ERDEM CAM

ULUSLARARASI ÇALI MA ÖRGÜTÜ’NÜN TÜRK YE’YE LK
TEKN K YARDIM FAAL YETLER ÇERÇEVES NDE ‘YAKIN
VE ORTA DO U ÇALI MA ENST TÜSÜ’ NÜN KURULU U
VE STANBUL DÖNEM FAAL YETLER
(1955 – 1972)

Bu çal mada, Sanayi Devrimi sonras de en üretim ve tüketim
ili kileri neticesinde i gücü piyasalar nda, eme in korunmas amac yla
kurulmu olan Uluslararas Çal ma Örgütü (UÇÖ) ile Türkiye
aras ndaki i birli i ve ili kilerinin bir sonucu olarak, 1955 y nda
stanbul’da kurulmu olan “Yak n ve Orta Do u Çal ma Enstitüsü”nün
(YODÇE) kurulu undan 1972 y na kadar olan dönemde stanbul’da
gerçekle tirdi i faaliyetler incelenecektir.1 Bu çal ma; esas itibariyle bir
sözlü tarih çal mas olarak planlanm , ancak çal ma esnas nda yaz
kaynaklardan da yararlan lm r.
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Çal mada, Enstitünün stanbul’da geçirmi oldu u dönem;

ÖZET
Bu çal mada, Uluslararas Çal ma Örgütü’nün Türkiye’ye
yapm oldu u ilk teknik yard m faaliyetleri içerisinde Yak n ve Orta
Do u Çal ma Enstitüsünün (YODÇE) kurulu u incelenmi tir.
Çal mada Enstitünün tarihi ve faaliyetleri; stanbul’da geçirmi oldu u
uluslararas dönem (1955–1959) ile kurumun Çal ma Bakanl na intikal
ettirildi i 1960 y ndan sonras - Ulusal dönem (1960–1972), olmak üzere
iki bölümde ele al nm r.
ABSTRACT
In this paper, the International Labour Organization’s (ILO)
contribution to Turkey in order to establish an institute (Labour Institute
for the Near and Middle East) which is a key actor in work and
employment is analysed. The history and activities of Institute’s
analysed in two main part. One is establishing period and international
term (1955–1959). Second is the term of when the instititute affiliated to
the Ministry of Labour and Social Security (MoLSS) of Turkey (1959–
1972).
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1.

Enstitünün kurulu u ve uluslararas dönem (1955 – 1959),

2.

Ulusal dönem (1960 – 1972),

olmak üzere iki bölümde ele al nm r. 1955–1959 dönemine
ili kin aç klamalara geçmeden önce UÇÖ’nün kurulu u ve amac k saca
da özetlenmi tir.
Uluslararas Çal ma Örgütü, “bir ülkü birli i u runda çal may
göze alm devletler toplulu udur. Sosyal geli meyi sa lamak, yani
bütün dünyada ya ama ve çal ma artlar
düzeltmek bu ülkünün
temelidir” (UÇÖ, 1963: 3). UÇÖ, bu amac
gerçekle tirmek üzere
çe itli ülkelerde e itim ve ara rma faaliyetlerine giri mi , bölge
bürolar ve çal ma enstitüleri kurmu tur.
Örgüt, kinci Dünya Sava ’n takip eden y llarda özellikle az
geli mi ülkelerdeki çal ma ya am üzerine e ilmi ve bu ülkelerde
çal ma ya am
iyile tirici yönde çe itli faaliyetlerde bulunmu tur.
UÇÖ’nün temel slogan ; “Yoksullu un ç kt her yerde refah tehlikeye
girer.” olmu tur (Jain, 1960: 268). Bu sloganla yola ç kan ve harekete
geçen Örgütün amac , dünyan n çe itli bölgelerinde bölgesel eylem
planlar ile o bölgedeki çal ma ya am
güçlendirmek, Talas’ n (1959)
ifadesi ile “az geli mi memleketlerin hayat seviyelerini yükseltmek”
olmu tur (Talas, 1959: 21).
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Yukar da belirtilen temel amaç çerçevesinde belirlenen
hedeflerinin gerçekle tirilmesi için öncelikle Asya, Latin Amerika ile
Yak n ve Orta Do u Ülkeleri’nde bir dizi bölgesel konferans, teknik
toplant , seminer ve yard m projeleri düzenlemi tir.
Örgüt bu amaca yönelik olarak, Yak n ve Orta Do u ile ilgili ilk
toplant
New
Delhi’de
gerçekle tirilen
Asya
Bölgesel
Konferans ’ndan sonra, 1947 y nda stanbul’da düzenlenmi tir (Jain,
1960: 269). Daha sonra, Örgüt taraf ndan Türkiye ve çevre ülkelerinde
çe itli e itim faaliyetleri ve baz kurumsal faaliyetler gerçekle tirilmi tir.
Makal (2002), Örgüt ile Türkiye aras ndaki ili kileri üç aç dan
de erlendirmektedir;
a) Kurumsal düzeyde kurulan ili kiler,
b) Örgütün Türk i hukukuna olan etkileri,
c) Örgüt ile Türkiye aras ndaki teknik yard m ve e itim faaliyetleri
gibi etkinliklerdir (Makal, 2002: 399).
Bu ba lamda, Örgüt taraf ndan Türkiye’ye yap lan ilk teknik
yard m 1949 y nda ba lam r. Öncelikle Türkiye’ye be uzman
gönderilmi , bu uzmanlar Türkiye çal ma ya am ile ilgili olarak 1949
Mart - May s aylar aras
kapsayan bir inceleme döneminden
sonra, bulgular bir raporla yaz hale getirerek, haz rlad klar raporu
Türk Hükümeti’ne sunmu lard r. Bu rapor daha sonra, Türk sosyal
siyaseti üzerinde önemli etkilerde bulunmu tur (Talas, 1959: 21; Varl k,
1998: 425). Devam eden süreç içinde, Örgüt taraf ndan Türkiye’de
çal ma hayat yla ilgili çe itli faaliyetler gerçekle tirilmi tir. Bunlar genel
ba klar alt nda s ralanacak olursa; Türkiye ile Yak n ve Orta Do u
ülkelerinde çal ma ya am n sorunlar n tart ld
bölgesel
toplant lar, bu ülkelere teknik destek verilmesi, mesleki e itim, çal ma
artlar ve sosyal güvenlik konular nda çe itli faaliyetler, kooperatifçilik,
el i çili i ve küçük çapl sanayiler ba klar alt nda toplanabilir (Jain,
1960: 268–269).

Türkiye ve çevre ülkelerde gerçekle tirmi oldu u faaliyetler a
özetlenmi tir.

UÇÖ’nün bir organ olan ‘Uluslararas Çal ma Bürosu’
taraf ndan, Türkiye Hükümetinin daveti üzerine 1952 y nda
stanbul’da Yak n ve Orta Do u Ülkeleri için bir Faaliyet Merkezi
kurulmu tur. Yak n ve Orta Do u Faaliyet Merkezi’nin ba ca görevi
Örgütün uzmanl k alan na giren toplumsal ve çal ma hayat yla ilgili
sorunlar üzerine, Örgüt ile çevre ülkeler aras nda, s
bir temas
kurmakt r. Kurulacak bu temas n arkas nda, Türkiye’nin 1950’li y llarda
yüzünü Bat dünyas na çevirmi olmas n önemli bir etkisi vard r. An l
Çeçen bu ili kiyi 24 Kas m 2001 günü Orta Do u Teknik Üniversitesi
Mezunlar
Derne i'nde düzenlenen söyle ide yapm
oldu u
konu mas nda;
“… II. Dünya Sava
sonras nda demokratikle me dönemi
ba lamaktad r. 1950'li y llarda Türkiye, ABD ile yak nl a girmi tir.
1952'de Türkiye'nin NATO'ya giri i bir dönüm noktas r. 1950'lerin
ikinci yar nda Türkiye'yi Orta Do u'ya yönelten bir anlay
gelmektedir. ODTÜ, TODA E ve Yak n ve Orta Do u Çal ma Enstitüsü
(YODÇE) bu y llarda kuruluyor...”
sözleriyle dile getirmi tir (Çeçen, 2001).
Çeçen’in (2001) belirtti i üzere YODÇE, ad geçen di er iki
kurulu gibi Türkiye’nin Bat dünyas ile ili kileri sonucunda, çal ma
hayat yla ilgili olarak ortaya ç kan anlay n ürünü neticesinde
kurulmu tur. Bu anlay n sonucunda gerçekle enler, sadece
YODÇE’nin kurulmas de il, bununla birlikte YODÇE’den önce Yak n
ve Orta Do u Faaliyet Merkezi’nin kurulmu olmas r.
UÇÖ taraf ndan YODÇE’nin kurulu u hakk nda fikirlerinden
yararland
z ki ilerden biri, Enstitünün faaliyetlerinde de aktif
olarak rol alm , alan nda Türkiye’nin yeti tirmi oldu u ender
uzmanlardan olan Sabahaddin Zaim’dir.

YODÇE’nin kurulu u, amaçlar ve geçirmi oldu u safhalara
ili kin de erlendirmelere geçmeden önce, 1950’li y llarda UÇÖ’nün
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Zaim’in, kendisiyle yap lan görü mede, YODÇE’nin kurulu u
hakk nda UÇÖ’nün kurulu undan yola ç karak iletti i sözlü bilgiler
da verilmi tir.
“…Bu te kilat n kurulu sebebi; hem insani hem de iktisadidir.
Zahiri sebebi insanidir; milletler aras nda çal anlar n çal ma artlar
düzenlemek, iyile tirmek ve standardize etmek, yeknesakla rmakt r.
Bunlar n ilk iki kelimesi insanidir. Yani çal anlar n hayat artlar
geli tirmek, güzelle tirmek… Standardize etmek ise iktisadidir. Bunun
sebebi ise udur; 20.asr n ba nda ngiltere ba ta olmak üzere baz
ülkelerde sosyal siyaset tedbirleri geli meye ba lam r. Çünkü 19.as r
“laissez faire” sisteminin hakim oldu u bir dönemdir. Thomas
Carlyle’nin Kahramanlar kitab ndaki tabiri ile 19.as r tek kollu bir
insan n uçu una benzer. 19.as r sadece maddi ve teknolojik yap ile
geli en, manevi, ruhi, ahlaki ve insani cephesi felç olmu bir toplum
yap
r. Bu sebeple Sosyalizm ve Marksizm ekolleri ç km r. Çünkü o
dönemde çocuklar on iki saat, on sekiz saat üst üste madenlerde
çal
lmaktayd ve hiçbir önleme politikas uygulanm yordu. Bu
dönemde ngiltere’de, Almanya’da sosyal güvenlik sistemleri kurulmu
ve kanunlar ç kar lmaya ba lanm r. 20.as rda bunlar ç kar lmaya
ba lan nca ngiltere’de i ya am ile ilgili mevzuat ç kart lm ,
müesseseler kurulmaya ba lanm
ve i çileri koruyucu haklar
getirilmeye ba lanm r. ngiltere gibi bir ülke bu sosyal tedbirleri
al rken, almayanlar kar nda rekabet etmekte güçlük çeker hâle
gelmi tir ve o zaman bu külfeti herkese e itleyelim anlay ile harekete
geçmi lerdir. Cemiyeti Akvam’a ba olarak daha di er yan kurulu lar
yokken, Milletleraras Çal ma Te kilat Cenevre’de kuruldu. O zaman
bu te kilat dünyada, bu hedefleri gerçekle tirebilmek için bölge
te kilatlar kuruyordu; Uzak Do u’da Hindistan’da, Güney Amerika’da,
Afrika’da merkezleri vard . Orta Do uda bir yere kurmalar
gerekiyordu, imdi nereye kursunlar? Orta Do u denen bu yerlerde
Osmanl dan otuz iki tane devlet ç km , bunlar n birço u Fas’tan tut da
ran’a kadar Arap ülkeleri, devlet say itibariyle kalabal k, buralar da
kursa bunlar srail ile bir araya gelmiyorlar, tart yorlar. Bunun üzerine
te Türkiye’de kurma fikri ortaya ç km r. Önce Yak n ve Orta Do u
Faaliyet Merkezi kuruldu sonra ona ba olarak YODÇE kuruldu. Hatta
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ilk çal ma enstitüsü kuruldu u zaman e itim yapmak için, yani
sendikalar ve i çileri yeti tirebilmek için ilk seminere sraillileri ve
Araplar ça rmak istediler ama bunlar sorun ç kartt lar, biri gelince
öbürü gelmedi. Yani burada kurulmas n ne kadar do ru oldu u
anla ld tabii…”2
Yukar da da belirtildi i üzere, Türkiye’de çal ma hayat n
düzenlenmesi hususunda gerekli olan çe itli kurumlar n, yo un bir çaba
ve isabetli bir anlay n sonucu olarak ortaya ç kt görülmektedir.
UÇÖ Faaliyet Merkezi’ne, Uluslararas Çal ma Yasas ’n n
düzenlenmesi ve uygulanmas gibi öteden beri Örgütün çerçevesine
giren görevlerden ayr olarak, teknik yard m konusunda çok önemli
vazifeler verilmi tir. Bu itibarla Faaliyet Merkezi, UÇÖ’nün direktifleri
gere ince çe itli faaliyet alanlar ndaki teknik yard m programlar n
uygulama alan na konulmas
düzenler. Bu faaliyet, Yak n ve Orta
Do u Ülkeleri’nde daha çok i gücü ile i ve i çi bulma siyaseti, her
seviyede meslek e itimi ve sakatlar n yeniden mesle e al
lmalar ile
ilgilidir. UÇÖ’nün teknik yard m faaliyeti ile ço unlukla ustaba ve
çilerin e itimi için merkez ve enstitülerin kurulmas , verimlilik art
ve yönetici kadrolar n geli tirilmesi ile olgunla
lmas
sa layacak
merkezlerin kurulmas , küçük sanayi hizmetinde okul-atölyelerin
kurulmas , ehir ve köylerde küçük sanatlar n geli mesi ile tar m ve
ormanc k i lerinde çal anlar n e itilmesini sa layacak programlar
gerçekle tirmek amac güdülmektedir (UÇÖ, 1968: 8). Bu amaca yönelik
olarak Faaliyet Merkezi taraf ndan, 1952 y nda Türkiye’de
düzenlenmi olan “Ustaba
Stajyer Program ” ile teknisyen ve
ustaba lardan meydana gelen altm tan fazla ekip teknik uyum stajlar
görmek üzere Bat Avrupa fabrikalar na yerle tirilmi tir. Bundan ba ka,
1962 y nda Ankara’da çal maya ba layan “H zland lm Teknik
itim K lavuz Merkezi”, yap mesle i ve di er sanayii mesleklerinde
itim programlar haz rlam r.
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Yak n ve Orta Do u Çal ma Enstitüsü’nün Kurulu u
UÇÖ’nün Türkiye’de çal ma ya am na ili kin, gerçekle tirilen
itim faaliyetleri içinde yapm oldu u di er önemli katk , 1955 y nda
stanbul’da kurulan Yak n ve Orta Do u Çal ma Enstitüsü’dür.
YODÇE, UÇÖ ve Türkiye Cumhuriyeti aras nda 17.01.1955 tarihinde, 5
Eylül 1951 tarih ve 6114 say Kanuna dayanarak haz rlanan, 13 Say
Ek Anla ma ile kurulmu ve ayn gün Galatasaray Lisesi Konferans
salonunda yap lan bir tören esnas nda, dönemin Çal ma Bakan
Hayrettin Erkmen’in aç
dersi ile faaliyetine ba lam r (Boyer, 1955;
Birkan, 1967a).
Antla maya Türkiye Hükümeti ad na Esat S bay, Uluslararas
Çal ma Örgütü ad na Paul Casson imza atm lard r. Bu Ek Antla ma,
Türkiye Hükümeti ile 5 Eylül 1951’de Birle mi Milletler, Birle mi
Milletler G da ve Tar m Te kilat , Uluslararas Çal ma Örgütü ve
Dünya Sa k Örgütü aras nda imzalanan Esas Antla ma uyar nca
akdedilmi tir. Ad belirtilen kurulu lar ile hükümet aras ndaki esas
antla man n amac ; “Hükümet dairesinde ve hükümet taraf ndan ele
al nm bulunan çal ma artlar , i çi sa
ve i güvenli i, i çi-i veren
ili kileri, i gücü ve sosyal güvenlik mevzular n düzenlenmesi ve
denetimi i lerinde görevli bulunanlar n bu sahalardaki bilgilerini
artt rmak ve uzmanl k edinmelerini mümkün k lmak için Türkiye’de bir
çal ma enstitüsü kurulmas ”d r.3 Esas Antla mada belirtilen konularda
da görüldü ü üzere, dönemin politika belirleyicileri ülkemizde
uygulamas yeni ve eksik olan fakat gün geçtikçe geni leme gösterecek
olan, toplumsal mevzuat ve toplumsal kurumlara ait çal anlar ,
modern bilgi ve usullerle hem kuramsal hem de uygulama aç ndan
yeti tirmek istemi lerdir. Ayn ihtiyac n bölgede bulunan di er ülkeler
aç ndan da duyulmas , YODÇE’nin kurulu amaçlar ndan bir di eridir
(Birkan, 1967a).
13 Say Ek Anla ma metni ve 1967 y nda sosyal siyaset ile ilgili
olarak gerçekle mi bir e itim seminerinin aç
konu mas
yapan
4
Selahattin Birkan (1967)’ n ifadelerinden de anla ld
üzere; Türkiye,
günümüzde çal ma ya am içinde s nt
ya ad
birçok konu
hakk nda, örne in i sa
ve güvenli i, 1950’li y llarda UÇÖ ile
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birli i halinde çal malar yapm , gelecekte bu sahalarda ileri ülkeler
aras nda yer alabilmek için bir enstitü kurulmas planlam r. Nitekim
bu anla ma çerçevesinde UÇÖ’nün giri imi ve mali deste i ile Türkiye
Hükümeti’nin de mali yard
neticesinde kurulan YODÇE, stanbul
Tophane Semti Lüleciler Caddesi’nde bulunan
ve
çi Bulma
Kurumu’nun ( BK) binas nda kendisine tahsis edilen katta faaliyetlerine
ba lam r (Boyer, 1955: 34). Bu dönemde Enstitü Müdürlü üne Türkiye
Hükümeti taraf ndan Zekai BOYER atanm r5. Ancak bu dönemde
Enstitünün yönetimi as l olarak UÇÖ taraf ndan, genel sekreter s fat ile
atanan yöneticilerden olu maktad r. Hükümetin atam oldu u müdür,
genel sekreterin alt nda çal an bir ki idir. Enstitünün yönetimine ili kin
aç klamalar bu çal man n 1955-1959 dönemini inceleyen bölümünde
örgütsel yap ba
alt nda daha ayr nt olarak aç klanm r.
UÇÖ, böyle bir enstitünün kurulabilece i yerler aras nda Ba kent
Ankara ve tarihi bir ehir olan stanbul aras nda, stanbul’u tercih
etmi tir. Bu tercih tesadüfen yap lm bir seçim de ildir. Enstitünün
stanbul’da kurulmu olmas n baz sebepleri vard r. Öncelikle, u
belirtilmelidir ki, Enstitünün stanbul’da kurulmu olmas co rafi ve
tedrisi sebeplerden ileri gelmektedir. stanbul, bir taraftan deniz, kara ve
hava yollar ile tüm Yak n ve Orta Do u ülkelerine ba bir konumda,
ziyaretçiler aç ndan dört yol a
bir noktada bulunmaktad r. Di er
taraftan do al ve tarihi güzelliklere sahip bu ehirde, 1955 y nda
ortalama 5500 civar nda sanayi müessesesi bulunmaktad r. Bunlar n
baz lar özel giri im baz lar ise kamu giri imleri neticesinde
kurulmu tur. Bu müesseseler, ülkedeki iktisadi faaliyet sahas n birçok
alan nda ve farkl i kollar nda faaliyet göstermi ler, önemlerine göre
küçük, orta ve büyük ölçekte yap lanm lard r. Bu müesseselerde
100.000’in üzerinde i çi çal maktad r. Dolay yla, YODÇE’nin faaliyet
alan na giren çal ma ekonomisi ve endüstri ili kileri, i tefti i, i
hukuku, i sa
ve güvenli i, verimlilik gibi konularda ve
uygulamada Enstitünün ihtiyaçlar na cevap verebilecek bir nitelikte
oldu u için, Enstitü stanbul’da tesis edilmi tir (Roch, 1955: 447). Bu
konu hakk nda Enstitü faaliyete ba lad ktan sonra Enstitü’de görev
alm
ö retim üyelerinin görü leri daha ayr nt
aç klamalar
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içermektedir.
Konuyla
ilgili
olarak
Nevzat
de erlendirmeleri takip eden sat rlarda yer alm r;

Yalç nta

n

“...YODÇE’nin bölgeyi kapsayacak bir
ekilde Türkiye’de
kurulmas n baz sebepleri vard r; ilk sebebi kinci Dünya Harbi’nden
sonra dünya ekonomisi, çal ma hayat ve ekonomik kalk nma
sahalar nda bu bölgede, Orta Do u bölgesi bu Yak n Do u bölgesini de
içeriyor, görülen canl k ve geli medir. kinci Dünya Harbi’nden sonra
yepyeni bir dünya haritas ortaya ç kt . Bu geli melere paralel olarak
bölgede daha ziyade zirai bünyeli ülkeler geli meye ba lad , yat mlar
canland . Örne in, petrol ekonomisi, özellikle Orta Do u’da önemli
de ikliklere ve geli melere sebep olmu tur. Bunun manas ; çal ma
hayat n canlanmas r, i çi i veren ili kilerinin geli mesidir,
sendikala mad r. Buralarda sendikalar kurulmaya ba lad , sendikalar n
kurulmas nda ILO Te kilat ve Bürosu önemli roller oynamaya ba lad ,
bu ülkeler yava yava ILO’ya üye olmaya ba lad . Bütün bunlar, Orta
Do u ve Yak n Do u ile te kilat n ili kilerini artt rd ve yepyeni bir saha
ortaya ç kard . ILO, buraya yard m etmek durumundayd ; endüstri
ili kilerini, sendikac
, i çi i veren ili kilerini, toplu sözle me
hukukunu ö retmek durumundayd . Bu e itim nerede olacak? En
geli mi , en demokratik ve sanayisi en ileri derecede olan, sendikala ma
hürriyeti olan bir ülkede olmas gerekir. Türkiye, bütün bu
sayd klar mda öncü ülkedir. Bütün Orta Do u ülkelerine bakt
z
zaman sanayile mesine daha önce ba lam , kalk nmas
belli bir
dereceye getirmi ve sendikalara izin vermi tir. Ba ka ülkelerde
sendikalar yoktu ya da devlet sendikas halinde kuruluyordu...”6
Yukar da da belirtildi i üzere Yalç nta n aç klamalar Enstitü’nün
Yak n ve Orta Do u bölgesini kapsayacak ekilde neden Türkiye’de
kuruldu unu net bir ekilde ortaya koymaktad r. Nitekim bu
aç klamalar n d nda, Bakanl k Ankara’da iken Enstitü’nün stanbul’da
kurulmu olmas n da çe itli sebepleri bulunmaktad r. Enstitünün
uluslararas dönemdeki faaliyetlerine ili kin yabanc yöneticilerin
aç klamalar nda stanbul’un böyle bir enstitü için neden merkez olarak
seçildi i anlat lm r. Bu aç klamalar n üstüne Yalç nta n tespitleri ise
daki sat rlarda ifade edilmi tir;

“... stanbul Türkiye’nin ticaret merkezidir.
hayat stanbul ve
Marmara sahas ndad r. stanbul, merkezi ve her bölge ile ili kisi olan bir
konumdad r. E itim faaliyeti deyince hoca olmadan olmaz, e itici
olmadan olmaz, kimi e iteceksin? E itilecek çok ki i var; i verenden, i çi
temsilcisinden, sendikac lardan, bu konuda çal an ekonomistler,
hukukçular çok insan var. Ama e itici kim olacak? O zaman Ankara’da
bir kaç ki i var, çok az, benim tan
m Turhan Esener, Cahit Talas,
Rüçhan I k gibi insanlard r. Bütün e itici kadrosu stanbul’dad r.
Çal r sanayinin bulundu u, i çinin, i yerinin bulundu u yerden mi
itim vermek daha etkili olur, yoksa o insanlar getirip Ankara’da
itmek mi daha etkin olur? ”
Yalç nta n aç klamalar nda da görüldü ü üzere stanbul bir
sanayi
ehridir, Türkiye’nin çal ma ili kileri a rl kl olarak
stanbul’dan yönetilmektedir. Sanayiciler, yat mc lar stanbul’da
bulunmaktad r. Tüm bunlar n yan nda Yak n ve Orta Do u Faaliyet
Merkezi’nin de ayn ehirde kurulmu olmas ndan dolay Enstitü bu
ehirde kurulmu tur.
1. YODÇE - Uluslararas Çal ma Örgütü stanbul Dönemi
(1955 – 1960)
1.1. Statüsü ve Görevi
Enstitü’nün kurulu u ve i leyi ine ili kin temel kurallar; 13 say
Ek Anla mada belirlenmi tir. Anla man n birinci maddesinin ikinci
kras nda, Enstitünün gerçekle tirmesi planlanan hizmetlerin hangi
noktalar etraf nda toplanaca belirtilmi tir. Buna göre;
a) Ek anla man n ba lang ç k mlar nda belirtilen; çal ma artlar ,
çi sa
ve i güvenli i, i çi-i veren ili kileri, i gücü ve sosyal
güvenlik mevzular n düzenlenmesi ve denetimi konular nda görevli
devlet dairelerinin geli mesi hususunda, devletin yetkili makamlar ile
görü mek suretiyle incelemeler yapmak ve bunlarla ilgili programlar n
haz rlanmas na yard mc olmak,

88
87

ERDEM CAM

YAKIN VE ORTA DO U ÇALI MA ENST TÜSÜ VE STANBUL DÖNEM

b) lgili memurlar n yeti tirilmelerini sa lamak için izlenecek
usulleri idarenin çal ma artlar na uyumla rmak amac yla gerekli
incelemeleri yapmak,
c) Çal ma servislerince uygulanan usul ve esaslar hakk nda
çal ma sorunlar ile görevli memurlar için merkezde uygun geli me
kurallar düzenlemek,
d) Talep halinde, belge temin etmek ve dan manl k hizmetinde
bulunmak veya ilgili dairelerde ö retici denemeler ve gösteriler
düzenlemek veya teknik doküman, dinleme ve görsel malzeme, el
kitaplar ve e itim uygulamalar na ili kin örnekler sa lamak suretiyle
renilen usul ve esaslar n ilgili daireler taraf ndan uygulanmas na
yard m etmek.

dari bölümde ise sadece Türkiye Cumhuriyeti Çal ma Bakanl
ile ili kiler ve mali konular ele al nmakta ve yönetilmektedir. Bu bölüm
Enstitü Müdürü ( dari Direktör) alt nda yer alan Türk çal anlardan
olu turulmu tur.
Enstitü
Müdürü,
Genel
Sekreterin
teknik
yard mc
r. Enstitü Müdürü, Çal ma Bakanl na ve beraber çal
Genel Sekretere kar sorumlu bir pozisyon i gal etmektedir. Enstitü
Müdürü için gelecekte dü ünülen konum, Enstitünün uluslararas
faaliyeti sona erdikten sonra, genel sekreterin yerini alacak olan ki i
olaca hususudur.
Be y ll k uluslararas dönemde Enstitü üç yabanc genel sekreter
taraf ndan yönetilmi tir. Bunlar a
da belirtilen devrelerde Enstitüyü
yönetmi lerdir (ILO, 1961; Michel, 1959; Messmer, 1958: 20).
1. Roger ROCH

1.2. Örgütsel Yap
YODÇE, Uluslararas Çal ma Örgütü’ne ba bir kurulu olarak
stanbul’da kuruldu u zaman, yönetim yap , UÇÖ taraf ndan atanan
bir genel sekreter ve sekretere ba alt birimlerden olu turulmu tur. Be
ll k uluslararas faaliyet döneminde, Enstitü ayn zamanda UÇÖ’nün
stanbul’da bulunan Yak n ve Orta Do u Faaliyet Merkezinde de görev
yapan çe itli uzmanlar n genel sekreterli i alt nda yönetilmi tir. Bu
dönemde Enstitünün örgütlenmesi iki ana k sma ayr lmaktad r. Birinci
m; teknik bölüm ve ikinci k m; idari bölümdür. Teknik bölüm
da yer alan alt bölümlerden olu turulmu tur.

: 1 Ocak 1955’ten 1 Mart 1957’ye kadar.

2. Erich A. MESSMER : 1 Mart 1957’den 1 Mart 1958’e kadar.
3. Maurice MICHEL

: 1 Mart 1958’den 31 Aral k 1959’a kadar.

1.3. Mali Kaynaklar - Bütçesi
Enstitünün bütçesi, UÇÖ ve T.C. Hükümeti taraf ndan aktar lan
mali kaynaklardan olu maktad r. 1955–1959 y llar nda UÇÖ ve Türkiye
Cumhuriyeti taraf ndan YODÇE’ye aktar lan kaynaklar Amerikan dolar
baz nda Tablo I’de verilmi tir.

a) E itim bölümü,

Tablo I: YODÇE’ye 1955 – 1959 Y llar Aras Aktar lan Kaynaklar

b) Çeviri ve sekretarya bölümü,

llar

UÇÖ ($ )

Türkiye ( TL)

c) Kütüphane ve dokümantasyon bölümü,

1955

106,502.10

322,325

d)

1956

130,936.37

385,000

1957

86,261.33

405,000

1958

44,706.27

420,000

sa

ve i güvenli i laboratuarlar .

Teknik bölümün personeli; uluslararas ve ulusal olmak üzere iki
farkl kaynaktan sa lanm r. Uluslararas personel, çe itli konularda
Enstitüye destek veren uzmanlard r. Ulusal uzmanlar ise; teknik
asistanlar, çevirmenler, sekreterler, stenograflar, kütüphaneci, teknik
ressam ve laboratuarda çal an asistanlardan olu maktad r.

1959
Toplam
Genel Toplam
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39,529.73

675,590

407,935.80 ($ )

2.207.915 TL=579.000 ($)

986,935.8 $
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Tablo II: YODÇE Uzmanlar (1955–1960)

Tablo I’de belirtilen kaynaklardan, UÇÖ taraf ndan aktar lan
kaynak ile Enstitüde yöneticilik yapan genel sekreterler ve di er tüm
yabanc uzmanlar n ücretleri, Enstitüye al nan makine ve di er aletler,
Enstitünün e itim faaliyetlerine kat lan yabanc uyruklu kat mc lar n
masraflar , Enstitüde görev yapan teknik personele ödenen ücretler
kar lanm r (Koçer, 1960: 6). UÇÖ taraf ndan yap lan bu mali deste in
yan nda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti taraf ndan aktar lan kaynak
ile de Enstitünün yukar da belirtilen harcamalar d ndaki di er
masraflar kar lanm r. Bunlar n ba calar ; yabanc uzmanlara
ödenen baz tazminatlar, Enstitüde çal an Türk uzman ve di er
memurlar n maa lar , büro ve mefru at giderleri, her türlü günlük
ihtiyac n kar lanmas na yönelik harcamalar, uzmanlar n Türkiye içinde
yapm
olduklar gezilere ili kin masraflar ile Enstitünün ihtiyaç
duydu u ve temini Türkiye’den mümkün olmayan laboratuvar vb.
malzemelere ili kin masraflardan olu maktad r (ILO, 1961; Koçer, 1960:
6). YODÇE’nin i leyi i ve faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan bu
harcamalar n d nda ayr ca, T.C. Hükümeti taraf ndan Enstitünün yeni
bir binaya ta nmas için takriben 381.200 ABD Dolar tutar nda
ödemede bulunulmu tur. Sonuç itibariyle 1955–1959 y llar
kapsayan
faaliyet döneminde yap lan tüm ödemeler dikkate al nd nda; dolar
baz nda Türkiye taraf ndan; 579.000+381.200=960.200 ABD Dolar ve
UÇÖ taraf ndan da 407.935 ABD dolar kaynak aktar larak, enstitünün
harcamalar nda kullan lm r.
1.4. Uzmanlar
YODÇE’nin uluslararas düzeyde faaliyet göstermi oldu u 1955–
1959 döneminde birçok yabanc ve yerli uzmandan yararlan lm r. Bu
dönemde Enstitüde, kimlerin hangi konularda uzman olarak çal
Tablo II’de belirtilmi tir:
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Konular
Çal ma yönetimi

Yabanc Uzmanlar Türk Uzmanlar

Çal ma yasalar

Fuss

Roch, Messmer

tefti i

Winkel, Lhoir

güvenli i

Malagie, Michel

Endüstriyel
sa k
sa
stihdam
Sosyal güvenlik

Buschmann,
Diggle
Marchand, Fuchs

Zekai Boyer, Fikret Aytaç
smet Atay, Cahide Serhado lu, Suna Giritli,
Do an D k
Agâh Türkdo an, Ömer Akman, Nihat Öner
Erol Sevil
smail Topuzo lu

Buxton, Jones

Ekmel Zadil, Adnan Lavkan

-

Gazanfer Topuz

Tablo II’de görüldü ü üzere, bu dönemde YODÇE’de on üç
yabanc ve on dört Türk olmak üzere, toplam yirmi yedi uzman çe itli
konularda e itim ve ara rma faaliyetleri içinde yer alm r. Ancak
belirtilmesi gereken bir di er önemli ayr nt , her ne kadar kay tl
belgelerde yer almam olsa da 1955–1960 dönemi içinde stanbul
Üniversitesi ktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü ö retim üyelerinin
bir k sm , YODÇE faaliyetleri içinde, bu uzmanlar ile birlikte
çal
lard r. Bu isimler net olarak bilinmemekle beraber, Orhan Tuna,
Ekmel Zadil ve Sabahaddin Zaim bu çal malar n içinde etkin olarak
bulunmu lard r. Ö retim üyelerinin Enstitü’de göstermi olduklar
faaliyetler esnas ndaki statüleri; ek görevle ders vermek eklinde
olmu tur. Enstitü’nün hukuki statüsü d ardan ö retim üyesi ve
uzmanlar n ek görevle kurumda çal malar na olanak verecek ekilde
tasarlanm r.
YODÇE’nin faaliyetlerini ulusal olarak nitelendirdi imiz; 19601972 YODÇE Çal ma Bakanl
dönemini içeren ba k alt nda da, bu
isimlerden baz lar n kurumda çe itli konularda uzman olarak çal
görülmektedir. Ayn ekilde 1960-1972 döneminde ad geçen ö retim
üyelerinin istihdam , üniversitedeki görevlerinin yan nda YODÇE’nin
faaliyetlerine destek olmak eklinde ayarlanm r. Dolay yla, özellikle
Türk ö retim üyelerinin, Enstitüde ek görevle istihdam edilmi
olduklar belirtilmelidir.
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1.5. Çal ma Yöntemi
Enstitü, icra edece i faaliyetleri bir plan çerçevesinde yürütmeyi
ilke edinmi tir. Örne in; 1958 senesinin May s ay nda Enstitünün
yay nlam oldu u bültende, 1958 senesine ili kin bir faaliyet program
yay nlanm r. Bülten senenin ortas nda yay nlanm oldu u için bu
programda May s ay na kadar gerçekle tirilen faaliyetler ve May s
ay ndan itibaren sene sonuna kadar gerçekle tirilmesi planlanan
faaliyetler yer alm r.
Enstitünün 1955 y nda kurulu undan, 1972 y nda Ankara’ya
ta nmas na kadar geçen dönemde, yukar da belirtilen program anlay
çerçevesinde faaliyetleri yürütülmü tür (YODÇE, 1958a: 54-55).
Enstitüdeki e itim ve ara rma faaliyetleri; kat mc lara sadece
belli konularda bilgi veren dersler ya da seminerler arac
yla
sürdürülmemi tir. Bunun yan nda e itimler esnas nda filimler ve
slâytlar gibi görsel e itim araçlar da kullan lm r. Di er yandan
uygulamal e itim yöntemi de benimsenmi oldu undan, Türkiye’nin
çe itli ehirlerinde yer alan fabrikalara ziyaretlerde bulunulmu ve
kuramsal e itimlerin, uygulaman n da incelenmesi suretiyle
peki tirilmesi sa lanm r. Bu amaca yönelik olarak a
da yer alan
baz illere belirtilen i kollar çerçevesinde ziyaretler gerçekle tirilmi tir.
zmir’de pamuk sanayi

sa
ve güvenli i alan nda ölçümler ve deneyler yapan bir lâboratuar
bulunmaktad r. Bu lâboratuarda, çal ma ya am nda, sa k ve güvenlik
konular na ili kin deneyler ile ölçme ve de erlendirme faaliyetleri
gerçekle tirilmi tir.
Enstitüde be y ll k faaliyet dönemi boyunca çal ma yöntemi,
pazar ihtiyaçlar na yönelik ve uygulamalara dönük bir ekilde
geli tirilmi tir. Bu Enstitüde gerçekle tirilen e itimlerin en önemli
amaçlar ndan birisi, e itime kat lanlar n, edindikleri bilgileri,
yerlerinde kullanabilmelerinin sa lanmas r. Özellikle i sa
ve
güvenli i alan ndaki e itimler, okutmanlar ve e itimciler taraf ndan bu
saha ile ilgili filimler e li inde sürdürülmü ve sonra kat mc lar ile
konunun tart lmas
sa lanm r.
lk e itimler genellikle i
müfetti lerinin kat
ile gerçekle mi olsa da daha sonra, bakanl n
di er birimlerinde çal an ki ilere de aç lm r. Bu e itimlerin yan nda
enstitü, Türk Sanayisine do rudan nas l yard m edilebilece i konular
da ara rm r. Bu ara rma faaliyetleri ise a
daki konular
kapsamaktad r;
Sanayi kesimindeki yöneticilere sa k ve güvenlik artlar
iyile tirilmesine yönelik tavsiye ve önerilerde bulunulmas ,
Sa

k ve güvenlik kurullar

n

n formasyonu,

Tehlikeli makine ve aletlerin bulundu u i yerlerine ödünç
koruyucular verilmesi,

Gemlikte yapay ipek sanayi
zmit’te kâ t sanayi

Ödünç filimler verilmesi,

Hereke’de hal sanayi

Fabrikalarda e itimcilerin toplumsal ve iktisadi sorulara yan t
vermelerinin sa lanmas ,

Bursa’da yün ve ipek dokuma sanayi

Güvenli i haftas

Zonguldak’ta kömür madenleri
Karabük’te ise metal çal anlar na yönelik i yerleri
Bu ziyaretlerin yan nda ayr ca Ankara’da Çal ma Bakanl ,
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve
ve çi Bulma Kurumu’na ( BK)
ziyaretlerde bulunulmu tur. Ayr ca, bunlar n yan nda Enstitüde, i

Enstitü bu ekilde i tefti i, endüstriyel güvenlik (i güvenli i) ve
sa
konular nda yo unla
, e itimcilerin hem teorik hem de
uygulamaya dönük konular üzerinde durmas sa lanm r.
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itimcilerin genellikle üzerinde durduklar
da belirtilmi tir:

konular

Çal ma yönetimi (Labour management)
tefti i (Labour inspection)
çi - i veren ili kileri (Labour - employer relations)
safety)

Endüstriyel teknoloji ve güvenlik (Industrial technology and
Endüstriyel sa
sa

k (Industrial health)

(Occupational health)

stihdam ile ilgili konular (Employment and related topics)
Sosyal güvenlik (Social security)
itimcilerin bu konulara ili kin yapm olduklar sunumlar,
kat mc lar n farkl
uluslardan olmalar
nedeniyle, konular
anlayabilmeleri aç ndan, e zamanl bir ekilde Arapça, Frans zca,
ngilizce ve Türkçe’ye çevrilmi tir. Dersler kat mc bir ekilde
gerçekle tirilmi ; e itimciler zaman zaman kendi ülkelerine ili kin
örnekler vererek konular n s f ortam nda kat mc lar ile tart lmas
sa lam r (ILO, 1961; Michel, 1959). Bunlar n yan nda haftan n iki
günü grup çal malar na ayr lm r. Bu grup toplant lar nda, yukar da
belirtilen stajyerler mesleki sorunlar o dersin hocas ile ve birlikte ele
alarak bilimsel bir tart ma içinde incelemi ve sonuca ba lamaya
çal
lard r (Aytaç, 1958: 22).
1.6. E itim Faaliyetleri
Öncelikle belirtmek gerekir ki YODÇE’nin kurulu amac n
ba nda; “Çal ma Bakanl ’n n ihtiyac olan personeli yeti tirmek ve
olgunla rmak”8 bulunmaktad r. Di er bir ifadeyle; Enstitünün kurulu
amac ; o dönemde Çal ma Bakanl ’nda ve ilgili kurulu lar nda çal an
veya çal acak olan personeli yeti tirmek ve çal ma alanlar na ili kin
konularda bilgi ve becerilerini artt rmakt r. Dolay yla, Enstitünün
1955–1960 y llar aras ndaki faaliyetlerinin büyük bir ço unlu u, e itim

faaliyetlerinden olu mu tur. YODÇE’nin kurulu undan sonra
düzenlemi oldu u ilk e itim, yirmi adet Türk i müfetti ine yönelik
olmu tur. Dört ay süreli bu e itimde, i tefti ine ili kin ilke ve esaslar ele
al nm r.
Enstitünün ad ndan da anla laca üzere, amaçlar ndan bir di eri
de Yak n ve Orta Do u Ülkelerindeki Çal ma Bakanl klar nda ya da
çal ma ya am ile ilgili ulusal te kilatlanmalar içerisinde yer alan
memurlar n e itimidir. Nitekim Enstitünün gerçekle tirmi oldu u ilk
itimden sonraki e itimlere, Yak n ve Orta Do u ülkelerinden çe itli
konumlarda ve mevkilerde bulunan uzmanlar, memurlar ve stajyerler
kat lm r (YODÇE, 1962).9 Bu durum; 1955’te ilk Enstitü Sekreteri
Roger Roch ve 1959’da Enstitü Sekreterli i görevini yürüten Maurice
Michel taraf ndan dile getirilmi tir. Michel, 1959 y nda Çal ma
Dergisi’nde yay nlam oldu u makalesinde, 13 Say Ek Antla mada da
ifade edildi i gibi, Enstitünün sadece Türk memurlar na de il di er
Yak n ve Orta Do u memleketlerinin memurlar na da aç k oldu unu
belirtmi tir (Michel, 1959; Roch, 1955: 446). lk be y ll k faaliyet
döneminde bu çal man n ilerleyen bölümlerinde görülece i üzere,
Türkiye dâhil on alt farkl ülkeden çe itli uzmanlar bu e itim
faaliyetlerine kat lm lard r.
Bu dönemde Enstitünün faaliyetleri a rl kl olarak i tefti i, i
sa
ve güvenli i ve sosyal güvenlik alanlar nda gerçekle mi tir. Bu
amaç do rultusunda, i tefti i ile ilgili olarak genel staj dönemleri
düzenlenmi ve bu stajlara Yak n ve Orta Do u ülkelerinden stajyerler
kat lm r. Bu dönemdeki e itimlerden baz lar Türkiye’ye özgü kalm
di erleri ise Yak n ve Orta Do u ülkelerine hitap etmi tir (Michel, 1959;
Birkan, 1967a; ILO, 1961). Di er taraftan, Türk stajyerlerine hat rlatma
(bilgi tazeleme) e itimleri, Yak n ve Orta Do u ülkelerinin Çal ma
Genel Müdürlerinin toplant lar , i yeri hekimlerine, bölge çal ma, i çi
sigortalar , ve çi Bulma Kurumu müdürleri, Türkiye çi Sigortalar
Emniyet Müfetti lerine, Türkiye Sanayi Müesseseleri Emniyet efleri ve
mühendislerine, Türkiye BK memurlar na yönelik birçok e itim
faaliyeti düzenlenmi tir. Bunlar n yan nda Ankara’da bulunan bir teknik
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okulda i çi sa
ve i güvenli i haftas ile YODÇE’de stanbul bölgesi
müfetti leri için düzenlenen ayl k toplant lar da bu e itim
faaliyetlerine ekleyebiliriz (Talas, 1959: 21; Michel, 1959: 38). A
da,
Tablo III’de YODÇE’nin 1955–1959 y llar aras e itim istatistikleri ile
ilgili veriler sunulmu tur.

ERDEM CAM
15.9.1958 - 27.11.1958

Tarihi ya da Süresi

Konu

Say

Kat

12.1.1959 - 31.1.1959

14.3.1959 - 28.3.1959

mc Ülkeler
14.4.1959 - 31.7.1959

1955

30.1.1955 - 31.5.1955

Tefti i -

1.5.1955 - 31.7.1955
1.9.1955 - 30.6.1956

Güvenli i

20

Türkiye

Güvenli i

19

Yunanistan, ran, srail, Türkiye

Tefti i

24

Yunanistan, ran, Irak, Ürdün,
Lübnan, BAC Suriye, Türkiye

63

8 Ülke

Toplam: 3 E itim

1956

1.3.1956- 30.6.1956

Güvenli i gücü

7.5.1956 - 26.5.1956

Tefti i Hat rlatma
itimi

16 haftal k e itim

çi Bulma –

Güvenli i

Toplam: 3 E itim

1957

1.4.1957 - 13.7.1957

Tefti i

16.9.1957 - 24.1.1958

Güvenli i -

25.11.1957 - 30.11.1957

Hekimli i

çi Sa

Toplam: 3 E itim
7.4.1958 - 18.4.1958
1.5.1958 - 20.05.1958
1958
21.5.1958 - 10.6.1958

6.10.1958 - 25.10.1958

Tefti i Hat rlatma
itimi
Bölge Çal ma
Müdürlerine Yönelik
itim ( Tefti i- güv.)
BK Bölge Müdürlerine
Yönelik E itim ( BulmaGücü)
Türk çi Sigortalar
Müdürleri

18

Türkiye

26

r, ran, Irak, Lübnan, Libya,
Sudan, Türkiye

62

9 Ülke

21

BAC M r ve Suriye, Irak,
Ürdün, Lübnan, Sudan,
Türkiye

15

1959

ran, srail, Türkiye

18

34

Türkiye

70

9 Ülke

26

Türkiye

22

Türkiye

20

Türkiye

22

Türkiye

21

ran, Irak, Ürdün, Kuveyt,
Lübnan, Suudi Arabistan,
Türkiye

111 9 Ülke
Türk çi Sigortalar
Müfetti leri ( Güvenli i)
Güvenli i Müdürleri ve
Mühendisleri (A aç ve
Maden
kolunda

Güvenli i)

Tefti i -

Güvenli i

27

Türkiye

12

Türkiye

20

ran, Lübnan, Libya, Somali,
Sudan, Türkiye

1959

gücü

17

Türkiye ( stanbul)

1959

gücü

15

Türkiye (Ankara)

1959

gücü

7

Türkiye (Samsun)

1959

gücü

8

Türkiye (Sivas)

1959

gücü

15

Türkiye ( zmir)

1959

gücü

12

Türkiye (Adana)

27

Türkiye

24

br s, Yunanistan, ran, Irak,
Ürdün, Lübnan, Libya, Fas,
Sudan, Türkiye, Birle ik Arap
Cumhuriyeti M r ve Suriye
Eyaletleri

5.10.1959 - 23.10.1959

2.11.1959 - 28.11.1959

ran, srail, Türkiye

Güvenli i

Toplam: 5 E itim

Tablo III: YODÇE 1955–1959 E itim Verileri (Y llar, ülkeler ve konular baz nda)
l

Tefti i-

Güvenli i Mühendisleri
Güvenli i)

Güvenli i- çi Sa

Toplam: 11 E itim

184 9 Ülke

Genel Toplam

490 16 Ülke

Tablo III’de yer alan veriler YODÇE’nin uluslararas statüde
faaliyet gösterdi i döneme ait verilerdir. Bunlar n d nda ayr ca
yöneticilere yönelik uluslararas toplant lar gerçekle tirilmi olup, bu
toplant lar gösterir tabloya (Tablo IV) a
da yer verilmi tir.

(Sosyal Güvenlik)
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Tablo IV: YODÇE 1955–1959 Genel Müdürler Düzeyindeki Bilgilendirme Toplant lar
(Y llar, ülkeler ve konular baz nda)
GENEL MÜDÜRLER DÜZEY NDEK B LG LEND RME TOPLANTILARI
Tarihi
12.12.1955 - 17.12.1955

Kat mc
say

Konu
Bilgilendirme
E itimi
ülkeleri ve Türkiye için)

(Arap

Kat

mc ülkeler

10

r,
Irak,
Ürdün,
Lübnan, Suriye, Türkiye

22.5.1956 - 29.5.1956

Bilgilendirme
E itimi
(Arap
ülkeleri d ndaki Ülkeler için)

7

Yunanistan,
Türkiye

ran,

srail,

7.4.1958 - 12.4.1958

Bilgilendirme
E itimi
ülkeleri ve Türkiye için)

(Arap

7

Yunanistan,
Türkiye

ran,

srail,

28.4.1958 - 3.5.1958

Bilgilendirme
E itimi
ülkeleri ve Türkiye için)

(Arap

10

ran,
Irak,
Ürdün,
Kuveyt, Lübnan, Suudi
Arabistan, Türkiye

YODÇE’nin stanbul’da faaliyet göstermi oldu u 1955–1959
dönemine ili kin olarak bundan sonra yer alan grafik ve tablolardaki
veriler, Tablo III dikkate al narak haz rlanm r. Enstitünün 1955–1959
dönemine ait e itim say ve kat mc say baz nda haz rlanan e itim
istatistikleri Tablo V’te sunulmu tur.
Tablo V: YODÇE Konulara Göre E itim statistikleri 1955–1959
(Konulara göre e itim ve kat mc say baz nda)
No Konular

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tefti i
Tefti i - Güvenli i
Güvenli i - çi Sa
Güvenli i
gücü
Güvenli i - çi Bulma – gücü
Tefti i Hat rlatma E itimi
Güvenli i Müdürleri ve Mühendisleri ( Güvenli i)
Hekimlerine Yönelik Seminer
Bölge Çal ma Müdürlerine Yönelik E itim ( Tefti i Güvenli i)
BK Bölge Müdürlerine Yönelik E itim ( Bulma- gücü)
Türk çi Sigortalar Müdürleri (Sosyal Güvenlik)
Türk çi Sigortalar Müfetti leri ( Güvenli i)
TOPLAM:

ERDEM CAM

Tablo V’te görüldü ü üzere, be y ll k faaliyet dönemi boyunca
kat mc say aç ndan en çok e itim verilen konu, i tefti ine aittir.
Bunu ikinci s rada i gücü konusu takip etmi , üçüncü s rada ise i tefti i
bilinçlendirme e itimleri olmu tur. Üzerinde a rl kla durulan bir di er
konu ise i güvenli i müdürleri veya efleri ile mühendisleri için
gerçekle tirilen kurslar olmu tur. Rakamlardan da anla ld
üzere,
dönemin Türkiye’sinde çal ma ya am nda en çok ihtiyaç duyulan konu
tefti i ve i gücü meseleleridir.
Enstitünün faaliyetleri hakk nda döneme ili kin kaynaklardan
anla ld üzere, Enstitü i tefti i e itimine ayr ca bir önem vermi tir.
müfetti leri için haz rlanm e itim programlar mesle e yeni ad m
atm i müfetti i adaylar n çok farkl okullarda yeti mi olmalar n
getirmi oldu u farkl klar da dahil olmak üzere, tefti personelinin
yeti mesi hususundaki bir çok konu dikkate al narak haz rlanm r
(Lhoir, 1959: 53–55).
Enstitüde gerçekle en e itimlerin içeri i, konular na göre
haz rlanm istatistiksel da m grafi inde daha rahat bir ekilde
anla lacakt r.
Grafik I: 1955–1959 E itim statistikleri Grafi i

itim
Say

2
3
2
2
6
1
2
2
1
1
1
1
1
25

Kat l.
Say

%

9
12
8
9
16
4
9
8
7

45
61
39
45
74
18
44
39
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4
4
6
100
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22
27
490
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BK Bölge Müdürlerine Yönelik
itim ( Bulma- gücü)
Türk çi Sigortalar Müdürleri
(Sosyal Güvenlik)
Türk çi Sigortalar Müfetti leri (
Güvenli i)
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1955–1959 faaliyet dönemi boyunca düzenlenen e itimlere, daha
önceden belirtildi i gibi farkl ülkelerden kat mc lar olmu tur.
YODÇE’nin bu e itimlerine kat lan ki ilerden baz lar y llar sonra kendi
ülkelerinde üst düzey görevlerde bulunmu lar, aralar ndan Bakanl k
yapanlar olmu tur.10 Bu durum Yak n ve Orta Do u ülkeleri aç ndan
Enstitüye ne kadar çok önem verildi inin ve Enstitüde e itim alm bu
ki ilerin ya amlar n çe itli a amalar nda referans oldu unun da bir
göstergesidir.
Enstitünün yabanc uyruklu kat mc lara yönelik uygulam
oldu u e itim programlar ba ar
bir ekilde sonuçlanm r.
Enstitünün amaçlar ndan bir di eri de, bu stajyerlerle mümkün
oldu unca organik bir ba kurmakt r. Nitekim bu amaca yönelik olarak,
YODÇE bülteninde, ran’dan ve Lübnan’dan kat lan stajyerlerin Enstitü
ve stanbul hakk ndaki görü leri, e itimlerden edindikleri tecrübelere
ili kin bilgileri içeren yaz lar yay nlanm r (A tari, 1958: 74; Farhat,
1958: 75).
Enstitünün
bu
dönemde
oldukça
faydal
faaliyetleri
gerçekle tirmi olmas na kar n, ulusal ve uluslararas iki ayr kaynaktan
sa lanm olan bütçesi ile be y ll k faaliyet dönemi boyunca, sadece 524
ki iye ula abilmi olmas yeterli görülmemi , bu durum, YODÇE’nin
1960’tan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilmesi ile Enstitünün
idaresine gelen yöneticiler taraf ndan da kendi dönemlerinde, daha çok
ki iye ula lm olmas
göstermek aç ndan sürekli dile getirilmi tir
(Koçer, 1963: 2).
1.7. Ara

rma ve Yay n Faaliyetleri

Enstitünün sürdürmü oldu u e itim ve ara rma faaliyetlerinin
yan s ra, bu dönemde gerçekle tirmi oldu u bir ba ka etkinlik alan ise
yay n faaliyetleri olmu tur. Enstitü; ilk say , 1 Ocak 1958’de ç km bir
bülten yay nlamaya ba lam r. Bu bülten kurulu un uluslararas
hüviyete sahip oldu u dönemde, üç dilde11 yay nlanan ve bilimsel
çal malardan olu an bir yap da gerçekle mi tir. Her ne kadar yay n
ad bülten olsa da bu bülten günümüzde üniversitelerin yay nlad klar
akademik dergilerin içerdi i makalelere benzer, bilimsel çal malardan
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ve Enstitüye ili kin baz haberlerden olu maktad r. Yay na, bülten ad
verilmesinin sebebi, sadece bilimsel makale içermemesi, bununla birlikte
kuruma ili kin baz haberleri de içermesinden ileri gelmektedir. Ad
geçen bültenin ilk say 1958 y nda ç kart lm r (Messmer, 1958: 19).
Bu bülten, 1958 y nda, e it dönemlerde olmayan bir s ralama içerisinde,
dört kez ç kart lm r. Dergi faaliyetlerine daha sonraki y llarda
süreklilik arz etmemesine ra men devam edilmi tir.
2. YODÇE - Çal ma Bakanl

stanbul Dönemi (1960 – 1972)

Be y ll k uluslararas yap n ard ndan Enstitü, 17 Ocak 1960
günü yap lan bir tören ile Türk idaresine resmen devredilmi tir. Ancak
fiili ve hukuki sürecin tamamlanmas ve kurumun te kilat kanununun
kmas biraz zaman alm r. YODÇE’nin Te kilat Kanunu 27 ubat
1960 tarihinde ç kart lm ve Enstitü 1 Mart 1960 tarihine kadar
uluslararas bir yönetimden ulusal bir yönetime geçi e ili kin süreci
ya am r.
YODÇE’nin genel sekreterlik görevini üstlenmi olan M. Michel
1959 y nda kurumun faaliyetlerine ili kin olarak yay nlam oldu u
raporda;
“…Bir taraftan Enstitüde verimlilik sorunlar
inceleyecek bir
bölümün kurulmas , di er taraftan Enstitüye Çal ma Bakanl
n
tüm memur ve uzmanlar n yeti tirilece i ulusal bir
daresi Okulu
eklini vermeyi dü ünmek yerinde olacakt r.”
demektedir (Koçer, 1960: 8).
Enstitü, be y ll k faaliyet dönemi sonras nda, uluslararas bir
konumdan ulusal bir konuma geçmi tir. Ancak Enstitünün statüsü her
ne kadar ulusal bir ekle dönü mü olsa da bir süre daha çal malar na
uluslararas uzmanlar taraf ndan katk lar sürdürülmü tür.
Enstitü 1955–1959 y llar aras nda her ne kadar UÇÖ’nün
yönetiminde ise de Çal ma Bakanl
ve bugünkü ad “Çal ma
Ekonomisi ve Endüstri li kileri Bölümü” olan stanbul Üniversitesi
ktisat Fakültesi “Sosyal Siyaset Kürsüsü” ile s
bir temas halinde
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faaliyetlerini sürdürmü tür. Nitekim uluslararas dönemin sona
ermesine az bir zaman kala, Enstitü yöneticileri, Bakanl k Müste ar ve
Bakanl n ana hizmet birimlerinin yöneticileri ile Enstitünün 1960
sonras ndaki gelece i ve ne tür hizmetler üretece i hakk nda bir toplant
gerçekle mi tir (YODÇE, 1958b:76).12
1960–1972 döneminin kendine özgü özellikleri vard r. Bu
dönemde yap lan e itimlerin niteli i ve e itimler 1955–1959 dönemine
göre daha farkl ekilde gerçekle mi tir. Bu konudaki belirgin tespit,
itimlerdeki niceliksel farkl kt r. Enstitünün faaliyetlerine, ulusal
dönemde bir önceki döneme nispeten daha fazla say da i tirakçi
kat lm r. Ancak bunun bir ba ka sebebi, bu dönemde gerçekle tirilen
itim seminerlerinin üç gün ile bir hafta aras nda de en, daha k sa
bilgilendirme toplant lar ya da tart ma platformlar olmas ndan ileri
gelmektedir. Sadece 1960 y nda gerçekle tirilen ilk be e itim uzun
süreli ve uluslararas nitelikte olmu tur. Dolay yla, bu dönemde
gerçekle tirilen e itimler, çal ma ya am yla ilgili bir kitleyi ele al p
onlar derinlemesine yeti tirmekten ziyade, çok say da insana ula an,
ancak daha çe itli konularda bilgiler veren günlük ya da haftal k
seminerlerden olu mu tur. Ula lan verilere göre; on iki y ll k faaliyet
döneminde elli adet13 kapsam geni e itim seminerleri düzenlenmi tir.
Bu seminerlere ili kin ayr nt
bir tablo çal man n ilerleyen
bölümlerinde sunulacakt r.
Bu döneme ili kin olarak yaz
belgelerden ziyade, dönemi
ya ayanlar n söylediklerinden yola ç karak yap lan tespitler a
dad r.
Enstitü’nün nas l çal
ve neler yapt hakk nda Metin Kutal’la
yap lan söyle ide Kutal, özetle unlar söylemi tir:
“…Biz o dönemde dergiler ç kartt k, onlar vard r herhalde
kurumda. lk yerde YODÇE’ye ait sadece bir kat vard , Sal pazar ’nda
ise bir han kat idi; iki kat vard . Han oldu u için geni bir alan, bir de
iki kattan olu uyordu. Bu sebeple orada birkaç tane konferans
salonumuz vard , çok büyük de ildi, 30’ar 40’ar ki ilikti... Ayr ca; i
sa
ve güvenli i konusunda ILO’dan kalm olan bir laboratuvar
bulunmaktayd . Enstitü’de bizim alan zda uzmanlar; üniversite
hocalar ndan olu urdu. Ba lang çta, Enstitü Tophane’deyken yabanc
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uzmanlar vard . Yabanc lar bir süre devam etti ve sonra ayr ld lar. Daha
sonra bizim Türk Hocalar onlar n yerini ald . YODÇE’nin kanunu 1 Mart
1960’ta yürürlü e girdi. Ben de Mart ay n sonunda göreve ba lad m.
Oraya önce Melih Koçer isimli bir müdür tayin edildi. Daha önce, ILO
döneminde orada hocal k yapanlar yeni hoca kadrolar na intibak
ettirildi. 14 Daha önce stanbul’da bulunan ILO’nun Yak n ve Orta Do u
Faaliyet Merkezi sonradan Ankara’ya nakledildi. Oras sadece ILO’nun
Türkiye Faaliyet Merkezi de il, ILO’nun Yak n ve Orta Do u Faaliyet
Merkeziydi. Dolay yla böyle bir ara rma merkezini de sadece
Türkiye’deki ilgililer; i çi, i veren, özellikle hükümet kanad nda çal an
müfetti ler, bürokratlar bütün bu orta do uyu kapsamak üzere bu
enstitü kuruldu. lk y llarda yak n ve orta do udan kat mc lar ile
birlikte seminerler yap ld en aktif i i bu e itim seminerlerini
düzenlemekti...”15
Enstitünün faaliyetleri hakk nda, Zaim’de a
yapm r.

daki aç klamalar

“…Bu Enstitü bir akademi gibi çal . çinde i hekimli i
departman vard , i güvenli i departman vard , i güvenli inin de
laboratuvarlar vard . Türkiye’nin ilk
Hekimi smail Topuzo lu Bey
orada departman efiydi. smail Bey Türkiye’nin ilk i hekimidir ve
Enstitü’nün
Hekimli i Departman
o kurdu.
güvenli i k sm nda
da Mühendis Gazanfer Bey vard r. O da Çal ma Bakanl ’nda Sosyal
Güvenlik Umum Müdürlü ü’nde görevli iken bu Enstitüye gelmi tir ve
Güvenli i Merkezi’ni de o kurmu tur. Onun ba nda da o vard . Bu
Enstitüde bizim bölüm; yani sosyal siyaset kürsüsü ders verirdik. Sonra
buraya i te müdürler tayin edildi, müdürlerin içinde en oturakl Melih
Koçer olmu tur. Kendisi Teknik Üniversite’de profesördü. ahsiyet
sahibi, presantabl bir ki iydi. Müesseseyi yönetici olarak, yani ahsiyetli
bir adam da olunca, o vakit tabii a rl
koyuyor ve müessese bir
disiplin kazan yor aksi halde âlim olsun oraya zay f birisi onlar derleyip
toparlayamaz, burada mühim olan yöneticilik... Yönetici olarak Melih
Koçer zaman nda Enstitü güzel çal malar yapm r.”16
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Enstitü ile stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi aras ndaki
ili kinin nas l kuruldu u ve YODÇE’nin faaliyetleri hakk nda ise
Yalç nta ise unlar söylemi tir;
“...YODÇE’yi sadece e itim kurulu u olarak görmek yanl olur.
YODÇE’de birbirini tan p bilen hem e itimci olarak bizler, hem de o
itime i tirak eden sendikac lar; i çiler ve i veren taraflar bu ili kileri
devam ettirmi lerdir. Bütün ihtilaflar n halledilmesinde etkin rol
oynam lard r. Bizim ktisat Fakültesindeki hocalar kitlesi, böylece i çi
veren dünyas ile ileti im içine girmi oluyordu. Ö renci - ö retim
üyesi ili kisi, bakanl ktaki kanun çal malar , kurultaylar ve sonras nda
da ihtilaflar, grev lokavta varmadan ihtilaflar n çözülmesinde tarafs z
arac lar... Bizim devreye girmemiz meselesine gelince, bu kendili inden
oldu. Böyle bir Enstitü Kurulunca önce uluslararas sonra ulusal bunun
ana fonksiyonu e itim oluyor. Bizim temas etti imiz konular, çal ma
ekonomisi ve endüstri ili kileri, i çi - i veren münasebetleri gibi be eri
münasebetler sahas nda e itim faaliyetleri üzerinedir. O zaman ö retim
üyesine de ihtiyaç vard . imdi ne yapacaks z, bunun yeri de ister
istemez sosyal siyaset kürsüsü oldu. Haz r elemanlar konunun
mütehass slar bunlar, sadece derslerinde ilmi yönünü talebeye
retiyorlar, pratik yönünü de biliyorlar, bizim temaslar z
YODÇE’yle, sendikalarla geli mi tir ama daha önce üphesiz ki
kendili inden bir geli me oldu. YODÇE’de i çi sa
konusunda çok
de erli bir t p fakültesi hocam z vard ; üniversiteden gelir ders verirdi;
çi sa
, i kazalar konular ö retilirdi, ergonomi okutulurdu, o
dönemde biz ergonomiden bahsederdik. Bu tabirler Türkiye’de
bilinmezken yayg n ekilde bunlar bizim ders konumuzdu. Ekmel Zadil
Hoca ö rencilerini toplar i letmelere gider, YODÇE’de okutulan konular
oralarda pratik olarak görülürdü. YODÇE’de bu bahsetti imiz e itimleri
alan insanlar toplu sözle me masas na oturdu u zaman daha farkl
olurdu. Ben bu YODÇE’de ders alan baz yabanc larla da tan m,
Amerika’da baz toplant larda bir iki Pakistanl ile kar la
k hatta
kendi ülkesinde Çal ma Genel Müdürü olmu , önemli bir yere
gelmi tir. YODÇE’de e itim alm önemli ki ilere rastlad m. Dolay yla
Enstitü’nün bugün uluslararas niteli ini kaybetmi olmas bizim
kayb zd r.”17
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Enstitü’nün Çal ma Bakanl na devredilmesinden sonra atanan
ilk müdür Melih Koçer olmu tur. Koçer, Enstitü’nün be y ll k
uluslararas
dönemdeki
faaliyetleri
hakk nda,
a
daki
de erlendirmeyi yapm r:
“…Milletleraras bir idarî devrenin tabii görünmesi lâz m gelen bu
anlay neticesinde, Yak n ve Orta Do u Çal ma Enstitüsünün, millî bir
bilim müessesesi s fat
ald
1 Mart 1960 gününde, Türk idaresine
devrolan ne bir gelenek, ne bir Enstitü fikriyat , ne bir geli me program ,
ya da hatta yol gösterici bir ba ka misal mevcuttu. Taraflar n iyi niyetle
be y l için kurulmu bir ortakl k, be y l i ledikten sonra, dürüst bir
bilânçoyla 1960 ba lang nda ortaklardan birisine, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetine devrolunuyordu. Hatta daha kötüsü, tasfiyeyi kabullenen
öteki ortak -Milletleraras Çal ma Te kilat - müessesenin gelece ine
fazlaca inanmamakta ve milletleraras bir nezaketle istikbal için iyi
dileklerinden ba ka bir vaatte bulunmamakta idi. 1960 y nda
Milletleraras Çal ma Te kilât ’nda hâkim bulunan bu davran haks z
görmemek gerekir. Çünkü ayn te kilât, dünyan n ba ka yerlerinde de
(Çal ma Enstitüsü) denemelerine giri mi , iyi niyet göstermi ve bütün
çabalar na ra men, - Meksika’da oldu u gibi-millî idarelerin benimseyi
ekilleri veya fikrî haz rl k seviyeleri dolay yla emekler müspet sonuca
ula mam . Bunun Türkiye’de ba ka türlü olmas beklemek, istatistik
sonuçlar inkâr etmek olurdu. Bizler -son aylara gelinceye kadar-, üç
senelik millî idare devresi içerisinde, Milletleraras Çal ma Te kilât
mensuplar n, müsellem nezaketleri d nda, Enstitü hakk ndaki
ümitlerinin daha ileri bir safhada bulunmad na olaylar n belâgati
sonucunda defalarca inanmak zorunda kald k. 1960 Mart nda Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’nin, geleneksiz, programs z, hatta rotas z, küçük
anla lm ve mahdut b rak lm bir deneme müessesini devrald
bir
vak ad r...” (Koçer, 1963: 2).
1960’tan sonra Enstitü yöneticisi olan Melih Koçer’in, Enstitünün
mevcut durumuna ve 1955–1959 aras ndaki uluslararas kimli ine ve
Örgüt uzmanlar n Enstitü hakk ndaki görü lerine, Koçer’in
perspektifinden bak ld nda, Enstitünün çok kapsaml bir çal ma
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içerisinde olmad
görülmektedir. Hatta uluslararas kimli i bulunan
uzmanlar dahi kurulu un T.C. Hükümeti’nce devral nmas ndan sonraki
gelece ini pek parlak bulmam lar ve örnek olarak Meksika
tecrübelerini aktarm lard r (Koçer, 1963: 2).
Bu noktada konunun iki aç dan analiz edilmeye ihtiyac
bulunmaktad r. Di er bir ifadeyle, sorulmas gereken iki soru vard r:
1. Melih Koçer’in yönetici oldu u dönemde, Enstitünün
gerçekle tirmi oldu u faaliyetler nelerdir ve sonuçlar ne olmu tur?
Sonuçlar n elde edilmesinde gerçek rol sahibi kimdir?
2. Enstitünün günümüze kadar geçirmi oldu u a amalar,
gerçekle tirdi i faaliyetler ve ya am
oldu u deneyimler, UÇÖ
uzmanlar nca öngörüldü ü gibi sonuçlanm m r?
Koçer’in 1955–1959 dönemine ili kin olarak yapm oldu u pek de
olumlu olmayan de erlendirmelerinin gerçe i ne ölçüde yans p
yans tmad hususu ise ayr bir çal ma konusudur.
Bu incelemede elde edilen verilere göre, 1955–1972 y llar
aras ndaki dönem, Enstitünün uluslararas ve ulusal nitelikte geçirdi i
en ba ar devre olarak görülmektedir. Hem Enstitünün amac na uygun
bir ekilde uluslararas ili kilerdeki yo unluk hem de bültenlerde de
aç kland
gibi yap lan çal malar n neler oldu una ili kin raporlar
dönemin ba ar
hakk nda ipuçlar vermektedir. Enstitünün bu
dönemdeki ba ar
n anahtar hakk nda unlar söylenebilir. Enstitü
1955-1959 döneminde UÇÖ’ne ba
bir kurulu olarak 13 Say Ek
Anla mada belirtilen amaçlara yönelik uluslararas çal malar yapm r.
Bu çal malara ili kin istatistiki veriler makalenin 1955-1959 dönemini
ele ald
z ba k alt nda ayr nt lar ile verilmi tir. Di er taraftan bu
dönemde yap lan faaliyetler di er dönemlere nispeten ço unlukla
uluslararas uzmanlar n idaresinde gerçekle tirilmi tir. Bu dönemde
gerçekle tirilen e itimler 1960-1972 dönemine göre daha uzun süreli ve
f e itimleri eklinde gerçekle mi tir.
1960–1972 aras ndaki devre, 1955–1959 aras ndaki devre kadar
sistematik bir çal ma disiplinine sahip olmam ; fakat çal malar
sürdürülmü tür. Bu dönemin temel özelli i ise önceki döneme nispeten
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daha k sa süreli e itimlerin, seminerler eklinde gerçekle tirilmi
olmas r. Asl nda bu dönemi de kendi içinde devrelere ay rmak
mümkündür. Çünkü bu dönemde yönetim kadrolar de mi ve her
eyden öte 1960 y nda yap lan ihtilal sonucunda merkezi yönetim
de mi tir. T.C. 1961 Anayasas ile sa lanan sosyal haklar neticesinde,
Enstitünün bu dönemdeki faaliyetleri önemli ölçüde ve olumlu yönde
etkilemi tir. Nitekim Enstitü, 1972 y na kadar faaliyetlerini sürdürmü
olmas na kar n, 1972 y nda geçmi e oranla daha az faaliyet gösterir bir
hâle gelmi tir18. Bu durumun sebepleri bu incelemenin konusu
ndad r. Ancak; 1961 Anayasas nda, 1971 y nda yap lan
de ikliklerin etkili oldu u söylenebilir. Nitekim 1971 y nda T.C. 1961
Anayasas nda yap lan de ikliklerin çal anlara tan nm toplumsal
haklar önemli ölçüde ortadan kald rd bilinmektedir (Kutal, 2005).
Bu dönemin en önemli özelli i T.C. 1961 Anayasas ile
Anayasa’ya baz toplumsal haklar n girmi olmas r. Nitekim 1960
nda YODÇE’de çal
olan Kutal, dönemin özelliklerine ili kin
olarak unlar söylemektedir19;
“… imdi o dönemin ola anüstü bir önemi vard r. Çünkü, bu
Enstitü kurulduktan (hükümetçe devral nd ktan) k sa bir süre sonra 27
May s htilali oldu. Çok geçmeden 1961 Anayasas kabul edildi. 1961
Anayasas ’n n kabul edilmesi bu Enstitünün faaliyet alan n birden bire
parlamas na neden olmu tur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin
nitelikleri aras na sosyal devlet ilkesi girmi tir. Anayasa’ya sendika
kurma hakk girmi tir. Eski 5018 say kanun vard r ama tabi bu
belirttiklerim Anayasa’ya giren haklard r. Çal anlar için toplu pazarl k
hakk ve grev hakk Anayasa’da yerini alm r. Bu alan, 1961 Anayasas
ile y ld z gibi parlad . Bunlar n hepsi Bülent Ecevit’in Çal ma Bakanl
dönemine rastl yor ondan sonra Bülent Ecevit o zaman bizim
bulundu umuz ktisat Fakültesi’ndeki Enstitüye de çok s k geldi. O
zaman ki ad çtimaiyat Enstitüsü’ydü. Bu Enstitü sonradan Sosyal
Politika ve Sosyolojik Ara rmalar Merkezi oldu. O dönemde 274 say
ve 275 say
yasalar görü üldü ve 1963’ün Temmuz ay nda da
yürürlü e girdi. Anayasay anlatmak, toplu pazarl k sisteminin ne
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oldu unu anlatmak, bunun bizim yasam zda nas l düzenlendi ine
ili kin bilgi vermek vs...
çi ve verenler ile Çal ma Bakanl
kadrolar na yönelik e zamanl birkaç seminerin bir arada yap ld
zamanlar oldu; Tabii Enstitünün faaliyetleri sadece bunlarla s rl
de ildir...”20
Kutal’ n da belirtti i gibi, yeni anayasa içinde toplumsal haklar n
yer alm olmas ile birlikte YODÇE’nin faaliyet alan geni lemi , çal ma
ya am na ili kin olarak uluslararas dönemde gerçekle tirmi oldu u
faaliyetlerin, bilim alanlar n yan na Türkiye’de çal ma ya am ile ilgili
olarak düzenlenen yeni hukuki mevzuat ve bununla ili kili olarak
haz rlanan toplumsal konularda dahil olmu tur. Dolay yla bu dönemi,
Türkiye’de meydana gelen anayasal de iklikler ve siyasi ortam n
etkileri göz önünde tutarak de erlendirmek gerekir. Bu dönemde
Türkiye’de çal anlar n, özellikle de i çilerin, durumunu incelemek
önem arz etmektedir. Çünkü, grev, toplu i sözle mesi, lokavt gibi
çal ma ili kileriyle ilgili ve gerçekle mesi halinde hem i çileri, hem
ülkenin iktisadi yap
hem de i verenleri önemli ölçüde etkileyecek
bu kavramlar n Anayasa’ya girmi olmas , bu kavramlar n uygulama
sonuçlar n ne tür etkiler yarataca ve nas l sonuçlar do aca
n
bilinmesi ile di er taraftan i çi ve i verenlerin de anayasal haklar
bilmeleri aç ndan önem ta maktad r.
1960 y
takip eden y llarda, Türkiye’de önemli sosyal ve iktisadi
geli meler elde edilmi , ülkenin sanayi yap önemli ölçüde de mi tir.
Bu geli meye ba
olarak, köyden ehre göç h zlanm , birinci göç
hareketi 1950 y sonras nda, ikinci göç hareketi ise 1961 y ndan
ba layarak devam etmi ve Türkiye’de i çi say nda önemli bir art
gerçekle mi tir. 1965 y nda Türkiye’de ücretlilerin say
üç milyon
iken, bu say gittikçe artm 1970’de dört milyon iki yüz bine, 1975’de ise
be milyon dört yüz bine ula
r (Koç, 2003:101). Görüldü ü üzere,
Türkiye’deki bu geli meler YODÇE’nin faaliyet alan n geni lemesine,
müfredat na yeni konular n eklenmesine sebep olmu tur. Tüm bu
geli melerin sonucu, i ve sosyal hayatla ilgili yeni kavramlar n,
topluma ve çal ma hayat n taraflar na anlat lmas ihtiyac
do urmu tur. Bugün çal ma ya am nda sosyal diyalogun manas ;

devlet, i çi ve i veren taraf aras nda sa lamaya çal lan isti areyi,
1960’l y llarda YODÇE imkânlar ölçüsünde sa lam r.
2.1. Statüsü ve Görevi
YODÇE’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilmesini takiben, 27
ubat 1960 tarihinde, 7460 say Kanunla kurumun te kilat kanunu
kart larak yasal statüye kavu turulmu tur. 7460 say Kanun kabul
edildi i zaman birinci maddesinde21 Enstitünün statüsüne ili kin olarak
öyle denmektedir:
“Esas Teknik Yard m Anla mas na mütedair 6114 say Kanuna
istinaden Hükümetimizle Milletleraras Çal ma Te kilat aras nda 17
Ocak 1955 tarihinde imzalanan 13 say Ek Anla ma ile kurulmu
bulunan ve idaresi Hükümetimiz taraf ndan devral nm olan Yak n ve
Orta Do u Çal ma Enstitüsü mali ve idari bak mdan Çal ma
Vekâletine (Bakanl na) ba
olup bu Bakanl n denetim ve
kontrolüne tabidir.”
Madde metninden de anla ld
üzere Enstitü art k Çal ma
Bakanl ’n n ba
bir kurulu u olarak say lm , idaresi ve denetimi
Bakanl n kontrolüne tabi k nm r.
Kanunun ikinci maddesinde Enstitünün görevleri maddeler
eklinde belirlenmi bulunmaktad r. Buna göre; art k Bakanl n ba
bir kurulu u olan Enstitü, a
da s ralanan görevleri ifa etmek amac yla
faaliyet gösterecektir.
a) Çal ma Vekâleti ile bu vekâlete ba
kurumlarda ve çal ma
mevzuat ile alakal sair resmi daire ve müesseselerdeki personelin ve
bilumum i yerlerindeki i çi, müstahdem ve i verenlerin iyi bir ekilde
yeti tirilmeleri ve olgunla
lmalar
sa lamak için Enstitüde, i çi ve
veren münasebetleri, çal ma artlar , i tefti i, tam çal ma, i verimi,
emniyeti, i yeri hekimli i, i h fz hhas , sosyal sigortalar, sosyal
güvenlik, i gücü ve i gücünün te kilatland lmas , i piyasas etüdleri,
istatistikleri ve benzer mevzularda seminerler tertip etmek,
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b) Yukar daki f krada bahsi geçen seminerlerden ayr olarak, i
yerlerinde ayn mevzularda seminer ve konferanslar düzenlemek veya
bu mevzularda düzenlenen konferans ve seminer faaliyetlerine
kat lmak,
c) Çal ma meseleleri üzerinde milli ve milletleraras
seminerleri tertip etmek,
d) Çal ma mevzular ile ilgili ara
ve bu mevzularda doküman toplamak,

bölge

rmalar ve incelemeler yapmak

e) lgililerin talebi veya onay ile i yerlerinin çal ma mevzular ve
verimi ile ilgili meselelerini inceleyerek görü ve tavsiyelerde
bulunmak,
f) mkânlar nispetinde istatistikler haz rlamak,
g) Türkçe ve yabanc dillerde amac ile ilgili derleme ve yay n
yapmak.
Kanunun üçüncü maddesinde; “E itim Merkezi, bu kanunda
yaz vazife ve gayelerini tahakkuk ettirmek için memleket içinde ve
ndaki resmi ve hususi daire ve müesseselerle temas ve i birli i
mevzular nda Vekâletin muvafakatini istihsal etmek kayd yla re`sen
muhabere ve temaslarda bulunabilir” denmektedir. Bu vesile ile
Enstitünün görevlerini yerine getirirken di er resmi ve özel kurulu lar
ile i birli i yapabilece i, gerekli hallerde ise Bakanl n izni dâhilinde
yurt d nda temaslarda bulunabilece i belirtilmi tir.
Kanunun 4. maddesinde; E itim Merkezinin, ikinci ve üçüncü
maddelerde yaz hususlara matuf faaliyetleri Türkiye ile Yak n ve Orta
Do u memleketleri için oldu u gibi, imkânlar n müsaadesi nispetinde,
di er yabanc memleketleri de ümulü dâhiline alabilir.” denmekte ve
bu vesile ile Enstitünün sadece Türkiye ve Yak n ve Orta Do u Ülkeleri
ile de il bütçesi elverdi i takdirde di er yabanc memleketlerle de
birli i halinde çal abilece ini de hükme ba lanm r.

bulunmaktad r. Buna göre E itim Merkezinin idare organlar , Enstitü
Müdürü ile Ö retmenler Kurulundan müte ekkildir (madde 5). Enstitü
Müdürü, Enstitünün amiri olup Çal ma Vekili taraf ndan tayin
edilmektedir (madde 6). E itim Merkezi Müdür Yard mc
Çal ma
Vekili taraf ndan tayin olunmakta ve Müdürün yoklu unda vekâlet
etmekte ve Müdür taraf ndan verilen vazifeleri ifa eylemektedir (madde
7).
Ö retmenler Kurulu, üyelerinin ekseriyeti ile toplanmakta ve
kararlar, toplant da haz r bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilmektedir
(madde 10). Oylar n e it olmas halinde kurul ba kan n bulundu u
taraf n oyu geçerli kabul edilmektedir.
Enstitü Müdürü ile Müdür Yard mc
n, ö retmen ve ö retmen
yard mc lar n üniversite veya yüksekokul mezunu olmalar , ngilizce,
Frans zca veya Almanca dillerinden birini bilmeleri artt r. Ö retmen ve
retmen yard mc lar n tayinlerinde ve ö retmenli e geçmelerinde
aranacak di er vas f ve artlar n talimatname ile tespit edilmesi hükme
ba lanm r (madde 11).
Enstitünün ö retmenleri, ö retmen yard mc lar , idari ve teknik
personeli, müdürün teklifi üzerine, Çal ma Vekâletince tayin
edilmektedir (madde 12).
Enstitü, Çal ma Vekâletinin muvafakati ile Türk veya yabanc
profesör, ö retmen, konferansç , mütehass s ve teknik elemanlar
istihdam edebilmektedir. (madde 13).
Enstitü, 1960–1972 y llar aras nda s ras yla a
isimlerle yönetilmi tir22.
Prof. Yük. Müh. Melih Koçer
Dr. Fikret Aytaç
Selahattin Birkan
Nüvit Ata
Dr. Sedat Bar
Nahit Alk n (vekâleten)

2.2. Örgütsel Yap
say

Enstitünün ve yönetiminin nas l bir yap içinde örgütlendi i 7460
Kanunun 5, 6, 7, 10, 11, 12 ve 13üncü maddelerinde düzenlenmi
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2.3. Uzmanlar
Bu dönemde Enstitüde ö retmen olarak, Enstitünün kadrolu
uzmanlar 23 d nda üniversite ö retim üyeleri de çal
lard r.
Üniversiteden gelen Enstitü ö retmenleri, özellikle stanbul Üniversitesi
ktisat Fakültesi Sosyal Siyaset kürsüsünün hocalar ndan olu mu tur.
daki listede üniversite hocalar da dahil olmak üzere, 1960-1972
llar aras nda, YODÇE’de görev yapt tespit edilebilen ki ilerin isim
ve unvanlar gösterilmi tir:24
Ord. Prof. Dr. Ferit Hakk Saymen
Prof. Dr. Orhan Tuna
Prof. Yük. Müh. Melih Koçer
Prof. Dr. Kenan Tunçoma
Prof. Dr. T.Ornog
Prof. Dr. Melih Göktan
Prof. Dr. S tk Velicangil
Doç. Dr. Sabahaddin Zaim
Doç. Dr. Nevzat Yalç nta
Doç. Dr. Haydar Kazgan
Doç. Dr. Nusret Ekin
Doç. Dr. Süleyman Barda
Dr. Ekmel Zadil
Dr. smal Topuzo lu
Dr. Metin Kutal
Dr. Fikret Aytaç
Dr. Adnan H. Lavkan
Yük. Müh. Agâh Türkdo an
Yük. Müh. Erol Sevil
Selahattin Birkan
Nihat Öner
Orhan Ar nç

2.4. Çal ma Yöntemi
Yeni dönemde, e itim faaliyetleri uluslararas döneme göre daha
farkl bir yap da örgütlenmi tir. Uluslararas dönemde daha uzun süreli
itimlere a rl k verilirken, daha k sa süreli ve seminer eklinde
düzenlenen e itimlere öncelik verilmi tir. mkânlar ölçüsünde ve gerekli
görüldü ü takdirde, uzun dönemli e itim programlar
da
uygulanm r. Dönemin e itim faaliyetlerine ili kin Zaim’in söyledikleri
da belirtilmi tir.
“…YODÇE’ deki seminerler üç türlü olurdu; Burada A Tipi, B Tipi
ve C Tipi seminerler organize edildi. A Tiplerini fabrikalarda i çilere
verirdik, ö le paydoslar nda fabrikalara giderdik, i çilere verirdik. B
tiplerini, bu Enstitüde sendikac lara verirdik. C tipi de sendikac lar n
içinden kabiliyetliler hoca olurlar, onlarla beraber C tiplerini organize
ederdik. Bunlar bu seminerlerde mahalli seviyede, bölge seviyesinde ve
milli seviyede olurdu. te Türk- ile beraber, Çal ma Bakanl
onu
temsilen bu Enstitü, stanbul Üniversitesi ve Türk- , bunlar i çi
seminerleri… Türkiye’de e itim sahas nda öncelik alan i çi
sendikalar r, i verenler çok sonra ba lam r bu i e, gecikmeyle
1960’lardan sonra, i çiler çok aktifti…”25
Yukar da da belirtildi i üzere, dönemin e itim faaliyetleri i çi ve
verenlere yönelik olarak gerçekle tirilmi tir. Bu dönem ile uluslararas
dönem aras nda faaliyetlerin niteli i bak ndan çok büyük bir de me
olmam r. Öte yandan uygulamal e itimlere a rl k verilmi tir. Zaim,
itim verilen gruplar ile ilgili olarak da unlar söylemi tir;
“…Bu Enstitüde çal ma hayat yla ilgili bütün k mlar e itilirdi;
çi seminerleri yap rd , i veren seminerleri yap rd , Çal ma
Bakanl
memurlar için seminerler yap rd , müfetti ayr bakanl k
personeli yap rd , i müfetti leri için ayr seminerler yap rd , i
hâkimleri için ayr seminerler yap rd , i mahkemeleri kurulmu tu,
dolay yla buras çal ma hayat nda bir e itim merkezi olarak
fonksiyonunu devam ettirdi, ta ki buradan gidinceye kadar, burada
üniversite ile bizim çal ma Enstitüsü ile i birli i halinde çal rd bizim
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bütün hocalar burada hepsi görev alm lard r ve Ferit Hakk Saymen de
burada görev alm r.”26
2.5. E itim Faaliyetleri
Bu dönemde, e itim konular nda art sa lanm ve Enstitü
uluslararas dönemdeki e itim konular n da d nda yeni bilim
alanlar nda faaliyet göstermeye ba lam r. Özellikle toplumsal
ekonomi, verimlilik, ücret teorisi, tam istihdam gibi çal ma ekonomisi
disiplininin içine giren iktisadi konular ile readaptasyon, iyile tirme,
mesle e yöneltme, mesleki e itim gibi i gücü ve onun
de erlendirilmesine ili kin konular da, Enstitünün faaliyet alan
içerisine dâhil edilmi tir (Koçer, 1960:9).

Enstitünün 1960–1972 y llar aras nda gerçekle tirmi oldu u
itimlere ve seminerlere ili kin ayr nt aç klamalar içeren veriler
da tablolar (Tablo VI ve Tablo VII) halinde sunulmu tur.
Tablo VI: 1960 Y na Ait E itim statistikleri27
LL DÖNEMDE E
l

Tarihler
15.2.1960-27.2.1960

1960 15.7.1960-28.7.1960
5.9.1960-23.9.1960

1960 y nda düzenlenen seminerler, i gücü, i idaresi, mesleki
itim, i çi sa
, i emniyeti, i idaresi gibi alanlar üzerine
gerçekle mi tir.

3.10.1960-15.10.1960

1962 y nda ilk olarak ele al nan konular aras nda, i
uyu mazl klar , Türkiye’de istihdam ve i sizlik davas , be eri
münasebetler aç ndan toplu sözle me, grev ve lokavt gibi konularda
itim seminerleri düzenlenmi tir. Bunlar n yan nda yine, 1962 y nda
emniyeti ihtisas e itimi çal mas na temel olu turmak üzere on dört
farkl seminer düzenlenmesine ili kin bir plan haz rlanm r. Bunlar;
yeralt i lerinde emniyet, metalürji sanayinde emniyet, madeni e ya
sanayinde emniyet, kimya ve petrol sanayinde emniyet bölümlerine
ayr larak, konuyla ilgili üç farkl seminer halinde 1962 y nda
düzenlenmi bulunmaktad r. Bu seminerler neticesinde i emniyeti
alan nda yak n ve orta do u ülkelerinin ihtiyaç duyaca uzmanlar için
Malta ve K br s’tan Türkiye’ye ba vurular yap lm r. Netice itibariyle
1962 y içinde Enstitüde üç yüze yak n konferans, otuza yak n panel
tart mas , ellinin üzerinde yuvarlak masa müzakeresi yap lm r
(Koçer, 1963: 6).

Kat mc
Say
25

Kat mc Ülkeler
Türkiye

güvenli i

19

Türkiye

idaresi

11

gücü

17

Türkiye, ran, Lübnan,
Pakistan
Türkiye ( BK)

idaresi

25

Türkiye, Afganistan,

97

Fas, Irak, ran, K br s,
Libya, Lübnan, M r,
Suriye, Tunus, Ürdün,
Yunanistan
9 Ülke

Tablo VI’da yer alan e itim istatistikleri kurumun uluslararas
statüden ulusal statüye geçi döneminde gerçekle tirmi oldu u
uluslararas nitelikteki son e itimler olmu tur.
Tablo VII: YODÇE Taraf ndan 1960–1972 Y llar Aras Gerçekle tirilen Seminerler28
Kurum

Seminer Ad

YODÇE

Personel Sevk ve daresi ve Be eri Münasebetler

YODÇE

Emniyeti

YODÇE

Milletleraras

Tarihler
lkbahar 1960
lkbahar 1960
daresi

5-28 Temmuz 1960

YODÇE

gücü

5 Eylül-23 Ekim 1960

YODÇE

çi Sa

26-30 Eylül 1960

YODÇE

Milletleraras

YODÇE

Emniyeti

daresi

3 Haziran-15 Ekim 1960
31 Ekim-18 Kas m 1960

YODÇE

daresi

5-16 Aral k 1960

YODÇE

htilaflar

11-16 Haziran 1962

YODÇE
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Konu Ba
idaresi

7.3.1960-25.3.1960

Müfredat n geni lemesi ve yeni e itim konular n Enstitünün
faaliyetleri içine dâhil edilmi olmas ile birlikte 7460 Say Kanun’un
getirdi i ara rma, inceleme, yay n ve dokümantasyon vb. görevler
kurumun faaliyetlerini yeniden organize etmesini gerekli k lm r.

M FAAL YETLER 1960-1972( STANBUL)

S nai

letmelerde

Emniyeti

16-28 Haziran 1962
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YODÇE

S nai

YODÇE

nai letmelerde Be eri Münasebetler Yönünden
Toplu Sözle me

letmelerde Be eri Münasebetler

24 Eylül-5 Ekim 1962
22-24 Ekim 1962

nai letmelerde Be eri Münasebetler Yönünden
Toplu Sözle me

26-28 Kas m 1962

YODÇE

Yeralt

1962

YODÇE

Metalurji Sanayiinde Emniyet

1962

YODÇE

Madeni E ya Sanayiinde Emniyet

1962

YODÇE

Kimya ve Petrol Sanayiinde Emniyet

1962

YODÇE

A r Sanayide

1963

YODÇE

Kimya Sanayiinde

YODÇE

Sanayide Be eri Münasebetlerin Baz Veçheleri

1964

YODÇE

Sosyal Güvenlik ve Tatbikat

28 Kas m-2 Aral k 1966

YODÇE

Sendikac k ve Toplu

23-27 Ocak 1967

YODÇE

S nai Münasebetlerde Sosyal Bar

23-25 ubat 1967

YODÇE

Tekstil Sanayiinde

13-17 Mart 1967

YODÇE

Sosyal Siyasetin Milli ve Milletleraras Vas talar

Emniyeti
Emniyeti

Güvenli i

Madeni E ya ve Makine malat Sanayiinde

YODÇE

Be eri Münasebetler ve Personel daresi

24-28 Nisan 1967

YODÇE

Sendikac k

6-9 Haziran 1967

YODÇE

Elektrik Üretim ve Kullan lmas nda

YODÇE

nsangücü ve Prodüktivite

3-7 Temmuz 1967
9-13 Ekim 1967

YODÇE

931 Say

YODÇE

Madeni E ya ve Makine malat Sanayiinde

YODÇE

S nai Münasebetlerde Sosyal Bar

1967

YODÇE

Türkiye'de nsan Gücü Sorunlar

15-17 Ocak 1968

YODÇE

Endüstride Sa

12-17 ubat 1968

YODÇE

Toplu

YODÇE

Kaynak Tekni inde

YODÇE

Kanunu

Sözle mesi ve Stratejisi

çi Kazalar (Sigorta, Korunma)

1968

YODÇE

Sanayide Çocuk ve Genç

YODÇE

Sanayide Kad n

YODÇE

Bay nd rl k

çilerin Korunmas

çilerin Korunmas
Güvenli i

kinci Be Y ll k Plan Döneminde Sosyal Meseleler
Güvenli ine li kin Tüzü ün

1968
1968
1969
1970

YODÇE
YODÇE

Türkiye'de Sosyal Sigortalar ve Do urdu u Problemler 1970

YODÇE

Sanayide Mesleki E itim (Ankara)

15-17 Ekim 1970

YODÇE

S nai

1973

letmelerde Çal ma Süreleri (Ankara)

1970

Tablo VII’de yer alan seminerler içinde baz lar n, uluslararas
niteli i vard r. Örne in; 5 Temmuz 1960 ve 27 Temmuz 1960 tarihleri
aras nda gerçekle tirilen Milletleraras
daresi Seminerine Lübnan ve
Pakistan Çal ma Bakanl klar ndan kat mc lar olmu tur (YODÇE, 1960:
6).

rma ve Yay n Faaliyetleri

Enstitü bu dönemde, ilk say
1961 y nda ç kart lan ve 1958
nda ç kart lan bültene benzer bir bülten yay nlamaya ba lam r.
Yine benzer biçimde, bu bültenin içinde de akademik çal malar,
YODÇE’nin düzenlemi oldu u e itimlere ili kin faaliyet raporlar yer
alm r. Ç kart lan dergi d nda ayr ca e itim seminerlerinin içerikleri
teksir olarak bas lm ve okuyuculara da lm r. Bir ba ka yay n
faaliyeti, baz seminerlerin içeriklerinin seminer kitapç
olarak
yay nlanmas r. Tüm bu yay nlar YODÇE kütüphanesinde
okuyucular n hizmetine sunulmu tur. Bu seminerlerin d nda baz
bilimsel incelemeler ve kitaplarda YODÇE yay nlar içinde yer alm r.

25-28 Aral k 1968
1968

15. Kurulu Y ldönümünde YODÇE

2.6. Ara

Güvenli i 1967

Güvenli i

k ve Güvenlik Hizmeti

kinci V Y ll k Kalk nma Plan nda Sosyal Problemler

çi Sa
ve
Uygulanmas

1967

k ve Güvenlik Hizmeti

lerinde

Endüstride Sa

1968

1966 y ndan sonraki seminerler ise özellikle stanbul Üniversitesi
ktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü Ö retim Üyelerinin çal malar
ile birlikte, stanbul Teknik Üniversitesi ve stanbul Üniversitesi T p
Fakültesi Ö retim Üyeleri ile birlikte Enstitü Ö retmenleri taraf ndan
yap lm r. Bu akademisyenlerden bir k sm da belli dönemler içinde
YODÇE’de Enstitü ö retmeni olarak kadrolu çal
lard r.

Güvenli i 18-22 Nisan 1967

Güvenli i

YODÇE

YODÇE

28-30 Mart 1967

YODÇE

Türkiye'de Teknolojik Geli menin Sosyal Problemleri

YODÇE

11 Mart-5 Nisan 1963

Sözle mesi

YODÇE

YODÇE

YODÇE

lerinde Emniyet
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1968
1968
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Bu dönemde ç kan yay nlara ili kin liste a
verilmi tir.

da Tablo VIII’de

Tablo VIII: YODÇE kinci Dönem 1960–1972 Y llar Aras Yay nlar
Kurum
YODÇE

Yay n Ad

Yazar

Çal ma Hizmetlerinin leme ve nki af nda
Prof. Yük. Müh. Melih Koçer
Bir Çal ma Enstitüsünün Mevkii ve Vazifeleri

1960

daresi

Prof. Dr. Melih Koçer

1960

YODÇE

daresi

Doç. Dr. Süleyman Barda

1960
1961

YODÇE

Kur un Zehirlenmesi ve Korunma Tedbirleri

Prof. Dr. Luigui Parmeggiani

YODÇE

naî letmelerde
Konusunda Etüd)
YODÇE 1960 Y ll

N. Özta

1961

YODÇE

1961

YODÇE

1962

Doç. Dr. Sabahaddin Zaim

1962

YODÇE

1962

YODÇE

1962

YODÇE
YODÇE
YODÇE
YODÇE
YODÇE
YODÇE
YODÇE

Yodçe Itpmo nstitut Do Travail Puor Le
Proche Etle Moyen Orient, Ce Gu'il Est, Ce
Türkiye’nin ktisadi ve Sosyal Geli mesinde
gücü ve Prodüktivite Meselelerinin Önemi
ve Tesirleri
Yak n ve Orta Do u Çal ma Enstitüsü Nedir,
Ne Yapar, Nas l Çal r?
Labor Institute for the Near and Middle East
(YODÇE), What it is, What it does, How it
Works

1962 Y nda Yak n ve Orta Do u Çal ma
Prof. Yük. Müh.Melih Koçer
Enstitüsü
Sanayide Be eri Münasebetlerin Baz Veçheleri YODÇE

1963
1964

Sanayide Teknik Elemanlarla lgili Mesleki
Problemler
D Ülkelere nsangücü Ak
ve Sorunlar

YODÇE

1964

YODÇE

Prof. Dr. Orhan Tuna

1968

YODÇE

Ekonominin Genel Bilgileri

Nüvit Ata

1968

YODÇE

Kâra

Adnan H. L vkan

1969

YODÇE

Dünyada Sosyal Güvenlik Ekonomisi

Selâhatin Birkan

1969

YODÇE

Endüstri Sa

Prof. Dr. S tk Velicangil

1970

YODÇE

tirak Teorisi
ve Meslek Hastal klar

Tablo VIII’de görüldü ü üzere 1960-1972 y llar aras nda Enstitü
toplam on sekiz yay n yapm r. Bas lan yay nlar n içeri i
incelendi inde kurumun a rl kl olarak i idaresi, i gücü ve i sa
ve
güvenli i konular nda yo unla
görülmektedir. Kurum yay nlar n
önemli bir yan ise o dönemde Türkiye’de sosyal politika disiplininin
kurulmas ve geli iminde önemli rol oynayan isimlerin yay nlar n
olmas r. Orhan Tuna, Sabahaddin Zaim bu isimler aras nda say labilir.

Bu çal ma UÇÖ’nün Türkiye’ye yapm oldu u teknik yard mlar
içinde çal ma ya am ile ilgili kuramsal ve uygulamal e itim veren
YODÇE’nin kurulu u ve stanbul’da olan faaliyetlerini incelemi tir.
Kurumun kurulu u olan 1955’ten Ankara’ya ta nd 1972 y na kadar
olan faaliyetleri incelendi inde; yeti kin i çilere, i verenlere,
sendikac lar ile orta ve üst düzey kamu çal anlar na yönelik birçok
itim faaliyeti düzenledi i görülmektedir. E itim faaliyetlerinin
yan nda ara rma ve yay n faaliyetlerine de yer verilmi tir. Gerçekle en
tüm faaliyetlerin 1960’l y llarda gerçekle mi olmas ise Türkiye’nin
çal ma ya am ile ilgili konulara ne derece önem verdi inin temel bir
göstergesi say lmal r.30 Bu enstitünün temel özelli i üniversitenin de
deste i ile birlikte teorik ve uygulamal e itimi k sa sürede sorunlar
çözmeye yönelik kilit noktadaki ki ilere ula rm olmas r. Nitekim
çal ma ya am nda e itimin önemi ya anan her türlü sorunun
çözülebilmesi aç ndan kaç lmazd r.
“Bugün, çal ma ya am nda sorunlar ve çözümleri bilindi i halde,
sorunlar
çözümleriyle
bulu turulamad
için
sorunlar
yönetilememektedir. Baz sorunlar iktisadi ve teknik nedenlerle
çözülemiyor olsa da, ço u sorunda çözümsüzlü ün nedeni farkl ekilde
ortaya ç kmaktad r. Temel nedenler, bilgisizlik ve çözüm için gerekli
tutum ve davran de ikli inin ba ar lamamas olarak say labilir.
Çal ma ya am ile ilgili tüm sorun hallerinde çe itli önlemlerin al nmas
ve bu önlemlerin uygulanmas temel bir gerekliliktir. Bu gereklili in
yerine getirilmesi için çal anlar n ve i verenlerin tutum ve davran lar
de tirilmelidir. Bu nedenle e itim, her türlü sorunun ortaya ç kmas
önleme ve ya anan sorunlar da çözebilmede temel bir etkinliktir”
(Piyal, 2005).
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Luigui
da yer

SONUÇ

Tarihi

YODÇE

daresi (Otomasyon

Öte
yandan
kurum
yabanc
bilim
adamlar ndan
Parmeggiani’nin29 de kur un zehirlenmesi ile ilgili bir yay
vererek uluslararas niteli ini sürdürdü ünü göstermektedir.
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Çal ma ya am bir ülkedeki tüm bireyleri yak ndan ilgilendiren
bir aland r. Devlet, i çi ve i veren taraflar n olu turdu u üç tarafl bir
yap ya sahip olan çal ma hayat n daha iyi bir seviyeye ula abilmesi,
çal anlar n daha iyi artlarda çal abilmesi ve mevcut sorunlara kal
çözümler üretilmesi, yeni politikalar n ve yarat
bireylerin
yeti tirilmesi ile yak ndan alakal r. Endüstri ili kileri alan n
kuramsal ya da uygulama alan olsun herhangi bir alan nda ve herhangi
bir seviyede çal an bireylerin çal ma ya am ile ilgili politika
üretebilmesi ve i ya amlar nda kar la klar sorunlara çözüm
üretebilmeleri onlar n be eri sermayelerini artt rmalar ile do ru
orant
r. Tüm bunlar n gerçekle mesi ise e itim ve ara rma
faaliyetlerinden geçmektedir. E itim ve ara rman n olmad bir yerde,
yenile meden, de imden ve çözüm üretebilen bireylerden bahsetmek
zor görünmektedir.
Yak n ve Orta Do u Çal ma Enstitüsü’nün 1955–1972 y llar
aras nda göstermi oldu u faaliyetler ülkemizin çal ma ya am nda aktif
olarak rol alm ve hala almakta olan birçok ki iye ula abilmi 31 olmas
aç ndan incelenmeye de er bulunmu ve bu çal ma içinde de
olabildi ince ayr nt bir ekilde aç klanmaya özen gösterilmi tir.
Notlar

6

Nevzat Yalç nta ile yap lan görü me.

7

Görüldü ü üzere günümüzde düzenlenen
sonra YODÇE taraf ndan düzenlenmi tir.
8

1

Enstitü’nün 1972 – 2007 aras faaliyetleri için bak z: Erdem Cam (2008) Çal ma ve Sosyal
Güvenlik E itim ve Ara rma Merkezi’nin Tarihi: YODÇE’den ÇASGEM’e Türkiye’de
Çal ma Ya am E itimleri, Ankara: ÇASGEM Yay nlar , Yay n No:27.
2

Sabahaddin Zaim ile yap lan görü me.

3

Yak n ve Orta Do u Çal ma Enstitüsünün Kurulmas na Müteallik 13 Say

Yak n ve Orta Do u Çal ma Enstitüsünün Kurulmas na Müteallik 13 Say

4

Selahattin Birkan 1967’de Enstitü Müdürü olarak görev yapm

r.

5

Enstitünün kurulu tarihinde Türkiye’yi temsilen T.C. Hükümeti taraf ndan atanan yöneticisinin
kim oldu una ili kin resmi bir evrak ve kay t bulunmamakla birlikte 16.05.1955 tarihli YODÇE
ba kl resmi bir belgenin alt ndaki isim ve imzadan yola ç karak bu tarihte Enstitü Müdürü’nün
Zekai Boyer oldu u anla lmaktad r.

121

Ek Antla ma.

YODÇE’nin 1955–1960 y llar aras ndaki faaliyetlerine Afganistan, Fas, Irak, ran, srail,
br s, Kuveyt, Libya, M r, Lübnan, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün ve
Yunanistan’dan kat mlar gerçekle mi tir. Ancak hangi ülkelerden hangi unvanlarda kimlerin
kat ld na ili kin net bir veri elimizde bulunmamaktad r.
10

Metin Kutal ile yap lan görü me.

11

Bülten Türkçe, ngilizce ve Frans zca dillerinde yay n yapmaktad r.

12

Bu toplant ya Çal ma Vekâleti Müste ar Rafet Aksoy’un ba kanl nda; Ara rma Kurulu
Ba kan , Çal ma Genel Müdürü, çi Sa
Genel Müdürü, çi Sigortalar Genel Müdürü, ve
çi Bulma Genel Müdürü, Tefti Heyeti Reisi, Ba Hukuk Mü aviri ve Enstitü darecileri
kat lm lard r.
13

YODÇE’de bunlar n d nda da çe itli seminerler ve e itim faaliyetleri gerçekle tirilmi
olmas na kar n ifade etmi oldu um say sadece konu ba klar ve tarihleri tespit edilmi olan
itimleri kapsamaktad r.
14

Yeni dönemde, ö retim üyelerinin, hoca kadrolar na intibak ettirilmeleri demek, üniversitedeki
görevlerinin yan nda, ek görevle enstitüde de görevli olmalar demektir. Yani çal ma içinde ad
geçen birçok ö retim üyesi Enstitü’nün te kilat kanunu olan 7460 say kanunun vermi oldu u
izin çerçevesinde Çal ma Bakanl ’n n onay ile Enstitüde resmi olarak görev yapm lard r.
Metin Kutal ile yap lan görü me.

16

Sabahaddin Zaim ile yap lan görü me.

17

Nevzat Yalç nta ile yap lan görü me.

18

Rüçhan I k ile yap lan görü me.

19

Metin Kutal ile yap lan görü me.

20

Metin Kutal ile yap lan görü me.

21

Bu ifade 7460 Say Kanunda daha sonra yap lan de iklikler neticesinde kanun metninden
kart lm r. 7460 Say Kanunun ilk hali için 29.2.1960 tarihinde 10444 Say ile yay nland
Resmi Gazeteye bak z. R.G. Yay mland Düstur: Tertip:3, Cilt:41, Sayfa. 509.
22

Ek Antla ma.

ve Güvenli i Haftas ’n n ilk örne i 1955’ten

9

15

Bu çal may akademik çal malar
her zaman için maddi ve manevi deste inden yoksun
rakmayan, stanbul Üniversitesi, ktisat Fakültesi letme- statistik ubesi 1971 y mezunu,
Ba bakanl k Yüksek Denetleme Kurulu Ba denetçisi, de erli insan babam Mehmet Cam’a ithaf
ediyorum. Erdem Cam - ubat 2007 – Leicester - ngiltere.

Sa

Bu liste YODÇE’nin 1955–1972 y llar na ait baz resmi belgelerinin incelenmesinden yola
larak olu turulmu tur. Liste kronolojik s raya uygun olarak haz rlanm r.

23
YODÇE’de 1960–1972 y llar aras nda çal
uzmanlar ve ö retim üyelerine ili kin herhangi
bir liste bulunmamaktad r. Dolay ile bu liste içerisinde tespit edememi oldu umuz ba ka
isimlerde mevcut olabilir.
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24

Bu liste ar ivden ve di er belgelerden tespit edilebilen isimlerden olu maktad r. Liste dâhilinde
eksiklik olabilir. Ö retim üyelerinin ve di er uzmanlar n unvanlar o tarih itibariyledir.
25

Sabahaddin Zaim ile yap lan görü me.

26

Sabahaddin Zaim ile yap lan görü me.

27

Seminer d e itim faaliyetleri hakk nda bu tabloda yer alanlardan ba ka bir faaliyet yaz
kaynaklardan ve mülakatlardan somut olarak tespit edilemedi i için e itim faaliyetleri ba
alt nda sadece bu tabloda yer alan bilgiler verilmi tir. Ancak tabloda belirtilenlerin d nda e itim
faaliyetleri de gerçekle mi tir.
28
1960-1972 y llar aras nda gerçekle tirilmi seminerlerin listesi, mevcut seminer
kitapç klar ndan ve YODÇE’nin yay nlanm oldu u bültenlerden yola ç larak haz rlanm r.
Dolay yla bu liste dâhilinde olmayan ancak Enstitü taraf ndan gerçekle tirilmi ba ka e itim
seminerleri ve faaliyetleri de bulunmaktad r. Nitekim 17 Ocak 1967’de gerçekle tirilen
Sendikac k ve Toplu
Sözle mesi Semineri’nin Aç
Konu mas yapan dönemin Enstitü
Müdür Vekili Selahattin Birkan, o güne kadar enstitünün ulusal dönemde 71 seminer
düzenledi ini belirtmektedir. Bkz: Selahattin Birkan (1967b) “Aç Konu mas ” Sendikac k ve
Toplu Sözle mesi Semineri 23 Ocak 1967, stanbul: YODÇE Teksir; YODÇE Bülteni (1960)
“Okuyucularla Ba Ba a” Yak n ve Orta Do u Çal ma Enstitüsü Bülteni, say , no ya da ay
belirtilmemi , s. 6-7.
29

YODÇE’de misafir olarak, i sa
profesör.

ve güvenli i alan nda, çal malarda bulunmu

talyan

30

YODÇE, Türkiye’de kuramsal ve uygulamal sosyal politika e itiminde ikinci ku ak sosyal
politikac lar taraf ndan desteklenmi bir kurumdur. Nitekim kurumda görev alan ö retim
üyelerinin hemen hemen hepsi, Türkiye’de sosyal politika e itiminin temellerini atan Prof. Dr.
Gerhard Kessler’in ö rencilerinden olu maktad r. Kessler hakk nda ayr nt bilgi için bkz:
Andreas Hanlein (2006) Gerhard Kessler: Türkiye’de Sürgün Bir Alman Sosyal Politikac
(Çeviren: Alpay Hekimler), Çal ma ve Toplum, 2006/2, 31–47 ve Cavit Orhan Tütengil (1963)
stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Mecmuas , Say :23, No:3–4, S.14–16.
31
Bu ki iler aras nda, YODÇE’nin 1960–1972 y llar aras
Türkiye veren Sendikalar Konfederasyonu (T SK) Onursal
ba kan Tu rul Kutadgobilik’in kat ld , döneme ili kin kat
Belirtilen isimlerin yan nda söz konusu listelerde hem Türk
Çal ma Bakanl bürokratlar ndan birçok isme rastlanm r.

faaliyetlerinin baz lar na u anda
Ba kan Refik Baydur ve mevcut
mc listelerinden tespit edilmi tir.
sendikac k camias ndan hem de
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Does It–What It Does–How It Works, stanbul: stanbul Matbaas .

ERDEM CAM

Prof. Dr. Metin Kutal 1960 y nda, Fransa’da iktisat üzerine yürüttü ü doktora çal mas
tamamlad ktan sonra Türkiye’ye dönmü ve üniversiteye geçmeden önce 14 ay YODÇE’de görev
yapm r.
4. Prof. Dr. Rüçhan I k
24 May s 1971 – 11 Ocak 1973 tarihleri aras Çal ma Bakanl Müste ar , Ö retim Üyesi.
1986 - 1996 UÇÖ Ankara Bürosu Direktörü.
Görü me Tarihi: 09 Kas m 2005, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
Sa
ve Güvenli i
Genel Müdürlü ü ISAG Proje Ofisi, Ankara.

Mevzuat
Yak n ve Orta Do u Çal ma Enstitüsünün Kurulmas na Müteallik 13 Say

Ek Antla ma

7460 Say YODÇE Te kilat Kanunu, Kabul Tarihi:1960, Yay mland
29.2.1960, say :10444, yay mland Düstur: Tertip 3, Cilt: 41.

Resmi Gazete Tarih:

Görü ülen Ki iler
1. Prof. Dr. Sabahaddin Zaim
YODÇE Ö retim Üyesi ve Ö retmenler Kurulu Üyesi.
1.Görü me Tarihi: 08 ubat 2006, Yer: Sabahaddin Zaim’in evi, stanbul.
2.Görü me Tarihi: 23 May s 2006, ayn yer.
Prof. Dr. Sabahaddin Zaim, YODÇE’nin kurulu undan 1972 y nda Ankara’ya nakledildi i
döneme kadar birçok faaliyetinde aktif olarak görev alm ayn zamanda YODÇE’de Ö retmenler
Kurulu Üyeli i ve Enstitü Ö retmenli i yapm r.
2. Prof. Dr. Nevzat Yalç nta
YODÇE Ö retim Üyesi ve Ö retmenler Kurulu Üyesi, Emekli Ö retim Üyesi, 59. Hükümet
stanbul Milletvekili ve AG TPA (Avrupa Güvenlik ve birli i Te kilat Parlamenter Asamblesi)
Türk Grubu Ba kan .
1.Görü me Tarihi: 14 ubat 2006, Yer: Türkiye Büyük Millet Meclisi.
2.Görü me Tarihi: 17 ubat 2006, Yer: Türkiye Büyük Millet Meclisi.
Prof. Dr. Nevzat Yalç nta , YODÇE’nin kurulu undan 1972 y nda Ankara’ya nakledildi i
döneme kadar birçok faaliyetinde aktif olarak görev alm ayn zamanda YODÇE’de Ö retmenler
Kurulu Üyeli i ve Enstitü Ö retmenli i yapm r.
3. Prof. Dr. Metin Kutal
1960 y nda Kütüphane Memuru, YODÇE Ö retim Üyesi ve Ö retmenler Kurulu Üyesi,
retim Üyesi.
1.Görü me tarihi: 14 Aral k 2005, Kadir Has Üniversitesi, stanbul.
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