalarar;dfTyurtdışmde 
hizmet veren kuruluşlorımi3 İmîinQ~ gelebilir. ve ı&lteohhitlik 
firmalarımıza daha f asla-iş-teminine iniksn sağlayabilin 

1.2- TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ'NÜN 
A I 

POTANSİYELİ ; • ; i I i 
- • - . ' " 

 Türk- müteahhitlik h i zmetleri sektörü1 nüa-potan- 

3İyeli üzerînda-ayrı Lir paragrafa açmanın nedeni açıktır t 
!3u potansiyel açıkça belirt ilmelidir ki, yurt dışında iş ya~ 
;ıon cditeahhitlerin sorunlarının çözülmesi'için gerekli olan 

, tedbirlerin önemi -açıklık-kazansın. 

Bugün TUrk müteahhitlik sektörü sahip olduğu 
• * . ; \ 

güç, vasıflı iş 3 gücü, organizasyon!yeteneği ve yetişmiş yö- 
I . ' , i ' I I 

netim kadroları ;le, Dünya standartlarında diğer ülkelerin 

müteahhitleri ile teknik açıdan rokabot edebilecek seviyeye 
.. ■ , ' i • . i 

gelmiştir. .i ■ - ' . 

i) ülkemis,vasıflı ve vasıfsız işgücü ile teknik 
i ' ’ » * ı ' 

eleman açısından çok geniş imkanlara sahiptir, ülkemizde yapı¬ 
lan büyüle çaplı kalkınma yatırımlarında tecrübe kazanan Türk 

müteahhitlik firmaları ve bu firmaların istihdam ettiği mühen- 
. ! 

dis, diğer teknik eleman ve vasıflı işçiler, yurt dışı mllteahhit- 
lik sektörünün en büyük gücü durumundadır» Üstelik AvrupalI ve 
Amerikalı meslektaşlarına kıyasla çok daha düşük ücretlerle 

çalışan TUrk mühendisleri, teknisyenleri ve vasıflı işçileri 
yurt dışında çalışan müteahhitlerimizin A-gsragaİJb- ve Amyrikalfr 
'ilüujuûılılbloi'ü Lai'in rekabet gücünü büyük ölçüde jart ırmaktadır. 

1 



I 

İi) Bugün yurtdıçında çalışmakta olan Türk 

müteahhitleri zengin ve modern makin ş - eki pman parkına Ba~ 
ı . * 

ıhiptir. Bu makine-ekipman parkının,devam eden işler bittikçe 
yeni İşlere yöneltilmesi, Türk müteahhitlerinin rekabet gücü¬ 
nü daha da arttıracaktır. Ayrıca Türk müteahhitleri, Orta 

Doğu ve Afrika ülkelerindeki çetin rekabet şartlarına uyum 
sağlayabilmek ve taahhütlerini zamanında bitirebilmek için, 
tünel kalıp, kayar kalıp, prefabrikasyon, va. gibi ileri 
inşaat tekniklerine yönelmişler vs bu konularda da yeterli 
tecrüboyi kazanmışlardır. • 

r 

» ♦ 

iii) Henüz yeterli düzeyde olmamakla beraber, 
alınca çeşitli tedbirlerle Türk müteahhitlerinin malî imkan- 

ı 

ları da arttırılmıştır. Bir kaç yıl öncesine kadar yurt dı¬ 

şında bir ihaleye katılabilmek için banka teminat mektubu 
temin edemeyen veya temin ettiği teminat mektubunu işveren 
idareye kabul ettiremeyen bir çok. Türk, müteahhidi bugün ar¬ 

tık bu engeli daha kolay aşabilmektedir.Yine son samanlarda 
alınan* fteolb/rlerle Türk müteahhit lor inin döviz cinsinden fi¬ 
nansman ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine imleri, sağlanmıştır 

t 

iv) Türk müteahhitliği bir çok sektör faali¬ 
yetinin yürütülmesi- için gerekli teknik kapasite, teknoloji ve 
irVıkc\a;lara bir çolc yabancı organizasyonlar kadar sahiptir. 
- * 

v) Türkiye'nin coğrafî durumu ve din-kültür 
birlik ve benzerliklerinin bazı ülkelerde yarattığı kolaylık¬ 

lar vardır." Diğer bir deyişle ülkemizin sahip olduğu faktör¬ 
ler, ülkemize müteahhitlik hizmetleri açısından bir potansi¬ 

yel yaratmaktadır. 



Libya 

Suudi Arabistan 

Irak 

Ürdün 

3.Arap Şairlikleri 

Kuveyt 

Senegal 

Cezayir 

Toplam 

Not 

Yurt Haşanda Faaliyet Gösteren Firmaların 
Aldığı İçlerin Toplam İhale Bedelleri 

Yıllar (Milyar $)  

1970 !979 1950 
ı 

T. 182 1.432 v 2.346 
0.192 0.307 0.634 

0.203 0.303 0.430 
0.011 

0.047 0.047 0.035 
0.005 0.005 0.011 

1.629 2.099 3.517 

1931 1932 (30 Tenrûz İtibariyi* 

7.100 8.122 

1.130 2.936 

0.723 0.914 
0.043 0.043 

0.039 0.039 

0.012 0.012 

^ 0.020 

. 0.037 

9.052 12.173 

\ 

: Mısın,Nijerya, Batı Almanya^ Avusturya, Zambiya, 
Trinid&t, Mondras, Guatemala, Uganda, Fas ve 
Fransa'da küçük çapta montaj ve proje hizmetleri 
yapılmakta olup, bu işlek götürü usulde yapıldığından 
bedellerinin tesbiti mümkün olamamıştır. 



Yurt Dışında Faaliyet Gösteren rimaların 
Octirdidi Ddvis Küttan (Kilron &) 

Libya 

Suudi Arabistan 

T 
. İA UUİİ, 

Urdun 

E «Arap üeirlüılc 

Iiuveyt 

To~lan 

1373 1373 1930 1331 1332 

32,30 
V 

54.30 62.57 > 125.50 31.80 

17*56 16.35 12.60 19.33 13.72 

5*41 5.33 13.16 12.24 20.99 

-

f 
j ' 0.03 1.52 0.30 

C. 15 1.23 1.63 .2.34 -

0.01 2.24 0.37 0.04 0.06 

55.26 30.05 90.66 160.97 66.37 

HÖT: 1332 rakanları '72 firmanın' 

faaliyet raporlarından tesbit edilmiştir* 



• ' (\) 
yurt 
Fim: 

Dışında Faaliyet Gösteren 
ıların Yıllar îtibarivle S; 

v> 

iyileri   | 

• 

r 
I 

1373 *' 
* 

1373 1330 

1 

1331 

Libya 13 13 34 63 

• Suudi Arabistan 4 5 13 19 
Ira!: < I 7 13 
Ürdün -

I 
2 n 

J 

3.Arap Şairlikleri ı 1 2 2 

Kuveyt 
\ 

1 1 3 5 

Kısır - — . 1 1 

Senegal 

Diğer Ülkelerde “ 7 

- - - -

— 2 " • 

Toplan 22 30 62 113 

30.7.1332 

1332 

86 

51 

23 

5 

2 

5 

1 

1 

3 

132 (x) 

i 
N 
N 
I 

(x) Birden fasla ülkede faaliyet gösteren 
firna sayısı 12 olup yurt dışında faaliyet 
gösteren 170 fdraanıs bulunmaktadır. 



Yurt Dışında Faaliyet Gösteren Firmalara Verilen 
Avans ve Hat i Teminat LTelrtuuları Tutarları (Milyon #) 

,Ş,. . . v • • 

f 

1 
1978 1979*** 1930 1931 1932 

1 

Libya 142.90 211.90 443.90 1.051.59 1.134.14 

Suudi. 'Arabia tan 20.54 53.65 112.37 181.31 456.95 

Irak 23.00 24.72 71.43 160.52 139.92 
Ürdün - - . 1.09 8.72 8.72 

B.Arap Esirlikleri 13.43 3.86 14.51 14.51 16.42 

Kuveyt 2.C0 2.00 
f 

2.00 2.90 .. 2.90 
Senegal -

i 

- — 5.90 

Cezayir — - 5.40 

Toplam 206.92 307.16 650.35 aİ. 1.420.05 1.880.35 
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1-3 TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 

Yurtdışmda inşaat ve mühendislik hizmetleri yapaoak 
olan Türk firmalarının faaliyetlerinin desteklenmesi ve ge¬ 
liştirilmesi 0/811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (16.5.1980 
tarih ve 16990 sayılı Resmi Gazete) ve buna bağlı olarak çı¬ 
karılan tebliğler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu karara göre 
kurulmuş olan "Bakanlıklar A^ası Destekleme ve çeliştirme Kuru¬ 
lu"; Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı başkanlığmda;Maliye 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı., Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı temsilcilerinden teşkil olunmuş olup gereklı'görü- 
len hallerde ilgili ^kanlık ve kuruluşlardan bu kurula temsil¬ 
ci çağrılmaktadır. i 

Söj^Tonusu karar çerçevesinde; yapı teBis ve onarım işle¬ 
ri ile ilgili, firmalara 3.9.1980 tarih veso/l sayılı tebliğe 
istinaden Bayındırlık Bakanlığınca, . sınai ve teknolojik tesis&t, 
İmalât-teçhizat, onarım ve bunlarla ilgili mühendislik proje ve 
müşavirlik hizmetleri firmalarına ise 23.9.1982 tarih ve 17821 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan sirküler çerçevesinde Sanayi ve' 
Teknoloji Bakanlığı tarafından "Teknik Yeterlilik Belgesi" veril¬ 
mektedir; * Ağustos 1982 tarihi itibari ile Bayındırlık Bakanlığın¬ 
dan 555 adet Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 82 adet "Teknik 
Yeterlik Belgesi" verilmiş olup bu belgeyi almış olan müteahhitlik 
hizmetleri yapacak olan firmalara Maliye Bakanlığınca ilgili banka 
ve kuruluşlarca nakdi ve aynî sermaye ihracı; döviz üzerinden te¬ 
minat ve kredi verilmesi, yurj/dışında şube ve büro açabilmeleri 
malzeme ve teçhizat ihracı, yurtdışmdan malzeme teçhizat ve ma- 
kina sağlanması; personel ve işçilerin seyahatlerinde öncelik 
tanınması, vergi, resim ve harç.istisnaları, döviz tahsis kolay¬ 
lıkları gibi destekleyici ve teşvik edici tedbirler uygulanmakta¬ 
dır. 



2. YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİMİN ÜLKE 
• ' EKONOMİSİNE KATKISI 

i-’..! • f ' . . ' • :! 1 !;' ' 
I ii ' ' 

BîrîHcT-psra-granB Türk müteahhitlik hizmetlerinin 
gelişmesi ve firmalarımızın yurt dışında elde .ettikleri ba-, ’ 
şanlar incelenirken, bu firmaların faaliyetleri Bcaıucu lilke 

ekonomisini büyük katkılar sağladığı beliriilmiştiı*. Bu kat- 
ı ■. ış¬ 

kıları yedi bölüm halinde incelemek yerinde olacaktı?. 
r'ftid ' &AŞ- £YS.• 

t. * •' • 1 ' v 
Deha önoo bolirtil-di-ği üaoro Yurt dışında müteahhit¬ 

lik hizmeti yapan Türk firmalarının.aldıkları taahhüt miktarı 

Temmuz.1982 tarihi itibariyle 12 milyar fî düzeyindedir. Çok 
değişik ve sert rekabet koşulları dolayısıyla bu kapasitenin 

°fo 30 unun gerçekleştirileceği ve belirtilen işinjde 45 inin 
o yıl yurdumuza döviz olarak gireceğini varsayarak, 1982 yı- 
i ! ' 

lında kullanılan kapasiteden yurda çeşitli yoldan 1,6 milyar 

$ döviz sağlanabileceği ileri sürülebilir. 1 

Yurt dışında çalışan Türk Müteahhitlerinin Ocak 1982 

tarihine kader yüklendikleri toplara iş tutarının 10,0 Milyar 
i . -

Dolara ulaştığı bilinmektedir. 1981 yılı başlarında bu rakam 
3 Milyar Dolar idi. Buna göre iyimser bir tahminle yüklenileni.Un 
iş tutarının her yıl $ 50 oranında genişleyeceği öngörülebilir. Hikhu 

t 

1982 yılı başında 10 Milyar *Dolar olan rakam: n iyimser bir 
« 

tahminle 1982 yılı sonunda 15 Milyar Dolarca hamağa, tghmtn «âür- 
I N ! 

ulaş'Mışiir, Taahhüt edilen işlerin 3 veya 4 s ön e süreceği düşünülür- 
\ . 

se her yıl sonundaki toplam iş tutarının 35 kadar işin teslim 

c;4 eclileceği tahmin edilebilir. 
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Bit en işlerden gelecek ortalama asgari döviz tutarı 
, * - • t • • \ ■ 

da $45 olacaktır. $45 in dökümü şeyledir: • ; j ’ 

• • 1 

Genel Dağılım 
Oranı ($) 

• ' * 

Türkiye’ye Türkiye îye dönecek 
Gelebilecek miktarın Genel'Top- 
Kısım ($) lama Oranı ($) 

İŞÇİLİK 30 o OD 24,0 
AMORTİSMAN 7 CO O 5,6 

'MALZEME • ’• 30 • . 6,0 
GELGEL GİDERLER 13 ' 20 3,6 
TEMİNAT GİDERİ 5 , 

t 
■50 2,5 ! | 

■ MÜTEAHHİT KARTI 10 36 ‘ 3,6 
100 j r ■ . ; 45,3 \ 

1 

. \ ! 

YURT DIŞI TAAHHÜT İŞLERİNDE DÖVİZ PROJEKSİYONLARI 
. , 

1932 Başında Yeni Alınan Yılsonu Toplam 
Toplam İş Bitirilen İş İş İş Tutarı 
İş Tutarı (Mi-ILyar ^) (Milyar #) (Milyar #) 
(Milyar £) (2)=0.35(1) (3)=r0.50(l) (4)=(l)+(3)..(2) 
(D , , 

1 ; 

Döviz Girişi 
(Milyar 0) 
(5)^0.45(2) 

10,0 3,5 5,0 11,5 . 1,6 
11,5 ' 4,0 5,7 ; ıs,s • CO H 

13,2 4,6 6,6 '■ !5,2 ' ! 2,0 

( 15,2 5,3 7,6 17,5 . 2,4 ' 
17,5 6,1 8,7' 20,1 2,7 

Türkiye-niçin-d3u-denli-önemli bir gelir ve döviz kaynağı-—' - 
Lan yurt dışı taahhüt bızme11erinin ülke ekonomisine sağladığı katkılar- 
r-başfiıcalar i—şöyle—özat lenebi 1 ir t     ——1 

,2.1. ÖDEMELER DENGESİNE KATKI 

• Yurt dışında iş yapan Türk müteahhitlik firmaları ödemeler- 

ngesine önemli, katkılarda bulunmaktadır. Ancak bu katkılar dengesi 
saplarına tam olarak yansıtılmaktadır. Diğer görünmeyeli kalemler 

erişinde gözüken bu döviz girişiminin dışında ihracat, işçi dövizleri 
, ’ • ! > ı ı 

kısa vadeli sermaye hareketleri de yurt dışı taahhüt hizmetlerindin 



eağlanan döviz Gelirlerinin önemli bir kısmını kapsamaktadır. 
Bu belirtilen katkılarmtümüyle net bir katkı olup, herhangi 

bir döviz harcaması gerekmeksizin yaratıldığını da belirtmek 

gerekir. . v ! • 
■ i ■ ’ 

V • i 

i) İşçi Dövizi 
i ' ' . 

» 

I 

i Yurt dışı taahhüt hizmetlerinin Orta Doğu 
> . 

bölgesinde yeni ernsk ihraç alanı yaratması ile birlikte işçi 
dövizleri, ödemeler dengesi ve genelde Türk Ekonomisi açısın¬ 

dan önemli bir döviz kaynağı olma özelliğini korumaktadır. 

’ ; •. Orta Doğu bölgesinden ve Kuzey . Afrika Ül¬ 
kelerinden yollanan'işçi başına dövizin Batı Avrupa ülkelerin 

» 

den gelenlere göre daha hızlı akması ve işçi dövizlerinin ül¬ 

kelere göre dağılımında sözkcnusu bölgenin payının giderek 

artması yönüyle de örtajioğu vo Körfez ülkelerinde faaliyet 
gösteren firmaların yaratacağı işçi dövizleri olenakları ldi- 

! ’ ^ <• 
çüm3enmiyecele boyutlardadır. 

Türk müteahit firmalarının taahhüt oldjk- 

ları Orta Doğu bölgesinde ve Kuzey Afrika ülkelerinde çalışan 
işçilerin aileleri ile birlikte bulunmamaları özellikle Orta 

Doğu ülkelerinde tU^al olmayan transfer örgütlerinin bulun¬ 
maması, bu bölgelerde sosyal hayalın sınırlı oluşu, işçilerin 
yurda dönüşlerinde elektronik eşyayı çalıştıkları ülkelerden 
çıkaramaması (özellikle Libya'da)işçilerimisin yatacak yerle¬ 
rinin ne ^yiyeceklerinin çalıştıkları firmalarca sağlanması 
gibi hususlar, bu bölgelerde çalışan işçilerin kazançlarının 

hemen hemen tamamının Türkiye'ye gelmesini sağlamaktadır. 
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• ! ^, i ; 

1979 yılı, değerlendirmelerine göre, işçi başına yaklaşık 
" “ « •• • 1 • ' 

l\212fi Merkez Bankası kasalarına gelirken aynı yıl içinde Orta Doğu' 
i 1 

ülkelerinden gelen ortalamanın 2296 fi olduğu tahmin edilmektedir. .1 
j 

Bu~-durua^gös4armak^edir - ki- Türk müteahhit f-i-r malar inan yurt dışında : ı 
• • I* u 

aldıkları ■ taahhüt leri;.yurt- dışın da aldıkları taahhütleri yerine • ir 

gotirmok'^çjnr-^ürkîyer^'deıı 'gükUi'Ulcu. iş^i-lorm-kn/nnçları ülkemizi» - • ■{ 
ödemeler daixffa&jne^atkrsn."; Bart^Avrııpa lyn .giden işçilerimizin . '■* 

; 
katkısından daim Tuzladır. Yapılan değerlendirmelere göre Batı 

Almanya’da çalışan işçilerimiz ayda ortalama 800 fi üicr^tı almakta; • ..| 
bunun sadece $.25 ini yanii200 fi mı tasarruf edebilmektedir./Bu \\] 

1 . ', • f 1 

tasarrufun det $ 50 ini yani' 100 fi mı Türkiye’ye transfer etmekte- j 
dir. 0y3a Körfez bölgesinde çalışan işçilerimiz ayda 400 fi ücret 
almaktadır. Ancak mü^teahhit firmalarımız işçilerimizin yemek ve 
yatacak ihtiyaçlarının tamamını karşıladıklarından,’..işçilerimiz 

• . ' | /ktnueti •■.•T ücretlerinin $ 75 ini yani 300 fi ini tasarruf edebilmekte ve tamamın^, 

Türkiyeye transfer etmektedirler. ! ■ j 
• .  * : ! • ' ‘ !' . ' . " i i 

i 

Görülmektedirki körfez bölgesinde çalışan işçilerimizin 

Türkiye'ye yaptıkları transfer, Almanya'da çalışan işçilerimizin' 

yaptığı transfere nazaran 3 misli kadardır, 

ii) Türk firmalarının taahhüt işlerinin ödemeler dengesi 
üzerindeki önemli katkılarından biri de kâr transferleridir. ' 

»ıi"— 

I 
ı ! -> 

\ ( . i • 

Bu konuda bugüne kadar realize edilen rakamlar önemli 

'boyutlara ulaşamamış olabilir, Ancakibu durum gelecek için de 
tatmin edici olmayacak demek değildir, Zlira, yurt dışında faaliyette ’ 

bulunan Türk müteahhitlik firmalarının taahhüt altına girdikleri.^ 
işlerin çoğu özellikle son bir-iki yıl içinde alman işlerdir. 

*. - , ' *ı 

Dolayısıyla kSr transferi konusu, taahhüt edilen işlerin bitirilip 
ilgili devlet makamlarına teslim edilmesiyle söz konusu olabilecek 
bir 'kortudur. Bu durumda, özellikle, önümüzdeki yıllarda taahhüt 

edilen işledin bitirilip, teslim edilmesiyle, kesin değerlendirmeler U5£. 
kâr transferleri yapılabilecektir.  

f 
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' iii) Yurt dışında faaliyet’ müteahhitlerimizin 

atatva1;an±«gsgt sağladıkları önemli ihraç olanaklarının Ja,dış 
ticaret açığımızın giderek kapanmasında ve ödemeler dengesi 

» i ’ 
sorununun makro planda çözümlenmesinde önemli katkısı vardır. 

• ı . 

I 

H' • ' 
i •' . . 

■Orta Doğu Ulkolorinde Türk -1 aahhüt -firma- 
! •' 

ler mın faaliyotlorini-geniglotmelogi- inşaat eolrtörüııdo lru3>- 
lcmlan girdilerin—ihraeı haki man d an onaml-i -bin--ihraç olanağı 

i . ‘ i i • 

2.2 İSTİHDAM İMKANI YARATMASI  
r i • ' ' : • 
‘ 'i 

. / 

Yurtdışı müteahhitlik sektörünün kısmen de 
olsa, Türkiye'nin iç istihdam sorununa bir katkısı söz konu- 

ı . 

V. 

sudur. Türk firmaları yurt dışında çalışmaları sırasında iş¬ 

gücü ihracının hiç olmazsa bir kısmının organize, sistemli ve 
/ 

düzenli olarak yapılmasına neden olmaktadır. 
' 

• i ; • . 
! ’' . 

Yurt dışında proje yapımı bedelleri, * * 
* i / 

Türkiye 'dekilere göre çolc yüksektir. Ülkemizde bu tür bir hiz- 
* : ! * ’ • . 

metin bedeli toplam olarak inşaat maliyetinin l'i dolayında 

-iken, dış ülkelerde bu bedel f> 8-10 dolayındadır.'Proje çizimi, 
maket hasırlanması v.s. gibi çalışmaların tamamına yakan bir 
bölümü ülkemizde gerçekleştirildiğinden, istihdam aV* Ua'nrru 
arttırmaktadır. 

j / 

Eatı Avrupa ülkelerinde, g6A yallarda gö¬ 

rülmeye başlayan yabancı işçilere karşı olumsuz tavır takınma 
• . i - 

karşısında Orta Doğu bölgesi yeni bir emek ve ihraç alanı ola- 
I • ! * • ‘ ' • f 

rak önem kazanmıştır. Batı Avrupa ülkelerine olan emek ihra- 
v , 

! cinin kesilmeye yüz tuttuğu bir dönemde ve Türkiye'de san yıl- 
lorda görülen ekonomik duraksama sırasında yeni bir emek ihraç 

« 

alanı çıkmam Ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. 
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Türk müteahhitlik firmaların: dışarıya açılmakla ülkemizin 

işsizlik sorununun halledilmeGine büyük ölçüde katkıda bulunmak¬ 
tadır* 

Konuyu yapılan araştırmalara dayanarak rakamsal olarak ifade 

edersek: Yurt dışında yapılan her 100 milyon $ lık bir işte çalı- 
I 

şan bir kişinin yılda ortalama olarak ürettiği iş gücü en düşük 

tahminle 50.000$ olmakta bu da bu işte çalışacak 2.000 personel^ 

tekabül' etmektedir. 

Bu 2.000 kişilik personelin meslek guruplarına göre dağılımı şöy- 
, 

ledir; Mühendis: 2,000x%5 - 100 kişi; İdari ve yardımcı personel;, 

2.000 x %10= 200 kişi; işçi! 2.000 x $85 = 1700 kişi'dir. 

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde ortalama olarak yıllık 

5 milyar $ lık iş yapılması hedef alınırsa, yux-t dışında 100x50= 

5.000 adet mühendise ; 200 x50 = 10.000adet idari ve yardımcı personele, 

ve 1,700x50=8 5.000 ad e t işçiye iş olanağı sağlanmış olacaktır. 

i960 larda başlıyan Türkiye'den yurt dışına işgücü alcımı günümü¬ 

ze kadar devam etmiş ve 20 senelik bir dönem sonunda yurt dışın¬ 

da istihdam imkanı bulan işçi sayısı bir milyona yaklaşmıştır. 
• I 

1980 sonu 'itibari ile fş ve İşçi Bulma ({ururau 'nun rakamlarına göre 
915» 5**^ olarak ifade edilen yurt dışı istihdam rakamının iş gücü 

piyasamızın temel göstergeleri ile bağlantısı kurulduğunda, gö¬ 

rülmektedir jlı yurt dışı istihdam,istihdam yaratıcı yönüyle dü¬ 

şünüldüğünde , yurtiçi iştihdamm 6 aını teşkil etmektedir.Dışarı¬ 

ya ihraç edilmiş işgücü fazlası olarak alındığında ise,yurt içi 

işgücü fazlasının $ 35»5 ino ulaşmaktadır. 



Türkiye'nin işgücü piyasasının sürekli, bir arz fazlasına J 
1 i. '. •: ,T ' * • • !T: 

sahip olduğu bilinmektedir. Bu arz fazlası Türk ekonomisinin İçinde i 
' V : '. -j vl ; • v'J 

bulunduğu durgunluğun da etkisiyle son yıllarda giderek büyümüştür.;, 
« v e ■ , • * - . . . ’ ’ \ : ■ ‘ H 

İşgücüne ,olan talebin, - uygulanan üretim ve yatırım hacmini kısıt- ■ 
b * V; ! 1 i • •' jy • : \>l 

layıcı ekonomik politikanın bir sonucu olduğu göz önüne alınacak1 
I ' > • • . ■ ■ v. ->v , .1 : f. 

olursa, yurtdışı müteahhit firmalarımızın i£ gücü piyasasından ;y: ■[ 
, i,. ı • ' ! ■■ ' ’ i 

Vaki.taleplerinin ve «rtan iş hacmiyle birlikte fertan bu talebin 
i ! 

ı - } # • • î ; 
iş gücü piyasası üzerindeki olumlu etkilere/görmemezlikten gelmek ''h 

, \ ■ , ■ ■ • ■:: ■ • ■; .■' i;. : " !J.;i . 4 
mümkün değildir. ' ' 11 • ''l \ \i 

r i . ', • ’ * >• • .* ! ' • >/ 1. . . * ' * 

: i • v : i. * • ,1 ı rl • ’ . !. y ; :.!■? ■ m. ; ; :■■■;;• ■, • ■ •• , ı • j 
Türk işgücünün istihdam inkanr.buldiığu' ülkele^, iki ana ' : y 

* * • w. : ‘ • »• /,. ı ,< • ■[ ; i' '■ ! Y r ’ . M • i- ■•! 

jrypta toplanabilir; birincisi sanayileşmiş Batı Ülkelerij'•* 
İkincisi ise Orta Doğu İslam Ülkeleridir.; i Bu iki/ up ■ülke, Türk - 1 

, : " •' :• : ".i ' ;■ ... •’ i- j 
işgücüne olan dış talep bakımından iki ayrı dönemi lemşil ederler. : j \) 
1970 in başlarına kadar sadece Batı Ülkeleri Tüi'k işgücünü ‘i 
talep etmişken, 1974 yılından itibaren ayni talep sadece Orta 

I. İ J • •« ' ! i ■ ; ' i ■ İl. : 
Doğu eassp Ülkelerinden gelmeye başlamıştır. Bunun sebebi Türk 1 . ' 

Müteahhitlik firmalarının 1974 yılından başlayarak Orta Doğu . ' 
»* * , * ■. ! . ’ 1 1 1 ; V'- j : j . j.. 

Ülkelerinde inşaat hizmeti vermeye başlamasıdır, ^ ! ■■■!■»•.* 
4 -■ o.«;. 1 .il.*.. , . • •• ■'* -'*-1 - 1 ■ — İ *-j» «■* ** 

4 ** " I : * ' ı | ? j ' 1 
; f ! . Tablo I# Türkiye fnin yurt dışı istihdamının Ülkelere göre 

dağılımını Tablo II# Türkiyefnin yıllara ve ülkelere göre yurtdışı 
istihdamının gelişimi ile ilgili deneleri yermektedir. }■ : ; 

Tablo s I . ' I 
_ . , ; , | 
TÜRKİYE'NİN YURT DIŞI İSTİHDAMININ ÜIKELplRE GÖRE DAĞILIMI 

. t , ‘(1980 Sonu) ! ' i' 
Almanya : 657.441 Hollanda : : ’ 25.195 1 i 

Avustur.alya: 8.453 İsviçre s <: 9.167 
. '! • 

Avusturya ; 39.462 Libya s 49.376 
Belçika ; 16.143 S.Arabistan: 27.264 . , 

« • • ~ ' 

Dransa : 56.034 , ÖtelÜler : 27.027 .i'M J 
• ! 

ı TOPLAM 915.544 i ' •• 
11 j ! ! 

.il 
t 

Eayı^ak : İş ve İşçi Bulma Kurumu 1980 İstatistik yıllığı. 1 1 *1 
* -

* : v v 



TABLO II 

Türkiyelin Yıllara ve ülkelere Göre Yurtdışı İstihdamının Gelişimi 
v 

Yıllar Almanya Avusturya Avustralya Belçi ka Pransa Hollanda İsviçre 7ı i "oy a S. Arabistan Diğerleri 

1973 103793 ^ 7033 986 • - 265 17544 ■ 
1 

1994 1109 664 4 2478 

1974- * 1228 2501 1138 555 10577 . 1503 770 1015 - 924 

1975 640 226 __52__ - Jl- _32_ 
- ~ r\ 2121 251 435 

1976 2101 672 339 72 r 

O 9S 2ül 4098 1332 1059 

1977 2413 533 542 ‘ 45 15 83 246 6532 4722 1853. 
1978 1333 54 . 549 41 13 48 326 7726 - 5769 2993 

1979 993 23 407 27 11 40 405 9325 8522 . 3436 

1980 764 944 409 35 21 - 32 549 15090 5643 5016 _ 

Kaynak: İş ve İşçi Bulma Kurumu; 19$0 İstatistik Yıllığı, sil.€>3 Tablo 17* d en yararlanılarak 
hazırlanmıştır. 



2.3. YAPI LlALZEHtSSIİIÎRACATIHIN ARTMASI 

Türk nditeahhitlerinin yurt dışında iş almaları 
Türkiye’da imal edilmekte olan yapı malzemesi ihracatını art¬ 

tır ma let a vo "bu yolla, da döviz geliri Bağlanmasına yardımcı 

olmaktadır. Yurtdışı inşaat taahhütleri bünyesinde tüketilen 
* ' 1 . 

malzemelerin çok büyük bir kısmı yurdumuzda Üretilme Jetedir. 

Dolayısıyla bu ürünlerin hemen hepsinin yurt dışında, müteahhit¬ 
lik hizmeti sunulan ülkelerde pazarlanma imkanı vardır. Ancak 

! 

Orta Doğu ülkelerindeki inşaatlar uluslararası raüşavir-mUhen¬ 

di slik firmalarınca projelendirilmek!;o ve kontrol edilmektedir. 

.Bu firmalarda altyapı projelerinde öncelikle., bildikleri tanı¬ 

dıkları vo tercih ettikleri kendi ülke malzemelerine yer ver¬ 

mektedirler. Bu balcımdan inşaat malzemesi ihraç imkanlarını 
arttırmak,birinci planda proje ve müşavirlik firmalarımzın 

yurt dışıma açılmaları ve bu malzemeleri projelerinde ve iş 
r ı 

çeyizlerinde tanıtmaları ile raUmldin görülmektedir. 
, ' 'T— "" 

$ 
S ,» j 

Bunuo v J. -hıınurıua yanında ikinci pir önemli ■ 
husufa bu ■malzeme ler in ambalajı ve takdimini bu ülkelerin l 
isteklerine uygun bir şekilde yapabilmek vo bu malzemelerin • i 
naleliye ve depolama sorunlarına çözüm getirmektir.- 
I •* 

i 
I 

» i , 

Özellikle seramik malzemeler, bazı tip sıhhi 
’ ! j I 1 . 

tesisat malzemeleri, metal esaslı inşaat malzemeleri vo çimentonun 
ı 

deniz nakliyatı sorunu halledildiğinde ve ambalaj ve takdi¬ 

mine dikkat edildiğinde büyük çapta pazarlanabilir. 



Orta'Doğu va Kuzey Afrika* ülkelerinde 6-7 yıl¬ 
dan beri taahhüt işi yapan firmalarımız i bu ülkelerde kulla- 

■ . • t > ’ i 

nılan inşaat girdilerinin spesifikasyonları açısında^ büyük 
i ' • 

bir bilgi birikimine sahiptirler,' Diğer bir deyişle hangi 111- 
kede ne .tip inşaat malzemesi kullanıldığını bilmektedirler* J 

I * — » 

Bu durumda Türk yapı malzemesi sanayiini yönlendirmek ve bu 
j | . 

: bölgelerde talep edilen cinste» evsafta ve çeşitli yapı mal¬ 
zemesi üretimini sağlamak Türk f müteahhit firmalarının görevi 
olmalıdır.- ; f. . 
■ - ■ ı ' | 

: _ ^ili ı 
Eğer-TUrk-müteahhitlik firmaları Türk yat 

malzemeleri sanâyinii-erlni^y^lendirirse gönümüzdeki yıllar 
:.çinde ülkemizin yag^jıalzemesf^hraratinın-ar^mama^ için 
-hiç-bir~s ebablyokt ınn_ 

Türk müteahhit firmalarının ^taahhüt aldıkları 
bölgelere ve ülkelere yapı malzeme ihracatının 4feS«ggag artjr^jL 

ûaere. aşağıda belirtilen hususları sağlamak gerekmektedir. 

■ 

- Deniz nakliyatı sağlanmalı ve bu nakliyat ta- 
! f • 

rifeli seferlere dayanmdlıdır; 

ı 

— Cami mermery tuğla gibi malzemelerin konteyner 
ile taş-ınmasının sağlanma:! tçlır. 

t 

- İnşaat malzemesinin ambalajı gereği gibi ya- 
I pılmalıdırj 



- Bölge inşaat şartnamelerinde aranılan vasıf¬ 
lara uygarı kalitede mal İmal edilmelidir;1 

’ I ! ; 
i ! 

- Diğer ülke mallarının fiyatları ile rekabet 

edebilecek bir fiyat düzeyi oluşmalıdır» ; _ 
i • : 

" . 1 1 ' ' : 
] - Gümrük olan ülkelerde, yüklemelerle ilgili '» 
ı * —  —    

eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir» Bu gibi durumlarda 

lüzumsuz ardiye ücreti ödenmektedir» 
• * I 

‘Bilindiği üzere, Türk imalat sanayii 1950*lerden 

bu yana daima hızlı bir gelişme içinde olmuş, bir zamanlar dı¬ 

şardan ithal edilen bir çok sanayi ürünü memleketimizde üreti¬ 
lir hale gelmiştir. Genelde iç talebi karşılayan sanayi ürün¬ 

lerimiz sen yıllarda dış pazarlarda da tanınmaya ve yer almaya • 
başlamıştır. Bilhassa inşaat sektörüne mal üreten sanayi kuru- 

* 

luşları'gerek kalite, gerekse kantite vo telmoloji bacımından ■ 
sözünü ettiğimiz gelişmede en ön sırayı almış ve Konut Sektö¬ 
rünün ihtiyaç duyduğu sanayi ürünlerinin bûy<7İc • 
memleketimizde üretilmesi başarılmıştır. Son yıllarda Ulkcmi- 

\ 1 . 

zo en çok döviz getiren sanayi mamulü de inşaat sektörüne dö¬ 
nük yapı malzemeleri olmuştur. Bütün bu gelişmeler sonucu, 

I 

Türk’ sanayicilerinin ürettiği inşaat malzemeleri dış pazar¬ 
larda kalite bakımından olduğu kadar fiyat bakımındapı da ara¬ 

nılan geçerliliğini ve tutarlılığını kanıtlayan malzemeler 
haline gelmişlerdir. 

olarak tanzim edilen vesifalûcda görülen hata! JSİ-j ve 



Bütün bu hususların yanında i Türk standartları 
genelde beynelmilel otan der t lor dan esinlenerek' hasırlanmış 
-ıl • ıı riTir ıi ı 11 rr olduğundan, inşaat malzemesi ürünlerimizin 

çogujSa beynelmilel standartlara uygun düşmektedir. Bazı önemli 
inşaat malzemelerini üreten sanayicilerimiz PAD gibi beynel
milel standart imkanlarına da sahiptirler. Ayrıca çimentoi 

seramik, sıhhi tesisat malzemesi, cam boru ve alimünyıpa gibi 
: i 

bir çok inşaat malzemelerinin dış ülkelerde yıllardan beri 
ihraç edilmesi ve bunların geniş ölçüde tutunması eenayici-
ler imi sin standartlara uygunluğunun bir başka kanıtıdır. 

\ .. i 
•» 

Öyleyse söylenebilir ki standartlar konusunda 
- . 

bir, az daha dikkatli olduğumuz taktir do, kaliteye biraz daha 

önem verilmesi halinde ve fakat mamullerimizin fiyatları- . . . 

diğer yabancı ülke mamul 'fiyatları ile rekabet <.ilebilir dü-
. - j • *> soye fıırftdi r ildiği' f t taktirde inşaat malzemesi ihracatında 

ülkemiz önemli atılımlar içine girebilir.ya- hn^fiça.^Tn ■' 
EU!mm~~lnıtlmm\ak~:agtQ^3^. 

I 4 
. . • * » j , 

2.4. GENEL İHRACAT VE PAZARLAMA. 

Gerek Orta Doğu ülkeleri gerekse de Kuzey 

Afrika ülkeleri Türk müteahhitlik firmaları açısından ne dzttct_ 
önemli bir pazar olma niteliğinde ise, aynı ülkeler, her türlü 
ihracâhy^ i'z- için de. büyük imkanlar yaratacak niteliktedir. 
Ancak bu imkanlardan facialaşabilmek için bazı büyük e t üd ler in 
ve ciddi araştırmaların yapılması gerekmektedir. Zira adı ge- . 
çen ülkeleri özellikle körfez ülkeleri “petrol zengini" tabir 
edilen ülkeler olup, lüks tüketim mallarına karşı aşırı talep
leri olan ülkelerdir. Lüks tüketim malları üreten ülkeler ise 



-37- ! 
; , 'i'’'.'- 

adı geçen pazarı halihazırda paylaşmış damadadırlar• Şu hal- 
• I j i 
do i yapılması gereken şey, büyük sanayi ülkelerince üretilen 
çok yüksek kaliteli malların, ülkemiz tarafından ihraç edilmo- 
sine çalışmak ve bu ülkelerle rekabet imkanları aramak yerine 
"1 ' . i ' 

belli bir kalitede ve sürekli olarak üretebildiğimiz malların 

pazarlanması ile uğraşmaktır. Yukarıda söylenen husus, yal- , 
 : — ; I . • 

nız lüks tüketim malları için değil.ayni zamanda dayanıklı 
I' . 

tüketim malları için de geçerlidir. Körfez ülkeleri arasında 

en zengini olan Suudî Arabistan’ra yılda 2 milyar $ ’in üstünde 
, ! * İ * . 

gıda maddesi ithal ettiğini söylememiz, bu konuda en iyi fikirri 
verecektir. Ancak şunu da ilave etmek gerekir ki bazı Akdeniz 
ve Orta Doğu ülkeleri gerek Suudlu . tüccarlarla olan ilişkileri^ 
gerekse bu yolda yılların tecrübesi ile bu pazarda \>«yui yer 
almışlardır. Nitekim ülkemizde, son yıllardaki atılıınlarımızla 

gıda maddeleri.ihracı konusunda müsbet sonuç almıştır. Zamanın¬ 
da mal teslimini;gerçekleştirmemiz halinde, kalitede devamli- ' ı , * f 

lığı yağlamamız, ambalajlamada talep edilen özellikle mal temin 
etmemiz halinde bu alandaki ihracatımızı geliştirmek pek ala m • 
! • - V , • • t 
mümkün olabilecektir, . 

; fp !• ! j- 
i ■ ( . ■ • t i r , , ■ 
!* Ülkemizin, bu bölgelere yapacağı ihracatı geliş¬ 
tirmesi için şu hususları gözden kaçırmaması gerekir : 

■ i ' 

i) Oldukça farklılaşmış bir piyansa vardır. 
Bir tarafta, yüksek gelirli yabancıların ve bunların tüketim 
i I . .* • 1 

kalıplarına uyan va yerli zenginlerin ihtiyaçlarını karşılayan 
I 4 I 

tüketim malları ki, bunları dayanıklı tüketim malları, giysi¬ 
ler, süs eşyalarıj mobilya ve özel nitelikli gıda maddeleri 

' ”• V N 

olarak ni t diyebiliriz, 
I i 1 ’ ’ 



ii) Diğer tarafta orta gelirlilerin vo diğer 
müslüman yabancıların • tükettiği mallar ki bunlar belli nite- 

likto besini içecek ve tarım ürünleridir. , f.| 

ı iii) Yabanoı işçilerin kitle tüketim palı ih-' i 
! ı • ,1 ! 

tiyaçları unutmamak gerekir kİ yalnız Suudi Arabiatanda sayı¬ 
ları bir milyona varan yabancı işçi çalışmaktadır. 

! ' ■ - j.. ; !. . • 1 .. r 
i iv) Bunlara ek olarak ve Suudi Arabistan’a r 
i ■ \ i i 

mahsus üç milyonun üzerindeki h^cı adaylarının her yıl oluş¬ 
turduğu alıcı grubunun ihtiyaçları. * 

; . > . • • . 
* *■ 

■j , Bu piyasanın mal bileşimi yanınca çalışma 
koşulları da bilinmelidir s .... 

Mallar akreditif işlemi olmadan peşin öde- ■ 
meyle doğrudan doğruya piyasaya sürülmekte ve yerinde depolan- 

* 

maktadır. 

Piyasa genellikle bir-dalıcı piyasasıdır” 
özellikle yüksek gelirlileri kalite, düzenli arz, paketleme ve 
\ * ! f 

ambalajlama gibi konularda çok hassastırlar vo fiyata az duyar¬ 
lı davranmaktadırlar. * 

Orta ve düşük gelirlilerin heıı^ talepleri i 
hem de fiyatlara duyarlılıkları farklı olup daha çok duyarlı 

! 1' : 

davranmaktadırlar. il 
i - ■ . ; ' ‘' M! •: ' ■ • • 

Genellikle gümrük yok gibidir. • 



'< i 

, r. , Sonuç olarak genel İhracat ve pazarlama kcnu- 
i . 11 ' ı ; ı 
sunda şunlar söylenebilir s 

- Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine olan 
5 | - ı 1 • . • , . 

ihracatımız yakm zamana kadar zirai ürünlere inhisar eder- 
: , ■ ı \ ■ 

ken, son yı.llarda inşaat malzemelerine ye sanayi ürünleri 
■ i ; • ' »■. 

üzerine ağırlık kaşanmaya başlamıştır. Bu tür ihracatın art- 
ması için sanayicilerimizin daha yoğun bir dışa açılma poli- 
1 • i '• 1 . 
tikası içine girmesi gerekmektedir. 

- Daha Önce batılı ülkelerce paylaşılmış olan 
pazardan Türk ihracatçılarının pay edinebilmesi için, daha £ 

• önce batılı ülkelerce kurulmuş monopol düzeni bozmak, iyi, 
• kaliteli ve sürekli mal arzı ile buralara yerleşmek gerekmek- 
11 " l n * 

todir. Monopol düzenin yıkılması içini bu pazarlarla daha 
yakın temas içinde olmak gerekmektedir. 

- Pazarlama imkanlarını arttırmak için denizden 
( 

nakliye sorununu düzenli bir şekilde halletmek gerekmektedir. 

Deniz nakliyat firmalarımız tarifeli sefer düzenlemek için mal 

ihracatımızın yüksek bir düzeye gelmesini beklemekte, ihracatçı¬ 
larımız ise ihracat kapasitelerini arttırmak için tarifeli se¬ 
ferlerin tanzim edilmesini beklemektedirler. 

■i ' •' . • ; 1! ' I 
- Adı geçen ülkelerde, rakip ülkelerin dış ti- 

caret rejimlerinin, ülkemiz dış ticaret rejiminden daha es- 
; ; -| ' i 

nek olmasıi ihracatımız açısından önemli bir engel teşkil et- 1 
' • i ■ ■ ' ’ ) ! . ; 
mektedir.’ ' \ \ .« ■] t 



I i -*10-
! r ' • ' 

. 

- Orta Doğu vo Kuzey Afrika ülkeleri ile olan 
i ! i -
yakınlığım 0 ı tarihi-3oayal ve kültürel bağlarımız, din bir- 
! i i : : ' 
ligimizi örf-adet ve lisan yakınlığımız, ülkemizin bu ülke¬ 
ler ile 'olan ve olabilecek ticari ilişkilerimizin artmasına 
' 

imkan verebilecek unsurlardır* 

i . ! 

] - Bu ülkeler, tabii kaynakları, çeşitli ve 
; ' ' i i 

geniş mali imkanları, ayrıca, sanayi, tarım, işgücü, teknik . 
.* j j 

personel, ve teknoloji alanlarında ülkemizin tamamlayıcı vas- 
» 

fını benimseyebilecek ekonomik yapıya sahip ülkelerdir* 
* ■ .' f ' . »!"•■• 
ı i- .. . . ■ ; ‘ . •: : 

2*5.- DIŞA AÇILMA SÜHECİNE KATKI 

Yurt dışında çalışan firmalar, dışa açılma 
sürecine özellikle rekabet gücünü artırarak, ihracat tecrü- 
‘ .    . I 

besi kazandırarak ve standardizasyon yollarını açarak azımsan- 
•" - 

mıyaeak katkılarda bulunmaktadır* Bu firmalar öncülük ederek 
* ' 

hem diğer firmaların dışa açılmalarını teşvik etmekte hem de’ 
1 t 

bazı alanlarda ihracatı uyarmaktadırlar* Yurt dışında tek baş¬ 
larına müteahhit firma veya yabancı firmalarla ortak ve kon- 

• i 
sorsiyum hatta basen ikinci kademe müteahhit firma olmayı ter¬ 
cih ederek çalışmaktadırlar* 

i . ' jl ' 
!' . . " . u . 

Bütün bu çalışma şekillerinde organizasyon^ yö¬ 
netim, standardizasyon, teknolojik yapı vs* kcnusukda önemli 
bilgi ve tecrübe edinilmektedir. Söz konusu bilgi ve tecrübe¬ 

lerin ülkemiz açısından dış rekabet sürecini hızlandıracak 
birikimler yarattığı açıktır* 



2.6. TEKNOLOJİ TRANSFERİ ' • 
' ' . I 

» * 

I • 

Teknoloji transforii ülkemizin uzun yıllardan 
beri yürütmeye çalıştığı sanayileşme çabalarında karşılaştığı 
en önemli konulardan biridir. 

İ ' 
; ; 

* ' ! i ı 

•; T • * * I ; , 

Türkiye, henüz kendi teknolojisinin tamamını 

kendi üretecek durumda değildir. Bu nedenle zaten kıt olan 

döviz <İMka>»İErını zorlayarak, yüksek bedellerle teknoloji 
transfer etmekte veya belli teknolojileri kabule zorlarunak-

tadır. Aslında bedeli ödenerek transfer edilen teknolojilerin 
./ ':0r _ 

önemli bir kısımnmda ülke fa nllarına uyduğu söylenemez. Or- 
tadoğu bölgesinde Batı firmalarıyla ortak veya kcnsore ı.yum 
üyesi olarak iş gören Türk firmaları çok pahalı olan bazı ileri 
teknolojilerin hemen hiç bir bedel ödenmeden Türkiye'ye trans¬ 

fer" 'i'.mkaçımı sağlamaktadırlar. Konunun daha da önem taşıyan , 
yanı, aynı yabancı firmaların herhangi bir uluslararası reka- 

A 

betin* söz konusu olmadığı ülkemizde yatırım yaparken bu tür • . 

teknolojileri kullanmaya pek yanaşmaklarıdır, piğer bir de¬ 
yişle, yurt dışında iş yapan müteahhit firmalarımız, yurt için¬ 
de elde edilmesi kolay olmayan bir imkanı elde e de bilmekte dir- 

: i ■ 
lor. 

/ ! , . j 
, " - Teknoloji açısından diğer önemli bir ftnliAK, ül¬ 

kemizin, henüz sınırlı da olsa, kendi ürettiği 
bazı teknolojileri Orta Doğu bölgesine Türk müteahhit firma- 

ları aracılığı ile transfer edebilme imkanına kavuşmuş olması¬ 
dır. 



2.7. DİĞER KATKILAH • 
• ı 

i 

' - Türk firmalarının yurt dışında ‘başarılı ol- 
. I • 

maları^ Tlirk teknik gücünün zamanla daha başka ülkelerde de 
; . İ . . f 

kabul edilmesine yol açacaktııv! 
• i.: i 
l ' 

' 

- Türk müteahhitlerinin yurt dışına açılmaları 

proje ve mühendislik bürolarmmda dış pazarlara girmesine 

zemin hasırlayacak ve bu durum yeni işlerde iyi bir "başlangıç 
çağlamaktan başka ek döviz girdisi temin edecektir. 
I ’. ■ • ■ j ' 
i i ' t .* 

* . ! ♦ 

Türkiye yurt dışına açılan müteahhit firma- 
* ,ı 

lari kanalı ile halen eskime durumunda olan ve döviz yeter¬ 

sizliği sebebi ile 'ikmal ve donatımı yapılamayan iş makina- 
• * 

İarı parkını yenilebileyegek; bir kaç katma çıkartarak yurt 
hizmetlerine ulaştırabilecektir. 

I 
■ - : ' ! - ■ ' 
' . 

V - Türk inşaat firmalarının Orta Dcğu ve Afrika 
. i . 1 

ülkelerinde iş almaları ve bunun giderek yoğunluk kazanması, 
I I • 
Türkiye ile bu ülkeler arasında telekomiıiikasyon ve transportas- 
yon hizmetlerini zorlayacak ve geliştirecektir. Bu gelişme 
Türkiye'deki diğer ı. sektörlerin t/c. bu ülkelere açılmasına önem¬ 
li bir teşvik olacaktır. 

' i 

- Yurt dışında taahhüt edilen işlejrin artması, 
Türk markasının ihracat pazarlarında tutunması sonucunu doğu¬ 
racaktır. • 



- Yurt dışında alınan ve başarıyla sonuçlanan 
işler, TUrk firmalarına vo TUrk işçilerine işletme ve bakım 

'V*. 
hizmetleri olarak devamlılığı olan bir iş saha3i daha açacak¬ 
tır. İşletme ve bakım hizmetleri Badece Türk firmalarının ya- 

I 

X>ıldığı işler için olmayıp, yapılan bütün işler için söz ko- 
I. ; 

nusudur. , 
f: V.. ■ ■ ' 
1 ■ <: -! 

•- Türk inşaat firmalarının ve TUrk işçilerinin 
A 

yurt dışında çalışmaları tarihte yakın beraberliğimiz, kültür 

ye sanat > alanlarındaki de-vam eden etkilerimiz ve en önemlisi 

din birliği, özellikle müslUınan petrol zengini ülkeler ile 

politik ve ekonomik ilişkilerimizi ^e.live güçlen¬ 
direcektir. 



3. YURT DIŞINDA. İŞ YAPAN TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN YURT 
İÇİNDE VE YURT DIŞINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNUR 
VE TEDBİRLERİ 

Yurt dışında iş yapan Türk müteahhitlik firmaların] 

karşılaştıkları sorunları genel olarak yurt içi ve yurt dıı 
sorunlar .olarak iki bölümde toplamak mümkün dür. Bu iki kaynak- 

tan kaynaklanan sorunların birbirleri ile olan çelişkileri, 

diğer bir ifade ile iki mevzuat arasında uyuşmazlık esas sorun 

olarak müteahhitlerimizin karşısına çıkmaktadır. Dolayısıyla 

müteahhitlerimizin karşılaştıkları gerek/yurt içindeki mevzuat¬ 
tan kaynaklanan sorunları gerekse yur:*dışındaki mevzuattan - 
kaynaklanan sorunları bir biri'nde^^soyutlayabilraek mümkün de¬ 
ğildir. Bu sebeble nriiteahlıitl(3i4mizin karşı karşıya oldukları 
mevzuatlardan kayııaklanans orunları yurt içi ve yurt dışı so¬ 
runlar olarak ayırmaksı^ın, genel bir tasnife tabi tutmak ve 

mS \ 
bu sorunları "yurt^dışı sorunlar” olarak belirtmek yoluna gi- 
dilmiştir. 

Müteahhitlerimizin sorunları bu tasnif altında be- 

lirtildikçe, bu sorunların giderilmesine ilişkin çözüm yolla-' 
anında açıklanmasına çalışılmıştır.  __ i?-— 

.-3.1. YURT DIŞI SORUNLAR VE TEBŞİRLERİ 



-it5- j 

3.1.1. TEMİNAT MEKTUBU SORUNU 
** «^an. HI ıTM.l,»» * wlfarti iW.tWMII l<M I ■ '■> II 'I lı ti rM— 

Bu sorunu Uç bölüm halinde incelemek gerek- 
, I ' 

inektedir. Zira meselenin Uç boyutu vardır. ı 

■ : ' ■ N!-' : . • 
3.1.1.1 Türk Bankalarının düzenlediği 

teminat mektuplarının dış ülkelerde (özellikle müteahhitlik 

hizmetlerinin yapıldığı petrol zengini ülkelerde) kabul edilo- 
. 1 : 1 

bilirliği mutlaka sağlanmalıdır. 
i . • İ ; ■ : 

Bu sorunun halledilebilmesi için aşağıda 

belirtilen önlemler alınabilir. j- ! I 
’ . ' ' ; .i | ■ ' ’ ■ 
- Birden fazla bankalar konsorsiyumları 
'kurulması, ; 

I 

.. - Bankalar Konsorsiyumlarının dış ülke ban¬ 
kalarıyla işbirliği yapması, 

- Bir veya birkaç .büyük bankaya, dış ülkeler 

teminat mektuplarının sağlanması vo kabul edilebilirliğin temini 

için girişimde bulunmak üzere görev verilmesi^ 

- Merkez Bankası»nın dış ülke bankalarıyla 

işbirliği yapması ve Orta Doğu’daki Bankalar ile doğrudan temas 
kurulması, * \ 

- Dış ülkelerde bankalarımızın şubeler açması 
I          

veya ortaklıklar kurması, 
1 - ' 

- Hükümet yetkililerinin ikili müzakereler 

yoltıyla anlaşmalar yaparak soruna çözüm yolu bulunması. 



3«1«1*2 Jh.ç üllcölordo nlman vo nlınsası 

muhtemel taahhüt içlerinin tutarları büyüle oldu&unian, kosin 
teminat vo aı/rna' teminatı olarak ihtiyaç duyulacak teminat 

'• | » ‘ , i 

miktarları da çok büyük olacaktsr* Bü nedenle bu tamiratların 
kareıİ£2xabilffiSfJİ için kredi limitlerinin arttırılması. gerek- • 
asktodir* ' "\ ' ■'■• ‘ 
. » 

t ' ' * 
• ' - Yurdumuzda £L* itibari ile çok büyük 

» 

rrJaamlar gibi görünen milyarlık teminat limitleri dünya öl¬ 
çüleri içiîida çok küçük kalmaktaj bu durum yurt dıçın daki iç- 
ı * 

lerin alınmamı çok güç loçt irmekto dlr * 
\ 

.1 

- Bu konuda diğer önemli bir çorun,yurt 
dışındaki th ulolorin t ominat ■ /m zdckdni aşaltacak ulunlararaoı 
çtistlmlorln araçtır ılıuarjı imououctur** 
i " ~ - ! 
} - t ‘ : • . j 
I . - I 

_ Kredi limitlerinin arttırılabilmesi için 
ilk akla gelen çözümler çanlar olabilir i 

* 

- 7*3*1979 terüı vo 5 • sıra numaralı . 
: * x 

fcaliyo Bayiliği gaaolgaginda 2490 sayılı Kanun dağiçikligindo 
XIVa maddo uyaranca banka krodi limitlerinin arttırılmam yot- 
ktal tanıraaaktadar» Bu taaddo içlotilorck» aorunu bolli bir 

niotetto çonüm gotirilebilir» t 

- Koncoraiyu.uLara bağlı bankaların 
t . m. 

(dıç Ulkelordo iç yapacak müteahhitlerin kullanmaları lcaydıyla) 
ülko iç in do kullanmıç oldukları kredilerden bağımsız olarak 
yeni krodi liırdtlorl bulunabilir* 



Daha Sn.ce belirtildiği gibi Türk 

müteahhitlik firmaları Orta Doğu ve kuzey Afrika Ülkelerinde 1 
ı 

daha ziyade alt yapı ve konut taahhütleri yapmaktadırlar* Ve 

yine daha önceki paragraflarda belirtildiği Usero bu bölgeler- 
de alt yapı va konut inşaatları tamamlenmak üzeredir. Bu durum¬ 

da müteahhitlik firmalarımızın daha ileri teknoloji isteyen 
» i 

yatırımlara yönelmek için organize olmaları gereği vurgulan¬ 
mıştır. Bu tip yatırımlara yönelebilmek için veya bu taahhüt¬ 
leri alabilmek için daha yüksek oranda teminat mektubuna ihti¬ 

yaç duyulacaktır* Dolayısıyla firmalarımızın bu tip taahhütlere 
girişebilmesi için şimdiden gerekli ortamı sağlayabilmek amacı 

ile bu soruna acil 5özüm getirmek gerekmûlctedir* 
* ’ ' * , 

j ' • ■ ! • ■" 
3.1.1.3 Dış ülkelerde iş yapan yabancı 

müteahhit firmalar, kendi ülkelerindeki Bankalardan temin ettik- , 

leri teminatlar için çok düşülc komisyon ve faiz ödemektedirler. 
Türk müteahhitlerinin de rekabet gücünü arttırabilmsk için dış 
ülkelerdbki, işler için verilecek teminat mektuplarına uygulanacak • 

faiz ve komisyonlar diğer yabancı bankaların uyguladıkları 
nlşbotleredüşürülmelidir. Bunun sağlanması için faiz farkı ve 

komisyon iadesi sistemi getirilmelidir. 

3.1.2 İÇ VE DIŞ KREDİ SORUNU < 1 
ı 

1 

Ötedenberi inşaat ve tesisat müteahhitlerinin 
flMMMfe kredi ihtiyacı bir sorun olarak düşünülmemiş ve göz- 
önüne alınmamıştır. Oysa, müteahhitlik firmalarımızın bilhassa 



-*48-

yurt dışı pazarlarda, mail bakımdan güçlü olmaları gerekmektedir. 
Müteahitlerimiziıı mail açıdan güçlü olmaları, alacakları taah- -y 

' • • * " ' \ , • -ı 
hütlerin randıman ve kalitesi bakımından çok önemlidir. Bu ba- 

. • ! 
kiradan firmalarımızın yeterli iç ve dış kredilerle donatılmasıf 

müteahhitlik firmalarımızın daha fazla iş alma vc-daha ileri tek- 
,. • , ı 

noloji isteyen yatırımlarla ilgili taahhütlere girişme olanak- 
' 1 . ' • ’ * / 

; • « 

larını arttıracak çok önemli bir faktördür. .'. 
' ! ' ■ - 

Oysa ki iç ve dış kredi imkanları Kambiyo mevzuatımızla 

büyük ölçüde sınırlanmış ve engellenmiş bulunmaktadır. 
v • .■-/■* 

I 

Müteahhitlik firmalarımızın iş almakta olduğu bölgelerde 

taahhüt işi yapan diğer yabancı ülkelerin ulusal bankaları firmaları¬ 
na düşük faizli kredi açmakta j . bu. bankalar yurt dışında şube¬ 
ler açarak müteahhit firmalarına yardımcı olmakta j , böylece hem 
firmalarını güçlü duruma get irmekte', herife firmalarının diğer ülkeler 
firmaları karşısında rekabet gücünü arttırmaktadırlar. 

t I *■ 
ı * ; * • ; • 
I i . ■ 

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri yapan kuruluşlara 

finansman sağlanması amacı ile tasarruf sahiplerinin biriktirdiği 

meblağların Devlet garantisi altında bu sahaya kaydırılması ve 
Devletin kesebileceği kısa ve orta vadeli krediler ile ihale alma 

usulünün yurtdışında uygulanması uygun görülmektedir. 
! ı 1 

•ı 

3.1. 3. İSTİHDAMLA İIGİLİ SORUNLAR 1 
t 

ı 

.Emek ihracı yurdumuzun en önemli döviz kaynaklarından 

biridir. Son yıllar içinde Avrupa ülkelerinde görülen yabancı 

işçi sorunu, ülkemizin ümitlerini, müteahhitlik firmalarımızın 

yoğun olarak iş yapmakta oldukları Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
Devletleri'ne bağlamıştır. . \ 

r 
ı • \ 

Bu konunun üç önemli başlık altında incelenmesinde 
yarar vardır. 



3 »1*3» t »If ti \mcsi 

Müteahhitlik firmalarımızmiş aldıkları ülkelere gö¬ 
türecekleri işçilerin çalışma izni, vize temini ve işçinin 
aevkj; ile ilgili formalitelerin süratle ikmaline imkan sağla- 
yacak önlemlerin acilen alınması gerekmektedir., 

Formalitelerin uzaması flpSfc. 
•S2U. işçi gruplarının^»^ooırdqgönderil- 

meaine engel olmakta} bu durum işlerin aksamasına sebob olmak¬ 
tadır. i 

! ' Formalitelerin uzamasının sebeb ola 
cağı zararı azaltmak için zamanından önce iş¬ 
çinin.iş yerlerine sevici ise, o grup işçilerin atıl kalmasına 

sebeb olmakta; her ilçi halde de taahhüt işlerinin maliyetli 
Hill' nil III im 1ıw1»«>rt nwm lı un I Ar^tvtat Lf Açtır . 

Dolayısıyla bu konu ile ilgili , 
olarak önce yurt içi formalitelerin azaltılması yoluna gidilme¬ 

di! dlr. Ancak yalnız yurt içi önlemlerin alınması^sorunun çözüm¬ 
lenmesi için yeterli değildir. Aynı zaman müteahhitlik firma¬ 

larımızın iş aldıkları yabancı ülke yetkili makamları ile de 

ekili temas ve anlaşmalarla istihdam ile ilgili sorunlara kolay- 
I . 

lıklar aranmalıdır. 

J.l. 3.2* $•*/«/ 
I 

Her ülkenin »işçilerinin sosyal güvenliği açısından 
ı ! 

özel kanunları ve uygulamaları vardır. İşgücü ihraç eden bir 



ülke olarak bizim mevzuatımız, işgücü ithal eden ülkelerin 
; • ' , * i * * 1 

mevzuatıyla uyuşmamaktadır. Bu uyuşmazlık ortaya bir çok eo- , 
. ı 

runların çıkmasına neden olmaktadır. Ülkemiz ile İşgücümüzün 
çalıştıkları ülkeler arasında sosyal güvenlik anlaşması olması, 

> I 
bu sorunların büy,ük ölçüde çözümlenmesine yardımcı olmaktadır. 

1 . . I : 
Ancak burada dikkat edilecek'husus şudur ; Şu anda müteahhit¬ 

lik firmalarımızın taahhüt işi aldıkları ülkelerin hiç biri 

ile ülkemiz arasında bir sosyal güvenlik anlaşması yoktur. Bu 

durumda^ İBİŞ ülke olarak,işgücümeze kendi yasalarımızı uygula- 
ı 

maya çalışırken müteahhitlik firmalarımız iş gücünü kullandık- 
! . ! 

ları ülke mevzuatını uygulama zorunda kalmaktadır. Bu durum 
müteahhit firmalarımızı büyük sorunlar ile karşı karşıya bırak¬ 

maktadır. ; • j •• ı 
! 1 • . 

i * • ■ I i 1 • 
  • : 

Duruma çözüm bulmanın en akılcı 

yolu ikili anlaşmalar yolu ile sorunun çözümlenmesidir. Ancak 
özellikle müteahhit firmalarımızın iş aldıkları ülkelerin büyük 
bir kısmı işçi sosyal güvenliği açısından ikili anlaşmalara 
taraftar olmamaktadırlar. -Bu durumda yapılması gereken şey işgücü . 

? —   — 

sosyal güvenliği ile ilgili kuruluşlarımızın, müteahhitlik hiz- 
mati yapan firmalarımızın iş aldıkları ülke sosyal güvenlik mey- • 
zuatlarını taraması ve yabancı ülkelerde çalışan iş gücümüzün 
hepsi için genel yasalar uygulamak yerine, her Ülke için ayrı 
ayrı yasalar uygulamasıdır. j 

örneğin; Idbya‘da çalışan işgücü t*- 
y 

için iççi ücretlerinin her ay 30 unun lürkiyo’yo transferi 

Libya mahalli makamlarının çalışma şekli nedeni ile mümkün olma¬ 
maktadır. Zira müteahhitleriniz üirk yasaları gereği işçilerin 



ücretlerinden fi 30 keserek, bunun Türkiye'ye transferinden eo~ 
. i : ! ■ - 
runılu iken Libya yasalarına göre Idbya makamları müteahhitle¬ 
rimizin işçi ücretlerinin tamamının işçilerimize ödenmesini is¬ 
temekte ve herhangi bir tevkifat yapmamalarını istemektedir* 

• I 
Bu durumda müteahhitlerimiz.iki yasa arasında kalmaktadır. 

'i . • ; ■ jt 
Diğer taraftan bürokratik formaliteler fi 30 ların Türkiye'ye 
her ay transferini mümkün kılmamaktadır. Üçüncü bir husus ise 
şudur î Libya çalışma şartları açısından, ve Libya tüketim mo¬ 
deli açısından işçi ücretlerinden her ay fi 30 unun Türkiye'ye 
I . , ' ‘ • • ■ ■ • 

transferi hiç bir mana ifade etmektedir. Zira yapılan ista¬ 

tistikler göstermiştir ki Libya'da çalışan işçilerimiz kazsnç- 
larının ortalama fi 90 mm Türkiye'ye transfer etmektedirler. 
i -i • • ' ’ ' 
• ' •• . ! : 

: 1 ' ! . ■ : i : ' 
!•’ Oysa Libya için bu söylenenleri 
* , ' ( 1 . 1 

Batı Almanya'da çalışan işçilerimiz için söyleyebilmek mümkün 
değildir. 

* 

■ i ■ > * , 
İşte bu nedenledir ki işçilerinizin 

t 

çalıştıkları ülke özellik ve yasaları göz önüne alınarak hasır- 
l " 

lanacak yasal mevzuat müteahhitlerimizin sosyal güvenlik ile 

ilgili olarak karşılaştıkları sorunları çözebilecektir. 
, 

3«1*3*3 İşçi kaynaklarının transferi 
Sen ekonomik kararlardan olan günlük kur uygulaması, işçileri- 

*r 

mizin kazandıkları dövizlerin transferini bir taraftan teşvik . 
ederken, diğer taraftan TL 'nın konvertibl paralar karşısında 
devamlı değer kaybetmesi, işçilerimizi umutlu bir beklentiyle 

■ 



karşı karşıya bırakmakta ve umutlu beklenti nedeni ile kazanç¬ 
larının transferini geciktirmektedirler* 

t . ■ , 

Esasen konvertibl dövize sahip 
i ' ’ . ! 

ülkelerde çalışan işçiler paralarının değerinden emin olduk- 
ı 

ları için ihtiyaç duydukları onda şu veya bu yolla paralarını 
yurda getirmekte veya dayanıklı tüketim malları almayı ve yurda 
getirmeyi tercih etmektedirler. Her ne olursa olsun bySa işçi 
k£zançlarmıa yurda dönmesi demektir. Dolayısıyla, döviz trena- 
ferlerini teşvik edici tedbirler getirmek, zorlayıcı tedbirler 

/ 

getirmekten daha iyi sonuçlar vermektedir. 
■■ ' -■ ■■■ ■” "r —— ı ı .M ■ ■■ 

! ’ I ı 
• ' ! 

i / - - . 
Konvertibl dövize sahip olmayan 

ülkelerde ise işçi dövislez’inin resmî kurdan imkan nisbetinde 
yurda transferini temin odebilecek ikili anlaşmalara yönelmek 
hem işçilerin para kaybını önleyecek hemde ülkemize döviz ka- 
zancı sağlayacaktır. 
1 " "" • • : 

Bu konuyu kısaca- özetlemek gorekir 
! 

se yapılması gereken şey işçi kazançlarının yurda transferini 
özendirici tedbirleralmak ve zorlayıcı formaliter tedbirlerden 

kaçınmaktır. 

3.1.4 DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK REJİMİNDEN 
T »Wİ» mm, mı>-ıHMMıit wm»h.-wi .m/rsmtî, mu*—■■an ımaiTun w 

GELEN SORUNLAR 

Yurt dışında taahhüt işine giren 

müteahhitlik firmalarımızın karşılaştığı en büyük güçlükler¬ 

den biri de Türk gümrük ve dışjfcicaı:et mevzuatıdır. Her iki 
mevzuat da maalesef bugünkü durumu ile yurt dışında müteahhit¬ 

lik hizmeti ifa eden firmalarımızın karşı karşıya kaldıkları 



sorunları çözümleyebilecek nitelikte olması bir yana, aksine | , 
ı i 

bir çok güçlüklerle karşı karşıya bırakmaktadır, . 
1 I ' ■ i. •' 'i. ş • 
’ ' • ‘ . , . . * * * I ..j;1 

j v . j - ! . • v-. 
ı j Bu başlık altında incelenebilecek eo- 
İV • 1': ■ : ■ 1 i. 
runları aşağıdaki şekilde, tasnif edebiliriz; 
'• . ' . . î I • . ' . • 

f ' ' İ;. 
- Müteahhitlik firmaları, Türkiye’de 

ellerinde bulundurdukları makine ve teçhizatı yurt dışına çıka-, 
ramamaktadırlar. Dolayısıyla yurt dışında taahhüt işi almış 
| ' -j ‘ i 
olan firmalarımız taahhüt akdini imzalar imzalamaz kendilerini 

: ■ > ı . • . . , ■, ; 
verilen avansla ihtiyaçları olan malzemeyi almak yerine, makine- 

ekipman alımı için Icullanmak durumunda kalmakta, buda, müteahhit- 
ı . • ' 

lerimizi sonradan mali güçsüzlük içine sokmaktadır, 

! i i . ■ 
- Müteahhitlerimiz ^pMM, yurt dışın¬ 

da kurdukları makine-ekipman parkını d* Türkiye'ye gümrük mevzuatı¬ 

mız dolayısıyla sokamamalctadır. Oysa meteahhit firmalarımızın 
‘ t jdclor 

yurt dışında değeri milyarlarsak ile ifade edilebilecek makine 

ve ekipman parkı vardır, Doha önce izah edildiği üze'^e firma- . 
larımız daha çok ali<yapı ve konut' inşaatı üstlenmişlerdir, 
• 1 j M ! 

Bir çok firmamız ise aldıkları bu taahhütleri ya bitirmek üze¬ 
redirler; ya da bitirmiş durumdadırlar. Ayrıca firmalarımızın 
• , ' t — *. :r 'j ' 

iş aldıkları ülkelerde alt^yapıya ve konut inşaatına dönük ya¬ 

tırımlar da gittikçe azalmaya-, veya PMnBSBSSS* şelcil değiştire¬ 
rek daha ileri teknoloji isteyen yatırımlara dönüşmeye başla¬ 
mıştır, İşte bu durumda, gerek taahhüt ettiği işi bitiren fir¬ 
malarımız gerekse M yatırımların şekil doğiştirmoye başlaması 
ile birdaha iş.alamayan veya alamıyacak olan firmalarımız bazı 
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Ülkelerin gümrük mevzuatı nedeniyle ellerinde bulundurdukları 
makine Ye ekipmanı iş yapmakta olduğu ülkelerden dışarı çıkar- 

•j i t ■ ■ 
mak mecburiyetindedirler. Firmalarımız bu makine ve ekipman 

:4*i parkını Türkiye'ye de ithal edememe durumundadırlar. 

Hüteahhit firmalarımızın, karşısında duran bu 
çok önemli sorun acilen çözümlemeye muhtaçtır T Zira bu konuda 
sağlanacak elastikiyet müteahhit firmalarımıza büyük olanaklar 

: • . j ! ,• '•/ . . ' ' ■ 1 j 1 ' i 
ve rpkabet gücü sağlayabilecektir. Ayrıca firmalarımızın yurt 
dışı taahhütleri ile ilgili ihtiyaç duydukları tüm malzeme, araç 

■ i . . 

ve gereçlerin yurt dışına çıkarılmasına ilişkin olarak getiri- 
! ’■'if..' 
lecek kolaylık ve teşvik tedbirleri, bu ihtiyaçlar için yurt 

.dışına giden gerekiz döviz kaybını önleyecek dolayısıyla firmla- 
' ı ' ! 
rımızın maliyetlerini azaltıcı yönde etkileyecek va yurdumuza 

giren döviz girdilerinin önemli; ölçüde artmasına-*ne<âen olacak¬ 
tır. , i 

i ‘ . 

Konuyla ilgili çözümler şunlar plabilir : ' 

- LSİteahhitlerin kendi işleri için kulla¬ 

nacakları malzeme, teçhizat ve makinaların ihracı' halinde bu t 
ihracata vergi iadesi uygulanabilir. 

- Fason imalat konusunda mevcut hükümlerin 

uygulanması yanında, yurt dışında iş yapan müteahhitlere ay- 

rıca bu işlemleri kısa sürede sür*atla yürütebilmelerini temin 
•" ’ 1 { 
edecek kolaylıklar sağlanabilir. 
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- İnşaatlardan artan malzeme ve hurdaların (betonarme ve 
profil demir hurdaları çelik kalıplar, özel keresteler, elektrik 

i 
\ 

malzemeleri vs« gibi hurdalar, ancak makina hurdaları hariç) Türkiye'- 
• • 

de değerlendirilebilmesi için uygun .koşullarla Türkiye1 ye getiril¬ 

mesi olanağı sağlanabilir» , 

- Türkiye'den ihracı mümkün olan ve müteahhitlerimizin 

kendi ihtiyaçları için kullanabileceği malzemeler ve gıda maddelerin¬ 

in yurt içinde tahsislerinde, dış ülkelerden iş yapan müteahhitlere 
öncelik tanınabilir ve bu gibi malzeme ve maddelerin tahsis ve 

ihraçlarında Ticaret rejimi hükümlerine veya diğer hükümlere göre 

meydana gelebilecek değişikliklerden müteahhitlerimizin etkilenmesi 
önlenebilir ve müteahhitlerin ihale tekliflerini hazırladıkları 

sıradaki hakları mahfuz tutulabilir. Diğer taraftan, taahhütlerin 

ikmalinde, girişimcilerin makine parkınıh. bazı ülkelerden çıkarıl- 
ması mevzuatlarına göre mümkün olamamaktadır. Bu durumun ekonomik 

ömrünü i A.rrt q>v> 1 a. ı makina ve t e 

bedellerle elden çıkarılmasına sebep olacağı şüphesizdir. Bilhassa 

o işten edinilen kâr yalnız makine ve teçhizata münhasır olduğu 
takdirde; mevcut kararname ve tebliğle,r muvacehesinde'kâr transferi 
* • 

hususunda yapılacak işlem muktezasınııı tayini gerekmektedir. 

3.1.5. İDARİ, POLİTİK VE DİPLOMATİK DESTEK YETERSİZLİĞİ 
\ 

I 
Bu başlık altında inceleyeceğimiz sorunları birbirinden 

ayırt ederek incelemek mümkün değildir. Zira devletimizin raüteahitlik 
firmalarımıza gerek idari, gerek politik, gerekse de diplomatik 
alanda sağlaması gereken destek bir bütündür. Bir alenda sağlanacak 
destek, değerini tamamlıyacak niteliktedir. Müteahhitlik firmaları¬ 

mızın yoğun olarak iş yapmakta oldukları Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

ülkeleri genellikle demokrasi dışı otoriter veya totaliter rejimlere 
yönetilmektedirler. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri veya 
Batı Avrupa ülkeleri gibi liberal ülkelerde alışageldiğimiz esneklikten 

\ 

DPT ' : 
^   mı&teyoa m 

çhizatın^çok ucuz 
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yoksun&urlar. Meseleye "bu açıdan bakıldığında, bu ülkelerin 
bir çoğu müteahhitlik fimlalarımızla ikili temas ve anlaşma 
yapmakta ürkek davranmaktadırlar. Böyle durumlarda müteahhit
lik firmaları adına devletin o ülke üst kademe yöneticileri 
seviyesinde temas ve desteği müteahhitlik firmalarına büyük 

fayc^J-lar sağlamaktadır. 'Zira bu tip ülkeler; karşılarında fer- -
dİ olarak müteahhitten çok devleti görmek İsteğindedirler. 

Bu durumi tamamen liberal bir ekono
mik politika islenen A.B.Do'ııi bile USA paravan Devlet 
kuruluşları oluşturmaya sovketraiştir. Bu şirketler i karşıla
rında devleti görmek isteyen ülkelerde i büyük bir taahhüt işi 
söz konusu olduğunda^ alınacak işi devlet adına taahhüt etmek
te; sonrada alman işi kendi müteahhitlik firmalarına bölüş-
«BMW—————— m——a —ı   —asmmmmtmmm . 

tilrraektedir. Bu uygula'ma uzun yıllardan beri devam etmelrfce vo 

bu sistemi uygulayan devletin müteahhit firmaları ülkeleri 

adına kârlı çıkmaktadırlar. . ~ 
* 

* * 

Karşısında mutlaka Devleti görgak is

teyen ülkelerde bizim de^ bu gibi yaklaşım imkanları aramamız 
şarttır* Bu jbüyük taahhüt işlerini iyi şartlarla alabiHanenin 
en göçerli yoludur. 

- . Baha önceki paragraflarda tekrarlan-
“ l 

dığı üzere Orta Doğu Bölgesi ve Kuzey Afrika ülkeleri dünyanın 
1 I 

en etkin inşaat firmalarının kıyasıya rekabet ettiği bir ortam

dır." Bu nedenle rekabet koşullarında marjinal bir avantaj sağ
layabilecek olanaklardan daiıj yararlanma peşinde koşulmakta^ 



yine marjinal dezavantajlar yaratabilecek olumsuzluklardan bile 
kaçınmaya özen gösterilmektedir, Ba özen yalnızca.ilgili fir- 

I 
1 t 

malar açısından değili firmaların ait olduğu ülke hükümetleri 

vo diğer devlet organları içimde söz konusu olmaktadır. Başka 
bir deyişle İSahtların eşitlendirdiği bir* durumda hangi firma 
kendi devletinin desteğinden deha az yararlanıyorsa «m* ihaleli' 
kazanma şansı da o ölçüde azalmaktadır. 

Devlet desteği kavramını, çeşitli ül¬ 
keler çeşitli açılardan ele almaktadır, 

' .Ancak Türk inşaat sektörünün devlet 
desteği olarak talep ettiği hususlar sen derece olumlu ölçü¬ 
dedir» ûışardaki işlerj koşullar, yasalar ve uygulama 
hakkında kendi olanakları ile elde ettikleri bilgilerin dev¬ 

letçe takviye edilmesi; normal denetimin üstünde bürokrasinin 

uygulanmamasına özeıi gösterilmesi; diplomatlarımız gösterecek-  i—.   _     

leri yakın ilginin onlarca bir ek yük/veya yüceltici niteliği 
olmayan bir görev gibi görülmemesi bu ılımlı taleplere örnek 
olarak gösterilebilir. 

Müteahhitlik firmalarımıza sağlanacak . 

idari, politik ve diplomatik destek konusunda önerilebilecek 
tedbirler şöyle olabilir î 

4 

\ 

- Son zamanlarda özel lcaranamelere 

müsteniden kurulmuş bulunan vo yurt dışı müteahhitlik hizmet¬ 
lerinin Devletçe daha iyi takin vo yönlendirilmesini hedef 

\ 

alan "Bakanlıklararası Destekleme ve Geliştirme Kuruluu na : 

işlerlik kazandırılmalıdır. 



Dış MUteaahitlik hizmetlerinin daha pratik've faydalı 

olarak yürütülebilmesi için Maliye Bakanlığı'nm koordinatörlüğün- 
ı 

de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bayındırlik Bakanlığı, Çalışma 
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı 'nın kâtılacağı bir kurul oluşturul- : 

malı^ayrıca Maliye Bakanlığı fnda konu ile ilgili bir ünite kurul - 
malıdır. ’ i ' - i . t 
 — .. .. I . 
■ l • , İ \ 

Yurt’ dışındaki Temsile ilikler imiz, bulundukları, ülkeler¬ 
deki müteahhitlik sorunları^ve konuları ile daha yakından ilgilen¬ 

melidirler. Eğer mevcut kadro bu iş için yeterli değilse, bu ! 
—————— - 7~. ■ i ' 
temsilciliklerimiz yeterli sayıda yeni elemanlarla teçhiz edilmeli^ 

. f > , 
dir. Her ülkedG olmasa bile Türk Müteahhitlik firmalarının kiymet’ 
\ i ““ -- — ( ^ — ı 

verdikleri Suudi Arabistan, Irak, Libya ve diğer körfez ülkelerinde 
Ticaret ateşeliklerimiz kadro olarak genişletilmelidir. 

- Türk Devlet ve Hükümet yetkilileri müteahhitlik hizmet- 
1 ' " " " 1 " , ' " T I T I -I -■ ■ - 

leri yaptırma potansiyeli olan ülkelerten temaslarını en üst düzey¬ 
de ve ejı* etkin biçimde arttırma!»; bilhassa özel ikili anlaşmaların 
belirli ve kesin çizgilerle en kısa zamanda gerçekleştirilmesine 

gayret edilmelidir. > h , 
T""" 

I 

Taahhüt işleri ile ilgili bilgi akımı hususu acilen 
sağlanmalıdır. Firmalarımızın kendi.olanakları iee takjp ettikleri 

ihaleler ile ilgili bilgiler çoğu kere gecikme ile elde edilebil¬ 

mektedir. İhaleler ile bilgilerin devlet aracılığı ile seri olarak 
takip edilmesi, firmalarımıza daha geniş olanaklar sağlayacaktır. 



4* i ’ ' 
, I ] J .. j. 

- İhaleler ile ilgili bilgi sağlanması 1 
dışımda iş yapılan ülkelerin mevzuatları ile ilgili bilgilerin 
de temin edilmesi bir zarurettir; .'Her ülkenin kendine has 

- • i . ■ ı ■ 
kanun, gelenek ve yönetim şekilleri vardır* Su kanunlarla ilgi- • 

■ * 

li bilgilerin dış temsilciliklerimizce çok iyi araştırılması 
ve müteahhitlerimize bilgi aktarımı yolu ile yardımcı olunması 
zorunludur* Bilgi toplanması gereken konular şöyle sıralanubi- 

■ \ • 1 '. 
lir * ■: r 1 • 

i. ' : ; . ' • .!• • '• ' : 
- Beş yxllxk yatxrxm programlarx 

; ' > , -JAali îş mevzuatı! 
. i » , , ^ j 

- İşçilerin çalışma ve oturma izinleri, 
- Hakediş ödemelerindeki aksaklıklar! 

•i - Süre uzatımları,. 

- Hakedişlerde (istihkaklarda)- eaka¬ 
la s yon (fiyat artışları) sorunları! 
ı 
İ * ' * ' • • ' 

«• Fiyaea şartları;işçi araç ve gereç- 
' - il h : . . .î::nşzy.'i ,:Avv ki 

lerijiin. nasxl ,temin edileceğine ait' **• 
1 öza': r4U\. ..er, 

, bilgiler ile mahalli fiyatlarx. 
...U,1 , ■ -i,': " ' •• • 

3.1*6. ULAŞTIRMA. VE HABERLEŞME SORUNU; 
' ' .. ' t 

Müteahhit firmalarımızın iş yapmakta 
oldukları bölgelerde geçtiğimiz yıllara kıyasla özellikle ulaş-jjır^. 
YY\adck büyük gelişmeler olduğu inkar edilemiyecelc bir husustur. 
M. ■ . t * 

Özellikle yurt dışında çalışan işçiler ile firma personelinin 

ulaşıra ile ilgili sorunları büyük ölçüde halledilmiştir* 4ncak, 
|-drrtct»vi£n halledil/niş değildir. Birçok ülkeye henüz tarifeli gemi 

r , ■ — —r.,    ■ --     - 

nakliyat seferleri yapılamamaktadır. Bu konuda şu gerçek unutul¬ 

mamalıdır : Taahhüt işlerinin takip ve yapımında başarı,ulaşım 
sorunlarının İHBMHBBpigSlllS halledilmesine bağlıdır. 
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, Haberleşme alanında ise bası ülkeler 

için halen çok büyük müşküller bulunmaktadır* Po3tai telgraf, 
telefon ve en önemlisi telex hizmetlerinin gerektiği gibi 

hatta hiç yapılamadığı ülkeler mevcuttur*' Bu sorunun halli için 
elden gelen hor şey yapılmalıdır* Bu sorunun halli jso önce iki- 
li devlet ilişkilerine bağlıdır, Sonra da gerek ulaştırma gerekr 
se de haberleşme alanında ülke misin altyapı yatırımları ile 
ilgili olarak ayıracağı ödeneklere bağlıdır, 
I • . ■ ' . 
' I . : ' 

3*1*7 SİGORTA tH SORUNU ' . > 
!' • ■ ı ! 

Eatı'nın sanayileşmiş ülkeleri i yurt 
i i / • * • 

dışında işyapan firmalarını çeşitli sigorta sistemleriyle gü¬ 
vence altına almıştır.1 Oysa Türk müteahhitlik firmaları böyle 

> ■ 

bir destekten yoksun bulunmaktadır*' üstelik mevzuat sınırlama-' 

ları yüzünden bu firmalar Türkiye * deld. olanaklarımda devreye 
sokamamakta; işin'bütün risklerini kendileri yüklenmek zorunda ; 
kalmaktadırlar. 

« 

, * ‘ • 

Daha da ötesinde, yurt dışında sarar 
etmeleri adeta yasaklanmış olan Türk firmaları için böyle bir 
durumda ~ -do tazminat bedelini yakarak işten çekilmelerinden 

(pHjLBdl firmaların itibarı açısından ne kadar olumsuz olduğu 

açıktır,"«pat Ülkemizde Batidakiler e, Un2gr ’şe-Ujde, 
oluşturulacak bir sigorta sistemi bu sakıncaları azaltabilir? 

hatta ortadan kaldırabilir* Bu sistemin, yurtdışına çıkacak 
firmalara, objektif kriterler ile değerlendirmesi, uygun görü¬ 

lenleri bölgedeki siyasal va ekonomik risklere karşı sigorta 

etmesi önemli yarar Bağlıyacaktır. Böyle bir sistemin kurulması 
rnıı■ i mı— ınmgı. mımuu m ı ın ■ jı..uım—w—— 

firmalarımızın rekabet gücümde arttıracaktır. 



Gerek yurt dışı müteahhitlik fimaları- 
yOİhna 

nı, gerekse M3 ihracatçı firmalarımızı her türlü garanti'alacak 
bir sigorta sisteminin kurulması için pUnya*da mevcut sistem- 

• ■ f ! < 

lerin başlıcaları incelenebilir ve ülkemiz şartlarına adapte 
edilerek böyle bir sistem acilen kurulabilir, 

İ • 
■ 1 j 1 

i 

3.1.8 AlrDRTİSMAN SORUNU 

ı . ■ ' - : L - ■ • 
« 

Mevcut mevzuatımız yurt dışında iş • 

yapan firmaların makinalarınm yıllık amortisman paylarının 
hosab döneminden itibaren Uç ay içinde yurda getirilmesini 

gerektirmektedir. Oysa ilgili ülkelerin Kambiyo mevzuatı buna 
imkan vermediği gibi, hesapta görülen bu bedellerin transferi 
mail balcımdan firmaları büyük yükler altına sokmaktadır.1 Dola- 

yısı ile bunların iş sonundaj makinaların transferi ile bir¬ 
likte düşünülmesi ve bu konuya da teşvik edici önlemler geti¬ 
rilmesi müteaahhitlik firmalarımız açısından son derece faydalı 

olacaktır. Bu faydaların en başında, ilgili firmanın iş yaptığı 
ülkedeki"mali gücünü yüksek tutması gelmektedir. 

t • 
i 

.• I { • * 

Bu konuda çözümler getirilirken iş yapı¬ 
lan ülkenin amortismanların transferleri ile ilgili hükümleri 
ile ülkemiz mevzuatı arasında bir uyum sağlanmalıdır. ■ 

3.1.9 TEŞVİK SORUNU 

Bütün ihracatçılarımıza ve sanayici¬ 

lerimize uygulanan teşvik tedbirlerinin hiç birisi yurt dışında 
müteahhitlik hizmeti yapan firmalarımıza uygulanmamaktadır.' 
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Duha önce izah edildiği üzere ihracata büyük katkısı olan 

müteahhit firmalarımıza vergi iadesi i yatırım indirimi, düşük 
faizli kredi, gümrük muafiyeti gibi teşvik edici tedbirler- 

uygulanmasımüteahhitlik firmalarımızın rekabet imkanlarını 

arttıracak^ firmalarımızın daha fazla taahhüt işi almasına yar¬ 
dımcı olacak dolayısıyla ülkemizin istihdam sorununa ve döviz 

girdilerinde önemli ölçüde artışa sebeb olacaktır. • 
• • \ \ 

' . ; A | w -

müteahhitlik , mühendislik ve müşavirlik hizmetleri de ihra¬ 
catçı ve sanayicilerim gibi genel teşvik tablolarına alına- 
bilir. 

/ 

3.1.10 ÖRGÜTLENME SORUNU 

"İdarî, Politik ve Diplomatik Destek 
Yetersizliği"' konusu içinde 3»İ.5no’lu paragrafta 
A * 

incelenmiştir. , 
< 

\ * 

\. 
3.1.11 KAMBİYO MEVZUATI İLE İLGİLİ 

SORUNLAR 

Yürürlükte olan kambiyo kontrol sisteminde 

bütün dış' ekonomik ilişkilerde olduğu gibi yurtdışı müteahhit¬ 
lik hizmetlerinde de önemli sınırlamalar meveu 4 4- ur* 

I 

Yurt dışında iş yapan Türk firmalarının avans gibi meblağları 
Türkiye’deki kurumlar da tutmaları ve gerektiği zaman t eler ar 
döviz olarak tranbfer etmeleri ımkansizdir. Bu . nedenle söz 
konusu meblağlar yabancı bankalarda tutulmaktadır. Zira 

Müteahhitlerimize verilen avanslar aldıkları taahhüt işi ile 
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' • / n ■ ! . 

-63- ... m I ■ . !'. • , 
! ! ■ i . • ■’ •. \ i 

ilgilidir* Müteahhitlerimiz bu avansla malcine-ekipman satın 
almakta; eğer bu kalemlere ihtiyacı yoksa, aldıkları taahhüt 
işinde ihtiyaç duyacakları malzemeyi satın almaktadır. Malzeme 
satın alımında ise zamanlama çok önemli bir faktördür. İhtiyâç, 
duyulan malzemelerin hepsi birden alındığı taktirde, depolama 
sorunu ortaya çıkar.' Bu nedenle inşaat işinde malzeme alımı' | 
inşaatın safhalarına göre' yapılır. İşte bu durumda, alınan 
avansların ihtiyaç duyuldukça kullanılması söz konusudur. Bizim 
mevzuatımız bu duruma olanak sağlamayınca, yani banka hesabında 
döviz olarak tutma ve gerektiği zaman tekrar döviz olarak trans¬ 
fer etme mümkün olmayınca, bu paralar yurt dışı bankalara git¬ 
mektedir. f| 'f \ 

^g—ocaı ı bipi'ijki 
Kar transferlerinin 

tebliğlere göre # 80i geçici kal&ulü müteakip üç ay içerisinde 
bakive $ 20 şj kesin İtefcuİu müteakip yurda getirilmesini arvuf* 
bulunmaktadır, ülkelerin ve işin özelliklerine göre geçici 
\zhuXie- kai> u İT'arasında yapılacak masrafların karşılan¬ 
ması bakımından bu durumlar sorun halini almaktadır. Bu itibarla 
kâr transferlerinin kesin kabulü müteakip getirilmesi lüzumludur* 
Bunun dışında yeni ‘girişimlerî'kâFşîîanSSclLçirr işletme sermayesi 
olarak fo 10-15 nisbetınde bir meblâğın ayrılması 
uygun ûlaceık {ır. -.. di- . . j 
! ’ - - ! ’ 

gâr paylarının yurda taranşferi iş yapılan ülkenin 
mevzuatına ve müteahhitlik hizmetlerinin yapısına uygun hale . 
get ir ilmeli dTr."" ~   ^ 

Yurt dışına açılan firma yetkililerine.ve elemanlarına 
hazırlık, seyahat ve WMI-iaşe giderileri için döviz tahsisini' 
arttırıcı ve formalitelerini kolaylaştırıcı ;tadbirler alınmalıdır. 
f—ı ■ ■ nKP.,. ı     111...,,...! i,..— - ■■■>* — wmatmasaaeaexBBKBm ı aran— ■■     .<■ m 

• - - Firmaların görünmeyen giderlerinin vergilenmesini 
önleyebilmek için aşgari ft 5 nisbetinde bir götürü gider sistemi 
getirilmelidirT • ’ ~ ^ 



-6k-' 
I 

~ DMÇ hesapları içini diğer tebliğlerde 
öngörülen uygulama ve sağlanan kolaylıklar, 'yurt dışı taahhüt 

I 

işi yapan firmalar ve işçileri içinde sağlanmalı ve DÇM hesap- 
ları k$r garantisi açıklığına kavuşturulraalıdır, 

- Kambiyo navzuatı ile ilgili eorunlar 

arasında vergi sorunları üzerinde bir nebze daha durmakta fay¬ 

da görülmektedir. 
» 

Yurt dışında iş alan müteahhitlerimiz 
her iki ülkenin vergi mevzuatından sorumlu bulunmakta ve imik er¬ 

ror vergi vermek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum müteahhit- 
    i.  

lerimizi yurt dışındaki rekabet gücünü olumsuz yönde etkile- 
ı. 

inektedir. Vergilerin hesaplanmasında büyük rakamlara ulaşan i 
çok çeşitli giderleri belgeleme yükümlülüğü, inşaat işinin 
özellikleri nedeni__ile müteahhitleri zor durumda bıraktığından 

önerilen götürü gider indirimi uygulamasına tez elden başlnn- 
malıdıt*. * 
■ A 

3.2 YURT İÇİ BÜNYESEL SORUNLAR VE TEUBİRLERİ 

3.2.1 MÜTEAHHİTLİK FİRMALARININ SAYISAL ÇOKLUĞU 

. . Türk müteahhitlik firmalarının geçmişi ve 
«. ■ « 

potansiyeli ile ilgili bilgilerin verildiği birinci parag¬ 

rafta t müteahhitlik hizmetlerinin nasıl oluştuğu, yabancı 

firmaların ülkemizde yaptıkları işin nasıl bir yeli f meyle. Türk 
müteahhitlik firmalarının eline geçtiğinasıl büyüdükleri ve 

nasıl dış pazarlara açıldığı hususu geniş bir boyutta ince¬ 
lenmişti. 
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I960 lardan sonra ülkemizde izlenen planlı 
ekonomik kalkınma süreci içinde inşaat sektörü teşvik edilmişi 
alt yapı ile ilgili yatırımlar ağırlık kazanınca inşaat sek¬ 

töründe iş yapan müteahhit firmalarının adedi sayısal olarak 

artmifjidi.' 
/ 

Ancak son 4-5 yıl içinde yurt içi inşaat 

hizmetleri sektörün de^ki teşviklerin kaldırılması ile bir İllete 
ekonomide görülen darboğazlar nedeni yatırımların kısılması, 

alt yapıya yönelik yatırımlarnn daha oelektif olmaya yönelmesi 

scnucui iş arzında görülen azalma karşısında Türk müteahhit 
firmaları yaşamlarını idame ettirebilmek amacı ile dış pazar¬ 
lara' yönelmeye başlamışlardır. 

Ve Sanayi ve Teknolojik 
Bilindiği üzere,/yabancı ülkelerde taahhüt 

işine girecek firmalara Bayındırlık Bakanlığınca yeterlilik belge¬ 
si verilmektedir. Bu belgelerin esaslı ve disipliner bir sis- 

* * 

tema bağlanmaksızın verilmesi neticesinde, yurt dışında iş ya- ' 
pan firma sayısı 170 civarına ulaştırmıştır. < 

« 

I 

kendi aralarında rekabete girmiş; iş almak için büyük miktar¬ 

lara varan fiyat lcırmalart söz konusu olmuştur. Bu durum taahhüt 

edilen işlerin kâr marjını azaltmıştır. İş yapılan Ülkeler ise 
işe talip olan Türk firmalarının çokluğundan ve birbirleri ile 
olan rekabetinden azamî derecede faydalanma yoluna gitmişler¬ 
dir* 



Yurt dışında iş almak için Bayındırlık Ba- 
ı 

kanlığmca verilen "yeterlilik belgesi" tek faktör olmamaktadır, 
İkinci önemli faktör firmalara Türkiye’den verilen teminat mek¬ 

tuplarıdır* Tatbikatta^ Türk bankalarının her önüne gelen fir¬ 
maya i komisyon alabilmek maksadı ile bu teminat mektuplarını 
limitlerini dolduruncaya kadar vermektedir* Dolayısıyla ger¬ 

çekten yeterli olsun veya olmasın her firma dış ülkede iş ' 
alabilmekte dir• 

Bu durum ise bij/çok sorunlar yaratmaktadır. 

Kambiyo mevzuatımız gereği, firmalarımız 
yurt dışında iş aldıklarında, sermayeleri ile birlikte gidemedik¬ 
leri için, aldıkları işin avansı ile makineleşmeye gittikle- 
rindeni bu avans ile ekipman ve teçhizat organizasyonuna sahip 

v 

olmak durumunda kaldıklarından, bilahere işin ikmali ile ilgili ' 
safhada dar boğazlara düşmekte ve işin’ teslimi0 gecikmelervuku 

bulmaktadır* Bu durura daha ziyade kuç-ük. 
t 

firmalar için söz konusu olmalrba; : bu tip fir¬ 
maların yabancı ülkede yarattığı sorunlari bütün firmalarımızı 
menfi yönde etkilemektedir* 

Bu durumun önlenmesi için yurt dışında taah¬ 
hüt işi yapacak firmaların daha selekbif bir biçimde seçilmesi 

yoluna gidilmesi, sorunun çözümlenmesi bakımından en akılcı yol 
olacaktır. 
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înşaatların yap umu da mali darboğaz ile 

karşılaşan firmalar, aldıkları işi bitirebilmek içiq. ümitle¬ 
rini yeni alacakları taahhüt işine bağlamakta; yeni .bir iş 
alma yoluna giderek, bu işin avansı ile eski işi bitirme yo¬ 
luna gitmektedirler. Diğer bir ifade ile "işi işe ekleme" sis¬ 
temi kendiliğinden oluşmuş bulunmaktadır* 

Yukarıda bahsediliri üzere, yurt dışında iş 
j, ■ 

alabilmenin müşterek faktörü Türkiye'den alınan teminat mek- 

«"’SffiisSS 

Yeni bir iş için 
m 

teminat melrtübu ve¬ 

rilmeden eski işin gereğine uygun olarak yapılıp yapılmamarfffirtni 
JESSSBSHft kontrol ve denetimi getirilir' v£ e3ki işin gereği 
gibi ye zamanında yapılmaması halindebu firmalara yeni bir 

teminat mektubu'’verilmeme yoluna gidilirse, bu yönde görülen 
aksaklıkların büyük ölçüde halledilmesi mümkün olacaktır. 

3.2.2 ORGANİZASYON YETERSİZLİĞİ 

Yurt dışında iş yapan birçok firma, yurt 
dışında iş yapabilmenin gerektirdiği organizasyondan mahrum¬ 
dur. Şöyleki; . 

Bdz-ı firmalar, yurt dışında 
o ülkenin, işleri ile ilgili olabilecekleri mevzuatı vt 

ülke şartlarını incelemeden işe girişmektedirler. Böyle 
bir inceleme ve araştırma yapmadan, kulaktan dolma bilgiler 



ile işi girişilince i bir çok sorunlar ortaya çıkmakta* ve fir¬ 
malar büyük güçlükler karşısında kalmakta; bu da aldıkları 
işi gereği gibi yapmalarını engelle melet e } taahhüt edilen iş 
ile ilgili sorunlar o ülkeleri rahatsız etmekte ve yalnız o 

firma için değil, bütün Türk firmalarının adını kötüye çıkar¬ 
maktadır. ' I 

i ! ' . 

I ' _ ■ . i ; r ' , - 
- Yurt dışında iş alan müteahhitlik hiz¬ 

metleri firmalarımızın büyük ekseriyetii yurt dışında iş 
j yapabilmenin gereği olan kadro ve ekipmandan yoksun olarak işe 
girişmektedirler. Yeterli bir kadroya sahip olamayınca diğer 
•' • ■ ■ ı ! • 

firmaların tecrübeli elemanlarına sahip çıkılmakta} daha iyi 
şartlar ve ücretlerle, firmalar birbirlerinin üst seviye per- 
sonelini, teknik elemanlarını, kalifiye işçilerini jransfer 

j J • 

etmeye başlamaktadırlar. Bu da elamanı kaybeden firmayı dar¬ 

boğaza sokmakta, elemanı transfer eden firmanın ise yüksek 
ücret‘nedeniyle maliyetlerinin yükselmesine sebeb olmaktadır. 

i ! 

ı 1 
- Gerek iş alınacak ülkenin şarjlarının iyi* 

bilinmeden, araştırılmadan ve incelenmeden taahhüt işine 
girilmesi gerekse yeterli ve gerekli kadro ve ekipmana sahip 

olunmadan yurt dışı taahhüt işine girilmesi, taahhüt işi arama 
safhasında da firmaları zor durumda bırakmaktadır* Bu organi¬ 

zasyon ve teşkilat yetersizliği sonucu firmalarımız biı^ok 
taahhüt işlerinden haberdar olamamakta veya geç haberdar ola¬ 
rak, o işin ihalesi için gerekli hazırlıkları zamanında yapa- 
' • ■ 

madikleri için işi kaçırmaktadırlar. 



! 

i 

- ülke şartlarının İyi bilinmemesi ye yeter¬ 
siz W kadro firmalarımızı JPMHMBBBnHI ön yeterlilik 

H 

klifiçin gerekli çalışmaları gerektiği gibi hasırlayamama durumun- 
• « i • 

da bırakmakta ve işi kaçırmalarına sebeb olmaktadır. 

- Unutulmamalıdır ki Türk firmaları iş al¬ 

dıkları pazarlarda organizasyon va teşkilâtlarını uluslararası 

şartlara göre hazırlamış 'tfccrûî büyre. sahip 
ftMIıVTHıBPffi^^İl firmalarla rekabet, etmektedirler. Dolayısıyla i ön 
yeterlilik çalışmalarının bu durum göz önüne alınarak hazır- 
• | ı 

lanması gerekmektedir. • ! 1 • 
: 1 ' 

’İl.. * • .*! 1 

i ■ , - Ülke şartları tam olarak incelenmeden gi¬ 
rişilen taahhüt işleri, gidel* kalemlerinin gereği gibi1 tesbit 
edilememe sonucunu doğurmakta; bu da firmalarımızı ümit edil¬ 

meyen maliyet artışları ile karşı karşıya bırakmaktadır. 

t f 

- Firmalarımız ihalelerde düşük fiyat ver¬ 

dikleri takdirde işi alabilecekleri faraziyesinden hareket et¬ 

mektedirler. Unutulmamalıdır ki firmalarımızın taahhüt işi yap- 
/ 

tıkları alk&ler petrol zengini ülkelerdir ve fiyat konusu bu 

ülkeler için geri planda kalmaktadır. 

Bu ülkelerin ihalelerde göz önüne aldıkları 
en önemli faktör işin gereği gibi sunulmasıdır. Hitelcim görül¬ 

müştür ki, bir çok durumlarda iş en ucuz fiyat veren firmaya 
değilj en pahalı fakat işin isteklerine en uygun çalışma yapan 
firmaya verilmiştir. 



-70-

Do layı o iyin bu konüda da orguninauytti hu¬ 
susu en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 
I ; ' , ; I 

■ i j \ ! i * ; 
/ 

- Firmalarımızın iş aldıkları ülkelerde 

.taahhüt işinin koAtroluflBHBBSS dünyaca ünlü firmaların 
kontrol mühendisleri tarafından yapılmaktadır* ve kontrol 
; , » 

mühendisleri iş yapılan ülkenin ve inşaatlarda kullanılabile¬ 

cek malzemelerin menşeini çok iyi bilmektedirler. 

Firmalarımız ise dünya piyasaları ile il¬ 

gili bir bilgi kolleksiyonundan bile mahrum durumdadırlar. 

Yurt dışında iş yapmayı hedef seçen firma-» 

larımız inşaat sektöründe bir ihtisaslaşmaya gitmemişlerJSit 
i 

ihtisaslaşmanın yurt dışında ne kadâı: önemli bir faktör olduğu 
hususunu dikkate almamışlardır. Firmalarımız bir yandan bir 

konut projesini yüklenirken, diğer yandan anahtar teslim bir 

sanayi tesisi ihalesine katılabilme İçtedirler. Böyle bir iş 

seçimi yapılabilir* /ncak^buna göre organize olmak, teşlcila-tlânnıai 
işin gereğidir. 

Firmalarımız hangi inşaat alanında ihtisas¬ 
laşacaklarını tesbit etmeden, ülke şartlarını göz önüne almadan 

makineleşmeye gitmektedir. Bu durum firmalarımızı iş aldıkları 
ülkelerde atıl bir makine parkı sorunu ile karşı karşıya bı¬ 

rakmakta; gereksiz yedek parça tedarikine ve stokuna itmekte i 
dolayısıyla maliyetlerinin artmasına sebeb olmaktadır. 



3.2*3 33JBÎHLSR 

Yukarıdaki paragrafta izah edilmeye çalı¬ 
şılan durumlar karşısında firmalarımızın acilen aşağıda belir- 
tilen tedbirleri alması gerekmektedir! 

ı 

- İş alımı öncesinde i iş alınacak ülke pi¬ 
yasa şartları ve o ülke mevzuatı gereği gibi ine denmelidir.' 
ı 

! 
1 

- İhale safhasında ülke şartlarının istek¬ 
lerine göre proje sunulmalıdır. 

- Yapım safhasında i işin isteğine uygun . . 
faaliyet gösterilmelidir. 

- Tesiimsafhasındat ülke kontrol mühendis¬ 

liği sistemi daima göz önüne alınmalıdır. 

Bu hususların gerçekleştirilmesi v£ JS&- 
t 

ÖİSlIlIİg&diğer yabancı firmalar ile rekabet edebilecek duruma 
y firmal Qr//ri/2-, 

gelebilmeleri iç in 'organizasyonlarını uluslararası pazar şart¬ 

larına göre yapmalı; kadrolarını ona göre kurmalı;ülke şartları 
/iy 

çok'incelenmeli', iş takibi geniş ölçüde sağlanmalı; alınan işe 
göre-makineleşmen; firmalarımız inşaat hizmetleri alanında 

ihtisaslaşmalı veya işin isteğine göre teşkilatlanmak} o ülkenin 
piyasa şartları \[e malzeme temin edilebilecek ülkeler hakkında 
iyi bir bilgi kolleksiyonuna sahip olmalıdır. 
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4. YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DİĞER 
ÜLKELER MEVZUATI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ 

% 

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin önenn/* ve WK89>- 
V 

sağladığı jrvıia uları takdir eden ülkeler, bu hizmetleri 
teşvik etmek ve geliştirmek için bir çok tedbirler almışlardır. 

• ■ ' ! “ 

Özellikle Orta Doğu bölgesinde ve Kuzey Afrika ülkelerinde 

müteahhitlik hizmetleri açısından var olan potansiyelin en azın¬ 

dan önümüzdeki 20-30 yıl artan hacimlerde devam edeceğini gören 
i 

ülkeleri bu menfaatlerini azamî seviyede tutmak maksadı ile 
müteahhitlik hizmetlerine ilişkin mevzuatlarını, dolayısıyla 

tatbikatı gün- be -gün gözden geç ir melet e ve firmalarına azamî 

kolaylığı sağlamakta ve heı^gün taahhüt işi almayı kolaylaş¬ 
tıran teşvik tedbirleri getirmektedirler. 

, / 

Müteahhitlik hizmetleri açısından adı geçen bölgede • , 
yoğun taahhüt işleri olan bir kaç ülke delici tatbikatlardan ve 
getirilen teşvik tedbirlerinden kısaca bahs etmek uygun ola- 

4.1 DİĞER ÜLKELERİN TATBİKATI 

4.1.1 İNGİLTERE 

İngiltere Hükümeti "Construction Exports 
Advisory Board* (İnşaat İhracatı İstişare Kurulu) adlı bir 
organı bir kaç yıl önce kurmuş ve bu kuruluş konu ile ilgili 

Hükümet politikalarının oluşturulmasında ve uygulamada büyük 
I 

ölçüde başarılı olmuştur. 
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4*1*2 A.B.D. 

A.B.D. Ticaret Bakanlığı içerisinde "Major 
Export Project Division"! (MEPD) (Büyük İhracat Projeleri 8ö- 

/ 

lümü) kurmuş ye uluslararası ihale işlerine Devletin organize 
olarak katılmasını sağlamıştır. Karşılarında devleti ve devlet 

güvencesini görmek isteyen bazı ülkelerde A.B.D. paravan dev¬ 

let şirketleri marifeti ile büyük işleri taahhüt etmiş ve al- ' 
dığı işleri kendi müteahhit firmalarına dağıtarak yaptırmış¬ 
tır. 

4.1.3 FEDERAL ALMANYA 
i • ; 
I 1 v* 

Almanya’da Ekonomi Bakanlığı’nın özel tir 
bürosu konuyu Hükümet düzeyinde koordine etmektedir. 

i ■’ ; 

• , 4.1.4 GÜNEY KORE - HİNDİSTAN 
> 

# 

Güney Kore ve Hindistan gibi ülkeler konu¬ 

yu Bakanlar düzeyinde ele almakta? bu ülkelerin Bakanları iş¬ 
lerin takibi ile bizzat uğraşmaktadır. 

Muhtelif ülkelerdeki Ticaret Ateşelikle¬ 
rimiz veya Çalışma Ateşeliklerimiz bu konu ile yapacakları 
  -  — -     - -- - - -------- - - - - -  — 

detaylı çalışmalarla dış ülkelerin bu konudaki girişimleri 
hakkında detaylı bilgi toplayaraki konunun bir rapor haline 
dönüşmesini sağlayabilir. 



4.2 DİĞER ÜLKELERİN TEŞVİK TEDBİRLERİ 

yabancı ülkelerin yurt dışında iş yapan müteah¬ 

hit firmalarına uyguladığı ieşviklor ürerinde-, fikir vermek 
I ! ■ ■ . ;! • 
i bakımından, kıaaca durmanın faydalı olacakı k an ısın- 
: dayız. 

I 

. • 1 i ' : j ' : 

- Ülkelerin ulusal bankaları dış ülkelerde 
1 ı ’ 

| taahhüt işlerine girecek firmalara düşük faizli kredi açmak- 
i i • ■ ‘ ' 

tadırlar. Ayrıca Devlet ilgisi ile yabancı bankalardan düşük 
faizli kredi temin edilmektedir. Ulusal bankalar yurt dışında 

i şubeler açarak müteahhit firmalara yardımcı olmaktadır. , 
I i i ;; ; ı 

*ı ı. İ t. ’ i ! 1 
'• 

- ilgili ülkelerin arzu etmesi halinde ulusal 
İ -• ’ 1 

bankalar uygun Şâr-ttar13.” firmalara kefil olmaktadır. 
i i 
i 

- Ulusal bankalar dış ülkelerde taahhüt işine 
giren firmalara teminat mektubu kredisi açmaktadırlar. Limiti 

aşan mektuplar için uluslararası bankalardan yardım yağlanmak-- 
tadır. 

* 

i , * ' * 
I ; • > % 
; .» 

- Müteahhit firmaların yabancı banlcalardan kredi 

alması halinde, merkez bankası kur değişikliği sebebi ile hasıl 

olacak zararı önlemek için düzenlemeler getirmiştir. Merkez 
Bankası bu düzenlemeler ile firmalara i bankalar garantisi al¬ 
tında gerçekleştireceği projelerin toplara değerinin İ<> 10 unu 
ülkeye getirmesi yükümlülüğünü koymaktadır. 
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- Firmalar taahhüt ettiği işlerden elde ektiği 
gelirlerden vergi ödememekte İ kârların yurda transfer edilen 
kısmı vergi dışı tutulmaktadır. Bu firmalarda çalışan işçi¬ 
lere aynı uygulamadan yararlanmaktadırlar. 

i 

- Firmalar §ı». araç ve gereçlerini hiç bir 
vergi ve harç ödemeden yurt dıgıııa çıkarmakta ve tekrar yurda 
ı ' ' 

getirmektedir. Tek şart, çıkan makine bedeline eş değerde 
/-fır mal an/) 

dövizi yurda getireceğine dair'taahhütte bulunmalarıdır > 

, - Gerek müteahhit firmalari gerekse bu firma- ■ 
! 

larda çalışan işçiler, ulusal bankalarda döviz hesabı aça"—".- 
bilmekte ve bu hesaptan diğer ülkelere transfer- yapabilmek- 

İ ; ı 
’ ; ‘ 

t e dirler. Açılan bu hesaplar vergiden muaf tutulmaktadır* 
: j 

- Firmalar ve firmalarda çalışan işçiler yurda 
j ' • - i . ı 

kesin dönüşlerinde çeşitli bedelsiz ithalat imkânlarından 
faydalandırılmaktadır. 
! i '' 'I 
ı - ! • I 

- Yabancı ülkelerde çalışanların sosyal' güven¬ 
liğini sağlamak amacı ile ikili anlaşmalar yapılmakta ve bü¬ 

tün hizmetler (emeklilik vs.) birleştirilmektedir. Ayrıca dev¬ 
le t ^ve hükümet^f ir malara yeni iş alanları yaratmaya ve iş alı¬ 
nan ülkelerdeki anlaşmazlıkların giderilmesine pzen göstermek¬ 
te dirİ£f.Devlet başkanları, Başbakanlar konu ilesahse* 
ilgilenmektedirler. 

- Gelişmiş ülkeler, yurt dışında iş almış fir¬ 
malarını çeyitli rizikolara karşi korumaktadırlar. Bilindiği 
üzere bu rizikolar siyasî ve ekonomik rizikolardır. 



5.1 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK FİRMALARIMIZ İÇİN 
ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

3. no'lu paragrafta "yort dışuıda iş yapan Türk 

Müteahhitlerinin yurt içinde ve yurt dışında karşılaştıkları 
sorunlar"ı belirtmeden önce "sorunların , bu sorunları gide

rici tedbirler ile mütalâa edilmesi" gereğini belirtmiş ve bu . 
paragrafta sorunlar belirtildikçe bu sorunların giderilmesine 

ilişkin çözüm yollarının da açıklanmasına çalışılmıştır. Dola
yısıyla bu paragrafta daha önce Önerilen tedbirler dışında 
kalanlar öz ve kısa olarak belirtilecektir. 

5.1 PAZAR TEMİNİ DESTE&İ BAKIMINDAN 

Bu konuda devlet desteği, ilgili ülkeler nez-

diııde Hükümet Başkanları ve Bakanlar seviyesinde karşılıklı 
ziyaretler ve yoğun ikili temaslar ile sağlanmalıdır. 

* 

A ' 

- Devletin koruyuculuğu altında ikili anlaş
malarla Türk müteahhit firmalarına iş sağlanmalıdır. 

- Taahhüt işleri ile ilgili olarak tülceler 

nezdindeki Temsilciliklerimiz kanalı ile devamlı, doğru, er
ken, detaylı enformasyon akımı sağlanmalıdır. 

. i . 
İ • ; : 

- Türk mühendislik hizmetlerinin dış aleme gö
türülmesi hususunda mühendislik ve müşavirlik bürolarımız dev-

DPT 
•öMaaatSi/90 tc Süıupûuat Şh. 
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- Müteahhitlik ve müh endi slik-müşavirlik hizmeti 
veren firmalarımız yetkililerine pazar temiminde yardımcı ola- 
! 

bilmek gayesi ile döviz tahsisi açısından seyahat kolaylıkları 

sağlanmalıdır. j 
İ 

• ! • * * '* 
- Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında belli pro¬ 

jeler içitı özel ilişkiler kurulmalı; konu ile ilgili olarak 
müteahhitlerimizin iş alabileceği ülkelerde teknik ateşelik- 
ler tesi3 edilmelidir. 

5.2 REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI BAKIMINDAN 

- İhracat sigortası sisteminin kurulması; 
* 

I i ■; ■ i ■ 
- Yeterli miktarda teminat mektubu temini için 

* 

çözümler bulunması; Türk banka teminat mektuplarının geçerli- 
liğiııin sağlanması ve teminat mektupları ile ilgili olarak 

/VĞ, 

ödenen faiz'komisyon hadlerinin makul hadde indirilmesi, 
!! . 

- Müteahhitlerimizin düşük faizli ihracat kredi¬ 
sinden yararlandırılması, 

i " ' ■ 
- Müteahhitlik hizmet ihracatının teşvik kap- 

i 

samı içine alınması, 

aeHnlm^S/ 

- Vergi muafiyeti ve vergi ödemede.E'o kolay¬ 
lıklar sağlanılası, 



- (Türkiye'do yapılan masrafların diğer ülkelerce 

masraf olarak kabulü için ikili onlaçmalar'm sağlanması gerek¬ 
lidir. , 1 1 ' 

u . i ' ı 

5.3 TAAIiHÜi İŞİNİN İFASI BAKIMINDAN 

- Dışarıda çalışanlara vergi muafiyeti tan\nmasıi 

i 
- Yerli ekipman ve malzemede vergi iadesi uygu-

fenrtiasıi ; 
i ’ı 

! / da. 
~ Fason imalat kolaylıklarının inşaata uygulon- 

ıaaoı | , i 
1 

' i 

- (Tahsisli mal ihtiyacının karşılanması konula¬ 
rında IsâSSÜ. tedbir lor. alınması ger elemek t o dir u 

I 
> 

5.4 TAAIiHÖS İŞİNİN BİTİRİLMESİ BAKIMINDAN ' 

- İş to kullanılan makine vo ekipmanın yurda 
geçici ve kesin ithalinin sağlanmasınâ; 

. - - KÛr transferi için uygun süre t anırana s ana iliş¬ 
kin tedbirler alınmalıdır. 



BANKALARIN ROLU 

ALT KOMİSYON RAPORU 



1- TEMİNAT MEKTUPLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 

Bankalar kanunundaki limitleri sınırlayan hükümler fiebefciyle 
bankalar teminat mektubu düzenlemelerinde sıkıntıya düşmektedirler. 
Anılan kanunun yeniden gözden geçirilerek, bankaların^ teminat 
mektubu vermeleri kolaylaştırılmalıdır. 

Teminat mektubu düzenleyecek bankaların konsorsiyum yapma¬ 

ları teşvik edilmelidir. 

Teminat mektuplarının süratli bir şekilde düzenlenebilmesi 
için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Türk bankası veya bankalar tarafından hazırlanan teminat 
mektuplarının zaman zaman muhabir bankalarca kabulünde zorluklar 

—•'s ' 

ortaya çıkmaktadır* Gerek yurt içinde bankalar konsorsiyumu teşki¬ 
lindeki zorluklara gerekse dış muhabirlik konularına çözüm 
getirmek üzere Orta doğunun bankacılık merkezlerinde Türk banka¬ 

larının Türk dış girişimcilerinin, Türk firmalarının ve gerekirse 
yabancı malî kuruluşların da iştiraki suretiyle bankalar kurulması 
teşvik edilmelidir* 

Bankalarımızm teminat mektuplarına uyguladıkları komisyon¬ 
ların yülcsekliyi,yurt dışı girişimcilerimizin yabancı firmalarla 
olan fiat rekabetini olumsuz yönde etkilemektedir* Komisyon oran¬ 

larının makul seviyeye indirilmesi için gerekli tedbirler alınma¬ 
lıdır* 

2- DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KREDİSİ 

Bugün için yurt dışı girişimcilerine sağlanan döviz kredisi, 
talebi karşılayamamaktadır. Bankalarca sağlanabilen kredinin vadesi 
6 ayla sınırlandırılmış ve faiz oranı eta ianka ile müşteriye bıra¬ 
kılım ştır* 

Döviz kredisi,girişimcilerimizin bilhassa az gelişmiş 
üljcelerde yapacakları yatırımlar yönünden önem kazanmıştır. Bu 
ülkeler,girişimcilerimizden orta vğ uzun vadeli döviz kredisi 
talep etmektedir. 

'V' 

Firmalara uygun şartlarda orta ve uzun vadeli döviz kredisi 
sağlanması için bankalara Devletin de desteği ile yeni imkanlar 
sağl anı aal ı d ı r . 



Türk girişimcilerinin ihtiyaç duyduğu Türk Lirası kredileri 
zamanında sağlayabilmeleri için gerekli iecfbıVler alınmalıdır, 

3- TÜRKİYE'YE DÖVİZ GETİRİLMESİ (ÖZELLİKLE İHTİYARİ OLARAK) 

Yurt dışı girişimcilerimizin Türkiye'ye getirmek zorunda 
olduğu dövizler yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilmiştir. 
Getirilmesi zorunlu olmayan dövizlerin Türkiye'ye çekilebilmesi 
için £ew/.k £.rf±ci ie^lo/Vİev alınmalıdır. Türkiye'ye getirilen zorunlu 
olmayan dövizlere en az yabancı bankalarca tanınan oranda faiz 
verilmelidir,, 

4- BANKALAR KANUNUMDAN VE BANKALARIN KREDİLERİNİ TEMİNAT 
, DO&ArJ 

ALTINA ALMA İHTİYAÇLARINDAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 

Banked, arın teminat mektubu düzenlerken veya kredi verirken 

girişimcilerden aradıkları teminatın başında gayrimenkul ipoteği 
gelmektedir. Gayrimenkul miktarları ise verilen teminat mektubunun 

veya kredinin miktarı karşısında zaman zaman yetersiz kalmaktadır. 
Bu aksaklıkların önlenmesi için bankaların mektup düzenlerken 

firmanın gayri menkulü yanında rnakina parkı. Teknik kadrosu, 
moralitesi gibi diğer hususları odd dikkate almalarını sağlayıcı 
İedfcuVler alınmalıdır. Banka risklerini azaltmaya yönelik Sigorta 
Sistemine geçilmelidir. 

5- HUKUK SİSTEMİMİZDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 

Girişimcilerimizin iş ypptıkları ülkelerin hukuk sistemleri 
ile hukuk sistemlimiz arasında farklılıklar mevcuttur. Firmalar 

açısından farklı hukuk sistemlerinden kaynalclanan sorunların 
giderilmesi için iş yaptığımız ülkelerde soranları giderici ikili 
anlaşmalar yapılmasına çalışılmalıdır. 

6- YURT Dişi MÜTEAHHİTLİĞİNDE RİSKİ KARŞILAYICI TEfc&i'tfLER. 

Taahhüt işleriyle uğraşan firmalarımızın ihtiyaç duyduğu 
teminat mektubu tutarı büyük boyutlara ulaşmaktadır. Teminat 
mektuplarını düzenleyen bankalarınca riski mektup miktarına eş 
değerdedir. Özelliği Sebebiyle lıerân nakde çevrilebilen ve tazmin 
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taleplerinin anında ödenmesi gereken teminat mektupları# Bankaların 
belirli miktarlarda döviz bloke etmelerini zorunlu kılmıştır. 

Yurdumuzda sigorta sistemi henüz kurulmadığından# bankaların riskin 
bir ölçüde de azaltmak amacıyla# Bankaların# firmaların ve Devletin 
iştiraki ile "Döviz Risk Fonu" kurulmalıdır. 

7- TEMİNAT MEKTUBU VERİRKEN BANKALARCA ÖN İNCELEMELER VE 
KISTASLARI İZLEME 

İnşaat ve Tesisat Taahhüdü işinin kendine niabsus nitel iki eri 
olması sebebi ile* diğer iş dalları ile beraber# aynı kıstaslar ile 
değerienclirilmesi yanıltıcı olacaktır. Taahhüt şirketlerinin 
özellikle yurt dışındaki işlerde ihtiyaçları olan krediler 
(teminat mektubu# döviz# vb.) diğer dallarda çalışan şirketler ile 
aynı şekilde ele alınmamalıdır. Bu krediler verilirken gayrimenkul 
teminatları yanısıra, firmaların geçmişteki yaptığı işler# malî 
durumları# yurt dışında aldıkları için niteliği# daha önceki 
yurt dışı deneyimleri. Teknik ve İdarî kadroları, Makina parkLarı# 
teknolojik birikimi, alman işin kârlılığı# mukavele şartları# 
işverenin ödeme kapasitesi# iş yapılan ülkenin malî, durumu'' da. 
dik] cat e alınmalıdır. 

8- DİĞER ÜLKELERDE YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİĞİ VE BANKALARIN 
ROLÜ 

Yurt dışı taahhüt işi yapan bazı ülkelerde devletin firma¬ 
larını desteklediği,konuya ilişkin devlet müesseseler! kurulduğu 
ve ikili anlaşmalara gidildiği bilinmektedir. 

Yurdumuzda da Devletin firmalara yapabileceği destekler 
araştırılarak uygulamaya konulmalıdır. 

9- TÜRKİYE'YE ÜCRET TRANSFERLERİNDE BANKALARCA YAPILAN 

İŞLEMLER VE TEKLİFLER 

Türkiye* ye yapılan ücret ve diğer transferlerde meydana gele 

gecikmeleri önlemek için iş yapılan ülke bankalarıyla anlaşmalar 
yavjilarak transferlerin Türkiye'ye bir an önce aktarılması sağlan¬ 
malıdır. 

Türk Bankalarının kendilerine gelen havaleleri geciktirmeder 
lehdarlarına ödeme yapması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 



İŞGÜCÜ PROBLEMLERİ 
ALT KOMİSYON RAPORU 



GİRİŞ : 

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sırasında karşılaşılan 

işçi meselelerini inceleyen alt komisyonumuzun bu raporu^iki kı¬ 
sımda tertiplenmiştir. Birinci kısımda üye kuruluşların görüşleri 

detaylı olarak bildirilmiş; ikinci ve son kısımda da meseleler 

ve üzerinde ittifak edilen tedbir teklifleri verilmiştir. 
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Fuat AYDEMİR 
I 

İclal SALT 

Göksel BAYSAL 

Osman N. TEKMAN 

Nüzhet ERKAN 

STılmaz ÇİFFİLİZ 

/Vykut ÖZDEMİRER 

lehmet ÖNER 

KURULUŞU;   
İ#İ.B.K. Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür 

Çalışma Bakanlığı 
Yurtdışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yrd. 

Çalışma Bakanlığı 
Yurtdışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü 
Şube Müdürü 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel 
Müdürlüğü, Genel Müdür Yrd, 

SSK. Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yrd. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Soruşturma Şubesi Müdürü 

T.C. Merkez Bankası 
İdare Merkezi Yurtdışı Müteahhitlik 
Hizmetleri Müdürü 

Türk - İş 
Sosyal Güvenlik Uzmanı 

ENKA, İnşaat ve Sanayi A.Ş. 
Genel Müdür Müşaviri 

KUTLUTAŞ, İnşaat Ticaret Sanayi 
Ltd. Şt. 
Personel Müdürü 

Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 

Türk Mimar, Mühendis Odaları Birliği 
Temsilcisi 



ÇALIŞMA BAKANLIĞI 
Yurtdışı İşçi Sorunları 

Genel Müdürlüğü 
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GİRİŞ: 

ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, sağlıksız kentleşme ve nihayet kalkınma 
hızında son yıllarda görülen gerileme, açık ve gizli işgücü fazlasının büyük bo 
yutlara ulaşması sonucunu doğurmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı rakamlarına 
göre işsizlik oranı halen % l4 ve işsiz sayısı 2,3 milyon civarındadır. 

önemli boyutlara ulaşan bu işsizlik karşısında, iş bulamayan insan gücü 
müzün bir bölümüne, büyük ölçekte yatırımların yapıldığı petrol ihracatçısı 
Arap ülkelerinde kendilerinin kabul edeceği şartlarla, iş bulmalarında yardımcı 
olmak, hem işgücü fazlamızın azaltılması açısından, hem de ülkemizin şiddetle 

ihtiyaç duyduğu döviz girdilerini artırmak bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Bu ülkelerdeki işçilerimizin sadece İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalı ile 
değil, çeşitli yollardan yurtdışma çıkmış olduklarından ve söz konusu ülkelerin 
içesin işgücü istatistikleri bulunmadığından, Arap ülkelerinde çalışan Türk işçi- 
Lerinin sayısı hakkında kesin bilgiler yoktur* 

Ancak, Bakanlığımız yurtiçi ve yurtdışı birimlerinin tesbitlerine göre, 

}u ülkelerdeki işçi sayıları şöyledir: 

Suudi Arabistan 45.000 
Libya 38.000 
Irak 8.000 

Birleşik Arap Şairlikleri 3.000 

Kuveyt 2.000 
Bahreyn-Katar lJ&OO 
Lübnan 1.000 

Ürdün 1.500 

Buna göre halen bu ülkelerde yaklaşık 100.000 vatandaşımız çalışmaktadır, 
an yıllarda alman çeşitli tedbirlerle bu ülkelere gönderilen yeni işgücü sayısı 
Lİda 24.000 i aşmış ise de, bu sayı müteakip bölümlerde özetlenen olumlu faktörl 
are rağmen, çeşitli iç ve dış etkenlerin bertaraf edilememesi Sefcetıiyle bu ülkeler 
j piyasasının bahşettiği imkanlar ölçüsünde tatminkâr bir seviyeye çıkarılama- 
ıştır. 

Bu ülkelere 1979 ve 1980 yıllarında İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı 
,e gönderilen işçi sayıları aşağıda gösterilmiştir. 

'•/• 
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1979 1980 

Toplam ( ) adet Türk Toplam ( ) adet Türk fir 
İşçi firmasına gönde- İŞÇİ masına gönderilen 
  rilen işçi    işçi  

Libya 10.9^5 (17) 2175 15.090 (50) 9.877 
6. Arabistan 9.825 ( 6) 1105 5.6^3 (13) 2.^2 
Irak 2.213 ( 3) 1397 3.330 ( 7) 2.75^ 
Kuveyt 136 ( l) 8 199 ( 2) 192 
İran 5 ~ ~ - 
B.Acap Emirlikleri 101 ( l) 101 91 ( l) 82 

Lübnan 55 - - 28 - 

Cezayir - - 7 _ _ 
Ürdün - - 52 ( l) 
Bahreyn - 5 -
ısır - - 1 - - 

OPLAM 23.280 2^.447 
e. 

Tablodan görüleceği üzere, bu ülkelerde özellikle Libya'da Türk fâirmala 
mda çalışan işçi sayılarında önemli artışlar kaydedilmiştir. Bu ülkelere Türk 
şgücü götüren firma sayısı 1978 yılında 12, 1979 yılında 17 iken 1980 yılında 25J[ 
yükselmiştir, Arap ülkelerindeki Türk firmalarına sevkedilen işçi m 1979 

ılında toplam işçi sayısının % 23*ü iken 1980 de % 70’e çıkmıştır, 

m aiaaiı AeğtıFaVyoklaşsjltm 5 1 «^lyaı-v ■drTİ'aa^dMf , 

I- PETROL İHRACATÇISI ARAP ÜLKELERİNE DAHA FAZLA İŞGÜCÜ GÖNDERMEYİ 
OLUMLU YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ;  

Petrol ihracatçısı Arap ülkelerine daha fazla işgücü gönderme hususunda 
Lumlu faktörler şunlardır: 

1) Yatırım hacmi ve yabancı işgücü ihtiyacı 

En önemli faktör bu ülkelerdeki geniş yatırım hacmidir. Bu yatırımların 

men hepsinin yabancı teknoloji ve aşağıda açıklanacak Sebeplerden ötürü yaban 
. işgücü yoluyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
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Petrol ihracatçısı Arap ülkelerinin 1975-80 yılları arasında fizibilite 
ve müşavirlik hizmetleri için yaptıkları harcamalar bOO milyar dolara ulaşmış 
bulunmaktadır. 

Bu dev yatırımlara ilaveten 198i yılından uygulanmaya konması beklenen 
"Arablararası Ortak Kalkınma Planı", beş yıl zarfında kademeli olarak 62 milyar 
dolarlık yatırım yapılmasını öngörmektedir. 

Suudi Arabistan'ın, 1 Mayıs 1980 tarihinde yürürlüğe giren üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planına göre beş yıllık süre içerisinde *f0 milyar 0 tutarında ek 
yatırıra yapılacaktır. Bu yatırımların gerçekleştirilmesinde yabancı teknoloji 
ve işgücüne büyük ihtiyaç duyulacağı, aynı ülkenin Maliye ve Ulusal Ekonomi Ba¬ 
kanı tarafından teyit edilmiştir. (Saudi Business Dergisinin 2b Eki« 1980 tarih 
li sayısı). 

Diğer yandan, İran ile Irak arasında devam etmekte olan savaşta zarar 
gören tesislerin yeniden işletmeye açılabilmesi için, halen her iki ülkede yürür 
lükte bulunan Kalkınma Planlarında öngörülen yatırımlara ilaveten, 

terlŞ,^ milyar dolar yatırım harcaması yapılması gerekecektir. (12 Aralık 1980 
;arihli Saudi Business Dergisinin Financial Times*a atfen verdiği haber). 

Bu ülkelerde yapılan 1 milyar dolarlık yatırımın ortalama 7-10.000 işçi 

istihdamı gerektirdiği dikkate alındığında yukarıda sözü edilen büyük yatırım 
aktarlarının yaratacağı yeni işgücü potansiyelinin büyüklüğü hakkında bir fikir 
;ahibi olmak mümkündür. 

22,12,1980 tarihinde Ankara'da yapılan Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komİ£ 
onu toplantılarında, Irak'lı yetkililer, harp’ten zarar gören tesisleri yeniden 
şler hale getirmek için Türk firmaları ile Türk işgücüne ihtiyaçları olduğunu 
ile getirmişlerdir* Yine İran-Irak harbi Sebebiyle önemi artan Basra Körfezi 
akmlarmdaki petrol alanlarından üretilecek Suudi petrolünün Kızıldeniz*de yük 
enmesini sağlayacak Jubail-Yanbu boru hattı, liman ve askeri koruma tesisleri 
rojeleri için ihtiyaç duyulacak büyük işgücü sayısı dikkate alınarak CDLdde Ça- 
Lşma Ataşeliğimizce yapılan işgücü araştırması, bu projenin ortalama 10 yıl 
ire ile onbinlerle ifade edilebilecek yabancı işçiye istihdam imkanı sağlayabi- 

?cek bir potansiyele sahip olduğunu göstermiş bulunmaktadır, /Cidde Çalışma Ata 
îliğinin CMV 1980 Faaliyet Raporu 5. 8-l4). 

Bütün bu gelişmeler, gerekli önlemler alındığı ve imkanlar sağlandığı 
ıkdirde Türk girişimcileri ile Türk işgücünün, milyarlarca dolarla ifade edilen 
ıtırım harcamalarının hiç olmazsa bir bölümünden faydalanabileceği hususunda 
imser olmamızı gerektirmektedir, 

, 
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Sayıca yetersiz Arap işgücünün kol işçiliğine rağbet etmeyen karaktere 

sahip olması ve eğitim düzeyinin çağdaş endüstrici ekonominin ihtiyaçlarını daha 
uzun bir süre karşılayabilmesinin beklenmemesi Sebebiyle, söz konusu ülkelerin 
gelecekte de yabancı işgücü ihtiyaçlarının devam edeceği tahmin edilmektedir. 

2) Arap İşgücüne olan rağbetin azalması 

Uluslararası Çalışma Teşkilatınca yapılan bir araştırmaya göre, petrol 
sengini Ortadoğu ülkelerinde, arap kökenli işçilerin sayısı son üç-dört yıl için 
ie Asya ve diğer yabancı kökenli işçilere oranla düşüş kaydetmiş bulunmaktadır, 
irap işgücüne olan rağbetin azalmasının Sebebi, bu işçilerin gittikleri ülkelerd 
leki kalış sürelerinin uzun olması ve söz konusu işçiler için yapılan sosyal ve 
ültürel altyapı harcamalarının büyük boyutlara ulaşmasıdır, (l) 

Aynı sorun, genellikle diğer ülke işçileri için söz konusu olmamaktadır. 
JİeJçittl, büyük ihaleleri kazanmış olan yabancı girişimciler nezdinde çalışan 
ürk ve Asya kökenli işçiler, yapılan işin tamamlanmasıyla ülkelerine dönmek z£ 
unda kalmaktadırlar. Çoğunlukla bekar olan bu işçiler, tecrit edilmiş şantiye- 

erde çalışıp, l\3^&:tlarını sürdürdüklerinden, sosyal, kültürel ve toplumsal malîy 
etleri düşük olmakta, çevreye uyum gibi sorunlarla karşılaşılmamaktadır. 

Öteyandan, yurtdışma işgücü gönderme bakımından ülkemizle rekabet edebi, 
ecek bir durumda olan Mısır'ın işgücü piyasasının, meslekier ar ası işgücü hare- 

etlilik oranının düşük olmasına bağlı olarak nitelikli kol işçisi açığı bulun¬ 
ası (Kahire1de yapılmakta olan büyük bir otel inşaatında Kuzey Doğu Asyalı işçi 
er çalıştırılmaktadır) ve bu ülkenin hızlı dış plasmanı gerçekleştirecek işgücü 

iyasa organizasyonuna sahip bulunmaması ile CampDavid Andlaşmasmdan sonra İs- 
all'in zengin petrol yataklarının bulunduğu Sina yarımadasından çekilmesiyle 
alt petrol ihracatçısı durumuna gelerek, bu fonları (1980 yılında 2,85 milyar 
Dİar) büyük yatırımlara kanalize etmesi, sözkonusu ülkenin Ortadoğu ülkelerine 
pçi şevkini büyük ölçüde yavaşlatmış ve toplu geri dönüşlerin beklendiği bir 
jneme girmesine Sebep olmuştur. 
L) (Birks and Sinclair, International 

Migration and Development in the 
Arab Region ILO yayınları, 1980) 
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3- Türk İşgücünün Avantajları 

Türk işgücü Arap ve Asya kökenli işgücüne oranla avantajlı bulunmakta¬ 
dır. Yabancı işgücü talep eden ülke ve girişimciler, çalıştıracakları işçilerin 
ücreti yanında, verimliliğini, ülkesinin coğrafi yakınlığı ile, ulaşım, sosyal 
ve kültürel ihtiyaçlar dahil tüm giderlerini hesaplamak zorundadırlar. Bütün 
bu faktörler dikkate alındığında, sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerinde üretken¬ 
liklerini kanıtlamış bulunan Türk işçilerinin, yabancı ülke ve girişimcilerce 
tercih edilmeleri gerekeceği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

k— Politik Nedenler 

Şüphesiz, ekonomik olmayan Sebepler, bazı ülkelerin işçilerine öncelik 
verilmesini kolaylaştırmaktadır. 

l4ı'idjdrtt,Suudi Arabistan'ın Mekke-Medine bölgesinde, raüslüman olmayan 
yabancı işçilere çalışma izni verilmemektedir. Bu Sefeepledir ki, bu bölgede açı 
lan ihalelerin büyük çoğunluğunu Türk girişimcilerimiz kazanmış bulunmaktadır. 

öte yandan, politik gelişmeler dolayısıyla Irak Hükümeti, Suriyeli ve 
Mısırlı, Libya Hükümeti Tunuslu, Mısırlı ve Filistinli ve en son olarak Ürdün, 
Suriyeli işgücüne olan ■fca I e.1o asgariye indirmek için tedbirler almaktadır] 
Bu gelişmeler Türk işçilerinin bu ülkelerdeki istihdam şansını artıracak nitelik 

te görülmektedir, 

5- özet 

Yukarıda belirtilen faktörler muvacehesinde 80*li yıllarda petrol zengini 
ülkelerin işgücü piyasalarındaki konjonktürel gelişmeleri yakından izleyip, iş¬ 
gücü taleplerini zamanında karşılayabilecek ve Türk girişimcilerinin bu ülkeler¬ 
de iş almalarını kolaylaştıracak bir sistem oluşturulabildiği takdirde, işgücü 
fazlamızın hiç olmazsa bir bölümünün yurtdışında istihdamının sağlanabileceğini 
ve en önemlisi şiddetle ihtiyaç duyduğumuz döviz girdilerinde küçümsenemeyecek 
artışlar meydana geleceğini söylemek mümkündür. 

II- PETROL İHRACATÇISI ARAP ÜLKELERİNE DAHA FAZLA İŞGÜCÜ GÖNDERMEYİ 
OLUMSUZ ŞEKİLDE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ? . 

Yukarıda açıklanan elverişli ŞöjaİLların ve iyimser tahminlerin yanı sı- 
-a, bazı dış ve iç etkenler şimdiye kadar petrol ihracatçısı Orta Doğu ülkeleri, 
ıin işgücü piyasalarına gereği kadar girmemize engel teşkil etmiştir. 
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I- Dig ETKENLER 

û) İş ve İşçi Bulma Hizmetlerinin Aracılarca yapılması: 

Orta Doğu ülkelerine düşük ücretli çok sayıda işçi gönderen özellikle 
Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerde iş ve işçi bulma hizmetleri bir 
kamu hizmeti olarak benimsenmemekte; dolayısıyla bu tür hizmetler paralı özel 
iş bulma ajanlarınca yapılabilmekte ve bu ajanların işçi simsarlığı faaliyetle 
rijgereği gibi._ denetim altına alınamamaktadır. Yurtdışma göç bir çok kere se¬ 
faletten kurtuluş anlamına geleceğinden işçi simsarları ihbar edilmemektedir. 

Orta Doğu’ya işçi gönderen ve işçi alan ülkelerden hiçbiri (Türkiye ve 
jibya hariç) paralı özel iş bulma ajanlarının faaliyetlerinin yasaklanacağına 
.lişkin 96 sayılı Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) sözleşmesini imzalaraamış- 
.ardır. 

Saudi Business Dergisi'nin 17 Ekim I980 tarihli sayısında "Körfez ülkele 

inde çalışmak isteyen Hindli'ler" adlı bir makaleden iktibas edilen bazı pasaj- 
ar, konunun öneminin ve Orta Doğu ülkelerine gereği kadar girememiş olmamazm 
edenlerinin daha iyi anlaşılması için aşağıya çıkarılmıştır. Bombay şeh- 
inin Sheraton Oteline yerleşen Katar'lı bir iş bulma ajanı istediği 250 elektrik 
eknisyenini Zh saat içinde elde ederek Körfeze götürdü....." 

Milyonlarca Hind’li her pazar günü"Times Of India" gazetesinin son 
ki sahifesindeki iş ilanlarını okumak ve daha fazla para kazanmak amacıyla Kör- 

eze gitme şanslarını denemek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar....«" , "..... 
şçi simsarları Hind'li işçilerden ortalama 5000 SK (150 bin U) almaktadırlar, 
jin garip yanı, yurtdışma göç, sefaletten kurtuluş anlamına geleceğinden sim- 
arlar ihbar edilmemekte, üstelik, Körfez ülkelerindeki iki aylık kazançlarıyla 
racıya kaptırdıkları para kayıplarını telafi edeceklerinin bilincinde oldukların 
m, evlerini, tarlalarını, altınlarını satmakta veya borçlanmak suretiyle talep 
lilen iş bulma ücretlerini ödemektedirler....." 

Yurtdışma daha fazla işçi göndermek için insangücünün istismarına göz 

iman böyle bir düzenle rekabet edebilmek ülkemiz açısından mümkün görülmemektedir 

b) İş Hayatı ve Sosyal Güvenlik Koşulları; 

Sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerine olan işgücü göçü, özellikle, iş haya 
. ile sosyal güvenlik koşullarının istikrar bulduğu bir düzene göç anlamına gel 
iktedir.* Aynı düzen ve standartların Arab ülkeleri için geçerli olduğunu söyle- 
>k güçtür. Bu bakımdan, bu ülkelere giderek umduğunu bulamadan dönenlerin anlat; 
klan, az da olsa yeni gidecekleri caydırıcı etki yapmaktadır. 



* 
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C) Diğer Etkenler: 

Petrol ihracatçısı Arap işgücü piyasalarına yeterince giremeyişimizin 
iiğer nedenlerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür; 

- Arap ve Asya kökenli işçiler, Türk işçilerinin kabul edemeyeceği kadar 
iüşük ve yetersiz sosyal güvenlik koşullarına rağmen çalışmaya hazırdırlar. 

- Son yıllarda Ortadoğu iş piyasalarına büyük ölçüde işçi göndermeye baş 
.ayan Çin Halk Cumhuriyeti, Kore ve Tayland başta olmak üzere diğer Kuzey Doğu 
ısyalı işçiler bu ülkelerdeki, rejimlerin de siyasî tesiriyle şikâyet etmeyen, 
.er şarta razı olan, itaatkâr ve disiplinli bir mizaça sahip bulunmaktadırlar. 

- İran ve özellikle Irak'taki sayıca azımesnamayacak Türk azınlıklarının 
evcudiyeti politik düşüncelerle Türk işgücü ile girişimcilerinin söz konusu ülke 

ere gereği kadar girmesine engel olmaktadır. Irak yetkililerinin buhran- 
ı dönemlerinde Türkiye ile geniş işbirliği, ve işçi getirilmesi konusundaki beyan 
arma rağmen bu işbirliği yıllardır gerçekleşmemiştir.(Mî T Raporu: Ortadoğu'da 

' * 

i Petrol Zengini Ülkelerin işgücü ihtiyacı,. Kasım 1980) 

~ II- İÇ ETKENLER: 

a) Şeyin Göçünün Önlenmesine İlişkin Hükümet Politikası: 

Söz konusu Arap ülkelerinde çalışan yabancı işgücünün önemli bir bölümü- 

i öğretmen, sağlık personeli, idareci, mühendis, teknisyen, uzman gibi vasıflı 
*• 

îrsonel teşkil etmektedir. (MIT Raporu: Ortadoğu'daki Petrol Zengini ülkelerin 
jgücü İhtiyacı Kasım 1980) 

Libya'da yapılan bir plana göre, I98O yılında yerli işgücünün 
55,6 oranında yönetici, % 52,8 oranında teknik personel, % 13,^ oranında İdarî 
;rsonelin yabancı ülkelerden temin edilmesi öngörülmüştür. Suudi Arabistan'da 
rçok Bakanlıklardaki teknik personelin % 35 ila % 70 ini yabancı işgücü teşkil 
;mektedir;. Bu ülkedeki yabancı işgücünün 300.000 ini Mısırlı ve Ürdünlü teknik, 
Lare ve ticaret sektöründeki personel, 20.000 ini İngiliz, Fransız, İtalyan uz- 
n ve askerî danışman teşkil etmektedir. 

Yine aynı raporda belirtildiği üzere, Irak'ta toplam îfOO.OOO yabancı iş- 
icünün 325*000 ini Mısırlı ve Suriyeli idareci, sağlık ve kamu hizmetleri pers£ 
ili ile tarım ve inşaat sektöründe çalışanlartnl2.000 ini Kübalı, Yugoslav, Sov- 
;t ve Yunan teknisyenleri teşkil etmektedir. 

./.* 
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Kuveytteki toplam 78O.OOO yabancı işçinin 330.000 ini Mısırlı, Ürdünlü 
ve Iraklı öğretmenler 300.000 ini kamunun çeşitli iş kollarında ve önemli görev 
lerde çalışan Filistinliler teşkil etmektedir. 

Bilindiği gibi, yetişkin ve kıtlığı duyulan insan gücümüzün yurtdışma 
gönderilmesini önlemek ve bu göçün ülkemizin kalkınma çabaları üzerindeki olumsuz 
etkilerini asgariye indirmek amacıyla Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nca 
197i tarihinde bir karar alınmıştır. 

Son olarak Suudi Arabistan ve Nijerya'nın yüksek öğrenim görmüş vasıflı 
eleman ■fcale.pLeri 17.1.1980 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatına intikal ettiril 
miş, alınan cevapta bu gibi elemanlardan mimar ve eczacıların dışındakilerin 
yurtdışma gönderilmesinin mahzurlu olduğu bildirilmiştir„ 

Diğer taraftan, S. Arabistan kamu sektöründe çalışma isteminde buluna¬ 
bilecek nitelikli personelin eğilimini tesbit etmek üzere İş ve İşçi Bulma Kuru¬ 
mumuzca 1979 yılında bütün Türkiye çapında yapılan bir araştırmaya sadece 1288 
kişi ilgi göstermiştir. Çoğunluğunun az ve orta derecede İngilizce ve Arapça 
Dildiği tesbit edilen bu personelin 436*sını teknik elemanlar, 63i'ini sevk ve 
Ldare elemanları ve 119>unu eğitimciler teşkil etmişlerdir. Eğilimin bu derece 
lüşük olmasında, yabancı dil bilme şartının önemli bir rol oynadığı görülmektedir 

Sonuç olarak, gerek beyin göçüne ilişkin politikamız, gerekse yüksek öğ¬ 

lenim görmüş nitelikli personelin sözü edilen Arap ülkelerinde çalışmak eğilimle- 

*inin fazla olmaması, bu ülkelerde bulunan çok sayıdaki yabancı öğretmen, ağlık 
)ersoneli, idareci personelin arasına Türk personelinin de büyük ölçüde katılması] 
lümkün kılmamaktadır. 

b) Bürokratik Engeller: 

- Çalışma Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatının Gereğince Güçlendirilmemesi: 

Petrol zengini Arap ülkelerinin işgücü ihtiyacını karşılamak ve dış plas 
anı en seri şekilde sağlamak için Çalışma Müşavirlik ve Ataşeliklerinin yaygın- 

aştırılması ve kadro bakımından güçlendirilerek hızlı haberleşmeyi sağlayacak 
raç ve gereçlerle donatılması gerekirken, bu ihtiyaç, geçmişto "savurganlık" 
larak değerlendirilmiştir. Halen bu ülkelerden yalnız ikisinde, Cidde, Trablus 
e Bingazi'de bulunan Çalışma Bakanlığı temsilcilikleri sınırlı kadro ve malzeme 

mkanları içinde bu konuda kendilerine verilen görevi yerine getirmeğe çalışmak 
adırlar,- 

| "o / o o 
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1978 yılında döviz tasarrufu 5gay«iyle 1/3 oranında azaltılan Bakanlık 
dış kadrolarının Ocak 198i ayı itibariyle yeniden kısıtlanması için yetkili ka¬ 
rar organlarınca yapılan çalışmalar sürdürülmektedir» 

Çalışma Bakanlığı*nın yurtdışı kadrolarının % 30*unu işgal eden Sendika 
Uzmanı ve Din Görevlileri dışında mesleğin gerektirdiği formasyona sahip ve ya¬ 
bancı dil bilgileri ve mesleki, bilgileri tesbit edilen nitelikli personele ili£ 
<in sayısı 80'dir, Rotasyon gereği bunun 60*ı yurtdışmda görevlidir» 

Bu kadrolar 86*f ve 1579 sayılı kanunların verdiği görevleri yerine ge¬ 

tirmek üzere yurtdı^ında yoğun işçimiz bulunan ülkelerde^ki 35 birime dağı 
;ılmıştır, Böylec'e.^H[kLrime 2, \B3Bt dil bilir eleman düşmektedir. Bir dil bilir 
îleihan ortalama 1^,000 işçimize veya aileleri ile birlikte ortalama 35»000 vatan 
[aşımızın w menfaatlarının korunması konusunda yukarda sözü edilen kanunların ver 

iği görevin yerine getirilmesine gayret sarfetmektedir. 

işçilerimizin çalışmakta bulunduğu, Arap ülkelerinden yalnı6 S. Arabistan 
e Libya* da £3İSİlİil3!l A-, Trablus’ta 2, Bingazi'de 2 olmak üzere toplam 8 adet 
il bilir personel istihdam edilmektedir. 

| Hizmetin daha yaygın ve^ayâyt-uygun yürütülmesini teminen, Arap ülkelerin 
e teşkilatlanmak ve yeni iş imkanlarını devamlı takip ederek, bunları kullanmak 

erel<4r» ip- açıktır» Bu teşkilatlanmada, Arap ülkelerinin özel şartlarının da gcz- 
önünde tutulması ve özellikle Arapça diline vakıf nitelikli eleman istihdamına 

ncelik verilmesi uygun olacaktır. 

Bağdat'ta Çalışma Müşavirliği kurulmasına Başbakanlıkça izin verilmiştir» 

ıcak bu birim için kadro tahsis edilmemesi ve Eylül 1980 den beri devam eden 
ran-Irak savaşı Sebebiyle bu müşavirliği hizmete sokmak bugüne kadar mümkün ola 
ımıştır» 

Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi petrol zengini 

î bedeli milyarlarca dolarla ifade edilebilen ihalelerin yabancı firmalarca pay_ 
ışıldığı körfez bölgesinin ortasında bulunan Suudi Arabistan'ın Dahran Çehrinde 
.r Çalışma Ataşeliği ve bürosunun açılması.. konusunda Dışişleri Bakanlığına gön 
trilen 25»9»1979 tarihli yazıya ve 5.11.1979 tarihinde aynı konuda yapılan teki 
i ise bugüne kadar cevap alınamamıştır. 

— Körfez ülkelerinde Gerçekleştirilemeyen İşgücü Piyasa Etüdü 

Özellikle Körfez ülkelerinin Türk işgücü için büyük bir potansiyel arzet 
ği bilinmekle beraber, 1979 yılının ikinci yarısında, Dışişleri Bakanlığınca 
î ■ ■> * • J • ’ 

e/• • 
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sözkonusu ülkelere yapılması planlanan "İşgücü Piyasa Etüdü" ile ilgili inceleme 
gezini halen gerçekleştirilememiş bulunmaktadır. 

Gerekli etüd ve on temasların öncelikle yapılarak, Türk işgücü arzının 
elde edilen sonuçlara göre planlanması büyük önem arzetmektedir. 

- Bakanlıklararası Bilgi Akımının Sağlanmaması 

Yukarda değinildiği gibi, Çalışma Bakanlığının söz konusu ülkelerden yal 
nız ikisinde (Suudi Arabistan ve Libya) dış temsilciliği bulunmakta, yalnız bu 

\ 

ülkelerdeki işgücü piyasaları hakkmdaki bilgiler doğrudan Bakanlığa ulaşmakta
dır. 

Diğer Arap ülkelerindeki işgücü piyasalarına ait bilgiler ile bu ülkeler 
le büyük taahhüt işleri alan ve yabancı işgücü istihdam eden Amerikan, Japon, 
İngiliz, Italyan ve diğer ülke firmalarına zamanında işgücü arzı yapılabilmesini 
aümkün kılacak bilgilerin Bakanlığımıza süratle ve sistemli bir şekilde ulaşma
sını sağlayacak yöntemler uygulamaya konulmamaştır. 

(c) özellikle Türk Girişimcileri Yanında Çalışan İşçi Sorunlarının Büyük 
Boyutlara Ulaşması  

Girişimcilerimizin azımsanamayacak bir bölümü yurtdışı ihalelerini kaza-
labilmek için diğer ^tilll ~TiİTBİİTH firmalarla büyük ölçüde kırıcı rekabete girişmekte 
e işçi ücretlerini yerel piyasada geçerli ücretin altında hesapladıklarından, 

halenin kazanılarak projenin uygulanması SŞ^&asma geçildiğinde işçi ücretleri, 
i ödemede zorluklarla karşılaşmaktadırlar..-Bu girişimcilerin bir bölümünün ve-
ilen avans ve istihkakları gereksiz makina parklarına veya başka kanallara tah 

isi tercih ettikleri izlenmektedir. Bu gibi girişimcilerimizin yanlarında çalı-
an işçilerimizin ücretlerini k-G aylık gecikmeyle ödemeleri sık sık karşılaşılan 
ir ejarıtıtf haline gelmiştir. 

Orta Doğu ülkelerinde iş alan Türk girişimcilerimizin yanında çalışan 
şçilerimizin çalışma hayatı ile ilgili diğer sorunlarını aşağıdaki şekilde özel: 
emek mümkündür: 

Düşük ücret ödenmesi, zorunlu Sebeplerin çalışmayı imkansız kılması hal-
erinde ücret ödenmemesi, resmi tatil günleri ile fazla çalışma hallerinde zamlı . 
cret ödenmemesi, ihbar öneline riayet edilmeksizin işçinin işine son verilmesi, 
ylık gelirlerinin % 30 unun Türkiye'ye transferini zorunlu kılan 9«8»1979 tarih 
e 3 sayılı Maliye Bakanlığı Tebliği'nin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar, 
ara transferinde karşılaşılan sıkıntılar, ülkeden izinli ve kesin çıkışlarda kar 
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I 

şılaşılan bürokratik engeller, daha iyi koşullarla işyeri değiştirilmesinin en¬ 
gellenmesi v*b.#. 

Yukarıda özetlenen bu sorunlar, grevlere varan direnişlere Sebep olmakta 
dır* Bu gibi durumlar grevlerin çok ağır müeyyidelere bağlandığı Arab ülkelerinde 
Türk işçilerine ve Türk girişimcilerine olan güveni büyük ölçüde sarsmaktadır, 

(d) Diğer İç Etkenler 

Orta Doğu’da iş alan girişimcilerimizin bu piyasaya geç ve yetersiz öl- 
;üde girmeleri, öteyandan talepte bulunulan vasıflı İşgücümüzün yabancı dil bil 
jisi bakımından yetersiz olması, söz konusu ülkelere gereği kadar işçi gönderme 
T i olumsuz şekilde etkileyen faktörlerdir, 

III- DARBOĞAZLARIN AŞILMASI HUSUSUNDA ÇALIŞMA BAKANLIĞINCA YAPILAN 
ÇALIŞMALAR  

1- İlgili Yabancı Mevzuatın Tercümeleri 

Libya, Suudi Arabistan ve Irak Sosyal Güvenlik ve İş Yasaları ile Irak- 
ısır sosyal güvenlik anlaşması ve Suudi Arabistan'da kamu hizmetlerinde işgücü 
ullanılmasmı düzenleyen yasa tercüme edilmiş olup, basım çalışmaları yürütül- 
ektedir, Kuveyt, Birleşik Araîp Emirlikleri ile Ürdün iş ve sosyal güvenlik ya¬ 
slarının temin edilmesi hususunda Dışişleri Bakanlığımızın tavassutlarına baş- 

urulmuştur, 

2- Ticaret Bakanlığı İle İşbirliği 

Çalışma Bakanlığı dış teşkilatının bulunmadığı Arap ülkelerindeki ihale- 

erin yakından takip edilmesi ve sonuçlarının bu Bakanlığa bildirilmesi hususun- 
a Ticaret Bakanlığı ile bir işbirliği kurulmuştur, (Ocak 1980) 

! 3“ Pro.jelerin İzlenmesi 

: Projelerin ve ihale kazanan yabancı firmaların takibi ve bunların yurt- 
ışı ataşeliklerimiz aracılığıyla mahallinde ve firma merkezleri nezdinde temas 
urularak işgücü teklifinde bulunulması için ayrıca Batı Avrupadaki yurtdışı 
eşkilatma talimat verilmiştir, (l^ylül 1979) 

4- Irak'ta İşgücü Etüdü 

i Irak1taki *bir Türk girişimcisi yanında başlatılan grevin barışçı yollar- 
an çözümüne katkıda bulunmak, işgücü piyasa araştırması ve Bağdat'ta bir Çalış- 
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a Müşavirliği kurulmasına gerek olup olmadığını araştırmak üzere bir Bakanlık 
lemanı Ağustos 1979 tarihinde Irak'a gönderilmiştir. 7.H.1979 tarih ve 5623 
ayılı yazımızla Başbakanlığa konuyla ilgili olarak hazırlanan ra 
?P—piw«,ı BUW.Mil â. »İI'U ■unc.pwM’-'gjwii d. e «cıuuuikm aiJtBULla-gy f>or gS^de-rılrni ffîr . 

Irak’ta büyük bir ihaleyi kazanan ve bu Rapor*da sözü edilen Mendes 

ınior ismindeki Brezilya firmasının temsilcileri Ocak 198i de Ankara'ya gelmij? 
îr ve projelerinde 2500 Türk işçisi çalıştırmak üzere ilk bağlantılarını kurmuş 
irdir. 

5- S. Arabistan'da Dahran'da Ataşelik Açılması 

Yine, daha önce belirtildiği üzere Suudi ArabistanlIn Dahran kentinde 
ılışma Ataşeliği açılması hususunda 25.9*1979 tarihinde Dışişleri Bakanlığı nez 

nde yapılan girişimlerden henüz bir sonuç alınamamıştır, 

6- Türk Girişimcilerine Sağlanan Kolaylıklar 

Yurtdişmda taahhüt işi alan Türk girişimcilerinin beklemeden ve daha ön 

s denerv»e<^en geçirdikleri işçilerin yurtdışma çıkışları 10.1.1979 tarih ve 
'16965 sayılı Kararnameyle kolaylaştırılmıştır. 

7- Asgarî Ücretlerin Yeniden Tesbiti 

Yurtdişmda taahhüt işi alan Türk girişimcilerinin yabancı firmalarla re 
.bet edebilmelerine katkıda bulunmak için Libya ve Suudi Arabistana gönderile- 
k Türk işçilerinin asgarî ücretleri yeniden tesbit edilmiştir, (Mart 1980) 

8- Bakan Davetleri 

Libya Kamu Hizmetleri Sekreteri ile S. Arabistan Çalışma Bakanı ülkemize 
vet edilmiştir. 

9- İşgücü ve Sosyal Güvenlik Anlaşmaları İçin Girişimler 

Suudi Arabistan ve Irak ile İşgücü ve sosyal güvenlik anlaşması yapılma- 

. hususunda, gerekli girişimlere devam edilmektedir. 

10- Meslek İçi Eğitim 

öncelikle söz konusu Arap ülkelerinde görev alan personelimiz için Bakan 
ğımıza bağlı yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsünde iş piyasası etüdü yöntemle 
. konusunda üst bir meslek içi eğitim planlanmıştır. 

K£sâ aynı ülkelerde görev alacak personelimiz için Arapça dil kursları- 
n düzenlenmesi öngörülmektedir. 
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iv- ye p e> i ft l e £. 

1- Birleşik Amerika Devletlerinin HOUSTON Şehrinde Dış Temsilcilik 
Kurulması :  

Petrol zengini Arap ülkelerinde açılan ihalelerin yaklaşık üçte biri Am_e 
Lkan, diğer üçte biri ise başta İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya olmak üze 
> diğer sanayileşmiş ülke firmalarınca kazanılmakta olduğu anlaşılmaktadır» İha 
• kazanan firmalar çalıştırmak istedikleri işçilerin seçiminde serbest bulunmak 
.dırlar. 1979 yılında S. Arabistan'da açılan l8 milyar dolarlık ihalelerin yak- 
.şık 6 milyar dolarlık bölümü, merkezi büyük ölçüde Houston'da bulunan Amerikan 
rmalarınca kazanılmıştır. Merkezi, Houston'da olup da başta petrol zengini 
ap ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde iş yapan girişimci Amerikan firmalarının 

yısı 1976 yılında 252 iken bu sayı 1980 de 3.64 e yükselmiştir. Bu 3.64 firmanın 
7 ülkede 2700 daimi temsilciliği bulunmaktadır. !Q>'u temsilciliklerde yabancıla 

n dışında 100,000 Amerikalı üst yönetici olarak çalışmaktadır. Çok büyük önemine. 
70*11 yıllarda 51 ülke Houston'da konsolosluk açmış bulunmaktadır, 

audi Business 12,12.I98O) 

Büyük porjelerin uygulanmasını üstlenen firmalar işgücü tercihlerini, İha 

ler sırasında teklif hazırlarken belirlemektedirler. Herhang^Qr ihaleye katılan 
rma, işgücü maliyetine ilişkin incelemelerini ihaleyi veren ülke sınırları dı- 
nda firma merkezinde tamamlayabilmektedir. Hangi firmanın hangi ihaleye girdiğjl 
önceden belirlemek mümkün olmadığından bu konuda etkin bir rol oynanamamakta 

r . 

Bu bakımdan, 

| (a) Türk girişimcilerine dolayısıyla Türk işgücüne bu piyasalarda daha 
3iş iş imkanı (iş ortaklığı, taşaronluk gibi) yaratacak zeminin oluşturulması, 

(b) Bu ülkelerde iş alan büyük firmalara zamanında işgücü arzının yapı- 
Dİlmesi için işverenlere dönük hismet vermek üzere fPlPÎ ABD'nin Houston'şeh¬ 
ide hizmetin özelliğine uygun dinamik bir kadronun görevlendirileceği bir tem- 
Lcilik kurulması, ve bu temsilciliğin Türkiye'de Çalışma Bakanlığı (İş ve İşçi 
Lma Kurumu), Odalar Birliği ve diğer ilgili kuruluşlar ile, yurtdışmda ise, 
ıp ülkelerindeki Çalışma Teşkilatı ile doğrudan temas kurmasının sağlanması, 
tadoğu ülkelerinin iş piyasasına girmemiz açısından büyük önem taşımaktadır. 
iu acilen ve ayrıntılı olarak etüd edilmelidir. 
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Ayrıca, Türk özel sektörünün de bu yolda bir teşkilatlanmaya gitmesi te^ 
üs edilmeli ve desteklenmelidir. 

2- Beyin Göçü Politikasının Yeniden Tesbiti 

Eğitim sistemimiz ile yurtiçi istihdam politikamız arasında mevcut deng_e 
LZİiğin sebep olduğu kamu sektöründeki personel şişkinliğinin azaltılması yolun 
l başlatılan çalışmalarda insan güçünün bir bölümünün özellikle Ortadoğu ülke 

■rinde istihdam imkanları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ülkelerin İfğ&^&jES£& 
ısyal şartlarının ülkemiz insangücünün devamlı göçüne uygun olmadığı ve yurtdışın 

. kalış sürelerinin kısa oluşu da dikkate alınarak, mevcut beyin göçü politikamı^ 
n günün şartlarına göre yeniden gözden geçirilmesine ve bu konuda bir esneklik 
tirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Her ne kadar daha önce sözü edilen ön eğilim araştırması bu ülkelerde ka 
sektöründe çalışmak isteyen nitelikli personel sayısının kısa vadede fazla ol 

yacağını göstermekte ise de, konunun daha kapsamlı ele alınarak incelenmesi ya 
rlı olabilecektir. 

Diğer taraftan, konunun yeniden gözden geçirilmesi için gerekli bir Se- 

a^e, hükümetin beyin göçü kararına rağmen^mer'i mevzuatın kişilerin İş ve İşçi 
İma Kurumu kanalı dışında kontrolsuz bir şekilde başka kanallardan yurtdışına 

kıp çalışabilmelerini mümkün kılmasıdır. (Turistik seyahatler gibi) 

J>~ İnsan Gücü Planlamasında Teknik İşbirliği 

Arap ülkelerinin nitelikli insan gücü piyasasına bilinçli ve planlı bir 
şilde girmenin yollarından biri de bu ülkelerde henüz mevcut olmayan ayrıntılı 
c insan gücü planlanmasını üstlenmekte ■ss. Ancak bu şekilde uzun vadeli ihtiyaç 
un ve söz konusu personelde aranan niteliklerin ülkemizin insan gücü potansiyel 
ile karşılaştırılması ve gerçekçi bir işgücü arzı yapılması mümkündür. Bu ba¬ 

ndan, söz konusu ülkelerle aramızda bulunan Karma Ekonomik Komisyonlarda konu- 
ı işlenerek, teknik işbirliği tekliflerinde bulunmakta yarar görülmektedir. 

Çalışma Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizi ziyareti beklenen Libya Ça 
jma ve Kamu Hizmetleri Sekreteri Muhammed El Mabruk'un Libya'da ayrıntılı bir 
sangücü planlaması yapılması hususunda ülkemizden teknik yardım isteğinde 
lunacağı Dışişleri Bakanlığı kanalıyla istihbar edildiğinden konu, Bakanlığı- 
; koordinatörlüğünde Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Devlet Planla- 
Teşkilatı ve İş ve İşçi Bulma Kurumu temsilcilerinin de katıldığı toplantıda 
’tışılmıştır. 

o/» O 
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Konunun, yukarıda bahsedilen önemi dolayısıyla, Libya'nin bu talebinin 
ırşılanoasında ülkemizin tüm imkânlarının seferber edilmesinde büyük yarar gö- 
ilmektedir*-

Çalışma Bakanlığı'nm Arap ülkelerindeki Teşkilatının Güçlendirilmesi 

Bağdat'ta kurulmasına Başbakanlıkça izin verilen Çalışma Müşavirliğinin 
■apça bilen elemanlar ile takviye edilerek acilen hizmete açılması gerekmekte- 
ır. 

Kureyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Artp Emirlikleri gibi petrol zengini 
i bedeli milyarlarca dolarla ifade edilebilen ihalelerin yabancı firmalarca pay_ 
ışıldığı ve yüz binlerce yabancı işçinin istihdam imkanı bulduğu Körfez bölge¬ 

nin ortasında bulunan Suudi Arabistan'ın Dahran şehri ile Birleşik Arap Emir- 
[klerinin merkezi Abu Dhabi'de, hem işçiye ve hem de işverenlere hizmet vermek 
ere Çalışma Ataşelikleri (büroları) kurularak, bu Ataşeliklerin de Arapça bi- 
n elemanlar ile güçlendirilmesinde sonsuz yarar görülmektedir. 

Arap ülkelerindeki Bakanlığımız yurtdışı teşkilatı birimlerinin özellikle 

lundukları ülke iş piyasasını yakından takip edecek ve vaki işgücü taleplerini 
sbit ve gereken işgücü arzını organize edebilecek şekilde düzenlenmesi gerekli 
Ilınmaktadır* Bu çalışmaların ise, herşeyden önce direkt haberleşme imkanlarının 
mini ile sağlanabileceği açıktır. 

5- Yetkililerle İkili İlişkilerin önemi 

Petrol zengini Ara’p ülkelerinde, özellikle üst düzeyde kurulan özel iliş 
ve dostluklar çok büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan Körfez ülkeleri Çalışma 
canları ile ihalelerin kazanılmasında büyük etkinlikleri olan üst yöneticilerin 
Lirli aralıklarla ülkemize davet edilmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Ayraca, yerli üretim mallarımızdan bazı eşantiyonların mahallî üst yöne- 
:ilere hediye edilmek üzere Körfez ülkelerindeki temsilciliklerimize gönderil- 
jinin de uygun olacağı söylenebilir. Böyle bir düzenlemenin Türk Ticaret Odala 
ıca yapılabileceği düşünülmektedir. 

Konunun önemini belirtmek amacıyla bir örnek vermekte fayda mülahaza 
.lmektedir: Fransa'nın Bağdat Ticaret Ataşeliğinde, Irak'taki yetkili üst yöa ■>’- 
;icilerin özel ^ ay trrlârı. ve alışkanlıkları hakkında bilgiler ihtiva eden dökü 
ıların hazırlandığı ve elde edilen bilgiler doğrultusunda hediyeler verildiği 

;ihbar edilmiştir. 
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6- Odalar Birliğinin Ortadoğu Ülkelerinde Daimi Temsilcilik Kurması 

Başta Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya olmak üzere bir çok 
yabancı ülke firmalarının petrol zengini Arap ülkelerinde daimi temsilcilikleri 
bulunmaktadır. Odalar Birliğinin de, ihaleleri yakından izlemek amacıyla Ortado 
ğu ülkelerinde daimi temsilcilik açması düşünülebilir, 

7- İşçi Sorunlarının Çözümlenmesl 

Zaman zaman Ortadoğu ülkelerindeki Türk işçileri ile Türk girişimcileri 

arasında çıkan anlaşmazlıkların grevlere varan huzursuzluklara Se&ep olması kar- 
şisısmda, Türk işçilerinin çeşitli sorunlarının süratle çözüme bağlanması amacı 

ile 16.5*1980 tarih ve 8/8li sayılı Kararname ile Bayındırlık Bakanlığı Koordine, 
törlüğündeki Bakanlıklararası Destekleme ve Geliştirme Kurulu*nda Çalışma Bakan¬ 
lığının asil üye olarak görev yapmasında yarar görülmektedir» 

8- İşgücü Anlaşmalarının Gerçekleştirilmesi 

özel işbulma aracılarının olumsuz etkilerini bertaraf ederek işgücü akı¬ 

mının düzenli ve istikrarlı bir şekilde yapılmasını sağlamak için, işgücü anlaşm? 
lan veya protokolları yapılması hususunda Irak, Ürdün, Birleşik Ara'P Emirlikle¬ 
ri ve Suudi Arabistan nezdinde her fırsattan yararlanarak diplomatik girişimler¬ 
de bulunulmasında fayda mülahaza edilmektedir» 

9- İşgücü Piyasa Etüdünün Gerçekleştirilmesi 

Dışişleri Bakanlığınca bir süre önce planlanan ve körfez ülkelerinde iş¬ 

gücü piyasa etüdü ve gerekli temasları yapmakla görevlendirilecek yetkili bir hje 
/■etin sözkonusu ülkelere ziyaretinin yeniden ele alınması ve kısa sürede gerçek¬ 
leştirilmesi yararlı olacaktır. 

10- İş ve İşçi Bulma Kurumunun Tanıtılması 

Halen Türk işçisine duyulan ihtiyaç ve talebin artırılması için uygun biı 
reklam kampanyasının açılması ve bu noktadan hareketle İş ve İşçi Bulma Kurumunuı 
söz konusu ülkelerde Arapça ve İngilizco olarak yayınlanan iş hayatı ile ilgili 
sasın organlarında, ayrıca tüm ülkelere dağıtımı yapılan "Financial Times", 
’New York Times", "Daily Telegraph" vb. gazetelere ilanlar vererek Kurumun varlı 
ğı ve sağlamağa hazır olduğu hizmetlerin tanıtılması uygun olacaktır. 

11- Bakanlıklarara-sı Bilgi Akımının Sağlanması 

Yeni işgücü ihraç imkanlarının genişletilebilmesi için yatırım projeleri 
nin izlenmesi ve işgücü ihtiyacı açısından uzun dönemde kalkınma planları düzeci] 
,de, kısa dönemde varlığı öğrenilen proje bazında değerlendirilmesi için daha öne. 
1 o/.. 
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özü edilen hızlı bir Bakanlıklararası bilgi akımını gerçekleştirecek yöntemlerin 
erhal geliştirilerek uygulamaya konulması zorunlu görülmektedir* 

12- İşçi Eğitim İmkanları 

Ar*p ülkelerinin ihtiyacı olan ve kısa sürede yetiştirilmesi mümkün görü 
en meslek dalları**» tespit edilip, uygun işgücünün İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
şçi Eğitim Merkezlerinde eğitilmeleri konusunda bir proje geliştirilmelidir. 

13~ S* Arabistan Jubail-Yanbu Projesinin İzlenmesi 

S«• Arabistan' m yabancı işgücü potansiyeli bakımından en önemli bölgesi 
Lteliğini taşıyan Jubail-Yanbu projesine girişimcilerimizin özel bir önem verme 
?ri, burada binlerce işçimize istihdam alanı yaratabilecektir. 

Bu bakımdan, sözü edilen bölgedeki proje ve yatırım alanlarıyla ilgili 

.lgilerin toplanıp girişimcilerimize bir panelde izah edilmesi faydalı sonuçlar 
irecektir, 

l^f— S* Arabistan Mekke, Medine Bölgesi İmkanlarının İyi Kullanılması 

Hüslüman olmayanların girmelerine izin verilmeyen Suudi Arabistan'ın Mek 
ve Medine bölgeleri Türk işçileri için önemli bir istihdam alanıdır, Türk 

rmalarının bu bölgedeki yatırım projeleri ihalelerine girebilmeleri amacıyla 
rekli kolaylığın gösterilmesi için Suudi Makamları nezdinde üst düzeyde giri¬ 

mlerde bulunulmasında yarar görülmektedir. 

15- Libya'daki İmkanların İyi Değerlendirilmesi 

Son yıllarda ekonomik ilişkilerimizin gelişme gösterdiği Libya'nın gerek 

'k girişimcileri, dolayısıyla Türk işgücü için önemli bir potansiyel oluşturma 
, bu ülkenin Mısır, Tunus ve Ürdün'le (Filistin) ilişiklerinin bozulması sonu 
bu ülkelere ait yaklaşık 200.000 işgücünün kısmen Türk işgücü ile ikame ede- 

.eceği de dikkate alınarak, diplomatik ilişkilerimizin daha aktif hale getiril 
sini gerektirmektedir, 

SONUÇ; 

Sonuç olarak, yukarıda önerilerin etkin bir biçimde uygulamaya konulma- 
la 

a) Türk girişimcilerinin bu ülkelerde daha fazla iş almalarına imkan 
;layacak tedbirlere bağlı olarak işgücü ihracı, 

/ •• 
T 
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b) Sözkonusu ülkelerde taahhüt işi alan üçüncü ülke firmalarına yapıla¬ 
cak istihdam arzına bağlı olarak işgücü ihracı, 

c) Türk işçisinin kabul edebileceği asgarî çalışma ve sosyal şartları 
sağlayan yerli Arap firmalarına yapılacak kontrollü işgücü ihracıjnın kısa süre 
ie yaklaşık 200,000 - 2^0.000 civarına çıkarılması mümkün görülmektedir. Bu du 
rum, işgücü bakımından yöneldiğimiz Batı Avrupa ülkelerinin yabancı işçilere 
koyduğu engeller gözönünde tutulduğunda, sadece ülkemizdeki açık ve gizli işgücü 
fazlamızın bir bölümünün gelir getirici istihdamını sağlamakla kalmayacak, ayrı¬ 
ca ülkemizin şiddetle ihtiyaç duyduğu döviz gelirlerinin kOO ile 600 milyon do- 
_ar civarında artmasını mümkün kılabilecektir, (l) 

Çalışma Bakanlığı 

Yurtdışı îşçi Sorunları 
Genel Müdürlüğü 

) Yukarıdaki döviz miktarları, sadece işçilerimizin tasarrufları dolayısıyla 
ülkemize yapacakları havale tahminleri olup, bu ülkelerde taahhüt işi ala¬ 
cak girişimcilerimizin ülkemize kazandıracağı ilave döviz miktarlarını ihti 
va etmemektedir. 



İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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I- YURTDIŞI İSTİHDAMIN MİLLİ İSTİHDAMINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ; 

Türkiye'deki işgücü piyasasının sürekli olarak arz fazlası durumunda 
lduğu ve bu fazlalığın Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durgunluk Sebebiyle 
iderek büyüdüğü görülmektedir. 

İşgücü sayısında; 1980'den 198i yılma ortalama-kOO bin civarında, 198lj_ 
en 1982 yılına ise yine ortalama *f50 bin civarındaki bir artışa mukabil işgücü 
alebinde önemli sayılabilecek bir artış gözükmemektedir. 

1980 yılı sonu itibariyle yurt dışına sevkedilen işgücü sayısı 28.503, 
98i1de ve 1982'nin ilk 7 ayında ise 26.669'dur. 

Buna mukabil yurt içinde 1980 yılındaki işe yerleştirilenlerin sayısı 
163.^26, 198i yılındaki sayı 161.048 ve 1982 yılının ilk 7 ayındaki sayı ise 
5.108 dir._ 

Aynı dönemleri yurt içi ve yurt dışı istihdam olarak karşılaştırdığımız 

a; 1980 yılındaki yurtdışı istihdamının, yurtiçi istihdamının % 17,^'nüı teş- 
il ettiği^ bu onanın 198i yılı için % 36,^8 ve 1982 yılının ilk 7 ay'ı için de 
31,32 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

t Yukarıdaki rakamlar; İş ve İşçi Bulma Kurumunun yurtdışı ve yurtiçi ola 
ik yaptığı kendi faaliyetleriyle ilgili tesbit edilen rakamlardır. 

Ii Bu durum, yurt dışı istihdamının; kısa ve orta vadede Türkiye için öne- 
.ni halen devam ettireceğini ve geçerliliğini koruyacağını göstermektedir. 

Ortaya çıkan işgücü fazlalığının, öncelikle yurt içinde istihdam edilme- 
. sözkonusu ise de, Türkiye'nin kısa ve orta dönemde bu fazlalığı eritecek im- 
nlara sahip olmadığı ve olamayacağı da bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 
durum ise istihdam probleminin çözümünü yurtiçi ve yurtdışı imkanlarının bir 

kte düşünülerek halledilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

II- İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ; 

İş ve İşçi Bulma Kurumu, 25.1.19^6 tarihinde kabul edilen ^837 Sayılı 
nunlâ. kurulmuştur. 

•/• • 
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Kurum bir taraftan Kamu hizmeti görürken diğer taraftan da istihdam po- 
itikasınm gerçekleşmesini sağlayıcı İktisadî faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Kurum; bu fonksiyonlarını taa olarak yerine getirebilmesi için gerekli 
lan serbesti içerisinde hareket edebilmesine imkan tanımak bakımından A40 sayı 
ı Kamu İktisadî. Devlet Teşekkülleri Statüsüne de tabi tutulmuştur. Çünkü, Kurum 
örevi icabı iş isteyenlere iş bulurken klasik Kamu hizmeti görmekle beraber, 
şverenlerle olan ilişkileri, işsizlikle ilgili olarak yaptığı faaliyetleri, te^ 
ilatlanması ve araştırma yapması yönüyle de İktisadî faaliyetlerde bulunmakta- 
ır. 

Nitekim? 1^+75 Sayılı İş Kanununun ilgili maddelerinde ve Uluslararası 
alışma Teşkilatı (ILO) tarafından kabul edilen ve Ülkemiz tarafından da onay- 
pman sözleşmelerde de Kurumun faaliyetlerini Devlet işçi ve işveren üçlüsü ile 

irlikte sürdüreceği hususu açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bu Sebeplerle, Kurum 4B başlangıçtan beri müstakil bir Genel Müdürlük 
.arak kurulmuş ve bugüne kadar da malî ve idari yönden özerk ve özel hukuk sta 
isüne tabî olarak görevini sürdürmüştür. 

Kurumun| esas görevi emek arz ve talebini karşılaştırarak işçi arayanla- 
, işgücü, iş arayanlara da uygun iş bulunmasına aracılık etmektir. 

« 

Kurumun bu görevini yaparken, Kamu ve özel teşekküllerle işbirliği yapa- 
k tam çalışmanın sağlanmasını ve idamesini müstahsil kaynakların geliştirilme¬ 
ni ve bunlardan istifade edilmesine yönelik İŞ piyasasını mümkün mertebe en 

i şekilde kontrolünü sağlayacak şekilde hareket etmektedir. Nitekim gerek Ku- 
luş Kanununda ve gerekse 1^-75 Sayılı İş Kanununda Kurumun sözkonusu görevleri 
en iyi biçimde yerine getirebilmesi re istihdamdaki politikasını tam olarak 

^ulayabilmesi için Kurumla birlikte işveren ve işçi kesimine de görevler yük- 
liştirV Bu cümleden olarak; 

a) İşçilerin elverişli oldukları işlere yerleşmelerine ve çeşitli işler içîr 
»lverişli işçiler bulunmasına aracılık etme hususlarının düzenlenmesinin bir 
ıu görevi olarak Devlet adına Kurum tarafından yapılacağı, 

b) İşçilere iş ve işlere işçi bulmak için kazanç amacıyla çalışman»m * 
a özel büro açılmasının yasak olduğu, 

c) İşverenlerin işçi isteklerini Kuruma bildirecekleri ve işçilerin de 
işlere gidebilmek için Kuruma kayıt olmalarının gerektiği, 

d) Aynı şekilde yurtdışmda çalışmak isteyenlerin işe yerleştirilmelerine 
Kurumun aracılık edeceği ve bu aracılığa ait işlemleri düzenleyeceği/ 

gibi hükümler yer almaktadır. ı 
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Netice olarak, yukarıda da kısaca açıklandığı üzere, işgücü arzı ile 
talebinin gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında karşılaştırarak istihdam 
îorununun çözümlenmesi görevi Kurumumuza verilmiş bulunmaktadır, 

III- YURT DIŞI İSTİHDAM; 

Yurt dışı istihdamı konusunun ülkemizde 1960'lı yıllardan itibaren önem 

cazandığı ve 19Ğ1 yılından itibaren de resmen işçi şevkine başlanıldığı görülmek 
;edir. 

Yurt dışına işçi olarak gidişler, önceleri gayri resmi ve münferit olarak 
e istihdam sorununun ötesinde daha çok yurt dışına çıkmak, bilgi ve görgüyü ar 
ırma yanında Avrupayı görmek ve gezmek arzusuna dayanmaktaydı, 

I960'lı yıllardan sonra ise Türkiye'deki nüfus artışı kentleşmenin hızlan 
ası, ekonomik ve sosyal yapıdaki değişiklikler ile emek yoğun sanayileşmenin ye 
ine sermaye yoğun sanayileşmenin gelişmesi ve artan işgücü fazlalığı gerek açık 
e gerekse gizli işsizliği beraberinde getirmiş ve böylece yurt dışı istihdamı 
nemli ve zorunlu hale gelmiştir, 

A- BATI AVRUPA ÜLKELERİNE İŞGÜCÜ SEVKI: 

Türkiye*den ilk defa resmi kanaldan yurt dışına işgücü şevki Batı Avrupa 
Lkelerine olmuştur. Bu göndermeler 1973 yılı sonuna kadar giderek artan bir hız 

ı devam etmiş ve buna bağlı olarak da ilgili ülkelerle birer işgücü ve sosyal 

ivenlik anlaşmaları yapılmıştır. 

Ancak, 1973 yılından sonra Avrupa ülkelerinde başgösteren ekonomik kriz 

» buna bağlı olarak gelişen işsizlik sorunu işgücü akışını giderek yavaşlatmış 

f daha sonra da tamamen durmuştur. 

B- LİBYA VE ORTADOĞU ARAP ÜLKELERİNE İŞGÜCÜ GÖNDERİLMESİ: . 

1973 Ekonomik kriziyle birlikte petrol fiyatlarında meydana gelen artış- 

r Sebebiyle, petrol zengini Libya ve Ortadoğu Arap ülkelerinin gelirle- 
nde büyük artışlar olmuş ve sözkonusu ülkeler, bu gelirlerini, ekonomilerini 

trolden bağımsız hale getirecek geniş kapsamlı kalkınma hamlelerinde ve verim- 

yatırımlarda kullanma gayreti içerisine girmişlerdir. Ancak, bu teşebbüsler 
in yeterli teknik işgücüne sahip olmayan sözkonusu ülkeler yabancı işgücüne 

tiyaç duymuşlar ve buna paralel olarak Türk işgücünden de yararlanma yolları- 
gitmişlerdir, , 
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ülkemizden ilk defa işgücü talebinde bulunan Arap ülkesi Libya olmuştur, 
fitekim bu ülke ile 5.1 »197.5 talihinde işgücü ve buna müteakip de sosyal güven- 
.ik anlaşmalara imzalanmıştır* 1977 yılından itibaren de başta Suudi Arabistan 
»lmak üzere diğer Ortadoğu ülkelerinden işgücü talebi alinmaya başlanmışjancak, 
ugüne kadar Ürdün hariç bu ülkelerle bir işgücü ve sosyal güvenlik anlaşması yap* 
ılmjfcçt imkanı sağlanamamıştır. 

Bugün, Libya ve^Ortadoğu Arap ülkelerinde çalışan işçilerimizin sayısı 
* /rakamlara. 3 ört. 

ayrı resmi nl.ra.x3OO bine ulaşmıştır. 

Aâjjgeçen Ulkelerinvpetrol gelirlerini yatırımlara dönüştürme yolundaki 
şebbüslerinin daha uzun yıllar devam edeceği düşünülürse, ülkemizin içinde bu- 

unduğu ekonomik durum ve işsizlik gfeTCg» Sebebiyle adıjgeçen ülkelere daha çok 
şgücü gönderilmesinin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

IV- TÜRK FİRMALARININ YURT DIŞINDA İŞ ALMALARI VE İŞGÜCÜ GÖTÜRMELERİ: 

Son yıllarda yurtdışı müteahhit hizmetlerinde görülen gelişme yanında bu 

rinaların almış oldukları işlerde istihdam ettikleri işgücünde de büyük bir ar- 

ıgShaiSgtl meydana gelmiştir. Bu Sebeple ülkemiz açısından sevindirici olan bu 
>ldaki gelişmeler üzerinde de dikkatle ve titizlikle durmak gerekmektedir. 

A- MEVZUAT: 

Yukarıda da değinildiği gibi, Libya ve Ortadoğudaki yatırım faaliyetleri 
rk firmalarının da dikkatini çekmiş ve bunun sonucu olarak 197-5’den itibaren 

rk firmaları bugün 178'e ulaşanv*ârtan bir sayı ile yurtdışına açılarak en son 
lgilere göre toplam tutarı 15 milyar doları geçen Ortadoğu ve Libya'daki bir 
k ihaleleri üstlenmiş bulunmaktadır. 

Türkiye’deki Ekonomik S.âhrtiar; Türk firmalarının adıgeçen ülkelere açı- 
rak daha çok ihale kazanmaları ve bu ülkelerdeki diğer yabancı firmalar ile 

şa baş rekabet edebilmeleri için Devlet tarafından daha çok desteklenmeleri ge- 

ğini ortaya çıkarmışjnitekim, Devlet de bunu sağlamak amacıyla mevzuatta görü- 
p aksaklıkları ve tıkanıkları giderici bir seri düzenlemeler yapmıştır. 

Bunlardan biri tiiuUu*a de, Türk firmalarının işgücü götürmelerine ilişkin 
arak çıkarılmış bulunan kararnameler ve bunlara bağlı tebliğlerdir. 

Bu yolda ilk çıkarılan Kararname 21.7.1969 gün ve 6/12179 sayılıdır, 
ha sonra sırasıyla 25»5»1975 gün ve 7/970^- sayılı 10.1.1979 gün ve 7/16965 

D P T 1 
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sayılı, ^.5.1980 gün ve 8/8ll sayılı kararnameler yürürlüğe konmuştur. Halerv 
8/811 sayılı Kararname ve bu yolda çıkarılmış 3 tebliğ yürürlükte bulunmaktadır. 

B~ UYGULAMA; 

Yukarıdaki Kararname ve Tebliğler gereğince; yurt dışında iş alan Türk 
firmaları kendi işçilerini kendileri bulmakta ve bu işçilerin pasaport ve dövizsi 
çıkış işlemleri öncelikle ve ivedilikle İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yapıl 
naktadır. 

C” KARŞILAŞILAN SORUNLAR; 

Yukarıda da izah edildiği gibi, gerek yurt dışında ve gerekse yurt için- 
e işçilerin işe yerleştirilmelerine aracılık etme görevi sadece Kurumumuza ve- 
ilmiştir. 

Durum böyle iken, Türk firmalarının yurt dışına işçi götürmelerini düzen 
eyen Kararnamelerden ilçulBSS- Iş ve İşçi Bulma Kurumunun ve dolayısıyle Bakanlı 
ımızın görüşü dahi alınmadan Maliye Bakanlığınca a 1 ' tibı ri de Bayındırlık Ba- ( 
anlığınoa çıkartılmıştır. Boylg.ce Kurum,başkalarının aldığı kararı uygulayan ve 
a emri vahilerle karşı karşıya bırakılan bir uygulama mekanizması haline geti- 
ilmiştir. 

Her ne kadar Kararnamelerde Türk firmalarının yurtdışmda iş almaları i 

in tabî olacakları esaslar ve mükellefiyetler belirtilmiş ise de işgücü gönde 
ilmesine ilişkin hükümlere de yer verilmiştir. Nitekim, Kararnameler yürürlüğe 

irer girmez^ kanunların ve büzüklerin yurtdışma işçi gönderilmesine ilişkin 
ikümleri ile kararnamelerin bu yoldaki hükümleri arasında bir çelişki olduğu 
jrülmüşj. bu çelişkilerin ortadan kaldırılması için Kurum tarafından j    
şitli yazılar y&zjirmffjyapılan toplantılarda^a.-^Sale getirilmiştir. 

İlgili Kurum ve kuruluş temsilcileri ile Türkiye İnşaat ve Tesisat Müt^ 
hitleri Birliği temsilcisinin iştirak ettiği böyle bir toplantıda Türk firma- 7 
rmherhangi bir tarihte en az 1 ay çalıştırdıkları işçi 
ri götürebilecekleri yolunda bir karar alınarak çıkarılan tebliğ ile uygulama 
konulmuşsa da, Türk firmalarının sızlanmaları üzerine Bakanlığımızın ve Kuru 

muzun temsil edilmediği Bakanlıklararası Destekleme ve Geliştirme Kurulunda 

şbakanlığm 20'.5»1982 gün ve 1873 sayılı yazıları üzerine sözkonusu 1 ay şa¬ 
ştırmış olma şartı kaldırılarak, ilgili Tehliğde, Türk firmalarının istediği 
mseleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın götürebilmeleri yolunda değişiklik 

pılmıştır. ./. < 
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Kurura olarak, Türk firmalarının yurt dışında daha çok iş almaları ve do 
iyisiyle daha çok işgücü istihdam etmeleri^arzu ettiğimiz bir husustur. Ancak 
Lrmaların Kurumumuz dışında işçi teinin etmeleri; Kurumumuz görevleri kamu oyu 
î istihdam politikası ile birlikte ele alındığında bazı sakıncalar oftaya çık¬ 
ıktadır. Şöylekij 

Yurtdışına lŞ6l yılından beri yapılan işgücü sevkiyatı Kurum taraflından 
lyıt ve sıra esasına göre yapılmıştır. Türk Kamu oyu bu uygulamayı benimsemiş 
i alışmıştır. Herkes yurtdışına ancak İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından işçi 
inderileceği hususuna inanmış ve anlamıştır. Nitekim bu anlayış ve alışkanlık 
e Kuruma kayıt olmakta ve sırası geldiğinde gideceğine inanmaktadır. 

Kurum istihdam politikası bakımından yurt dışına işçi şevkini yasaların 

tirdiği belirli politikalarla düzenlemiştir. l^j'4-ejiıV^ Memleket sanayinin ihtiyaç 
yduğu işgücünü yurtdışına sevketmemektedir. İstihdam ve ekonomik dengeyi sağla 
bilmek için geri kalmış yörelere öncelik vermektedir. Aracı ve tefeciyi bugüne 
dar sürdürdüğü politika ile asgariye indirmiştir. 

t 0 
Bunun yanında, yurt dışından alınan talepleri ve istihdam şartlarını titiz 

tie inceleyerek uygun olmayan taleplerin karşılanmasmdar\sarfı nazar etmiştir» 

Diğer taraftan bu durum, yurt dışına gitmek üzere uzun süreden beri bek- 

ren vatandaşların Kuruma ve dolayısıyle Devlete karşı olan güvenlerinin sarsıl 

sına Sebep olmuştur ve mraalesef tş ve tşçi -bulma burumu görevi' 1 yapan aracı- 
' türemiş; dolayısıyle para karşılığında işçi gönderme durumu ortaya çıkmıştır. 

kıları olmakta ise de; ülke içinde de belirli bölgelerden veya tanıdıklarını 
;ürmek suretiyle üzerinde hassasiyetle durulması icabeden bölgeler arası işsiz- 

Türk firmalarının dışarıdan işçi götürmeleri, ülkemizden işgüçü isteğinde 

Kurum dışında işçi götürmek suretiyle istihdama 

ve istihdam dengesinin bozulmasına Sebep olmaktadırlar. 

unan diğer yabancı firmalara da örnek teşkil etmekte ve onların da ‘dışarıdan 
i toplamalarına veya Kurumumuzdan bu yolda bir istekte bulunmalarına Sebep ol 
tadırlar» 

Bu konudaki {j£İdı\f ler im izi şu şekildç sıralayabiliriz.; 
a) Ortadoğu ülkeleri ile işgücü ve sosyal: güvenlik anlaşmaları yapılmae^j 

autların: ; da aksayan yönlerinin düzeltilmesi; 



- 25 -

b) îş ve îşçi Bulma Kurumunun fonksiyonunu tam manasıyla ifa edebilmesi, 
ıha çabuk ve kolay yöntemlerle işgücü temini için gerekli araç, gereç, malzeme 
3 personel yönünden takviye edilmesi; 

0) Yurtiçinde ve dışında istihdama ilişkin olarak alınacak kararlarda Ku 
ımun koordinatörlüğünün sağlanması; 

d) Yurtdışı ile ilgili istihdama yönelik görüşmelerde Kurumun da temsil 
\ 

tirilmesi; 

e-) Yurt dışına işgücü göndermede Bakanlıklar ar ası hızlı bilgi akımının 
ğlanması? 

f) İşçi göndereceğimiz ülkelere ait çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin 
vzuatın»» temin edilerek tercümesinin yapılması; ayrıca, İş ve İşçi Bulma Kuru 
nun görev, yetki, sorumluluk ve teşkilat yönünden de ilgili ülkelerde tanıtıl- 
sı? 

g) Ortadoğu ülkelerine ilişkin olarak, ıriahallı îşgücü piyasalarının etü- 
nün yapılması; bunun yanında insangücü planlaması yönünden Ortadoğu ve Libya ile 
tnik işbirliği içerisine girilmesi; 

h) Ortadoğu ülkeleri ile işgücü anlaşmamız olmadığı için Kurum ve ilgili 
cedeki yetkili kuruluşlar arasında karşılıklı görüşme ve ziyarette bulunma imkan 
:ının sağlanması; 

1) Zaman kaybını önlemek ve işgücünün süratle karşılanmasını sağlamak 
Ln Kurumumuz görevi ile ilgili konularda ilgili ülkenin yetkili makamlarıyla 

'ekt olarak yazışma yapabilmesinin sağlanması; 

j) Ortadoğu ülkelerinde klasik manada İş ve İşçi Bulma Kurumlan mevcut 
iadığından işveren işgücü ihtiyacını bizzat Türkiye'ye gelerek kendisi alıp gö 
•mektedir, İşverenler açısından büyük zorluk ve zaman kaybına yolaçan bu durum 
ı önlenerek, işverenlerin bu yoldaki taleplerini mahallinde V.€jmA zamanında 
•şılanmasını temin etmek ve dolayısıyle onların işgücünü ihraç eden başka ül- 
.ere yönelmelerini önlemek için Kurumun ilgili ülkelerde bizzat görevlendirilme^ 
ıin temini; 

k) Türk firmalarının daha çok ihale kazanmaları ve işgücü istihdam edebil 

.eri için ilgili ülkelerdeki dış temsilciliklerimizin^ eniden düzenlenerek, 
■ekli araç, gereç, malzeme ve personel yönünden günün ihtiyaçlarına cevap vere 
: şekilde takviye edilmeleri; 
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I) Türk firmalarının işlerinin özelliği gereği, lüzum görecekleri 
rasıflı personel dışındaki diğer işgücü ihtiyaçlarını Kurumdan alma mecburi¬ 
yetinin getirilmesi; 

ra) Yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında. 4a yabancı firmalarla birlik 
•e Türk firmaları da arzu ettikleri nitelikteki işçileri kısa bir süre sonra 

emin edemeyeceklerdir, Bu Sebeple, vasıfsız işçilere meslek kazandıran ve va- 
ıflı işçilerin de talep şartlarının öngördüğü bilgi ve becerilerini artırmak 
e böylece daha çok istihdam imkanı yaratmak için İş ve İşçi Bulma Kurumu İşgü- 

ü yetiştirme Ve mesleki rehabilitasyon merkezlerinin bi^în önce kurulup faali- 
ete geçirilmesinin sağlanması; 

n) 1^75 Sayılı İş Kanununun ilgili maddelerinde gerekli değişiklik- ı 
apılarak, kazanç amacıyla olsun veya olmasın Kurum dışındaki Kurum ya da şa- 
tslar tarafından yurt dışına işçi gönderilmesinin yasaklanması. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu 
Genel Müdürlüğü 



SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde Çalışan 
İşçilerimizin Sosyal Güvenlikleri 

GENEL DURUM: 

Bilindiği gibi, Türk işçilerinin çalıştığı Ortadoğu vaEt*#y Afrika 
ülkelerinde Sosyal Güvenlik Uygulaması Sosyal Güvenliğin asgarî, normlarına 
ilişkin 102 sayılı Uluslararası Sözleşme düzeyinde bulunmamaktadır. 

Sözkonusu ülkeler, Sosyal Güvenliği kendi halkı için dahi yakın bir 
geçmişte ve kademeli olarak başlatmıştır. Bu durumda, anılan ülkelerin, ülkesin 
de çalışan yabancı işçilerin Sosyal Güvenlik haklarının korunması hususunda, Av 
rupa ülkelerinin uygulamaları çerçevesinde bir uygulama düzeyine ulaşmaları, 
teklenemez. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde çalışan işçilerimizin bir kısmı 

alıştığı ülke işvereninin^bir kısmı ülkelerinde iş alan diğer yabancı işveren 
erin, diğer bir kısm^a yine bu ülkelerde iş alan Türk Firmaları nezdinde çalış 

aaktadır. 

Ancak bu işçilerimizin ortak meselelerinden biri de Sosyal Güvenlik hak 
arının teminat altına gereği gibi alınmamış olmasıdır. 

Bu meSeJenln^'aİİr ‘ içints^ciiflere geçilmeden önce söz konusu ülkelerle 
osyal Güvenlik konusunda yapılan girişimlere değinmekte fayda görülmektediri 

Türkiye - Libya 

Ülkemizle Libya arasında imzalanan ve 1.10.1976 tarihinden bu yana yü 
irlükte bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, çok dar kapsamlı bir sözleşme ol- 
isına rağmen, bugüne kadar işlerlik kazanamamıştır* 

Türkiye - Irak 

22-25 Aralık 1980 tarihlerinde Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu 
rinci Dönem Toplantısı sonunda imzalanan mutabakat zdptı çerçevesinde oluştu 
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rulan çalışmalar programı gereğince ülkemizle - Irak arasında aktedilmesi dü
şünülen Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile ilgili olarak hazırlanan Sözleşme tasa

rısının Türkçe ve İngilizce metinleri Dışişleri Bakanlığına, Bakanlığımızca, 
intikal ettirilmiştir. 

Ancak, özellikle 26 «r 28 Ekim 198i tarihlerinde Ankara'da yapılan İs
lam ülkeleri arasında işgücü hareketliliği ve Sosyal Güvenlik konulu toplantıda 

edinilen izlenimler sonucu, İslam ülkeleri ile Avrupa Standartlarında Sözleşme 
yapılmasının mümkün olamayacağı tesbit edildiğinden İslam ülkeleri için yeniden 
hazırlanan tip sözleşme metni 9.12.198i tarihli yazımız ekinde Bakanlığımıza su 
nulmuştur• 

(Irak'İa çalışan işçilerimizin Topluluk Sigortasına kaydedilmesiyle 
bir takım kayıplarının olacağını hatırlamakta,; fayda mülahaza edilmektedir. 

Şöyleki; işçilerimizin Irak Sosyal Güvenlik yasasının 78. maddesinde 

sözkonusu edilen hizmet sonu tazminatını almasijçalıştığı sürelere ait sigorta 
primi erin inlrak Sosyal Güvenlik Kurumlanma ödenmesi koşuluna bağlı bulunmakta
dır, 

İşçilerimiz* Topluluk sigortasına alındıklarında, sigorta primleri Ku 
rumumuza ödendiğinden hizmet sonu iqzrrtirjfllwujtoaBaisaSBBSi kaybetmektedirler.) 

nJ 

Türkiye - İran 

Ülkemiz ile İran arasında yapılması öngörülen Sosyal Güvenlik Anlaşması 
Lie ilgili olarak hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti - İran Şehinşahlığı Sosyal Gü 
/enlik Sözleşmesi Tasarısının" İngilizce ve Türkçe metinleri lA-,12,1976 tarihin 
le Dışişleri Bakanlığına Bakanlığımızca gönderilmiş,*ancakyl|^SE^®^^^^SE2l 
jugüne kadar bir işlem yapılamamıştır. 

Türkiye - Ürdün 

Dışişleri Bakanlığımızca Ürdün ile ülkemiz arasında bir Sosyal Güvenlik 
Inlaşması»** yapılmasının bugün için mümkün olamâyacağı^ancak bir işgücü anla^ 
ıası®B» yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine bugüne kadar Sosyal Güvenlik ko 
ıusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

•/• • 



Türkiye - Kuveyt - Suriye 

Kuveyt Emirliği ve Suriye ile ülkemiz arasında Sosyal Güvenlik Sözleşme- 
i akdedilmesi hususunda gerekli girişimlerin yapılması için^Dı^ış^Leri Bakanlığı 
a Bakanlığımızca ştir. 

Bu hususta Bakanlığımız girişimlerine intizar edilmektedir, 

Türkiye - Suudi Arabistan 

Bilindiği gibi Suudi Arabistan Hükümeti, takip ettiği açık Liberal Eko- 
nnik sistem içinde sistemdaykırı bir davranış yaratma- 

ık istediğinden Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılması ortamı temin edilememek- 
;dir. 

Zaten Suudi Arabistan hiçbir ülke ile de Sosyal Güvenlik Sözleşmesi im- 

ılamamıştır-,- 

Diğer Körfez ülkeleri 

ülkemizin, diğer körfez ülkelerinden Yemen^Katar, UMMAN VE Birleşik Arap 
lirlikleri ile bir Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılması hususunda herhangi bir 

rişimi bulunmamaktadır. 

‘ TSfrBl'frUE-g- İ 
t 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde çalışan işçilerimizin Sosyal Güven 

k haklarının teminat altına alınması için genelde iki yol seçilebilir; 

1- Sosyal Güvenlik Yasalarımızın imkan verdiği ölçüde 

2- Bu ülkelerle Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılarak 

1- a) Gerek Türk Müteahhit firmaları nezdinde, gerekse çalıştığı ülke 

ırereni veya yabancı işveren nezdinde çalışan işçilere 2lV? sayılı yasanın mev 
l.yeti ve uygulaması hakkında geniş ve sürekli açıklamalar yapılarak işçileri 
sin uzun vadeli sigorta (Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları) kollarında 
3yal Güvenlikleri sağlanabilmesi mümkündür. 

i ı- b) Ayrıca Türk müteahhit firmaları nezdinde çalışan işçilerimizin 
işverence istenmesi halinde yine uzun vadeli sigorta kolları açısından 506 

rılı İ£ariunu/t 86. maddesinde yer alan ‘'Topluluk Sigortası" kapsamına alınmaları 
nkündürv 
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1- o) İşçilerimizin gerek 21^7 sayılı yasa ile gerekse Topluluk sigorta¬ 
ma alınmaları halinde sadece uzun vadeli sigorta kollarında Sosyal Güvenlikle- 
i garanti altına alınmaktadır. 

Bilindiği gibi bu ülkelerde çalışan işçilerimiz genellikle inşaat işyer- 
srinde ve işkazasma uğrama iKiı’mdLl. ■fazla olan işlerde çalışmaktadırlar. 

. \ŞC~ ]oaf\ack& 
Bu durumda üzerinde durulması gereken esas konu işçilerimizin çok kısa 

yt/ulcdu 
Lr süre . sonra muhtemel işkazalarma karşı Sosyal güvenliklerinin 
ITflTıjuffiylfTV S3 fflasvd J f r-«Zicft UZUB- vadeli sigorta kollarında ülkemiz Sosyal 
iivealik yasalarına göre Sosyal üvenlikleri. gpt.1IH'I'J111■' İl7$&ı.j'lansa dahi kısa, vade 
L sigorta (Hastalık-Analık işkazası ve Meslek Hastalıkları Sigortaları) kolların 
a çalıştıkları ülke mevzuatına tabi olmaktadırlar. 

2- Bu Sebeplerle işçilerimizin haklarının garanti altına alınması ve il¬ 
li Sosyal Güvenlik Kurumlarrndâ r\ takibi için sözkonusu ülkelerle Sosyal Güven- 
k anlaşmalarının yapılması zorunludur. 

Ancak bu ülkelerle yapılacak olan anlaşmalar yukarda da belirtildiği gibi 

rupa Standartlarında bir anlaşma olmasını beklemek mümkün değildir. Bu ülkeler 

yapılacak Sözleşme temelde prim iadesine dayalı (ki bundan kasıt primlerin ül 
raizdeki Sosyal Güvenlik Kurunılarına devri) çok az ve kısa maddelerden oluşan 
r model olmalıdır. 

Esasen sözkonusu ülkelerin diğer ülkelerle yapmış olduğu Sosyal Güvenlik 
sleşmeleri.tetkik edildiğinde, temelde kesilen primlerin işçiye iadesi veya va- 
adaşı olduğu ülkeye devri sözkonusudur. 

. Sosyal Sigortalar Kurumu 
■fi yi-r Genel Müdürlüğü 

' M / ' 
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YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 7/I6965 SAYILI 
KARAR»A İLİŞKİN 3 NO'LU TEBLİĞ G5SSÖÎNCE GÖNDE¬ 
RİLMESİ GEREKEN % 30 LAR. 

7/I6963 Sayılı Karar kapsamına giren firmaların yurtdışmda üstlendikle 
L işlerinde çalışan Türk işçilerinin, Maliye Bakanlığınca yayınlanan ve Karar*a 
lişkin 2 ve 3 no’lu Tebliğler uyarınca net ücretlerinden asgari % 30’unun Türki 
3'ye transferi ile ilgili hüküm,işçilerle yapılacak İŞ SÖZLEŞMELERİNE İş ve İş- 
L Bulma Kurumu tarafından; Yurtdışmda yenilenecek sözleşmelerine ise GİRİŞİMCİ 
ÎR tarafından konulacaktır. Transferin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün için- 
3 yerel bankanın, makbuzu ile bordroları, yerel dış temsilciliklerimize tasdik 
;tirildikten sonra Bankamıza gönderilecektir. 

Maliye Bakanlığının 7/16965 Sayılı Kararı, Bakanlar Kurulunun 8/811 sayı^ ■ 
. Kararı ile iptal edilerek, bu Kararnameyi Bayındırlık Bakanlığının yürüteceği 
:esmi Gazete 15»5»1980-16990) ve Kararnameden önce müteahhitlik işleri ile ilgi 
. çıkarılmış Tebliğleri değiştirmeye, iptal etmeğe Kurul’un yetkili olduğu hük- 

bağlamiş olmakla beraber, ek tebliğleri değiştiren Tebliğ yayınlanmadığından 

16965 Sayılı Karar*a ilişkin ek tebliğlere göre işlem yapılmasına devam edil- 
ktediıv 

Bu Sebeple, yürürlükteki 3 no'lu tebliğin çalıştırılması hususunda Mali- 
Bakanlığı ve Bankamız ilgilileri arasında yapılan görüşmeler ışığında girişi® 
Lerin, Tebliğ hükmüne göre döviz göndermelerinde gerekli kolaylığın sağlanması 
Ln Suudi Arabistan’da The National Commercial Bank-Jeddah'da 213197 nolu, hesa 
nızm bu havaleler için de kullanılması hususunda mutabık kalmmıştıj Buna ila 

olarak yine aynı ülkede, Bank Al-Jazire-Jeddah ile yeni muhabirlik anlaşması 

>ılarak Bankamız adına SAR. üzerine l6*f5“l nolu hesap açılmış ve döviz trans- 
•inin bu ülkeden ivedilikle gönderilmesi sağlanmıştır. 

Libya’da Libyan Arab Foreign Bank Tripoli nezdinde bulunan 2 nolu hesabı 
;m kullanılması suretiyle, işçi havaleleri Şubat 198i tarihine kadar, girişim 
firmaların bir kısmı tarafından muntazaman gönderilerek tebliğ hükmü yerine 

irilmekte idi. Ancak, Bankamızla adıgeçen Banka arasında yapılan ikili anlaş- 
a bu tip havaleler için ticari, bankalarca hesap açtırılmasmın önerilmiş olma- 
Bonucu, işçi havalelerinin Türkiye'ye transferinde gecikmeler meydana gelmiş 

bu Sebeple işçi aileleri paralarını alamadıkları için sızlanmaca» başlamış- 
dır» 

I 
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Irak’da Rafidain Bank nezdinde, yapılan yazışmalar sonucunda USA doları 
lesabı açılması hususundaki formaliteler tamamlanmış; mezür banka nezdinde, 
LI36 nolu hesap açılması ve işlerlik kazanması üzerine bu husus Maliye Bakanlı¬ 
ğına ve Irak*da bulunan bütün firmalara duyurulmuştur. 

b>'r~ -f-\rryya_ 
Ancak, bu hesaptan yalnız ammmStKBB&SBSİ , işçilerinin % 30 ve 

> 50'ye kadar olan havalelerini göndermektedir. Diğer 9 Firma işçilerinin ücret 
erinden kesilen % 30 ve fazlası dövizin transferlerini serbest saha ülkelerin- 
en yaptırmaktadır. 

Maliye Bakanlığından temin edilen yurtdişındaki girişimcilerin ad ve ad- 
eslerini gösterir en son listedeki firma adedi 168 olup, bu tebliğe göre 26 
irma % 30’larını Bankamıza göndermektedir. 

Bankamızca, Suudi Arabistan ve Libya'da bulunan bütün firmalara gönderi 
en müteaddit mektuplarımızla, işçilerinin % J>0 transfer işlemlerini Bankamız 
hnalı ile yapılması için uyarılmış olmakla beraber, bu hususa pekÇok firmanın 
ırmadıği görülmektedir. ^ 

Ayi*|=öa bazı firmalar tebliğ hükmüne göre istenilen % 30 transferlerini 

irkiye'de çalışmakta oldukları ticari bankalarımız kanalı ile yaptıklarını,bir 
.smı ise bu yükümlülüğün kendilerine ait olmadığını, işçilerine sadece transfer 

nünden yardımcı olduklarını bildirmişlerdir, 

Bankamız'a girişimci firmalarca yapılan global işçi havaleleri gönderi- 
n transfer formlarındaki adreslerine, en fazla 7 gün içinde Şubelerimize te- 
tsle verilmekte,* aynı şekilde Şubelerimizce de istenilen adreslere en kısa za 

[nında ulaştırılması sağlanmaktadır. Bugüne kadar yapılan işlemlerde adresler 
banka hesap numaralarındaki yanlışlıklar Sebebiyle hasıl olan gecikmeler dı- 

nda her hangi bir aksaklık görülmemektedir. 

Ayrıca 3 nolu tebliğ gereğince Ortadoğu ülkeleri ve Libya'da bulunan İ£ 
vatandaşlarımızdan 2 yıllık çalışma sürelerini dolduranlar da Avrupa ülkelerin 

ki işçilerimiz gibi bedelsiz ithalat tebliğinin 2^.a maddesine göre Bankamıza 
racaat ederek, % 30'larını bu tebliğe göre değerlendirmek istemeye başlamışlar 

, Ancak girişimci firmalardan Bankamız yolu ile transferlerin gerçekieşenie- 
1 nezdimizde açılmış bulunan şahıs dosyalarındaki malumatlara göre, bedelsiz 
îalat müsaadelerine mesnet teşkil edecek belgeler verilebilmektedir. Ticari 
ıkalarca gönderilen işçi havalelerine ise gerekli yardım yapılamamaktadır. 

•/• • 



- 33 -

Ortadoğu ve Libya'da iş almış müteahhit 168 firmadan 26\snBSS0 Bankamıza 
sbliğ hükmü gereğince 1.6.1980 - 5-8.1982 tarihine kadar JS ^3.900.000,-^'Jlii. 

Larak döviz transferi yapmıştır. 

Rakamların farklılığından da görüleceği üzere, 3 no'lu Tebliğ istenilen 
sacına ulaşamamıştır. 

Bu konuya daha fazla işlerlik kazandırıldığı takdirde yurdumuza gelecek 
jvizlerin tahminlerin üzerinde artış göstereceği gerçektir. Tebliğ hükmüne gö- 
s de % 30’lar yurda getirilmesi zorunlu döviz olarak mütdlaâ edildiğinden anm- 
l Türk lirasına dönüştürülerek ilgililere ödenecek olması Sebebiyle, ülkemiz 
jviz ihtiyaçlarına katkıda bulunaca kUr. 

TEMENNİ VE GETİRİLMESİ İSTENİLEN YENİLİKLER 

1- Yurtdişmda iş alan Türk gPpsfSBiBt. fermaları yanlarında çalıştırdıkları 

rk işçilerin aylıklarından göndermek istedikleri dövizleri toplu olarak, maaş- 
rından keserek, Mahalli Bankaları kanalıyla, global olarak, transfer yapmasıî 

2- Transfer etmiş oldukları dövizlerin yekunitnü gösterir ilişikte örne- 
sunulan, Transfer Formu ve Bordroları, Merkez Bankasına gönderilmesi; 

srre sonu itibariyle, gönderdikleri dövizin % 5* i kadarlık kısmını döviz olarak 
Llanmasıî . ^ 

f k- Yeni çıkarılacak tebliğri/fi. işçilerin % 30'ları ile/tasarruf ettiği dö 
sinin girişimci firmalarca gönderilmesi hükmünün getirilmesi^ 

5- İşçi tarafından yapılacak itirazların, önlenmesi için^yurtdışına çıkı 
yaparken kendilerinden alınmakta olan, taahhütnameye bu hususun konulmasının 

;lanraası, 

6- MHİ Temsilciliklerimizin girişimci firmaların sonullarını yerinde 

bit ederek, kolaylıkların sağlanması yolunda, yetkili mercilerle temas etmesi 

hükümlerinin getirilmesifâ^ffigîigSSl olacafelîîr 

T,C, Merkez Bankası 
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tSANSFER FORMU 

TARİH 

TRANSFERİ TALEP EDİLEN MEBLAĞ:   

( 

TRANSFERİ TALEP EDENİN 

Adı Soyadı :   

Doğum Yeri ve Tarihi :   
Pasaport Tarihi ve No: ...... 
Sicil No. : ...... 

Görevi :   

Aylık Ücreti :   

TRANSFERİN YAPILACAĞI 

a- Yabancı Banka :   

b- Türk Bankası :   

TRANSFER EDİLEN MEBLAĞIN 
ÖDENECEĞİ HAKİKİ ŞAHİS 
VEYA BANKASI  

a- İsim, Soyad ve Unvan: .. .y 
b- Açık adresi : .... 

FİRMAYA ÖDENECEK TL. 

Adres ve Banka Hesap No: .... 

TRANSFERİN AİT OLDUĞU AY: ... 

TRANSFERİ İSTENEN % 30 î ... 

TALEP EDİNİN İMZASI î ... 
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. blizuvie-f /«Ti 
Yurtdışı müteahhitlik genellikle Arap ülkelerinde yürütülmektedir» 

Bu ülkeler ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Libya hariç) bulunmamaktadır. 

Esasen Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olan ülkelerde çalışan işçilerimizin 

ısyal Güvenlikleri (özellikle uzun vadeli sigortalardan olan malüllük ve ya£ 
.lık sigortaları) açısından bir sorun olmağa başlamış ve bu Sebeple 21^7 sa¬ 
lı kamun çıkarılmıştır. 

Herkes için bir hak ve Devlet için bir görev alan sosyal güvenlik açı¬ 
ndan Arap ülkelerine giden işçilerimizin ve eş ile çocuklarının sosyal gü- 
nliği için gereken tedbirlerinin bugünlerde alınmasında yarar vardır, 

21^7 sayılı kanun uzun vadeli sigortalar (malullük, yaşlılık ve ölüm 
gortaları) için byıkaÂ sağlamaktaîYkTSa* vadeli sigortalar (işkazalarıyla 
slek hastalıkları, hastalık ve analık sigortaları) dan yararlamiamâmâLİâ-c^jr 
MOGP, Bu Sebepleflfe sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde, özellik 
müteahhitlik işlerinde işçilerimizin ve eş ile çocuklarının uzun ve kısa 

deli sigortalar dahil olmak üzere, jantında yapılacak değişiklik ile zorun 
olarak topluluk sigortası uygulaması getirilmelidir. 



ENKA İHŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 
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YÜRT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNDEKİ 

İg GÜCÜ SORUNLARI 

I- GENEL GÖRÜNÜM 

Sililiği üzere petrol zengini ülkeler, artan gelirleri dolayısiyle ya- 
mımlarını genellikle alt yapı, 6osyal ve sınai tesislerin inşaasma yöneltmiş 
;rdir, Türk inşaat sektörüne dahil firmalar bilhassa Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
.kelerindeki inşaat ihalelerine 1971 yılından itibaren iştirak etmeye başla- 
.şiardır* 

II- YASAL DÜZENLEMELER 

Türk müteahhitlerinin bu girişimlerinin memleket ekonomisi lehindeki mü- 

nı rolü ve katkıları itibare alınarak Hükümetçe yasal düzenlemelere gidilmesi 
rurî görülmüştür* 

Bu maksatla 21.7.1969 gün 6/12179, 11.7.1975 gün 7/970*+, 8.12.1978 gün 
16965 sayılı kararnameler ile bunlara ilişkin tebliğler çıkarılmıştır* 

Ancak Türk girişimcilerinin yurt dışında iş alma imkanları arttıkça, 
Li ve İdarî işgücü göçü bakımlarından, müşkülleri de artmıştır. 

îşbu 433stacprt müşkülleri önlemek üzere son olarak 14.5.1900 tarihindg^ 
rt dışında inşaat ve mühendislik hizmetleri yapacak blan Türk firmalarının 

aliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine ait 8/811 sayılı Bakanlar Ku 
Lu kararı alınmıştır. 

Yukarıda sırasıyla belirtilen kararnameler ve bunlara ilişkin tebliğler 

lellikle bir kısım problemleri çözmüş ise de; tam manasiyle yeterli olamamış 
* 
■ • 

III- GETİRİLMESİ GEREKEN ÇÖZÜMLER 

Türk girişimcilerinin bu sahada yurt ekonomisine daha çok katkıda bulunma 

li teminen yeniden alınması gereken malî ve İdarî tedbirler meyanmda çok mü- 
1 rolü olan istihdam ve işgücü sorunlarına da bir çözüm getirilmesi zarurîdir. 

Bu itibarla; 
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1- Girişimci Türk firmalarının yurt dışı hizmetlerinde, kaliteli bir iş 
ydana getirmek ve bu suretle işveren idareler nezdinde müsbet kanaat yaratma 
rı bakımından evvelemirde yetişmiş ve yetenekli elemanlara sahip olması ge- 
kmektedir, Bunun için teknik ve idari yönetim kadrosuna ilaveten kalifiye iş- 
yetiştirilmesine Önem verilmeli ve bu işçilere yetkili kurumlarca orta düze^r 
teknik bilgi verecek iş öncesi eğitimi yaptırılmalıdır, 

2- Blok vizelerin müddetinde kullanılabilmeleri ve fuzuli masrafların ön 
nmesi bakımından pasaport ve sağlık raporlarının temini ile güvenlik soruştur 
larının vize ve çıkış işlemlerinin süratle, yapılabilmesi için gerekli tgdbir 
r alınmalıdır, 

3- Ana vatanından uzakta ve zor koşullar altında hizmet gören işçileri- 
zin sosyal güvenliği ile ilgili hususların; 

a) İşçi ve yakınlarının kaza ve hastalıklarında gerekli yardımların yapıl 

b) 21^7 Sayılı kanundan faydalanabilmeleri için kesin dönüş şartına bir 
süm getirilmesi ve işçilerimizin yurt dışında çalışmalarının devamı halinde 
sı imkanlar sağlanması; 

c) Gerek Suudi Arabistan ve gerekse Libya’da çalışan işçilerimizden kesi- 
ı işçi hisseleri ile kazandıkları sosyal ve malı haklarının yurda getirilmele 
lin temini araştırılmalıdır. 

Bunun için Hükümetler arası ikili anlaşmalar yapılmalıdır. 

Girişimci Firmaların merkez bürolarında görevli kilit personelin yurt 
çındaki iş yerlerine acilen gitmesi gerektiğinde, pasaport temini hususunda 
liyet Makamlarınca öncelik tanınmalıdır, 

5- Bakanlar Kurulunun 7/169&5 kararlarına ilişkin Maliye Bakanlığı 
l 9.8,1979 tarih ve 3 sayılı tebliği; işçi ücretlerinden % 30 unun Türkiye’de 
iterilen adreslere işverenler tarafından transferini hükme bağlamıştır. 
iusu uygulama gerek mahalli mevzuata aykırılığı, gerekse işçilerin bu hususa 
razları veya mahalli bankaların tutumları bakımından bazı aksaklıklara uğra- 
:ta bu durum Türk firmalarını zor durumda bırakmaktadır. Buna bir çözüm geti- 
.mesi gerekmektedir, 

6— İşçinin yurt dışında işverenin sorumluluğu altında olması bakımından, 
yerinde gerekli disiplinin ve işyeri yönetmeliğine riayetin sağlanabilmesi 
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in iş mevzuatlarındaki iş akdini sona erdiren hükümlerin ilgili kısımlarının 
sözleşmelerine de dercedilmesi gereklidir. 

7- İşçi ve işveren şikayetleri ile bu hususta yurt dışındaki sorunları 
o alacak bir denetim sisteminin kurulmasınıyebu suretle işyeri ve işçiler hak 
nda zaman zaman rapor tanzimi işlemlerini teminen Çalışma Bakanlığı çalışmak 
aşelerinden istifade yoluna gidilmesi,işçi-işveren ilişkileri bakımından çok 
ydalı olacaktır* 

8- ücret transferleri konusunda bilhassa Libya'da büyük müşküllerle karş:L 
şilmaktadır* Libya'da ücret transferleri ile ilgili mevzuata göre; işçi ücret- 
ri netinin % 90^1 ve ücretin % ŞG nı geçmeyen fazla mesainin % G<Sltransfer 
il eb ilmektedir* Ancak Libya'daki bankalar eşsgglgŞgll ticarî fonksiyonların m. CoL 

/ofmâsı‘hasek/ylt, yalmz 9 , * 
aırlıA . kasa işlemlerini ifa etmekr<-ve bu yüzden az adette personel 

tihdamı dolayısiyle günde azamî tStŞSSh 10 çe-k tanzim etmektedirler. Ayrıca m£ 
ileri de çok kısıtlıdır. Bu durumda 3000 kişilik bir şantiye işçilerinin ücret 

ınsferleri büyük birp^oMfcrflhaline gelmektedir. 
Diğer taraftan transfer işlemlerinin yapılabilmesi evvelemirde muhaceret 

:osu ve vergi dairelerindeki bir takım evrakirytekemmülü işlemlerine de bağlı bu 
inaktadır* ^ . , 

Bu itibarla büyük sorun halini alan transfer işlemlerine çözüm getirilme 
lir. 

- Yurt dışında hizmet gören girişimcilerin en büyük sorunlarından biri de 
ıştırma ve haberleşme sorunudur. Halen Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da çalışanların S 
ıı 1^0 binin üzerinde bulunmaktadır. Bunların muhtelif zamanlarda izin veya 
;ici görevle yurda geliş ve gidişleri vası^A yetersizliği ve proğramsızlığı yü 
iden büyük aksamalara Sebep olmaktadır. 

- Türkiye - Libya ikili anlaşmasının 7» maddesi; 

İş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, işçiye Libya İş Kanununca tanınan 
:ların (tazminat vs.) yol, yemek ve yatma masraflarının işveren tarafından İ£ 
e ödenmesini amir bulunmaktadır. Diğer taraftan Libya İş Kanununun 51» mad- 
i, bazı hallerde işverene kıdemsiz ve ihbarsız fesih hakkı tanımaktadır, İş 
iiınu ile ikili anlaşmadaki çelişkinin işçi - işveren münasebetleri bakımından 
zihi gerekmektedir. 
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Sonuç olarak: 

1- Kaliteli ve yetenekli elemanlara sahip olunmasını teminen kalifiye iş- 
yetiştirilmesi için; 

Karayolları, Devlet Su İşleri, D.Demiryolları, Y.S»E, vjs. gSS. teşekkül¬ 
ün atelye veya sair işyerlerinde kurslar açılması ve bu hususun İş ve İşçi 
ma Kurumu tarafından organize edilmesi; 

2- İşçi pasaportları ile sağlık raporlarının Emniyet Müdürlükleri ve Sağ- 
: Kurullarından sıra bekletilmeksizin öncelikle alınabilmesi için, ilgili dai- 

,er nezdinde tavassutta bulunularak gerekli önlemlerin alınması; 

3<~ İşçilerimizin Sosyal Güvenliği bakımından; 

â) Halen çalışılmakta olan ülkeler ile mevcut anlaşmaların takviyesi; 

b) Türk girişimcilerinin ilerde yehi pazarlar araması gerekeceği cihetle, 
aşma yapılmamış ülkelerle şimdiden bu mevzuda girişimlerde bulunulması; 

c) 2lV? sayılı kanunundaki kesin dönüş şartına bir çözüm getirilmesi veya 
luluk sigortalarının tatbiki gibi ülkemizdeki Sosyal Güvenlik Yasalarında uy- 
görülecek ve tatbiki mümkün değişiklerin yapılması; 

*f- Girişimci firmaların, merkez bürolarında görevli kilit personelin yurt 

mdaki iş yerlerine acilen gitmeleri gerektiğindej pasaport temini hususunda 
iyet Makamlarınca öncelik tanınması için adı geçen makam nezdinde tavassutlarda 
unularak bu hususun protokola bağlanması; 

5- Maliye Bakanlığının 9*8.1979 gün ve 3 sayılı tebliğine göre işçi ücret¬ 

inden % 30 transfer^ işlemleri sorunu; 

^ a) Genellikle yurt dışı ülkelerindeki carî, mevzuat, işçiden herhangjCir 
inti yapılmasına imkân vermemektedir. Bununla beraber, asıl sorun parası kon- 
tibl olmayan ülkelerde çıkmaktadır. Nitekim Suudi Arabistan*da işçi rıza göş 
I 

diği takdirde transfer işlemleri rahatlıkla yapılmaktadır,, 

b) Bilhassa Libya ve Irak gibi ülkelerde müşkülatla karşılaşılmaktadır». 

Irak*da işveren idare ile vaki iş anlaşmasında yapılan işin karşılığının 
aen-yabancı döviz olarak verilmesi hükmü olduğu takdirde, bu husus biraz daha 
aylaşmaktadır. Bazı idarelerce ihaleye çıkarılan işlerde, 157 sayılı kanuna 
i olanlar için gerekli teşvikler'^Vanı sıra istihkakın mühimYkısraını yabancı 

i^ödeme kolaylığı vardır. Diğer işler için bu şartlya^ y^ty. 
OtkOaucaı/oa ve KMpbm ffc. 

 ,   ;   / 
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c) Bu takdirde, işçi ve personele ödenen ücretin % 30’ciwUn Irak'da sarfı 
ir ekmektedir-* İşçilerin genellikle Irak Dinarını Tır Nakliyatı yapan komisyoncu 
ya şoförlere düşük fiyatlarla bozdurdukları duyulmaktadır, 

d) Libya kanunlarına göre, işçi ve personelin mali ve sair işlemleri bir 
kim şartlara bağlıdır. Transfer veya para götürmesi keyfiyeti yalnız izin veya 
sin dönüşlerde mümkündür. Diğer taraftan Bankaların ticari fonksiyonları ikinci 
anda olup asıl rolü kasa işlemlerini ifa etmesi ve günde yalnız 10 azami 15 
lem yapması bakımından da Türk Firmaları işçilerin transfer işlemlerini yaptır 
k hususunda büyük müşkülata maruz bırakılmakta ve transferler gecikmektedir. 

e) Bunun dışında, Maliye Bakanlığının sözkonusu tebliği uyarınca, Türk 
rmalarının sorumluluğunun işçi ücretlerinden % 50 kesinti yapıp Türkiye'ye 
ınsferi mi’} yoksa yalnızca böyle bir transfere yardımcı olması rvn bl 

jpSBSSBl kesinlikle bilinmesi işçi - işveren münasebetleri bakımından lü 
ıludur. 

Bu sorunların bertaraf edilebilmesi için; a, b, c, d, fıkralarında kayıtlı 

suslarda ülkeler arası ikili anlaşmalar&ve netice olarak hükümet desteğin? i Mi ya 
SÜ&için Maliye Bakanlığının açıklaması ve bu hususun işçi sözleş- 
.erine derci yeterlidir. 

6- İş yerinde gerekli disiplinin ve işyeri yönetmeliğine riayetin sağlanıl 
ı için iş mevzuatlarındaki iş akdini sona erdiren hüküm ve vecibelerin iş süz¬ 

melerine de dercedilmesi gereklidir. 

7- îşçi - işveren şikâyetleri ile iSair sorunları ele alacak bir denetim 
teminin kurulması, bu suretle işyeri ve işçiler hakkında zaman zaman rapor 
zimi işlemlerini teminen Çalışma Bakanlığı çalışma ataşelerinden istifade 
ma gidilmesi işçi - işveren ilişkileri bakımından çok faydalı olacaktır. Bu 

dışında mahallî dış temsilciliklerin o ülkedeki kanun, mevzuat ile yeni çı- 
ak karar ve tebliğler hususunda işverenleri tenvir etmesi ve ayrıca ihale mev 
işleri ilgili mercilere süratle iletebilecek sistemlerin konulması lüzumludur. 

Bundan ayrı olarak mahallî dış temsilciliklerimizin) bulundukları ülkelerde 
ıhüt, <^^İİİİsİSIâ, proje ve mühendislik yapan yabancı firmalar için hükümetler 
il ikili anlaşmalar ve lehlerinde cereyan eden mevzuat hakkında ilgili merci- 
; doküman göndermeleri, geçek hükümetimizin girişimleri ve gerekse işverenler 
»ından büyük faydalar Bağlıyacaktır.- 

ENKA İnşaat ve ^anayi A~Ş. 



KUTLUTAŞ İNŞAAT W TİCARET 
VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 
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üaapaı^gpBr* 

Yurt Dışı Müteahhitlik hizmetlerinin ekonomimizdeki yeri ve önemi, çeşit 
açılardan ele alınarak Türkiye 2. İktisat Kongresinde belirtilmiş te gene bu 
ıgrede, hizmetin çok daha yaygın bir biçimde geliştirilmesi ve gerek Kanun yo 
ile yapılacak düzenlemeler^gerekse ilgili tüm kuruluşlarca yeni bir anlayış 

inde uygulama alanına konacak yöntemlerle desteklenmesi gereği vurgulanarak bu 

ı gerçekleştirilmesi için ne gibi düzenleme ve uygulamalara ihtiyaç bulunduğu 
:erince dile getirilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye 2. İktisat Kongresine sunulan tebliğlerde yer alan önerilerin y_e 
e getirilmesiyle Yurt Dışı Müteahhitlik hizmetlerinin, dünyamızın içinde bu- 
duğu şartlar kadar Yabancı Müteahhit Firmalar karşısında da yeterince destek 

up gelişeceğine yürekten inanılmaktadır. 

Biz burada, karşılaşılan bazı güçlükleri belirtip bunlar hakkmdaki tatbi 

ı da izah ederek önerilerimizi sunmakla yetinmeyi yeğlemekteyiz. 

1- İŞÇİ TEMİNİ; Bilindiği üzere Müteahhit Firmalarımızın Yurt Dışında al¬ 
ları taahhüt işlerinde çalıştırmak üzere ve istihdam sorunumuza da yardımcı 

ak gayesiyle Türkiye'den götürecekleri işçileri İş ve İşçi Bulma Kurumundan /gerelcfiğr' 
yoksa kendi imkanları ile mi temin etmeleri konusu ötedenberi tartışılmaktadır, 

tartışmanın ağırlık noktasını da, iş ve işçi temininde çalışmaya istekli 

nlarm istismar edilmemesi ve onların üzerinden menfaat sağlanmasının engellen 

teşkil etmektedir. Kanaatimizce menfaat karşılığı iş ve işçi bulma vakıası, 
t dışı işler için olduğu kadar yurt içindeki işler için de var îti olup genel 
problemdir. 

ÖNERİLERİMİZ: 

a) Evvelce tecrübe edilmiş işçiler ve bunlardan oluşturulan ekiplerle 
ı daha sür'atli, daha ahenkli ve daha disiplin içinde yürütüleceği de göz 
le almakak 7/6787 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konmuş olan /C- 
ik'ün 5. maddesinde yer alan özel Sektör için işçi teminindeki serbestliğin bu 
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olduğu gibi muhafazasını dilemekteyiz* 

b) Yurt dışına gönderildikten sonra işinden ayrılıp başka bir firmada 
girmek için herj^angi bir kişi veya firmaya menfaat sağlamak durumunda kalın 

âsi için de, işçilerin pasaportlarına "  Şirketine ait işyer¬ 
inde çalışmak şartı ile bu pasaport verilmiştir. Bu Şirketin yazılı muvafaka- 

olmadan ve buna ait belge T,C. Konsolosluğuna ibraz edilmeden başka işyerinde 

ıştığı tespit edildiği takdirde pasaport iptal edilir" şeklinde bir özel dam- 
ırurulmasmın ve işten herhangi bir sebeple çıkan işçilerin örneğin üç gün için 
nahallı Konsolosluğumuza işverenlere e yazılı olarak bildirilmesinin mecburi 

ınması ile önlenebileceği kanısındayız. 

c) Yurt içinde iş ve işçi temini faaliyeti göstererek menfaat sağlanması» 
ise, İş Kanunumuzun 85. maddesi ile yasaklanan bu gibi davranışların daha 

ili bir biçimde izlenerek 105. madde ile öngörülen müeyyidelerin mutlaka uygu 

nası ve bu yolda yapılan ihbarların mutlaka takip edilmesiyle önlenebileceği, 
değilse azaltılabileceği kanaatindeyiz. 

1 2- PASAPORT TEMİNİ: İşçi pasaportu temininde gerek İş ve İşçi Bulma Kuru 
!urt Dışı Hizmetler Şubelerinin ve gerekse Emniyet Müdürlüğünün gösterdikleri 

lyış ve sürdürdükleri çalışmayı şükranla karşılamaktayız. Ancak, İş ve İşçi 
ıa Kurumunca, her üç ayda bir işin devam etmekte olduğuna dair talep ettiği 
.nın zamanında temini özellikle Orta Doğu ülkelerinin çalışma temposu içinde 
zaman mümkün olamamakta; mahallinde bazı güçlüklerle karşılaşılmakta; posta 
.beratının Türkiye'ye'ulaşması sebebiyle, alman taahhüt ışının 

süresi de nazara alınarak bu belgenin hiç değilse altışar aylık periyotlarda 

ma ibrazının mümkün hale getirilmesini, 

Ehmiyet Müdürlüğü tarafından zaman zaman uygulanan her işçinin pasaport 
mleri i$in bizzat müracaat etmesi usulüne, işçilerimizin Ankara veya İstan- 
u iyice tanımamaları, semtlerini bilmemeleri, bunların topluca Emniyet Müdür 
ne getirilmelerinin kolay olmaması, ilgili bürolarda işçilerimizin yığılma- 
*gibi hususlar da nazara alınarak yeniden yönelinmemesini önermekteyiz. 

3- İŞÇİ ÜCRETLERİN İN TRANSFERİ: İşçi ücretlerinin Türkiye’ye transferle- 
eki dar^boğaz, oldukça geçilmiştir. Merkez Bankamızın bu konuda gösterdiği 
ve çabaya müteşekkiriz. Ancak el’an devam etmekte bulunan bazı aksamaların 

ktisat Kongresinde ileri sürülen öneriler yönünde alınacak tedbirlerle gi- 
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[■ilebileceği, transfer edilen ücretin Türk lirası karşılığının işçi ailesinin 
ine gecikmeden ulaşmasının da havale alan Bankalarımızın bu işlemlere sür'at 
öncelik vermelerinin sağlanması ile mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. 

İşçi ücretlerinden zorunlu olarak % 30 oranında yapılacak transfer ile il 
Li sorun, işçinin bu konuya bir ücret kesintisi olarak bakmasından kaynaklan- 
ctaaır. Bir kısım işçimiz, mahairî mevzuata tabî olarak çalışmakta olmalarından 
bifadeyle bu şekilde kaynakta kesilip Türkiye'ye yapılan transfere karşı çık- 
cta; çalıştığı ülkenin ilgili makamlarına başvurarak ücret transferini önleye- 

Lmektedirler. Bunun yanirlda, kestiği halde transfer işlemini yapmak üzere ge~ 
eli işlemlerin yapılmasında kasıtlı gecikmeler olması da mümkün olabilir» 

ÖNERİLERİMİZ; Bilindiği üzere 3 sıra no'lu tebliğe göre transfer mükellefi. 
;i olmasına rağmen, işveren sorumlu tutulmuştur.Kişilerin karşı koymaları ve 
ıallı Resmi Mercilerin de müdahalesi ile engellenebilen zorunlu transfer sisüe 

lin kanun ile düzenlenmesinin, bu düzenlemede, işçinin transferi engellemesi 

|bu yolda girişimde bulunması halinde bu eylemin iş sözleşmesini ihlal etmek 
Luğu, bu sebeple de sözleşmenin feshedileceği, pasaportunun da iptal edilerek 
■kiye'ye iade edileceği, bunun dışında uygulanacak diğer cezaları belirleyen 
ümlere yer verilmesinin, işveren'in de zorunlu transfer miktarını kesip süre 
içinde transfer işlemi için gereken girişimlerde bulunmaya mecbur olduğu, k£ 
ti yapmaması veya yaptığı kesintiyi Türkiye'ye transfer ettirmek için süresi 
nde lüzumlu işlemleri yapmaması halinde de ona uygulanacak müeyyidelerin bu dü 

lemede belirtilmesinde fayda olacağı kanaatindeyiz. 

SOSYAL GÜVENLİK; Malûm olduğu üzere yurt dışında çalışanların Türkiye^ 
S.S.K^ ile ilgilendirilmemeleri diğer bir deyimle S.S, Kanunu kapsamına alını, 
aları mevzuat gereğidir. Ancak, yurt dışında çalışanların, Türkiye'ye döndük- 
sonra oradaki hizmetlerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi 
)evletimizin sosyal politikasının bir icabıdır. Bunun sağlanabilmesi için to£ 
ık sigortası, isteğe bağlı olarak sigortalılığın devam ettirilmesi veya 21^+7 
.lı kanundan yararlanma gibi imkanlar bulunmakta ise de, hem bu imkanlardan 
birinin kendine özgü şart ve usullerinin değişik olması, hem genel olarak 
;ğe bağlı olma vasfında bulunması yanında, çalıştığı yabancı ülkede prim iad_e 
.steminin bulunmaması veya bulunmasına rağmen işçimizin bundan yararlanmak şart 
m haiz olmaması hallerinde aynı hizmet süresi için çifte sigortalılık ve 
jrrer prim ödeme durumunun ortaya çıktığı bir vakıadır. Bundan başka sosyal 
>nlik yönünden Orta Doğu ülkelerinde ve Libya'da mevzuat da farklı olduğu 
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bij uygulama da farklılıklar arz etmektedir. 

Yurt dışında taahhüt işi almış bulunan Şirketlerin götürecekleri işçile- 
mizin sosyal güvenliklerinin döviz kaybına, mükerrer sigortalılığa mümkün ol¬ 
gu kadar yol açılmaksızm ve işletilmesi arzuya bağlı değişik şatt ve usuller 
şmda gene mümkün olduğu ölçüde tek düze ve yaygın biçimde tesis veya devamı» 
dalayan yeni bir yöntemin bulunmasına ihtiyaç olduğu görüşündeyizt Böyle bir 

ntemin önerilmesinden önce Irak, Libya ve öğrenebildiğimiz kadarı ile Suudi 

abistan'daki mevzuat ve uygulamayı izah etmekte yarar görmekteyiz. Şöyle ki; 

IRAK; a) Türkiye’de sigortalı olan işçiler, bu hususu belirten S.S.K.'- 
n ilgili Bölge Müdürlüğünden alman ve Arapça’ya tercüme edilip Noterlikçe ve 
li'lik ile Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilen bir yazı ile üç aylık sigorta 
im bordrolarının ibrazı halinde, Irak Sosyal Güvenlik mevzuatı dışında bırakıl 
ktadır• 

b) Irak sosyal sigorta sistemine bağlı işçilerin ise, en az bir yıl prim 

smiş olmaları halinde, işten ayrılıp Türkiye’ye dönüşlerinde kesilen sigorta 
imleri kendilerine iade edilebilmektedir. 

i LİBYA: Aramızda bir İşgücü ve Sosyal Güvenlik Anlaşması bulunmasına rağ- 

ı Libya, Müteahhit Firmalarca götürülen işçileri İş Gücü Anlaşması kapsamı dış 
ıda Libya'ya getirilmiş veya gönderilmiş kabul ederek kendi sosyal güvenlik 
stemine bağlamamaktadır. Halen ister Libya’da taahhüt işi almış olan firmala- 
ıızca oraya gönderilen işçiler için olsun, isterse İş Gücü ve Sosyal Güvenlik 
aşmaları çerçevesinde Libya’nın talebi üzerina İş ve İşçi Bulma Kurumu tara- 
dan Libya’ya gönderilen işçilerimizin oradaki hizmetlerinin değerlendirilmesi 
ımıûdan değişik üç yöntemden her hangi birinin uygulanmasından başka çare ve 
bulunmamaktadır, önereceğimiz yeni düzenleme içinde, hiç değilse Müteahhit 

malarımızca Libya'ya götürülen işçilerimizin sosyal güvenliklerinin Türkiye^ 
ve tek düze bir esasa bağlanabilmesini mümkün görmekteyiz. 

SUUDİ ARABİSTAN: Suudi Arabistan Sosyal Güvenlik Kanununda, kendi ülkeljş 
de sigortalı olan işçilerin S. Arabistan sosyal güvenlik sistemi dışında bıp 
ılacağma dair bir hüküm bulunmadığı gibi, prim iadesine dair de bir hüküm 
cut' değildir, özellikle Türkiye'de S.S. Kanunu kapsamına alınmış işçilerin 
Arabistan sosyal sigorta sistemi dışında bırakılması yolunda bir uygulama- 
bulunup bulunmadığı mahallinde araştırılmaktadır* Ancak, Orta Doğu ülkeleri 
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'asmdaj kend-i mevzuatının tatbikinde en hassas ve muhafazakar ülkenin Suudi 

'abistan olduğu gerçeği karşısında, böyle bir uygulamanın tesbit eÜilemeyece-
L kanaatindeyiz. Bu bakımdan çifte sigortalılık doğması ve bunun önüne geçil-
îmesi ihtimalinin mevcudiyetine rağmen, ülkelerimiz arasında bütün bu hususla-
l kapsayacak bir anlaşma yapılıncaya |£â<4a.f", Suudi Arabistan’da çalışacak işçi-
»rimizin Türkiye’de sosyal güvenliklerinin sağlanmasına imkan yaratılması Ö&-
iS5Îlipgggj| rtlt bğ t k-txna. a.-hy nde.yı z -

Suudi Arabistan'da İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası "Mesleki 
.ekler Sigorta Kolu" adı altında olmak üzere ve bir de Malullük - İhtiyarlık 
i Ölüm Sigorta kolu uygulanmakta olup, Hastalık ve Analık Sigortası henüz tat 
k edilmemektedir. Bununla beraber işçilerin muayene ve tedavilerinin, ya İş-
renlerce angaje edilen Hekimler tarafından, mümkün olmadığı hallerde de üc-
ti işverenlerce ödenmek kaydiyle Hastanelerce sağlanması mecburidir. Diğer 
ndan işçiler, Suudi Arabistan İş Kanunu gereğince, hastalıklarının işveren 
ya S. Arabistan Resmî Makamlarınca tayin edilmiş mütehassıs hekim raporu 
e belgelenmiş olması şartı ile bir yıl içinde ilk 30 gün için tam, bunu iz-

✓ 

yen 60 gün için de J>/h ücretle izinli sayılmaktadırlar, 

ÖNERİMİZ; Yıllardır gösterilen bütün çabalara rağmen Orta Doğu ülkel«»i 
e iş gücü ve sosyal güvenlik yönünden anlaşma yapılmasının sağlanamadığı ve 

lecekte de müşterek bir noktaya varılabilmesinin pek kolay olmayacağı göz 

üne alınarak Yurt Dışında taahhüt almış bulunan müteşebbislerimizin o ülke-
rde çalıştırmak üzere götürecekleri işçilerin sosyal güvenliklerinin Türki-
'de tesisini mümkün hale getirebilmek bakımından 506 Sayılı Kanunda gerekli 
jişikliklerin yapılıp bu yeni düzenlemede, 

- İhtiyarlık, Malullük ve ölüm Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Has-
Lıkları Sigortasına tabî olmanın mecburi, Hastalık ve Analık Sigortalarına 
oi olmanın ise, aile mensuplarının S.S.K. sağlık tesis ve hizmetlerinden ya 
rlanabilme imkanlarını nazara alarak işçinin yazılı isteğine bağlı kılınma-
« 

- Türkiye’de ayrıca bir ücret tahakkuk ettirmeye ve bordro tanzimine 
rek olmadan, sigorta primlerinin, prim alt sınırından az ve üst sınırından 
i olmayan işçinin yazılı olarak bildireceği bir meblâğ üzerinden hesaplanıp 
ık bildirge ve üç aylık prim bordrosu tanzimi suretiyle ilgili S.S.K. Bölge 
İ 

İ 
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eya Şube'sine yetaralmaea^ 
- İşçinin S.S.K. ile ilgilendirildiği ve işe girişinin yapaldağa işye 

inde yapxlan işin mahiyeti ve girdiği tehlike sxnxf ve derecesi ne olursa ol¬ 
un, İş Kazasx ve Meslek Hastalxklarx sigorta priminin inşaat işi için tespit 
iilen nistet üzerinden hesaplanmasa; 

- Irak ve Libya'da mahalli: sosyal güvenlik kapsamxna alanmayacaklaran 
m Türkiye’de hesaplanacak sigorta primleri işveren hissesinin işverenlerce, 
jiudi Arabistan'da mutlaka fjiahalfPsosyal güvenlik sistemine tabi tutulacaklarxn 
m ve burada tahakkuk edecek sigorta primi işveren hissesinin ve genellikle 
ıt ücret üzerinden anlaşma yapxldxgxndan primlerin tamama işverence ödendiğin 

n, firmalara mükerrer bir mali külfet yüklememek için Türkiye'de hesaplanan 
gorta primlerinin işçi ve işveren paylaranan tümünün işçi tarafandan karşa- 

nmasaJ 

- Irak ve Libya'da çalaştaralan işçiler için Türkiye’de ödenen sigor- 
primleri işçi hissesinin, Suudi Arabistan'da çalaştaralan işçiler için öde- 
a sigorta primlerinin ise tümünün, primlerin S.S,K«'ya yataraldağa tarihteki 
c üzerinden, işçiye çalaştağa ülkede döviz olarak ödenen ücretinden tahsili, 

suslarana yer verilmesinin konuya pratik bir çözüm getirebileceğini düşünmek 
riz. 

NOT; Son anda Suudi Arabistan’dan aldağamaz bilgiye göre, hu ülkede 
.aşan tüm yabanca işçiler, kendi ülkelerinde sigortala olup olmamalarana ba- 
mıaksazan Suudi Arabistan'da sigorta kapsamana alanmakta ve 60 yaşana doldur 
ara veya ölümleri halinde, bu ülkedeki çalaşmalarana ve süresini belgelemeleri 
kendi ülkesindeki sigorta sicil numarasana bildirmeleri kaydiyle, Suudi Ara¬ 

tan’ da ödenen sigorta primlerini geri alabilmektedirler. 

5- DİĞER HUSUSLAR: Yurt daşa müteahhitlik hizmetlerinin teşvik ve des- 
lenmesi ile yurt daşanJaelde edilen ücretlerin transferi yoluyla döviz gir¬ 
erimizin arttaralmasana yönelik diğer önerilerimizj 

- Yurt daşanda taahhüt edilen iş için Türkiye'de yapalan masraflaran, 

gelenr«ekkaydiyle} o ülke vergi mevzuatana göre masraf kaydanan mümkün hale 
irilebilmesi için Devletimiz adana da girişimlerde bulunulmasa; 

- Yurt daşandaki faaliyet ile elde edilen ve orada vergilendirilen 
ket kazancanan Türkiye'de ayraca Kurumlar vergğsine tabi tutulmadağa gibi, 
kazançtan ortak paylarana düşen ve dağatalan gelirin de, yurt daşanda gös- 
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len faaliyetin de bir nevi hizmet ihracı olması sebebiyle ihracatı teşvik 
irlerinden yararlandırılarak hiç değilse vergi iadesine tabi tutulması; 

- Yurt dışında çalışanların döviz ile satın alıp Türkiye'ye getire¬ 
cekleri mala tamahlarını azaltabilmek ve bu suretle Türkiye'ye yapacakları 

sfer miktarıhıçoğaltmak için, yolcu beraberinde getirilebilecek eşya ve 

İsiz ithal listelerinin yurdumuzda ikamesi mümkün olan eşya nazara alınarak 

den tanzimi; buna karşılık olarak da, bu eşyanın Türkiye'ye dönüşten iti- 
n belli bir içinde yurdumuzda satın alınması halinde, vergi muafiyeti veya 
k nispetli vergi alınması, 

İjcretlerden $ 30 oranında yapılacak mecburi transferlerden 
daha faz lasının'yur da getirilmesini temin etmek üzere DÇH hesabı- 
nın sınırlandırılması; buna mukabil Türk Lirası üzerinden açıla¬ 
cak vadeli mevduat hesabına, DJM hesaplarına nazaran daha fazla 
avantajlar sağlanarak (vadeli mevduata ayrı bir prim ödeyerek 
veya mevduat faizine stopaj uygulamayarak yahut düşük oranda 
stopaj vergisi alarak) döviz gelirlerinin TL. üzerinden vadeli 

mevduata yöneltilmesi suretiyle yatırımlara yönlendirilmesi 

Selclınc{c C2e-f(e.netûj Jtf. 
% 

KUTLUTAŞ 

İnşaat ve Ticaret Sanayi Ltd. Ş-K». 
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K4BC £LP<£A, 

1- Dışişleri Bakanlığı ile 1979 yılında Körfez ülkelerine yapılması plan 
uıan '‘İşgücü Piyasa Etüdü”nün gerçekleştirilememiş olması, 

2- Bakanlıklararası bilgi akımının sağlanmaması, Arap ülkelerindeki işgü 
i piyasalarına ağt bilgiler ile bu ülkelerde taahhüt işleri alan ve yabancı 
;gücü istihdam eden Amerikan, Japon, İngiliz, İtalyan ve ülke firmalarına za¬ 
tımda işgücü arzı yapılabilmesini mümkün kılacak bilgilerin İş ve İşçi Bulma 
ırumu Genel Müdürlüğürfe süratle ve sistemli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak 
totemlerin uygulamaya konulmaması, 

3- Özellikle Türk Girişimcileri yanında çalışan işçi sorunlarının büyük 
yutlara ulaşması, 

Ortadoğu’da iş alan girişimcilerimizin piyasaya geç ve yetersiz Ölçüde 
rraeleri, öteyandan talepte bulunulan vasıflı İşgücümüzün yabancı dil bilgisi 
kınımdan yetersiz olması, / 

5“ Türk Firmalarının Kurumumuz dışında işçi temin ederek yurtdışına çali£ 
k üzere götürmeleri, 

6- Müteahhit Firmaların yurtdışmda aldıkları taahhüt işlerinde çalıştır- 
c üzere Türkiye'den götürecekleri işçileri İş ve İşçi Bulma Kurumundan mı, 
csa kendi imkanları ile mi temin etmeleri, hususunun açıklığa kavuşturulmamış 

7- Girişimci Türk Firmalarının yurt dışı hizmetlerinde, kaliteli bir iş 
rdana getirmek ve bu suretle işveren idareler nezdinde müsbet kanaat yaratma 
'i bakımından evvelemirde yetişmiş ve yetenekli elemanlara sahip olması ge¬ 
lmektedir. Bunun için teknik ve idari yönetim kadrosuna ilaveten kalifiye ij> 
yetiştirilmesine önem verilmesi ve bu işçilere yetkili kurumlarca orta dü- 
rde teknik bilgi vğrecek iş öncesi eğitim yaptırılması, 

8- Blok vizelerin müddetinde kullanılabilmeleri ve fuzulî masrafların ön 
ımesi bakımından pasaport ve sağlık raporlarının temini ile güvenlik soruştur 
arının vize ve çıkış işlemlerinin süratle yapılabilmesi için gerekli tedbir¬ 
in alınması, •: 

9- Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde çalışan işçilerimizin Sosyal Gü- 
lik haklarının teminat altına gereği gibi alınmamış olması, 

10— Ana vatanından uzakta ve zor koşullar altında hizmet gören işçilerimi- 
sosya?. güvenliği ile ilgili hususların; 

a) İşçi ve yakınlarının kaza ve' hastalıklarında gerekli yardımların yapıl. 
ı» 

b) 21^7 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi, 
c) Gerek Libya ve gerekse Suudi Arabistan ve diğer Ortadoğu Arap ülkelerin 

çalışan işçilerimizden kesilen işçi primleri ile kazandıkları sotyal ve malî 
larının yurda getirilmelerinin temininin araştırılması, 



-so¬ 

11- Girişimci firmaların merkez bürolarında görevli kilit personelin yurt 
ışındaki iş yerlerine acilen gitmesi gerektiğinde, pasaport temini hususunda 
Imniyet Makamlarınca öncelik tanınması, 

12- Suudi Arabistan ve Libya'daki firmaların, işçilerin % 30 transfer İ£ 
emlerini Merkez Bankası kanalıyla yapmaları konusunda uyarıldığı halde, firma 
arın bu hususa uymadıkları, 

13- Bakanlar Kurulunun 7/16963 sayılı kararlarına ilişkin Maliye Bakanlı 
inin 9.8,1979 tarih ve 3 sayılı tebliği; işçi ücretlerinden % 30 unun Tiirki- 
je'de gösterilen adreslere işverenler tarafından transferini hükme bağlanmış- 
ır. Söz konusu uygulama gerek mahalli mevzuata aykırılığı, gerekse işçilerin 
u hususa itirazları veya mahallî bankaların tutumları bakımından bazı aksak- 
ıklara uğramaktajbu durum Türk firmalarını zor durumda bırakmaktadır. Buna 
ir çözüm getirilmesi, 

Ücret transferleri konusunda bilhassa Libya'da büyük müşkülle karşı- 
ışılmaktadır, Libya'da ücret transferleri ile ilgili mevzuata göre; işçi ücret 
;ri netinin % 90 1 ve ücretin % 36 sını geçmeyen fazla mesainin % 60’ı trans- 
;r edilebilmektedir. Ancak Libya'daki Bankaların ticarî fonksiyonları çok sı¬ 
rlı olup, yalnız kasa işlemlerini ifa etmesi ve bu yüzden az adette personel 
itihdamı dolayısıyle günde azamî & \o çek tanzim etmektedirler. Ayrıca 
;saileri da çok kısıtlıdır, örneğin bu durumda 3000 kişilik bir şantiye işçi¬ 
sinin ücret transferleri büyük bir sorun haline gelmektedir. 

Diğer taraftan transfer işlemlerinin yapılabilmesi evvelemirde muhaoeret 
rosu ve vergi dairelerindeki bir takım evrak tekemmülü işlemlerine de bağlı 
lunmaktadır. 

Bu itibarla büyük sorun halini alan transfer işlemlerine çözüm getirilme 
i 

13- Türk Firmalarının yurtdışma işçi götürmelerini düzenleyen kararname- 
rin İş ve İşçi Bulma Kurumunun ve dolayısıyla Çalışma Bakanlığının görüşü alın 
dan 3 tanesinin Maliye, 1 tanesinin de Bayındırlık Bakanlığınca çıkartılması 
bunun sonucunda İş ve İşçi Bulma Kurumunun başka Bakanlıkların çıkartmış ol¬ 

gu kararı uygulayan ve emri vakilerle karşı karşıya‘bırakılan bir uygulama 
rimi haline gğtirilmiş olması, 

l6- Yurt dışında hizmet gören girişimcilerin en büyük sorunlarından biri 
ulaştırma ve haberleşme sorunudur. Halen Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da çalışan 

jilerin sayısı 130 binin üzerinde bulunmaktadır. Bunların muhtelif zamanlarda 
in veya geçici görevle yurda geliş ve gidişleri vasıta yetersizliği ve program 
îliği yüzünden büyük aksamalara neden olduğu, 

TBo&r'/tletcUPLaP,' 

1- Ortadoğu ülkelerinin yaşam ve sosyal şartlarının ülkemiz insangücünün 
ramlı göçüne uygun olmadığı ve yurtdışmda kalış sürelerinin kısa oluşu da 
:kate alınarak, mevcut beyin göçü politikamız günün şartlarına göre yeniden 
;den geçirilmeli ve bu konuda bir esneklik getirilmeli, (Hükümetin beyin gö- 
kararına rağmen mer'i mevzuatın kişilerin İ.İ.B.K, kanalı dışında kontrolsüz 
• şekilde başka kanallardan yurtdışma gidip çalışmalarını mümkün kılması, 
politikanın yeniden gözden geçirilmesi için bir Sebepdir,) 

./ 
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2- Arap ülkeleri" ile insangücü planlamasında teknik işbirliğine girilmeli; 
bakımdan sözkonusu ülkelerle aramızdaki Karma Ekonomik Komisyonlarda konu 
.enmeli- ve teknik işbirliği tekliflerinde bulunulmalı; 

3~ Irak, İran,Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile işgücü 
aşmaları veya protokoller j ip      ı mjm lıljH»     ni    •V"’ 
4-d.e, eu/u ' 

b- İş ve işçi Bulma Kurumu işgücü Yetiştirme ve Mesleki Rehabilitasyon 
kezleri®» biran önce kurulup faaliyete geçirilmeli; 

3- Sosyal Güvenlik Yasalarımızın imkan verdiği ölçüde| 
a) Türk Müteahhit Firmaları, çalıştığı ülke işvereni veya yabancı işveren 

idinde çalışan işçilere 21^7 sayılı yasanın mevcudiyeti ve uygulaması hakkında 
iş ve sürekli açıklamalar yapılarak işçilerimizin uzun vadeli sigorta kolla- 
da sosyal güvenliklerinin sağlanabilmesi^» mümkün 111n m alı , 

b) Türk Müteahhit Firmaları nezdinde çalışan işçilerimizin de işverence < 
enmeei halinde yine uzun vadeli sigorta kolları açısından 506 sayılı yasa-» N. 
86* maddesinde yer alan Topluluk Sigortası kapsamına alınmaları için gssaM / N 

çalışmafâ.tt yapılmalı; 
İhtiyarlık, Malüllük ve ölüm Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Hastalık- 

1 Sigortasına tab"! olrwa. nrtecburi, Hastalık ve Analık Sigortalarına tabî 
v% 3-i ise, aile mensuplarının S,S,K. sağlık tesis ve hizmetlerinden yararla- 
ilme imkanlarını nazara alarak işçinin yazılı isteğine bağlı kılınmalı.; 

6- Ortadoğu ülkeleriyle Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri yapılarak; 
a) İşçilerimizin haklanıe» garanti altına alınmalı ve ilgili sosyal gü- 

lik Kurulularından takibi için sözkonusu ülkelerle sosyal güvenlik anlaşmala 
rai yapılmalı; mevcutların aksayan yönleri*»» düzeltilmeli; bu mümkün olmadığı 
dirde protokoller yapılmalı; 

b) Or^ad oğu ülkeleriyle yapılacak olan anlaşmalarınAvrupa standartlarında 
anlaşma jDİmasını beklemek mümkün değildir» Ortadoğu ülkeleriyle yapılaaak 

leşme tekelde prim iadesine dayalı (prim iadesi esas) çok az ve kısa madde¬ 
den oluşÂ bir model olmalı: 

’ f nm 
7- Tü^fciye - Libya ikili anlaşmanı/ ilgili maddesi gereğinde iş sözleşme- 

in fesh ed*l mesi halinde, işçiye Libya İş Kanununca tanınan hakların (tazmi- 
vs.) yol, yemek ve yatma masraflarının işveren tarafından işçiye ödenmesini 

r bulunmaktadır. Diğer taraftan Libya İş Kanununun 51* maddesi, bazı hallerde 
erene kıdkmsiz ve ihbarsız fesih hakkı tanımaktadır. İş Kanunu ile ikili 
aşmadaki felişkiflH işçi - işveren münasebetleri bakımından yeniden gözden 
U'İlmelİ* frmalgnn, 

8- a) ^furtdışında iş alan Türk girişimci MSS&SBççalıştırdık 
1 Türk isçilerin aylıklarından göndermek istedikleri dövizleri toplu olarak 
Şiarında* keserek, mahallî Bankaları kanalıyla global olarak transfer jee^:Te.4*fsî 
i ve dövizin Merkez Bankasm-a devri»*» sağlanmalı; 

b) transfer etmiş oldukları dövizlerin yekünunii gösterir transfer 
ıU) ve ^oidrolariBI Merkez Bankasına gönderilmeli; 

S 1>U 
$) Girişimci firmaların İM yaptıkları'nizmet karşılığında 6 şar aylık 

re -sojlu itibariyle, gönderdikleri dövizin % 5 i. kadarlık kısmını döviz ola- 
kulJtahıaasılevM;n ' 

d) % 30'lan ile tasarruf ettiği dövizin girişimci firmalarca gönderil 
noesı husu s.u n da. işc*1e.r me.clour -f-u+u ImaJl j 

•/ • • 
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9- İŞÇİ ücretlerinden kesilecek % 30 lara işçi tarafından yapılacak iti- 
azların önlenmesi için yurtdışına çıkışı yaparken iş sözleşmelerine»»»»»* bu 
ususun konulması»*»*sağlanmalı; 

10- Petrol zengini Arap ülkelerinde açılan ihalelerin yaklaşık üçte biri 
jnerikan, diğer üçte biri işe başta İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya olmak 
zere diğer sanayileşmiş ülke firmalarınca kazanılmakta olduğu anlaşılmaktadır, 
hale kazanan firmalar çalıştırmak istedikleri işçilerin seçiminde serbest bu¬ 
lanmaktadırlar. 1979 yılında S. Arabistan'da açılan 18 milyar dolarlık ihalele- 
in yaklaşık 6 milyar dolarlık bölümü, merkezi büyük ölçüde HOUSTON'da bulunan 
merikan firmalarınca kazanılmıştır. Merkezi Houston1 da olup® başta petrol zen 
ini Arap ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde iş yapan girişimci Amerikan fir 
alarmın sayısı 1976 yılında 252 iken bu sayı 1§80 de 36*f e yükselmiştir. Bu 
Sk firmanın 107 ülkede 2700 daimi temsilciliği bulunmaktadır. Çok büyük önemi 
eöebiyle 70 li yıllarda 51 ülke Houston'da Konsolosluk açmış bulunmaktadır. 
Bu bakımdan; - . 
Birleşik Amerğka Devletlerinin HOUSTON Şehrinde bir temsilcilik kurularak 

izmetin özelliğine uygun dinamik bir kadronun görevlendirilmesi ve bu temsilci 
iği-^Calışma Bakanlığı (İ.İ.B.K.), Odalar Birliği, diğer ilgili kuruluşlardan -te*» 
ıİiX*eyur taişmda* Arap ülkelerindeki Çalışma Teşkilatı ile doğrudan temas kur- 
tSıaaa Sağlanmalı; ayrıca, Türk özel Snktöj-GtTföfl tie bu yolda bir teşkilatlanma 
a gitme£»£teşvik edilmeli ve desteklenmeli; 

11- Ortadoğu ülkelerinde Çalışma Bakanlığının yurtdışı teşkilatı (Çalışma 
üşavirliği, Ataşeliği ve Büroları) açılarak Arapça bilen elemanlarla güçlendi- 
ilmeli;bulundukları ülke iş piyasasını yakından takip, işgücü taleplerini tes¬ 
it ve gereken işgücü arzını organize edebilecek şekilde düzenlenmeli; 

Bu çalışmalara» direkt haberleşme imkanlarının temini ile sağlanmalı; 
12- Kuruluş Kanunu ve Temel amaçları itibariyle yakın ve Ortadoğu ülkele- 

inde çalışan ve sosyal güvenlimi' ileri ülkeler seviyesine çıkartmak 
,lan "Çalışma Bakanlığı Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü*ne işlerlik kazan¬ 
dırılarak, bu ülkeler mevzuatını düzenleme ve bu konuda çalışan ve çalışacak 
p.an çeşitli seviyelerdeki görevlilere seminerler düzenleyerek ilişkilerin ya¬ 
kınlaştırılmasına çalışılmalı*, 

kûyûfc_ rt>l\c.r! 
Ayrıca, Ortadoğu'da ihalelerin kazanılmasında iSalfflSSSBS. olan üst yön£ 

.cilefTörelli aralıklarla ülkemize davet edilmeleri»»» sağlanmalı; 
13- Ortadoğu ülkelerinde, işçilerimize istihdam alanı yaratılabilecek böl 

ilerdeki yatırım alanları ile ilgili projelerin girişimcilerimize bir panelde 
lakı,* Meleke Medine bölgesindeki yatırım projelerine-girebilmemiz amacıyla ge- 
ıkli kolaylığın sağlanması için Suudi Makamları nezdinde girişimlerde bulunul- 
ısı ve Körfez ülkelerinde işgücü piyasa etüdünün gerçekleştirilmesi^ayrıca, 
rkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları birliğinin ihale- 
ri yakından izlemek amacıyla daimi temsilcilik açması rrıalljf 

l^f— Türk işçilerinin sorunlarının süratle çözüme bağlanması amacıyla Ba- 
ndırlık Bakanlığı Koordinatörlüğündeki Bakanlıklararası Destekleme ve Geliş- 
rme Kurul unda Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile ilgili Bakanlıklara» asil üye 
arak görev yapmajı (l6.5«1980 tarih ve 8/811 sayılı Kararname) 3 

15- Ortadoğu ülkelerinde İş ve İşçi Bulma Kurumlan mevcut olmadığından 
veren işgücü ihtiyacını bizzat Türkiye'.ye gelerek kendisi alıp götürmektedir. 
da işverenlere büyük zorluk ve zaman kaybına yol açmaktadır. İşverenlerin bü 

ldaki taleplerinin mahallinde karşılanabilmesini teminen ve dolayısıyla işgü 
ihraç eden başka ülkelere yönelmelerini Önlemek için Kurumun ilgili ülkeler 
bizzat görevi end ir ilme s i»S» teminfl rv»e|,' • 
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16“ Ortadoğu'daki Türk firmalarının daha çok ihale kazanmaları ve işgücü 
stihdam edebilmeleri için dış temsilciliklerimiz*! yeniden düzenlenerek gerek 

araç, gereç, malzeme ve personelle takviye edilmeli; 

Pf- İşgücü göndereceğimiz ülkelere ait çalışma ve sosyal güvenliğe iliş- 
n mevzuat» temin edilerek tercümeMBHI yedilmeli ve tanıtıcı broşürler ha¬ 
rlanma! 14lı r. 






