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Enstitünüzün 'retkenliğinin gerçekleştiği arazi çalışmalarını
düzenliyen Yönet elidin, güdün koşullarına uydurulması amacıyla y a 
pılan çalışmalar sonuçlanmak üreredir«
"Arazi Çalışmaları Yönetmeliği Tasarısı" arazi çalışmaları y a 
pan üyelerimizi bir dizi sorunla karşı karşıya bırakmaktadır.DEVLADEN S E N ,T JTED,TMMOB ve TÜM-DER, MTA Enstitüsü içinde arazi çalış
ması yapan üyelerinin eleştiri ve önerilerini Direktörlüğünüze du 
yurmayı görev bilmiştir.
A- Arazi Çalışmaları Yönetmeliği tasarısı ile 56 nolu genelge
birlikte değerlendirilmelidir.Yönetmelik ve genelgede genel eksik
ler şunlardır;
1-Yönetmelik,ilke olarak arazi elemanlarının katılımıyla oluş
turulacak bir komisyon tarafından hazırlanmalıdır.
2-a) Hazırlanan Yönetmelik tasarısı ile genelgedefyetki anar
şisi ve kavram karışıklığı görülmektedir.Bazı maddeler birbirleriyle çelişecek durumdadır.
b) Kırtasiyecilik ve bürokratik kurallar daha da arttırıl
mıştır.
c) Çalışmalarda,bilimsel ve teknik konularda,gerekli olma
yan Bölge ve Koordinatörlüklere daha rjok yetki verilmiştir.
d) Bazı değişiklikler ise İdarenin,tüm çalışanlara güvensiz
liğini yansıtmaktadır .Karşılıklı güvef».
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larda (arazi çalışmalarında bu çok önemli ve geçerlidir) üretkenlik
ve başarı beklenemez.
e) Kamp-Ekip Şefinin bir tanımı yapılmamış,görev ve yetkile*
rinin somut sınırları çizilmemiştir.
3 - Ç a l ı ş m a l a r m yapıldığı temel ve etkin birimin Kamp ve Ekip
ler olmasına karşın "Toplu İş Sözleşmesi” görüşmelerinde bu birim
lere söz hakkı verilmediğinden,sözleşmelerde çalışmalara ters düşen
maddeler yer almakta,çalışmaları aksatmaktadır.Eu aksaklığın gide
rilmesi için "Toplu İş Sözleşmesi” görüşmelerine arazi elemanları
nın da katılımı sağlanmalıdır.
4-Arazi çalışmaları ile ilgili Kanun,Kararname,Tüzük,Yönetme
lik,Toplu İş Sözleşmesi ve Genelgeler hakkında her yıl açıklayıcı
seminerler düzenlenmelidir0
B- LaT.A.Enstitüsü arazi elemanları ol:rak,Enstitümüzde çalış
ma koşulları göz önünde bulundurularak,tasarıdaki maddelerin aşağı
daki gibi değiştirilmesini,tekrar düzenlenmesini ve açıklığa kavuş
turulmasını öneririzo
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Madde 2-E) Şu şekilde düzenlenmesi yararlı olacaktır."Bölge,
kendine bağlı Koordinatörlükleri idari,ilmi ve teknik konulardaJ
Kampları,Ekipleri ve münferit saha çalışmalarını ise idari ve mali
konularda Enstitü adına yöneten;Kamp,Ekip ve münferit çalışanlara
ilmi ve teknik konularda yardımcı olan bir kuruluştur."
Bu konuda ilke olarak benimsenecek görüş şudur:
Görevin program ve planlaması,projelerin hazırlanması,her türlü
bilimsel ve teknik bilgi birikim ve alışverişinin saflanması işinin
merkez birimlerine» görevin yürütülmesi için gerekli her türlü idari
ve lojistik hizmetin sağlanması işinin Bölge ve Koordinatörlük gibi
yerel birimlere bırakılmasıdır»Madde 9 » H » 12,13 A,B ve benzerleri de
aynı ilkelere göre düzenlenmelidir.
Madde 7 1de Kamp ve Ekip şeflerinin kira yetkisi alınmıştır.Pra
tik yarar açısından Bölge kira yetkisinin yarısı kadar bir yetkinin
verilmesi uygundur.
Madde 10*un dördüncü satırında"Bölgeye" yer i n e ,"bunlardan Bölge
ye veya Koordinatörlüğe bağlı olanların iç programı Bölgeye ve Kendi
lerine" olacak şekilde değiştirilmeli,"kendilerine" sözcüğü eklenme
lidir.
GÖREV VE YETKİLER (GENEL HÜKÜMLER) bölümündeki Madde 11 de gö
revler sıralanmış,Kamp-Ekip Şeflerinin yetkileri ise belirlenmemiş
tir. Bu durumda görevlerini hakkıyla yapan teknik eleman idarecinin
(Kamp-ekip Şefi) ilmi ve teknik çalışmaları başarması olanaksızdır.
Kamp-Ekip Şeflerinin yetkilerinin belirlenmesi şarttır ve yönetmeli
ğe ilave edilmelidir.
Madde llA'daki "Sözleşme" sözcüğü "Toplu İş Sözleşmesi" olarak
değiştirilmelidir.
Madde 12C için madde 2E'de ileri sürdüğümüz görüşler geçerlidir.
Bu madde 56 nolu genelgenin 18a şıkkıyla yeniden düzenlenmiştir.Böl
ge ve Koordinatörlükler,Enstitünün onayını almadan Kamp ve Ekiplerin
yerlerini,ayrıca Kamp-Ekip Şeflerinin onayını almadan kamptaki çalı
şanların yerlerini değiştirememelidir.
Madde 1 3 B 'd e ,Bölgeye bağlı Koordinatörlüğe,Enstitü tarafından,
Kamp-Bkip Şeflerinden daha kıdemli elemanlar atanmalıdır.
Madde 2 1 'de istenen,harcamalarla ilgili birer suretin yerine,
ödemeliren hemen bitiminde yapılacak tasdikli bir icmalin kampta b ı 
rakılması şeklinde uygulamanın daha pratik yararı vardır.
Madde 2 8 ’de yollukların ödenmesi ile ilgili yöntem pratik yarar
açısından sakıncalıdır.Arazide çalışanların parasal sorunların çözü
münü daha da zorlaştıracaktır.Yasal zorunluluk yok ise yapılagelen
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uygulamaya dönülerek Kam > ve l^kip Şeflerinin onayı ile çalışma y e 
rinde ödenmesi uygun.olacaktır.
Madde k 8 lde araç ve motor tamiri için verilen 1000.-Tl lık yet
ki g^inün koşullarında azdır.2500 .-Tl ya çıkarılmalıdır.
Madde 56 'da "Belirli kamu hizmeti (seçim,sayım vs.) için yetki
li makam tarafından yazılı olarak motorlu taşıt istendiği taktirde
bu istek derhal Enstitüye bildirilir" denmekte ve bu isteğin,Ensti
tüden bilgi alınıp veya alınmada yerine getirileceği belirtilmemek
tedir. Eu maddenin düzenlenmesinde yasal zorunluk varsa o da gözönüne alınmalıdır.
Madde 57 ile madde b3 arasında "Kazai mercilerde Enstitüyü tem
sil yetkisi" çelişkisi giderilmelidir ./Ayrıca kazalarda izlenecek yol
daha açık ve sade olmalıdır.
Madde 59'da Heyetin ne için seçileceği ve neyin tanzim edilece
ği belirtilmemiştir.
Madde 6 5 ',ifade karışıklığını önlemek için şu şekilde düzenlen
meli: İşe alınacak işçilerle?işin bitiş tarihi kesin olarak bilini
yorsa "Süreli Hizmet Akti", bu tarih bilinmiyorsa"Süresi Belirsiz
Hizmet .n.kti" yapılır.
Madde 83'de yıllık izin dönemine ilişkin ücretlerin mutemet bu 
lunmayan Bölge,Koordinatörlük,Kampve Ekiplerde nasıl ödeneceğine da
ir açıklık yoktur.Bu maddeye pratik çözüm getirilmelidir.
Madde 98*de belirtilen "arazideki görevin sonuçlanmasına kadar"
kavramı açıklığa kavuşturulmalıdır.Zira burada araziye gidiş ve dö:nüşler belli ilkelere bağlanmamıştır.Bu açıklık keyfiliği getirmek
tedir .Personelin araziye gidiş ve dönüşleri tamamen keyfiliğe ve y ö 
neticilerin insafına terkedilmiştir.Bu keyfilik,araziyegidiş ve dö
nüşleri ceza niteliğine dönüşmektedir.Bu tür uygulamalar bazı dai
relerde zaman zaman işletilmektedir»MTA Enstitüsü çalışanlarının _
ikametgahlarının Ankara'da olduğu bilinmektedir."Süresiz" veya "İş
bitimine kadar" zaman ibaresini taşıyan gezi emirleriyle araziye gi
den elemanın,yönetmelik gereği,yöneticilerin izini olmadıkça geri
gelmesi mümkün değildir.Bu süreklilik uzun ayları veya yılları kap
sayabilir.Bu ise aile ilişkilerini zedeler.Zira ailesini birlikte
götüremeyen elemanın,aile ilişkilerinin devamı yöneticilerin insa
fına terkedilmektedir.Elemanını cezalandırmak isteyen yönetici,bu
yetkisini kötüye kullanarak,yönetsel zorunluluk olmadığı halde ele
manı arazide tutabilmektedir.Enstitümüzde bunun örnekleri çoktur.
ANAYASA'nın 35»raaddesi "Aile Türk Toplumunun temelidir.Devlet ve di
ğer kamu tüzel kişileri ailenin,çocuğun ve annenin korunması için
/
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gerekli tedbirleri alır ve teşkilat kurar" d e r .A N A Y A S A 1nın bu açık
hükmü Kuruntumuzu da ailenin korunması yönünde görevlendirileceğin
den,bu hükme uyma zorunluluğu doğmaktadır.
Yukarıdaki gerekçeler ışığında araziye gidiş ve dönüş belli il
kelere bağlanmalıdır.Enstitünün çalışma koşulları göz önünde tutula
rak, 1976 yılı Bakanlar Kurulunun Yan ödemelerle ilgili Kararnc^aesinde belirtildiği gi b i ,istiyenin beş aylık arazi çalışması sonunda &er_.
keze dönelbilmeleri sağlanmalıdır .Ayrıca bu süre boyunca aile ilişki
leri askıya alınamayacağına göre,arazi çalışmaları esnasında bir b u 
çuk aylık çalışma süresi içinde isteyenler bir haftalığına Merkeze
dönebilmelidir.Yönetmelikte aile ilişkilerini normalleştirebilecek
bu tedbirlerin mutlaka alınması gerekir.Alınmadığı taktirde ileride
büyük çelişkiler doğabilir.
Yine bu maddedeki "sebepli" sözcüğünün kapsamı da anlaşılmalamamaktadır.Sebepli yapılan şeylerin tüm dünyada geçerli olduğu sanıl
maktadır ,Yönetmeli in bu maddesi arazi elemanlarını,hiçbir sosyal
iliş ve ihtiyacı olmayan robot kişiler olarak görme eğilimindedir.
Çalışmaların te el birimi,Kamp-Ekipler ve onların yöneticisi ve u y 
gulayıcısı Şeflerdir.Geçerli nedenler ve belirli sürelerde Merkeze
gelme gibi durumların ayarlanması yetkisinin Kam -Ekip Şeflerine v e 
rilmesi yararlı olacaktır.
Doğal olarak Resmi Tatil günlerinde arazi çalışması yapılamaya
cağından, bu maddeye göre tatil günleri için işyeri kamp binası ve
eklentileri olarak kabul edilir.Sonuçta tatil günlerinde kamptan ayrılamama zorunluluğu doğmaktadır.Bu uygulama ANAYASA'nın 44.maddesin
deki dinlenme hakkına ters düşmektedir.Dinlenmek kampta oturup yat
mak değildir.Gezmek,eğlenmek,avlanmak,pikniğe gitmek ve bunlar din
lenme kavramının unsurlarıdır.
Netice yukarıdaki görüş ve ilkelerin ışığında 98.maddenin yeni
den düzenlenmesi yararlı olacaktır.
56 NOLU GENELGE HAKKINDA
Sıra 2'de "Daire Temsilcilikleri"nin kurulmasında yarar vardır.
Kurulursa görev ve yetki sınırları tam saptanmalı.Örneğin:
a- Daire konuları ile ilgili Bölge ve Kampların yapamayacağı
işleri üstlenmeli.Çevredeki Dairenin Kamplarına idari ve ilmi konu
larda yardımcı olmalıdır.Ancak yönetim yetkisi Bölge ve Koordinatör
lüklerdeki gibi olmalıdır.
b- Temsilciler Bölge-Merkez ve Bölge -Kamp arasındaki koordi
nasyonu sağlamalı.(Bölge Md.muavinleri bu konuda yeterli olanıamakta• « /« •

dır.Onlar ancak bölgelerinin tüm genel sorunları ile uğraşacağından*
Daire sorunlarına bağlı oldukları daire yeterince edilememektedirler
Sıra 5 1de Bölgelere verilecek Ön Raporların sınırları saptanma
lı, örneğin prospeksiyon raporu gibi çok geniş tutulmamalıdır*
Sıra 15a*-Proje Yöneticiliklerine Bölge Müdürü, Eölge Müdür Mua
vini,Daire Temsilcisi ve Servis Şefi gibi idari ve çok yönlü sorum
luluk yüklenmiş kişilerden atama yapılmamalı,.erojede çalışan kişiler
den atanmalıdır.Görev ve yetkileri tam saptanmalı,ayrıca idari görev
verilmemelidir.Bu durum üretkenli, i arttıracağı gibi bil i birikimi
ve iletimini de sağlayacaktır.
Sıra 19>Analiz rapmrları kamplara doğrudan gönderilmelidir.(Böl
ge kanalıyla aksama ve zaman kaybı olacaktır.)
Madde 35 »Kamp ve lîkip gibi iş yerlerine alınacak işçilerin se
çimi bütünüyle şeflere bırakılmalı,Şeflerin kesin tercih hakkı olma
lıdır. (Bölge veya Koordinatörlüklerce bildirilecek sakıncalı durum
lar hariç.~rneğinsToplu Iş sözleşmesine göre disiplin suçu kesinleş
miş kişiler.)
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