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ÖNSÖZ

Enstitümüzün 2010 yılının son 3 ayını kap-
sayan dönem bülteni 5 ana konu etrafında 
toparlandı. Asgari ücretin 2011 yılı tutar-
larının Aralık ayı içerisinde tespit edilmesi 
nedeniyle, çalışmalarımız, bu konu üzerin-
de yoğunlaştı. Türkiye’de çalışma yaşamı-
nın en önemli gündemlerinden biri olan bu 
sürece, yaptığımız çalışmalarla müdahale 
etmeye, toplumun konuya ilişkin duyarlılı-
ğını artırmaya çalıştık. Ancak Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu’nun anti-demokratik ya-
pısının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan 
tablo emekçilerin beklentilerini karşıla-
maktan son derece uzak kaldı. Asgari ücret 
yine açlık sınırının altında, sefalet ücreti 
olarak belirlendi. Bültenimiz içerisinde 
konuya ilişkin yaptığımız 4 ayrı açıklamayı 
bulabilirsiniz.

Bu açıklamalardan bir kısmı asgari ücretin 
belirlenmesinden önce, bir kısmı ise asgari 
ücretin belirlenmesinden sonra yapılmıştır. 
Değerlendirilmeye alınırken bunun gözetil-
mesi önemlidir.

İkinci gündem maddemiz ise, açlık ve 
yoksulluk sınırı oldu. Her ay düzenli ola-
rak kamuoyu ile paylaşmaya çalıştığımız 
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raporumuzda, özellikle gıda enflasyonuna 
ve her yıl madde sepetinin ve ağırlıklarının 
değiştirilmesinin yarattığı kaygılara dikkat 
çekmeye çalıştık.

Süreklilik kazandırmaya çalıştığımız istih-
dam raporumuz da bültenimiz içinde yer 
aldı. İşsizlik konusunda topluma sunulan 
aldatıcı görüntüyü deşifre etmek ve yaratı-
lan istihdamın, güvencesizlik, kısmi süreli 
çalışma, geçici çalışma, gizli işsizlik gibi 
veriler üzerinde irdelemek amacı ile yayın-
ladığımız raporumuzun temel konusu, torba 
yasa olarak anılan ve amacı kuralsız, esnek, 
güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırmak olan 
torba yasa olarak belirlendi.

Bunun dışında sanayide reel birim ücret en-
deksini kriz öncesi dönemi baz alarak orta-
ya koymaya çalıştık. İstihdam, üretim, ücret 
dengesinde yaşanan gelişmelerin emek-
çilere nasıl yansıdığı konusunda önemli 
verilere ulaştık. Özellikle sektörel düzeyde 
elde ettiğimiz veriler oldukça çarpıcı oldu. 

Son olarak ise taşeronlaşma konusunda ya-
şadığımız süreci sizinle paylaşmak istedik. 
Gerçekleri bir nebze de olsa ortaya koyma 
gayretimizin ifadesi olan bu çalışmanın 
emekçi sınıflar için yararlı olmasını umut 
ediyoruz. 
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1) ASGARİ ÜCRET

AKP, ASGARİ ÜCRETLİYİ YUMURTAYA 
MAHKÛM ETTİ!..

Türkiye’de reel ücretler gerilemeye devam 
ederken, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 

Türkiye ekonomisinin performansını yumur-
tada yaşanan alım gücü artışı ile açıklamaya 
çalışmaktadır. Hatırlanacağı gibi kuş gribi 
bahanesi ile yüz binlerce tavuk telef edilmiş, 
köy tavukçuluğu bitme noktasına getirilmiş, 
kendi ailesinin beslenmesi için tavuk yetiş-
tiren çok sayıda aile, artık yumurta ve tavuk 
satın almaya başlamıştı. 

Kriz sonrasında ise entegre tavuk işletmele-
rinin satışlarında ve karlarında ciddi artışlar 
yaşandı. Organik tavuk ve yumurta üretimi 
ise büyük bir darbe aldı. Dolayısıyla bakanın 
yumurta fiyatlarını alım gücü karşılaştırıl-
masında kullanması büyük bir talihsizliktir. 
Bunun yanında organik ürünlerin enflasyon 
hesaplarında kullanılmadığına ayrıca dikkat 
çekmek gerekir. Bu veriler dâhil edildiğinde 
gerçeklik çok daha farklı boyutları ile açığa 
çıkacaktır.

Açlık sınırının altında belirlenen asgari üc-
retin kimi ürünlerde alım gücünde artış ger-
çekleştirdiği önermesinin doğruluğu, asgari 
ücretlinin bu ürünleri alacak gücünün olup 
olmaması ile bağlantılıdır. Araştırma Ens-
titümüz tarafından Temmuz 2010 tarihinde 
açıklanan asgari ücret raporuna göre, eşi 
çalışmayan 2 çocuklu bir asgari ücretlinin 
gıda için ayırabildiği para aylık 211 TL, gün-
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lük 7 TL, öğün başına 2,3 TL düzeyindedir. 
Bu alım gücünün değil; alım gücünün ol-
madığının göstergesidir. Bakan Şimşek’in 
övündüğü tablo budur.  

Türkiye’de reel ücretlerde yaşanan gerile-
me hızla devam etmektedir. DPT verilerine 
göre 2010 II. dönemi için toplam sanayide bi-
rim reel ücretler 2005 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 10 düzeyinde gerilemiştir. 

Bunun anlamı ortalama ücretlerin, sefalet 
ücreti olarak belirlenen asgari ücret düze-
yine doğru baskı altında olmasıdır. Dolayı-
sıyla asgari ücrette yapılacak artış bu yok-
sullaşmanın önüne geçebilecek önemli bir 
araçtır.

Buna karşın asgari ücret, gerek ücretsiz 
izinlerin, işten atılmaların yaşandığı krizden 
bu yana, gerekse 8 yıllık AKP döneminde 
kimi ürünlerin alım gücünde ciddi kayıplar 
yaşamıştır.

Asgari Ücretli Kiraya, Ete, Beyaz Peynire, 
Domatese Yenildi

AKP hükümeti döneminde  asgari ücret, 2008 
yılında gündeme gelen asgari geçim indirimi 
uygulaması ile 2005 yılında gerçekleştirilen 
enflasyon üzerindeki ücret artışına rağmen, 
kimi gıda maddeleri ve kiradaki astronomik 
artışların altında ezildi.

2003 yılının ocak ayında, ortalama kira be-
deli asgari ücretin yüzde 74’ü iken, bugün bu 
oran yüzde 81 düzeyine yükseldi. Bu asgari 
ücretlinin kira karşısında alım gücünü yüz-
de 9 kaybetmesi anlamına geliyor. Ayrıca bir 
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asgari ücretli; 2003 yılında 76 TL’lik bir gıda 
bütçesi ile başka hiçbir gıda harcaması yap-
madan 9 kilo koyun eti alabilirken, bugün bu 
miktar asgari geçim indirimi dahil bekar bir 
asgari ücretli için 7 kilo 700 grama, eşi ça-
lışmayan, iki çocuklu bir asgari ücretli için 8 
kilo 50 grama geriledi. Aldığı ücretle zaten 
et alamayan asgari ücretli alım gücünü bir 
parça daha kaybetti.

Yine 2003 yılında asgari ücretli gıda bütçe-
sinin bütünü ile 20 kilo 600 gram beyaz pey-
nir alabilirken bugün ortalama 15 kilo beyaz 
peynir alabiliyor. Patates de alım gücünün 
kaybedildiği ürünlerden olmuştur. 2003 yı-
lında bütün gıda bütçesi ile 198 kilo patates 
alabilen asgari ücretli bugün 22 kilo daha 
az patates alabiliyor. Domateste de durum 
farklı değil. 2003 yılında 85 kilo domatese 
karşın bugün ortalamada yaklaşık 75 kilo 
domates alınabiliyor.

Son 2 Yılda Sebze ve Ette Yıkım Yaşandı

Sınırlı gıda bütçesi ile yaşam mücadelesi 
veren asgari ücretli, ücretsiz izinlerin, iş-
ten atılmaların yaşandığı krizden bu yana 
özellikle et ve sebze fiyatlarında yaşanan 
astronomik artışların karşısında zor günler 
yaşıyor.

Krizin etkili olduğu 2008 yılının Kasım ayın-
da, eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asga-
ri ücretli, asgari geçim indirimi dahil, elde 
ettiği gelirden gıdaya ayırabildiği 179 TL ile 
(asgari ücretli gelirinin yüzde 33,7’sini gıda-
ya ayırabilmektedir) daha fazla et ve sebze 
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alabiliyordu. İki yılda asgari ücretli bu ürün-
ler karşısında ciddi alım kaybı yaşadı. Alım 
gücü kaybı, domates için yüzde 41,1’e ula-
şırken, koyun etinde yüzde 39,3 oldu. 

Asgari ücretli gıda bütçesinin tümü ile do-
mates almaya kalktığında, 2 yıl öncesine 
göre 54 kilogram daha az domates alabili-
yor. Aynı miktar koyun eti için 5 kilo, beyaz 
peynir için 700 gram, patates için 51 kilo, fa-
sulye için 16 kilodur.
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ASGARİ ÜCRETE BÜYÜMEDEN PAY YOK

Türkiye ekonomisi, 2009 yılında yüzde 
4,6’lık küçülme ile dünya ekonomisi içeri-

sinde krizden en fazla etkilenen ülkeler ara-
sında yer almıştır. 2010 yılı için bu olumsuz 
tablonun dünyadaki diğer ülkelerde olduğu 
gibi değişmeye başladığı görülmektedir. 

2010 yılının üçüncü döneminde gayri safi 
yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre sabit fiyatlarla %5.5 artış gös-
termiştir. 2010 yılının ilk dokuz aylık döne-
minde ise bu oran %8.9’dur.

Ancak, ne kriz öncesinde, ne de sonrasında 
yaşanan ekonomik gelişme halka yansıma-
mıştır. Bu durum, üretilen katma değerin 
(toplumsal kaynakların) adil bir biçimde da-
ğılmadığının bir göstergesidir. Asgari ücret 
belirlenmesinde yaşanan bu anlamda iyi bir 
örnektir.

İşveren ve sermaye temsilcilerinin belir-
leyiciliği altında alınan Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu kararlarında, işçilerin sözde 
geçim seviyesi ve enflasyon hedefleri esas 
alınmakta, ekonomik gelişme bu kararlara 
yansıtılmamaktadır. Dolayısı ile ekonomik 
refahın paylaştırılması açısından en önemli 
araçlardan biri durumunda olan asgari üc-
ret, ciddi bir baskı altındadır.

Asgari Ücret Yerinde Saydı

Nitekim 32 yıllık bir dönem dikkate alındı-
ğında (1978 yılından bu yana) Gayri Safi Milli 
Hasıla (GSMH) sabit fiyatlarla 3,19 kat artar-
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ken, asgari ücretin neredeyse yerinde say-
dığı görülmektedir. 12 Eylül Askeri Cuntası 
ile büyük bir darbe alan asgari ücret, geçen 
30 yıllık süreç zarfında 32 yıl öncesindeki 
seviyelerini ciddi bir biçimde aşma şansını 
bulamamıştır.  

1999 yılına kadar 1978 yılındaki ekonomik 
gücüne ulaşmayan asgari ücret, bu yılda 
ulaştığı düzeyi, hiperenflasyon ortamında 
yaşanan iki krizle ciddi bir biçimde kaybet-
miş, 1978 ve 1999 seviyesine ancak 2004 yı-
lında yeniden ulaşabilmiştir. 2005 yılından 
bu yana ise asgari ücret yerinde saymaya 
devam etmektedir. 

Öğün başına sadece 2,3 TL gıda harcaması ya-
pılabilen asgari ücret Türkiye’nin bir ayıbıdır. 
Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında 
en uzun çalışma sürelerine ve en az ücretli 
izin hakkına sahip olan işçilerimize layık gö-
rünen bu ücretin yetersiz olduğu, yapılan bi-
limsel çalışmalarla da görülmektedir. 

Buna karşın ortalama asgari ücretin değeri, 
Torba Yasa’da yapılması düşünülen ve 16-18 
yaş arası gençlerin fiili olarak ücretlerinin dü-
şürülmesini amaçlayan düzenleme ile aşağı 
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çekilmek istenmektedir. Yine bölgesel asgari 
ücret uygulaması ile asgari ücretin az geliş-
miş bölgelerde düşürülmesi amaçlanmakta-
dır. Hâlbuki asgari ücret ekonomik büyüme 
oranında bir artış kaydetseydi bugün brüt 
2.324 TL olacaktı. Komşumuz Yunanistan’da 
asgari ücret 1.764 TL düzeyindedir.  

Açlık ve yoksulluk sınırının altında sefalet 
ücreti olarak belirlenen asgari ücret, insanca 
yaşanacak bir ücret düzeyine getirilmelidir. 

İnsani Bir Büyüme, Adil Bölüşüm

Ekonomik büyümenin, ekolojik dengeyi tah-
rip eden, toplumsal kaynakların yağmalan-
dığı, gelir dağılımının bozulduğu, işsizliğin 
arttığı bu biçimiyle sürdürülmeye çalışılma-
sı, insani ve sosyal gelişme açısından son 
derece tehlikelidir. Birleşmiş Milletler İnsa-
ni Gelişmişlik İndeksine göre Türkiye, insani 
gelişmişlik açısından 169 ülke içerisinde 83. 
sıradadır. Oysa dünyanın en büyük ekonomi-
sine sahip ilk 20 ülke arasında olmaktan gu-
rur duyulmaktadır. İran, Rusya, Sırbistan ve 
Suudi Arabistan’dan insani gelişmişlik anla-
mında geri olmamız bu tabloya karşın nasıl 
açıklanabilir?

Büyüme ve kalkınma, herkesin zenginleşti-
ği, kaynakların adilce bölüşüldüğü, çevreye 
dost, insana yakışır bir çalışma yaşamının 
hâkim olduğu bir büyüme olmalıdır; yoksa 
servetin birilerinin elinde hızla toplandığı, 
çalışma koşullarının ağırlaştığı, çevrenin 
tahrip edildiği, haksızlıklar üzerine yükse-
len bir büyüme değil.
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 Araştırmanın Yöntemi

Araştırmada büyüme oranları için TÜİK 2007 
yılı öncesi GSMH verileri ile GSYİH 2007 yılı 

Yıllar GSMH 
Endeksi 

Asgari 
Ücret 
Endeksi 

1978 100 100 

1979 101 91 

1980 98 48 

1981 103 56 

1982 106 52 

1983 111 64 

1984 119 60 

1985 124 53 

1986 132 56 

1987 145 57 

1988 147 56 

1989 150 58 

1990 164 65 

1991 164 75 

1992 175 82 

1993 189 87 

1994 177 68 

1995 192 64 

1996 205 77 

1997 222 85 

1998 231 77 

1999 217 97 

2000 231 83 

2001 209 72 

2002 225 77 

2003 239 79 

2004 262 102 

2005 282 104 

2006 296 102 

2007 310 102 

2008 313 100 

2009 298 103 

2010 319 104 

 

K
ay

na
k:

 T
Ü

İK
 v

e 
Ç

SG
B

 v
er

ile
ri

 ü
ze

ri
nd

en
 ta

ra
fım

ız
ca

 h
es

ap
la

nm
ış

tı
r.

 



12
sonrası verileri, asgari ücret için ÇSGB as-
gari ücret istatistikleri esas alınmıştır. Enf-
lasyon oranları için 1994 sonrası için 1994 
yılı endeksi esas alınmış, daha önceki yıllar 
için ilgili dönem serileri kullanılmıştır. Reel 
asgari ücret verileri, enflasyon serisi ile as-
gari ücret artış oranlarının endekslenmesi 
ile oluşturulmuştur. 2010 büyüme oranla-
rı için TCMB beklenti anketi uygun ortala-
ma verileri, 2010 Aralık ayı enflasyon oranı 
için ise son 5 yıllık kasım, aralık ayı değişim 
oranları dikkate alınarak hesapladığımız 
oran alınmıştır. 

 

SEFALET ZAMMI

Enstitümüzün, Ocak 2011 asgari ücret 
artışı sonrasında yaptığı hesaplamaya 

göre, günlük 85 kuruşa denk gelen ücret ar-
tışı ile 185 gram pirinç, 16 gram bebek ma-
ması, 406 gram ekmek, 442 gram makarna-
dan yalnızca biri alınabiliyor.

Asgari ücretli, aldığı zamla et almaya kal-
karsa, günlük 34 gram dana, 33 gram koyun 
eti, 162 gram tavuktan etinden birini seçmek 
durumunda. Eğer tercihini süt ve süt ürün-
lerinden yana kullanacaksa o zaman ya 0,43 
lt süt, ya 62 gram beyaz peynir alacak.

Yoksulun protein deposu kuru bakliyat açı-
sından da tablo pek parlak değil. 202 gram 
kuru fasülye ya da 222 gram nohut asgari 
ücret zammının günlük karşılığı ile alınabi-
lecek gıda ürünleri.

Asgari ücretli, yapılan zammı biriktirip “bari 
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1 aylık kiramı ödeyeyim” derse, yaklaşık 2 
yıl (571 gün) beklemek zorunda. Tabi kira 
fiyatının sabit kalması koşulu ile. Dışarıda 
bir tas çorba içmek içinse 3 günlük zammın 
karşılığını bir kenara koymalı.
 

Bir Çift Ayakkabı İçin 41 Saat

Araştırma kapsamında, asgari geçim indiri-
mi hariç Ocak zammı ile net 570 TL olacak 
olan asgari ücretle, TÜİK madde fiyatları 
üzerinden hangi mal için kaç saat çalışılması 
gerektiği de ortaya konuldu. Buna göre as-
gari ücretli, 487 TL’lik ortalama kira giderini 
karşılamak için 192 saat çalışmak zorunda. 
Bu toplam çalışma süresinin yüzde 85’ini 
oluşturuyor. Asgari ücretli 1 kilo pirinç için 2 
saat, bebek maması için 21 saat ter akıtmak 
durumunda. 1 kilo et için çalışılması gere-
ken süre ise 10 saat.

Çocuğu varsa 593 TL’lik kreş parasını 1 aylık 
çalışmasıyla bile karşılayamıyor. Bir buz-
dolabı için çalışılması gereken süre, başka 
harcama yapmaksızın 402 saate denk geli-
yor. Erkek ayakkabısı için 41, kadın ayak-
kabısı için 29, çocuk ayakkabısı için 17 saat 
çalışılması şart.

Asgari ücretli 1 kilo beyaz peynir için 5 saat, 
ayçiçek yağı için 2 saat çalışmak zorunda. 
Bununla birlikte 16 saatlik çalışma karşılı-
ğında 1 gömlek, 2 saatlik çalışma karşılığın-
da 1 çorap alabiliyor.

Ev eşyası almak için de yoğun bir çalışma 
gerekiyor. 1 masa 1 sandalye almak için as-
gari ücretlinin başka hiçbir şey almaksızın 
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27 saat, yaklaşık 3 gün çalışması gerekiyor. 
Bunun yanında, kanepe için 197 saat, yastık 
için 5 saat, yorgan için 28 saat çalışılmalı. Bu 
süre Çamaşır makinesi için 385 saat, ütü için 
41 saat, sinemaya gitmek için 4 saat.

Yeni Yılda Yine Sefalet, Öğün Başına Gıda 
Bütçesi 14 Kuruş Arttı...

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma 
günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin ailesi 
ile birlikte gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım 

  
TABLO 1     

Madde (Kg) 
TÜİK Kasım 
Ayı Fiyatları 

(TL) 

Zamla Günlük 
Kaç Gram 

Alınır? 
Pirinç 4,61 185 
Bebek Maması 
(Toz Karışım) 53,17 16 
Ekmek 2,1 406 
Makarna 1,93 442 
Dana Eti 25,3 34 
Koyun Eti 26,2 33 
Kümes Hayvanları 
Tavuk 5,25 162 
Süt 2 426 
Peynir Beyaz 
Peynir 13,7 62 
Kuru Fasulye 4,23 202 
Nohut 3,85 222 
Yumurta 0,22 4 
Bal 21,14 40 
Patates 1,15 742 

Zeytinyağ 4,25 201 

Ayçiçek yağı 4,78 178 

      
TABLO 2     

Madde Madde Fiyatı 
Kaç Günlük 

Zam 
Kira 487 571 
Belediye Otobüs 
Ücreti 

1,3 
2 

Vapur Ücreti Şehir 
Hatları 

3,8 
4 

Çorba 2,98 3 
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ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fi-
yatları üzerinden asgari düzeyde karşılama-
ya yetecek ücrettir. Ancak her yıl Asgari Üc-
ret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen 
asgari ücret, tek başına temel ihtiyaçların 
başında gelen gıda harcamalarını bile karşı-
lamaktan çok uzaktır.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren asgari ücret 
16 yaşından büyük bir işçi için yüzde 4,7`lİk 
zamla brüt 796,50, net asgari geçim indiri-
mi dahil 629,96 liraya yükselecektir. TÜİK 
2008 Hanehalkı Tüketim Harcamaları çalış-
masına göre, en yoksul yüzde 20’lik kesimin 
harcama kalıbı aşağıda çıkartılmıştır. Buna 
göre bir asgari ücretli yaşamını sürdüre-
bilmek için gelirinin sadece yüzde 33,7’sini 
gıda harcamalarına ayırabilmektedir.

1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan zamlı as-
gari ücret ile asgari ücretlinin gıda için ya-
pabileceği harcama günlük sadece 7,41 TL 
olarak görülmektedir. Eşi çalışmayan ve 2 
çocuklu bir asgari ücretli ise asgari geçim 
indirimli aylık 660 TL’lik gelirinden gıdaya 
ayırabildiği günlük 7,41 TL’lik geliri ile hem 
eşinin hem kendinin hem de çocuklarının 
karnını doyurmak zorundadır. Enstitümüz 
tarafından, “Türkiye’ye Özgü Beslenme Ka-
lıbı” ve TÜİK madde fiyatları dikkate alına-
rak yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir 
ailenin günlük sağlıklı beslenebilmesi için 
kişi başına ortalama 7,78 TL gıda harcama 
yapması gerekmektedir. Buna göre asgari 
ücretli, bir kişinin sağlıklı beslenmesi için 
gerekli olan gıda harcaması ile 4 kişiyi do-
yurmaya çalışmaktadır.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2008 yılı is-
tatistik yıllığına göre, Aralık 2008 itibari ile 
8 milyon 800 bin sigortalı ücretlinin yüzde 
41,1’i asgari ücret düzeyinde gelire sahiptir. 
Asgari ücretin sadece yüzde 4 üzerinde bir 
gelire sahip olanlarla bu oran yüzde 54’e, 
sayı ise 4 milyon 783 bine ulaşmaktadır. As-
gari ücret zammı aileleri ile birlikte 20 mil-
yon kişiyi doğrudan etkilemektedir.

Oysa yoksullukla mücadele söylemi adı al-
tında, uygulanan ekonomi politikaların so-
nucunda muhtaç duruma düşürülmüş geniş 
halk yığınlarına, çeşitli yardımların gün-
deme getirildiği günümüzde, yoksulluğu 
yenmenin en önemli aracı olarak görülen 
asgari ücretin tespiti ülke şartları, enflas-
yonla mücadele gibi öznel olmayan değer-
lendirmelerle baskı altına alınmaktadır. Bu 
da yoksulluğun ve sefaletin sürdürülmesi 
anlamına gelmektedir.
 

Sağlıksız Koşullarda Barınma

TÜİK Madde Fiyatları İstatistikleri’ne göre 
Kasım 2010 tarihi itibari ile ortalama kira 
bedeli 487 tl’yi bulurken, asgari ücretlinin 
kira ve diğer konut harcamaları için ayıra-
bildiği tutar sadece 203 TL. Buna göre asgari 
ücretli en sağlıksız çevrede, kentsel donatı 
hizmetlerinin en az olduğu, deprem riski al-
tındaki konutlarda yaşamak zorunda bırakı-
lıyor. Sefalet sadece sofrada değil, sağlıksız 
konutlarda da asgari ücretliyi buluyor.

Asgari ücretlinin, çalıştığı işyerinin servis 
imkânı yoksa işyerine ulaşımı bile büyük 
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bir sorun. Belediye otobüs biletinin Türki-
ye ortalamasında 1,3 TL olduğu koşullarda, 
asgari ücretlinin ulaşım için ayırabildiği pay 
sadece 1,59 TL, bu gelirle bulunduğu yerden 
hareket etmesi bile imkansız. Kültür ve eğ-
lence için ayırabildiği pay toplamda aylık 8 
TL’yi bulurken, bu miktar ile ne sinema, ne 
tiyatro ne de maça gidebilmek mümkün. Si-
nema bileti ortalama 9,9 TL. Isınma, bakım, 
onarım, temizlik ve hatta kadro eksikliği ne-
deni ile öğretmen ihtiyacı, kaynak yokluğu 
bahanesi ile velilerin ödediği katkı paylarına 
teslim edilen eğitim koşularında, asgari üc-
retli çocuğuna defter kalem bile alamayacak 
durumda. Okul tercihleri büyük oranda, yok-
sul ve kaynak yokluğundan eğitim veremez 
durumdaki okullar. Yani asgari ücretlinin 
çocuğunun okuması aylık 5 TL’lik ayrılan pay 
ile yokluktan dolayı neredeyse mucize.

Asgari ücretlinin ortalama fiyatlı bir buzdo-
labını alması için, ev eşyasına ayırabildiği 34 
TL ile 30 ay çalışması gerekiyor.

Bugün asgari ücretin bu düzeyde belirlen-
mesi, sefalette ısrar anlamına gelmektedir. 
Devletin Resmi İstatistik Kurumu TÜİK’in tek 
kişi için belirlediği 899 TL’lik geçim haddinin 
dikkate alınmaması, hükümetin, işverenle-
rin beklentilerini karşılamak adına milyon-
ları sefalete sürüklediğinin açık belgesidir. 
Zam oranları bir kez daha işveren ve hükü-
met yetkililerinin ortak kararı ile alınmıştır. 
Dolayısı ile zaten anti demokratik bir yapıya 
sahip olan kurul ve alınan kararlar bütünüyle 
gayri meşrudur. Ülke insanının gerçeklerini 
göz ardı etmektedir. Yapılan zam oranı, kriz 
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döneminde servetlerini katlayan ve karına 
kar katanların, krizde sorumluluğu olmayan 
ama bedelini en ağır biçimde ödemek zorun-
da bırakanların üzerine basmaya devamı an-
lamına gelmektedir. Hükümet, İşsizlik Fonu 
üzerinden işveren kesimine istihdam deste-
ği altında, asgari ücret sigorta işveren payını 
destekleyerek 148 TL’ye varan teşvikler ver-
mektedir. Halbuki, desteğe ihtiyacı olan iş-
çilerdir. Buna karşın asgari ücret üzerinden 
gelir vergisi alınmakta, 106 TL’ye varan si-
gorta işçi payı konusunda işçilere bir destek 
yapılması söz konusu bile edilmemektedir. 
Bu AKP hükümetinin somut tercihidir. 

İşçilerin talebi asgari ücretin, bir işçinin ai-
lesi ile birlikte asgari olarak temel ihtiyaç-
larını karşılayacak, işçiyi kimseye muhtaç 
etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve se-
faletin son bulmasıdır. 

Bunun için; 

1. Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm 
zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, 
insan onuruna yakışan bir düzeyde tespit 
edilmelidir.

2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçilerin 
ağırlığı artırılarak demokratikleştirilmeli, 
emek örgütlerinin katılımı konusundaki sı-
nırlandırılmalar kaldırılmalıdır.

3. Görüşmeler kamuoyuna açık hale getiril-
meli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üre-
timden gelen güçlerini kullanabilecekleri 
yasal zeminler oluşturulmalıdır.

4. Asgari ücret net olarak belirlenmeli. Asgari 
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ücret üzerinden alınan vergiler kaldırılmalıdır.

5. Asgari ücretin herkese bölge, yaş, işkolu 
vb. ayrımı yapılmaksızın aynı oranda belir-
lenmesi esas alınmalı, bölgesel asgari ücret 
uygulanması yolundaki girişimlerden uzak 
durulmalıdır.

6. Asgari ücret gelir dağılımını düzenleyici 
yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden 
pay almalıdır.

7. Evlerde yapılan işler için de asgari ücret 
uygulamasına gidilmelidir.

19

ASGARİ ÜCRETLİ NEYE  
NE KADAR AYIRABİLECEK? 

Harcama 
Grubu 

Harcama 
Kalıbı 

Harcama 
miktarı 

(TL) 

Günlük 
harcama 

(TL) 
Gıda ve alkolsüz 
içecekler 33,7 222 7,41 

Alkollü içecek, 
sigara ve tütün 5,2 34 1,14 
Giyim ve 
ayakkabı 4,5 30 0,99 

Konut ve kira 30,7 203 6,75 

Ev eşyası 5,2 34 1,14 

Sağlık 1,8 12 0,40 

Ulaştırma 7,6 50 1,68 

Haberleşme 3,7 24 0,80 

Kültür, eğlence 1,2 8 0,27 

Eğitim 
hizmetleri 0,7 5 0,15 
Otel, lokanta, 
pastane 2,7 18 0,60 

Çeşitli mal ve 
hizmetler 2,9 19 0,65 

Toplam 100 660   

 
Not: Hesaplamada 4 kişilik bir aile üzerinden yapıldığı 
için, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir asgari ücretlinin, 
asgari geçim indiriminden kaynaklı 30 tl’lik fark dikka-
te alınmıştır. Buna göre söz konusu koşulara sahip bir 
asgari ücretlinin eline asgari geçim indirimi ile 630 TL 
yerine 660 TL geçecektir. 

Kaynak: TÜİK 2008 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması 
Araştırması, Çalışma Bakanlığı İstatistikleri



2) AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI 

AÇLIK SINIRI 913, 
YOKSULLUK SINIRI 2.886 TL

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu (DİSK) Araştırma Enstitüsü 

(DİSK-AR) Aralık ayı için açlık ve yoksulluk 
sınırın (yeni seri) verilerini açıkladı. TÜİK 
Hanehalkı Harcama Kalıbı, TÜİK madde fiyat 
ortalamaları ve 4 kişilik bir ailenin sağlıklı 
bir biçimde alması gereken kalori miktarı 
üzerinden hesaplanan beslenme kalıbı dik-
kate alınarak hazırlanan araştırmanın so-
nuçlarına göre, 4 kişilik bir aile için açlık 
sınırı 913, yoksulluk sınırı ise 2 bin 886 TL 
olarak gerçekleşti. 

Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı bes-
lenmek için yetişkin bir kadının yapması ge-
reken günlük harcama tutarı 7,89 TL olur-
ken, bu rakam yetişkin bir erkek için 8,09 TL, 
15-19 Yaş erkek çocuk için 8,58 TL, 4-6 yaş 
bir kız çocuğu için 5,92 TL oldu. Buna göre 
4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için 
yapması gereken günlük gıda harcaması 
30,43 TL. 

Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağ-
lıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için 
yapması gereken asgari harcama tutarı ise 
aylık 2.886 TL’dir. Söz konusu ailenin ge-
reksinimlerini karşılamasında “gıda, içecek 
vb.” için ayırması gereken tutar 913, giyim 
ve ayakkabı için ayırması gereken tutar 180 
TL’dir. Diğer harcama kalemleri ve ayrılması 
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gereken tutarlar ise şöyledir: kira, su, elekt-
rik vb. için 816, mobilya, ev bakımı vb. için 
165, sağlık için 64, ulaştırma için 282, haber-
leşme için 124, eğlence ve kültür hizmetleri 
için 63, eğitim için 56, lokanta, yemek, otel vb. 
için 120, çeşitli mal ve hizmetler için 102 TL.

21
Zorunlu Gıda Harcamaları 

Yetişkin Kadın 7,84 

Yetişkin Erkek 8,09 

15-19 Yaş Erkek Çocuk 8,58 

4-6 Yaş Kız Çocuğu 5,92 

Toplam 30,43 

AÇLIK SINIRI 913 

 
Harcama 

Kalemleri 

Harcama 

Tutarı 

Harcama 
Yüzdesi 

(%) 

1. Gıda ve içecekler 913 31,63 

2. Giyim ve 

ayakkabı 180 6,25 

2. Konut, su, 

elektrik, gaz ve 
diğer yakıtlar 816 28,29 

3. Mobilya, ev 

aletleri ve ev bakım 
hizmetleri 165 5,73 

4. Sağlık 64 2,23 

5. Ulaştırma 282 9,76 

6. Haberleşme 124 4,30 

7. Eğlence ve kültür 63 2,20 

8.Eğitim hizmetleri 56 1,96 

9.Lokanta, yemek 
hizmetleri ve oteller 120 4,14 

10.Çeşitli mal ve 

hizmetler 102 3,53 

YOKSULLUK 

SINIRI 2886   

 



Yoksulluk Sınırında Artış 220 Tl 

Yoksulluk sınırı, geçtiğimiz yılın aynı ayına 
göre 363 TL artış ile 2666 TL’den 2886 TL’ye 
yükseldi. Asgari ücrette artış ise geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre sadece 48 TL oldu. 
Açlık sınırı ise 70 TL’lik yıllık artış ile asgari 
ücretteki artışın yüzde 45 üzerinde gerçek-
leşti. Açlık ve yoksulluk sınırı bir önceki aya 
göre ise, gıda fiyatlarında resmi rakamlara 
bağlı düşüş neden ile geriledi. 

Enflasyon Sepeti Müdahaleye Açık

Ücret artış hesaplamalarında, TÜİK tarafın-
dan açıklanan genel TÜFE temel veri olarak 
kullanılmaktadır. Buna karşın gıda fiyatla-
rında yaşanan fahiş artışlar emekçinin beli-
ni bükmeye devam etmektedir. Genel TÜFE 
rakamları ile gıda enflasyonu arasındaki 
fark, enflasyon oranında yapılan ücret ar-
tışlarının mutfak harcamalarındaki artışları 
karşılayamamasına ve gıda yoksulluğunun 
artmasına neden olmaktadır. Ücret artış-
ların genel enflasyon rakamları değil, gıda 
enflasyon rakamları esas alınarak yapılması 
bu nedenle daha doğrudur. Genel enflasyon, 
ancak gıda enflasyonu genel enflasyonun 
altında kaldığı koşullarda dikkate alınmalı-
dır. Yine üretilen katma değerdeki artış ile 
ekonomik büyüme oranları ücret artışlarının 
belirlenmesinde yok sayılmamalıdır. Bunun 
yanında yeterli örnekleme dayanmayan kimi 
hesaplamalarla enflasyon sepetinde yer 
alan maddelere ve ağırlıklarına müdahale-
ye olanak tanınması, verilerin güvenilirliğini 
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zedelemektedir. Kurumun emek örgütleri-
nin denetimine açık olmaması da bu konu-
daki kaygılarımızı artırmaktadır. 

Hesaplama Yönteminde Değişiklik

Kasım 2010 öncesindeki hesaplamalarda, 
Avrupa Birliği için aktif bir kişinin günlük 
olarak temin etmesi gereken kalori miktar-
ları dikkate alınırken, bundan sonraki yapı-
lacak olan açıklamalarda Türkiye’ye özgü 
beslenme kalıbı üzerinden belirlenen kalori 
miktarları esas alınacaktır. Bunun nedeni 
Türkiye’de çalışma koşullarının Avrupa ile 
karşılaştırıldığında çok daha zor olmasıdır. 
Türkiye’de yıllık fiili çalışma süresi 2152 sa-
atken, Avrupa’da ki 27 ülke ortalaması için 
bu rakam 1742 saattir. Daha önceki hesap-
lamalarımızın devamı olan hesaplamalar 
ayrıca veritabanımızda tutulacaktır. Ayrıca 
kullanılan harcama kalıbında gıda ve içe-
ceklerin kapsamı genişletilmiştir. 

Araştırmanın Yöntemi

Açlık ve yoksulluk sınırı DİSK Araştırma 
Enstitüsü tarafından her ayın ilk haftasında, 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat 
Endeksini açıklanmasını takiben kamuoyu 
ile paylaşılmaktadır. 

Araştırmada, DİSK-AR tarafından Sağlık 
Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Bes-
lenme ve Diyabetik Bölümü’nün hazırladığı 
“Türkiye’ye özgü beslenme kalıbı”nın, farklı 
kaynaklardan elde edilen verilerle değerlen-
dirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen 
DİSK-AR beslenme kalıbı dikkate alınmıştır. 
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Elde edilen beslenme kalıbı her ay açıklanan 
TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek, 
kişinin ihtiyacına göre yapması gereken gıda 
harcamasının tutarı tespit edilmektedir. 
Hesaplamada esas alınan kalori miktarları 
şunlardır:

4-6 yaşındaki bir kız çocuğu için 1963 kalori
15-18 yaş arası bir erkek çocuk 3244 kalori
Yetişkin bir erkek 2953 kalori
Yetişkin bir kadın 2658 kalori  

4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yap-
ması gereken minimum aylık gıda harca-
ması AÇLIK SINIRI olarak belirlenmektedir. 
Bu verinin Hanehalkı tüketim harcaması-
na dağıtılması ile elde edilen veri ise bize 
YOKSULLUK SINIRI’nı vermektedir. Tüke-
tim Harcama Kalıbı dikkate alınırken, tüm 
içecekler, tütün ve gıda harcamaları bir ka-
lem olarak belirlenmiştir. Bu verilerin artış 
oranların gıda grubu fiyat artışları dikkate 
alınmaktadır.

Araştırmada 2003 yılı Hanehalkı Tüketim 
Araştırması sonuçları ile oluşturulan harca-
ma kalıbı esas alınmaktadır. Bunun nedeni 
2003 yılında gerçekleştirilen Hanehalkı Tü-
ketim Harcaması araştırmasının en kapsam-
lı örnekleme dayanan çalışma olmasıdır. 
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25
3) İSTİHDAM RAPORU

GEÇİCİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR İÇİN İŞSİZLİK 
ORANI YÜZDE 31

AKP hükümeti, gizli bir gündeme sahip 
olan ve kamuoyundan sır gibi saklanan 

istihdam strateji belgesinde ifadesini bulan 
ve sadece başlıklarından haberdar olduğu-
muz tüm düzenlemeleri parça parça günde-
me taşıyor. İstihdamla mücadele adına gün-
deme getirilen düzenlemeler, emekçilerin 
kazanılmış haklarının budanmasını, sermaye 
kesimlerine daha fazla kaynak aktarılmasını 
ve işsizlik fonunun bu amaç doğrultusunda 
yağmalanmasını amaçlıyor.

Bu doğrultuda 29 Kasım 2010 tarihinde 
TBMM’ye sunulan ve kısa bir süre sonra 
Genel Kurul’a gelecek olan Torba Yasa, bir 
yandan kamu prim alacaklarının yapılandı-
rılmasını, öğrenci affını gündeme taşırken, 
diğer yandan istihdam strateji belgesindeki 
kimi hak gasplarını topluma dayatıyor. 

Torba Yasa ile yapılan düzenlemelerle, eksik 
ve yetersiz istihdam edilenlerin (gizli işsiz-
lerin) sayısı artacak, kriz koşulları bölgesel 
ve sektörel olarak keyfi kılınarak, işçilerin iş 
güvencesi sınırlandırılacak, engellilerin ka-
muda istihdam hakkı daraltılacak, esneklik 
ve kısmi süreli çalışma yaygınlaşacak, bele-
diye işçisi ve kamu emekçilerine sürgün yolu 
gözükecek, İşsizlik Sigortası Fonu’nun prim 
gelirlerinin yarısı yandaşlar için kaynak ha-
line getirilecektir. 



Bütün bu düzenlemeler, daha kuralsız bir 
çalışma yaşamını gündeme getirirken, işsiz-
likle mücadelenin, emeğin haklarının gaspı 
üzerine kurulmaya çalışıldığı, bunun ise is-
tihdam yaratmaktan çok sömürüyü artırma-
yı amaçladığı görülüyor. 

Oysa işsizlik olgusuna, giderek artan oran-
da güvencesizlik, eksik ve yetersiz istihdam, 
işgücüne katılım oranlarının düşüklüğü 
eşlik ediyor. Bu anlamda Ekim 2010 döne-
mi verileri, krizin yıkıcı etkisinin emekçiler 
açısından devam ettiğini, eksik ve yetersiz 
istihdamın artığını, tarımsal istihdamdaki 
artışın, krizin yıkıcı etkisini gizlediğini ortaya 
koyuyor. 

Yetersiz İstihdam Arttı

Resmi işsiz sayısı Ekim 2010 için Ekim 2007 
döneminin 536 bin üzerindedir. Ancak umu-
du kesik olduğu için ya da diğer nedenlerle, 
iş aramayanlarla birlikte işsiz sayısındaki 
artış 3 yılda 850 bini bulmuş durumdadır. 

Buna göre krizin etkilerinin hissedilmeye 
başlandığı Ekim 2007 döneminden bu yana 
yaratılan 2 milyon 110 bin kişilik istihdamın, 
yüzde 23,8’i yani 503 bin kişi kayıtdışı olarak 
çalışma yaşamına dâhil olmuştur. Böyle-
likle kayıtdışı çalışanların sayısı Ekim 2010 
dönemi için 10 milyon olarak gerçekleşmiş 
ve ilgili dönem için son 5 yılın rekorunu kır-
mıştır. 

Aynı dönemde geçici bir işte çalışanların sa-
yısı 17 bin, eksik ve yetersiz istihdam edilen 
gizli işsizlerin sayısı 501 bin, iş aramayıp, 
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çalışmaya başlamaya hazır olduğu için işsiz 
sayılmayanların sayısı 314 bin kişi artmıştır. 
Krizin etkisi ile başlayan kırsala dönüş ise, 
tarımsal istihdamda, 1 milyon 97 bin kişilik 
artışa neden olmuştur. Böylelikle tarımda 
çalışanların sayısı 5 milyon 905 bin kişiyi 
bulmuştur. 

Ekim 2010 dönemi için İşe başlamaya hazır 
olup iş aramayanların dâhil edildiği geniş 
tanımlı işsizlik rakamı yüzde 17,3 olurken, 
eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle birlik-
te bu oran yüzde 21,3’e ulaşmış durumdadır. 
İşsiz sayısı ise umutsuzlarla 4 milyon 803 
bin, eksik ve yetersiz istihdam edilenleri ila-
ve ettiğimizde 5 milyon 931 bindir. 

İşsizlik rakamları içerisinde geçici bir işte 
çalıştığı için işsiz kalanlar yüzde 26,5’lik oran 
ve 769 bin kişi ile işsizlikten en çok etkilenen 
kesimi oluşturmaya devam etmektedir. 

Buna göre geçici işlerde çalışanlar için iş-
sizlik oranı ise yüzde 31 düzeyindedir. Bu 
dönemdeki işsizlerin 641 binini ise işten çı-
kartılanlar oluşturuyor. 

Sonuç olarak son 3 yılda çalışma yaşamına 
katılanların yüzde 22’si kayıtdışı olarak, yüz-
de 24’ü eksik ve yetersiz olarak, yüzde 52’si 
tarım kesiminde istihdam edilmiştir.

Bu verilere rağmen işsizlikle mücadele açı-
sından ortaya konulan tek önerme, yoğun 
sömürü koşullarını ve gizli işsizliği artıracak 
olan esneklik biçimlerinin dayatılmasıdır. 

Ekim 2010 dönemi için istihdamda yaşanan 
gelişmelere ilişkin başlıklar şunlardır:
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İşsiz Sayısı 850 Bin Kişi Arttı

Eylül, Ekim ve Kasım dönemini (Ekim dönemi) 
kapsayan TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) 
sonuçlarına göre işsizlik oranı geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre 1,8 puanlık düşüşle yüz-
de 11,2 oldu. İşsiz sayısı ise 398 bin kişi azal-
dı. Buna karşın İşsiz sayısı kriz öncesi, Ekim 
2007 döneminin 536 bin üzerindedir. Umudu 
kesik olduğu için ya da diğer nedenlere son 3 
aydır iş aramayan ancak işe başlamaya hazır 
olanlarla birlikte işsiz sayısındaki artış 3 yılda 
850 bini bulmuş durumdadır. 
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Kayıtdışı İle Mücadelede Yeni Dönem

Kayıtdışı ekonomi Türkiye’nin en can yakıcı 
sorunlarından biri durumundadır. Ekonomi-
sinin yaklaşık yarısının kayıtdışında olduğu 
Türkiye, bu dolayımla sosyal güvenlikten, 
gelirler politikasına kadar ciddi bir kriz ya-
şamakta, bu krizin faturası ise topluma ke-
silmektedir. Buna karşın kayıtdışı ile müca-
delenin aracı olarak denetim yerine, teşvik 
mekanizmaları gündeme getirilmekte, ser-
mayedarların, sosyal güvenlikten, vergi po-
litikasına kadar ekonomik sorumlulukları 
kamunun üzerine yıkılmakta, böylelikle 
finansmanının önemli bir kısmı dar gelirli-
lerin ve emekçilerin üzerine yıkılan bir ge-
lirler politikası ile emekçiler mağdur edil-
mektedir. Türkiye vergi adaletsizliğinden, 
sosyal güvenlik sistemindeki reformlarla 
emekçilerin kazanımlarının gasp edilmesine 
kadar bir dizi alanda yaptığı uygulamalar bu 
pratiğin ürünüdür.

Denetim kapasitesinin ve cezai yaptırımların 
etkinliğinin artırılması konularında hala ye-
tersiz kalındığı ortadadır. Sendikal örgütlü-
lüğün, yasal düzenlemelerle neredeyse yok 
edilme noktasına getirildiği bir süreçte, ka-
yıtdışı ile mücadelede önemli mesafeler kat 
etmek son derece zordur. 

Kayıtdışı ile mücadelede etkin bir araç ola-
rak kullanılmaya çalışılan ve kayıtdışının 
maliyetini, işverenlerden alarak, işçinin 
kendi üzerine yıkmayı amaçlayan düzenle-
meler ise yoksulluğu derinleştirecek tehli-
keli bir oyundur.
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2010 Ekim dönemi için açıklanan istihdam 
verilerine göre, kayıtdışı istihdam edilenle-
rin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 
188 bin kişi, 2007 Ekim döneminden bu yana 
ise 503 bin kişi artarak, 9 milyon 996 bine 
ulaşmıştır. 3 yıllık süreçte kayıtdışı istihdam 
ise oransal olarak sadece 2 puanlık bir dü-
şüşle yüzde 43,5 olmuştur. 

Sonuç olarak, kayıtdışı ile mücadele emeğin 
haklarının gaspı üzerine inşa edilmek isten-
mektedir. 

Eğitimli Kadına İstihdam Ayıbı Sürüyor

Kadınların iş gücüne katılım oranları eğitim 
düzeyi ile yükselirken, kadınlara yönelik ay-
rımcılık da bütün çıplaklığı ile açığa çıkmak-
tadır. Lise ve üzeri eğitime sahip kadınlarda 
işsizlik oranı erkeklerin yaklaşık iki katın-
dan fazladır. Lise mezunu kadınlarda işsizlik 
oranı yüzde 23,4 iken, bu oran erkeklerde 
yüzde 11,2’dir. Aynı oran yüksek öğretim 
mezunu kadınlarda yüzde 17,7, erkeklerde 
yüzde 8,4, teknik ve meslek lisesi mezunu 
kadınlarda yüzde 21,4, erkeklerde yüzde 
11,2’dir. Bu durum Türkiye’de kadınların iş-
gücüne katılımda yaşadığı sorunların ne ka-
dar ağır olduğunu göstermektedir. 

Güvencesiz Çalışma Yaygınlaşıyor

“İşçinin iş ilişkisine süreklilik sağlanarak 
geleceğine güven duyması, işini kaybetme, 
dolayısıyla kendisinin ve ailesinin geçim 
kaynağını oluşturan gelirinden yoksun kal-
ma endişesinin dışında tutulması temel bir 
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haktır.” Bu çerçevede geçici iş ilişkisi, işçi-
nin geleceği olan inancını zedeleyen, yeni bir 
iş bulamama korkusunu tetikleyen, işçinin 
temel haklarından birinin ihlali anlamını ta-
şımaktadır. Taşeronlaşma olgusu yine geçici 
iş ilişkisinin bir biçimi olarak yürümektedir. 
İşsizlik rakamlarındaki düşüşe güvencesiz 
çalışanların ve eksik istihdam edilenlerin 
sayısındaki artış eşlik etmektedir. Yani istih-
damdaki artış işin nitelik ve süre açısından 
yetersizliğine işaret etmektedir.

Herkese insan onuruna yaraşır bir iş talebi 
dikkate alındığında, krizden güvencesiz ve 
geçici işlerle çıkmanın çözüm olmadığı gö-
rülecektir. 

Geçici bir işte çalışanların sayısı, 2010 yı-
lında 1 milyon 702 bin düzeyine ulaşmıştır. 
Güvencesiz ve geleceğinden endişeli olan bu 
kesimin sayısındaki artış 17 bindir. Geçtiği-
miz yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda 
ise artış miktarı 104 bini bulmaktadır. 

Geçici İşçilerde İşsizlik Kalıcılaşıyor

Resmi rakamlara göre işsiz kalanların, iş-
siz kalma nedenlerine göre en ön sırasında 
yine güvencesiz çalışan, geçici işçiler bulun-
maktadır. Geçici bir işte çalışan yaklaşık her 
iki işçiye karşın, geçici bir işte çalıştığı ve iş 
sona erdiği için işsiz kalan bir işçinin olma-
sı, güvencesizliğin işsizliğe nasıl bir boyut 
kattığının somut bir ifadesidir. Bu dönem-
de ücretlilerin yüzde 12,1’ini geçici bir işte 
çalıştığı halde, işsizlerin yüzde 26,5’ini ge-
çici işlerde çalıştığı için işsiz kalanlar oluş-
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turmaktadır. Bu halde olanların sayısı 769 
bindir. 1 milyon 702 bin geçici işçinin halen 
istihdam da olduğu düşünüldüğünde, geçici 
işlerde çalışanların işsizlik oranı yüzde 31’e 
ulaşmaktadır. 

Kaynak: TÜİK HHİ Anketi sonuçları

Çalışıyormuş Gibi Görünenlerin Sayısı 
1 Milyon 154 Bin

TÜİK HİA Ekim dönemi verilerine göre eksik 
istihdam rakamlarında da artış görünmek-
tedir. Buna göre esas işinde ve diğer işinde/
işlerinde toplam olarak 40 saatten daha az 
süre çalışmış olan ve 1 saat çalışmış olsa 
bile istihdam da sayılanlarla, aynı nedenler-
le istihdamda görünen ancak iş bakanların 
yani gizli işsizlerin sayısındaki artış, kriz ön-
cesi Ekim 2007 dönemine göre 501 bindir. 
Bugün 1 milyon 154 bin kişi yetersiz ya da 
zamana bağlı eksik istihdam edilmektedir. 
Dolayısıyla istihdamdaki artış nitelikli ve in-
san onuruna yaraşır bir çalışma yaşamına 
işaret etmemektedir. 

EKİM 2010 DÖNEMİ 
Durumlarına göre işsizler Kişi sayısı 

(bin) 
Oran 

(Yüzde) 
Çalıştığı iş geçici olup işi 
sona erenler 769 26,5 
İşten çıkarılanlar 641 22,1 
Kendi isteğiyle işten 
ayrılanlar 470 16,2 
İşyerini kapatan/iflas 
edenler, 235 8,1 
Ev işleriyle meşgul olanlar 203 7 
Öğrenimine devam eden 
veya yeni mezun olanlar 308 10,6 
Diğer nedenler 276 9,5 
 2901 100 
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Tarımsal İstihdam Felaketi Örttü

İşsizlik verilerinin düşük görünmesinin ne-
denlerinden biri de, çaresizlik nedeniyle 
kentten kırsal alana işgücündeki kaymadır. 
Ekim 2010 döneminde de bu durum kendini 
göstermektedir. Bu dönem için tarımdaki is-
tihdam kriz öncesi Ekim 2007 dönemine göre 
1 milyon 97 bin kişi artış göstererek 5 milyon 
905 bine ulaşmıştır. Kırsal kesimde gelir kay-
bı yaşadığı için kentlere yönelen yüz binlerce 
emekçi, işsizlik girdabından kaçarak, yine ça-
resizliklerine yani tarıma dönüş, kırsal kesi-
me dönüş yapmıştır. 3 yılda istihdamın yüzde 
52’sini tarım kesimi yaratmıştır. Tarım kesi-
minde istihdam 3 yıldır değişmeseydi resmi 
işsizlik oranı 7 puan fazlayla yüzde 18’i, işsiz 
sayısı ise 4 milyonu bulacaktı.
 

Geniş Tanımlı İşsizlik Yüzde 17,3

Türkiye açısından işsizlik verileri ile ilgili ola-
rak giderek önemini artıran diğer bir kesim, 
işe başlamaya hazır olup, iş aramayan ve bu 
nedenle işsiz sayılmayanlardır. Bu durumda 
olan kişi sayısı, 10 yıl önce son derece az-
ken, bugün neredeyse toplam işsiz sayısına 
yakın bir düzeye ulaşmıştı. 2004 yılında sayı-
sı 1 milyon 100 bin olan işe başlamaya hazır 
olup son 3 aydır, başta umutsuzluk olmak 
üzere, çeşitli nedenlerle iş arama kanalla-
rından birini kullanmayan ve bu nedenle iş-
siz sayılmayanların sayısı, 2010 yılının Ekim 
dönemi için 1 milyon 902 bin düzeyindedir. 
2007 yılının aynı dönemine göre bu sayı 314 
bin kişi artmıştır. 
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Tanımlama nedeniyle işsiz sayılmayan, söz 
konusu 1 milyon 902 bin işsizi dahil ettiği-
mizde, daha gerçekçi bir rakama işaret eden 
geniş tanımlı (GT) işsizlik oranlarına ulaşıyo-
ruz. Bu hesaplamaya göre işsiz sayısı 4 mil-
yon 803 bine yükselmekte, işsizlik oranı ise 
yüzde 11,2’den yüzde 17,3’e çıkmaktadır. 

GT işsizlik verilerine çeşitli nedenlerle tam 
zamanlı çalışamayanlardan oluşan, eksik 
istihdam sayılarını ilave ettiğimizde, işsiz 
ve yetersiz istihdam edilenlerin, toplam is-
tihdama oranı yüzde 21,35’e, sayısı 5 milyon 
930 bini bulmaktadır. 

İşsizlik Sigortası Fonu Primleri 
Yağmaya Açılıyor

Bilindiği gibi, 2008 yılında istihdam maliyet-
lerini düşürmek üzere, işverenlerin sosyal 
güvenlik prim katkılarının 5 puanlık kısmı-
nı devlet üstlendi. Bu uygulama ile Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na kayıtlı 9 milyon işçinin 
her ay yaklaşık 50 TL’lik işveren primini hü-
kümet hazineden ödemektedir. Toplamda 
yapılan ödeme aylık 450 milyon TL’dir. Bu, 
hükümetin böyle büyük bir kaynağı işveren-
ler gündeme geldiğinde nasıl gözden çıka-
rabildiğini ortaya koymaktadır. 

Ayrıca 2008 ve 2009 yıllarında İşsizlik Sigor-
tası Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile 
nema gelirlerinin bütçeye gelir olarak kay-
dedilmesi olanaklı hale getirilmiştir. 2008 
yılında 18 yaşından büyük ve 29 yaşından 
küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın18 
yaşından büyük kadınlardan yeni işe alınan-
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ların işveren primlerinin, ilk yıl tümü diğer 
yıllar kademeli olarak azaltılacak şekilde 5 
yıl boyunca işsizlik fonundan karşılanması 
uygulamaya girmiştir. Buna karşın Aralık 
ayında işsizlik ödeneğinden 170 bin kişiye 
sadece 63 milyon TL ödeme yapılmıştır. Ara-
lık ayında ödenen prim 334 milyon TL’dir. 
Yani prim gelirleri amacı doğrultusunda 
kullanılsa gelen prim ile aylık 850 bin kişi-
ye, birikmiş kaynağa dokunmaksızın ödeme 
yapılabilir. 

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan harca-
maların 14 milyarının sadece 4 milyarı iş-
sizlik ödemeleri için kullanılırken 9 milyarı 
hükümetin kasasına aktarılmıştır. 

Buna karşın ödeme şartlarının kolaylaştı-
rılması gündeme getirilmezken, Torba Yasa 
ile prim gelirlerinin yarısının ilgili maddeye 
“işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetle-
ri temin etmek” ibaresi eklenerek, taşeron 
firmalara aktarılması sağlanmaktadır. Yine 
Torba Yasa’da yapılan düzenleme ile ilk işe 
girişlerde işveren primlerinin daha uzun 
süreler işsizlik sigortası fonundan karşılan-
masının yolu açılmaktadır.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun sermaye için 
seferber edilmesi, gençlerin daha fazla sö-
mürülmesi, esneklik, taşeronlaşma, Torba 
Yasa’da yer alan bu hükümler ile artacaktır. 
Emekçilerin sorunları daha da ağırlaşacak-
tır. İşsizliğin çözümü sömürüyü artırmak 
değil, emekçilerin sorunlarına sahip çık-
maktan geçmektedir.

Bu veriler ışığında işsizlikle mücadele için 
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atılacak pek çok adım, yapılacak pek çok 
düzenleme bulunmaktadır. İşsizlikle mü-
cadele için acil alınması gereken tedbirler 
şunlardır: 

1. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşan-
maksızın 40 saate, fazla mesailer için uygu-
lanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürül-
melidir.

2. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı ta-
nınmalıdır.

3. Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir bi-
çimde uygulanmalıdır

4. İşsizlik Sigortası Fonu amacı doğrultu-
sunda kullanılarak, yararlanma şartları ha-
fifletilmelidir.

5. Sendikal hak ve özgürlükler güvence al-
tına alınmalı, sendikal barajlar, noter şartı 
kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını öz-
gürce kullanabilmesi için gerekli yasal dü-
zenlemeler yapılmalıdır

6. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam 
yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.

7. Kamuda personel açığı derhal kapatılma-
lıdır.

8. Taşeronlaşma ve kayıtdışı istihdam en-
gellenmelidir.
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4) SANAYİ’DE İSTİHDAM VE 
REEL ÜCRETLER RAPORU 

BİRİM REEL ÜCRETLER KRİZ ÖNCESİNİN 
GERİSİNDE

Krizi ağır hasarlar alarak yaşayan Tür-
kiye ekonomisi krizden çıkış sinyalleri 

verirken, yaşanan tahribatın boyutları or-
tada durmaktadır. 2009 yılında resmi yok-
sul sayısında, işsiz sayısında kriz öncesine 
göre yaşanan devasa artış bu gerçeği somut 
zeminde ortaya koymaktadır. Buna karşın, 
şirketlerin büyümeye devam ettiği, ciddi kar 
artışlarına ulaştığı, dolar milyarderlerinin 
hem sayısının hem de toplam servetlerinin 
büyüdüğü kamuoyuna yansımaktadır. 

Ekonomide yaşanan toparlanma, halka yansı-
mamakta, kriz döneminde özellikle sanayi ke-
siminde yaşanan fiili gelir kayıplarının (işten 
atılmalar, ücretsiz izinler vb.) yarattığı borç 
yükünün etkisinin devam ettiği tahmin edile-
bilir. Ancak verilerin bize gösterdiği gerçek-
ler çok daha kapsamlıdır. Hükümet krizin dip 
yaptığı 2009 yılını baz alarak, her türlü veriyi 
kamuoyuna bir başarı olarak sunmaya çalış-
maktadır. Özellikle işsizlik ve büyüme oranları 
konusunda ortaya konulan tablo budur. 

Kurumumuz, hazırladığı raporlarla krizin 
emekçilere yansıyan boyutunu ve yarattığı et-
kiyi, bütün gerçekliği ile kamuoyunun günde-
mine taşımaya ve Türkiye’nin sermaye birikim 
sürecinin ne kadar acımasız bir biçimde sür-
dürüldüğünü ve hükümetin burada oynadığı 
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rolü ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu rapor 
böyle bir çabanın ürünü olduğu kadar, bilim 
insanlarına ve konuya ilgi duyan araştırmacı-
lara da katkı verme amacını taşımaktadır. 

Reel Ücretlerde Kayıp Telafi Edilemedi

Kurumumuzun TÜİK Sanayi Üretim Endeksi, 
TÜİK Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri ve TÜİK 
Tüketici Fiyat Endeksi üzerinde yaptığı hesap-
lamalara göre sanayide brüt reel birim ücretler 
kriz öncesine göre yüzde 5.38 oranında düştü.  

2008 yılının 3. çeyreği (Temmuz, Ağustos, Eylül) 
ile 2010 yılının 3. çeyreği (Temmuz, Ağustos, 
Eylül) verileri karşılaştırılarak yapılan hesap-
lamaya göre, sanayi istihdamında yaşanan yüz-
de 4.37, brüt reel ücretlerdeki 0.33 oranındaki 
daralmaya karşın, üretim yüzde 0.73, işçilerin 
verimliliği 5.34 oranında arttı. Buna göre kriz 
döneminden bu yana daha az kişi ile daha çok 
iş yapmak zorunda bırakılan işçilerin ürettikleri 
değer başına reel ücretlerinde gerileme yüzde 
5.38 olarak gerçekleşti. Reel birim ücretler, il-
gili dönem için, aramalı imalatında yüzde 3.73, 
Dayanıklı tüketim malları imalatında yüzde 
12.65, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 
0.41, enerji sektöründe yüzde 15.24, sermaye 
malı imalatında yüzde 7,34 oranında geriledi. 

İstihdam Kriz Öncesinin Yüzde 4 Altında

Sanayi istihdamında da kriz öncesi rakamlara 
ulaşılamadı. Üretim, verimlilik ve istihdam ra-
kamlarını karşılaştırıldığında, sanayi istihda-
mında kriz öncesi rakamlara ulaşılamamasının 
en önemli nedenlerden birini işten çıkartılan 
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işçilerin geri alınmaması ve işverenlerin aynı işi 
mevcut kadrosu üzerinden daha yoğun çalışma 
ile gerçekleştirmeyi tercih etmesi oluşturdu. 
Kriz öncesi (2008 III. Dönem) çalışan her 100 
kişiye karşın bugün sanayi sektöründe(2010 III. 
dönem) 96 kişi bulunmakta. Bu rakam makine 
ve ekipmanların kurulumu ve onarımı sektörün-
de her yüz kişiye 73 kişi olarak görülmektedir. 
Krizin etkisini en çok hissedildiği bu sektörde 
her 10 çalışandan en az 3’ü artık ya işsiz ya da 
sektör dışıdır. Yine otomotiv sektöründe istih-
dam kaybı yüzde 14’ü bulmaktadır (2009 yılının 
ilk döneminde bu oran yüzde 23’e ulaşmıştır). 
Giyim eşyaları imalatı sektöründe çalışan işçile-
rin yüzde 11’i krizi işsizlik girdabının içine çekile-
rek yaşadı. Krizi en derinden yaşayan Ana Metal 
sanayi işçisi açısından da kriz işçi için ücret kaybı 
olduğu gibi yaklaşık olarak her 100 arkadaşın-
dan beşini kaybetmek anlamına geldi.

Toplam sanayide istihdamda yaşanan daralma 
yüzde 4.37 iken, bu oran aramalı imalatında 
yüzde 1.91, dayanıklı tüketim malları imalatında 
yüzde 2.54, dayanıksız tüketim malları imalatın-
da yüzde 3.84, enerji sektöründe yüzde 6.64, ser-
maye malı imalatında yüzde 11.38 oldu. 

Birim Ücretler Otomotivde Yüzde 14 Azaldı

Sanayide reel birim ücretlerin en fazla gerile-
diği sektörlerin başında yüzde 23 ile bilgisayar, 
elektronik ve optik ürünlerin imalatı, yüzde 27 ile 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı, makine ve ekipmanlarının kurulumu ve 
tamiri gelmektedir. Türkiye’nin parlayan sektö-
rü otomotiv sektöründe ise reel birim ücretlerde 
erime yüzde 14’ü bulmaktadır. Giyim eşyaları 
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imalatı yüzde 13 ile otomotivi takip etmektedir. 
Enerji sektöründe ise reel birim ücretlerde ya-
şanan gerileme yüzde 15’i bulmuştur. Sonuç 
olarak, sanayi işçisi üzerinde krizin olumsuz 
etkisi devam etmektedir. Esnek çalışma bi-
çimleri ile yapılan iş yoğunlaşmakta ve bu du-
rum istihdamı daraltmaktadır. Raporumuzun 
gösterdiği en somut veri daha az kişi ile daha 
çok üretim yapılması gerçeğidir. 

Bugün için kriz öncesine göre sanayide çalışan 
her 100 işçiden 4’ünün istihdam dışına düştü-
ğü buna karşın, kalanların daha fazla çalıştı-
rılarak üretim artışının sağlandığı bu verilere 
dayanılarak söylenebilir (Bu dönem için tekno-
loji bir atılım da söz konusu değildir). Esneklik 
uygulamalarının istihdamı artıracağına yöne-
lik kamuoyunda yaratılmaya çalışılan yanılsa-
manın gerçeği temsil etmediği bu verilerle de 
somut olarak görülmektedir. İşin yoğunlaştı-
rılmasını ve daha az işçi ile daha çok üretim 
yapmayı hedefleyen esneklik uygulamaları, 
tersine işsizliği artıran bir etmendir. TBMM’de 
görüşmeleri süren Torba Yasa’da yer alan es-
neklikle ilgili hükümler de, istihdam yaratma-
yı değil, sermaye kesimlerinin üzerindeki ma-
liyetlerinin azaltılması anlamına gelmektedir. 

Kriz, sanayi işçisinin daha yoğun uzun ve yo-
ğun çalışmasına, evine giren ekmeğin küçül-
mesine neden olmuştur. Krizin olumsuz etki-
si, raporumuzdaki verilerin gösterdiği gibi ağır 
bir biçimde hissedilmeye devam edilmektedir. 
Krizin faturası sanayi işçisinin üzerine yıkıldı-
ğı gibi, bu süreç hükümet ve sermaye işbirliği 
ile büyük işletmeler ve dolar milyarderleri için 
fırsat haline dönüştürülmüştür. 
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SANAYİDE REEL BİRİM ÜCRETLERLE İLGİLİ DEĞİŞİM 
 (2008 III. DÖNEM-2010 III. DÖNEM) 

SEKTÖRLER DEĞİŞİM 

Toplam sanayi -5,38% 

ARM- Aramalı imalatı -3,73% 

DLT- Dayanıklı tüketim malı imalatı -12,65% 

DZT- Dayanaksız tüketim malı imalatı -0,41% 

E- Enerji -15,24% 

SEM- Sermaye malı imalatı -7,34% 

Madencilik ve taşocakçılığı -5,84% 

Kömür ve linyit çıkartılması -9,01% 

Hampetrol ve doğalgaz çıkarımı -5,57% 

Metal cevheri madenciliği 21,85% 

Diğer madencilik ve taşocakçılığı -8,45% 

İmalat sanayi -3,69% 

Gıda ürünlerinin imalatı 15,67% 

İçeceklerin imalatı 65,30% 

Tütün ürünleri imalatı 33,84% 

Tekstil ürünlerinin imalatı -6,05% 

Giyim eşyalarının imalatı -13,45% 

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı -6,74% 

Ağaç , ağaç ve mantarı ürünleri iml. (mob. 

hariç) -6,86% 

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı -8,70% 

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması -1,74% 

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri 
imalatı 10,05% 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı -4,49% 

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa 

ilişkin  -1,59% 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 1,64% 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 
imalatı -7,94% 

Ana metal sanayii -8,55% 

Fabrikasyon metal ürünleri imlalatı (makine 

ve teçhizat hariç) 5,80% 

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin 

imalatı -23,37% 

Elektrikli teçhizat imalatı -8,90% 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve 
ekipman imalatı -11,82% 

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı 
treyler (yarı römork) imalatı -13,97% 

Diğer ulaşım araçlarının imalatı 67,88% 

Mobilya imalatı 2,77% 

Diğer imalatlar -27,85% 

Makine ve ekipmanların kurulumu ve 
onarımı -26,81% 

Elektrik, gaz,buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı -26,68% 

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak 
hesaplanmıştır   

 
Veriler istihdam, üretim, brüt ücret-maaş, TÜFE verile-
ri kullanılarak hesaplanmıştır.
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5) TAŞERON İSTİHDAM RAPORU

TAŞERONLUK YAYGINLAŞIYOR

AKP hükümeti döneminde, gerek özel sek-
törde gerekse kurallı çalışmanın kalesi 

sayılan kamuda taşeronluk ve atipik istih-
dam biçimleri hızla yaygınlaştı. Başta eğitim 
ve sağlık sektörü olmak üzere, belediyeler-
den KİT’lere kadar pek çok alanda emekçi-
ler en ağır şartlarda ve güvencesiz çalışma 
yaşamına dahil oldular. Çoğu üniversite me-
zunu yüzbinlerce kişi kamu personeli sınav-
larında kadrolu bir iş için çaba sarfederken, 
kamuda istihdamın önemli bir kısmı, güven-
cesiz, kuralsız çalışma biçimleri ve hizmet 
alımı yani taşeron yolu ile sağlandı.

Nitelikli bir eğitim için, süreklilik arz etmesi 
gereken eğitim sisteminde, öğretmenlerin 
istihdama dahil oluş biçimlerinin güvencesiz 
ve kuralsız olması, eğitimcilerin, gelecekle-
rinden güvensiz bir biçimde dahil olmaları 
büyük bir sıkıntı olarak açığa çıkıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bütçe Raporu’na 
göre, bakanlık bünyesinde 2003 yılından 20 
Kasım 2009 tarihine kadar 478 bin kişi istih-
dam edilirken, bunların yalnızca yüzde 31 
(148 bin kişi) kadrolu olarak istihdam edil-
di. Sözleşmeli olarak istihdam edilenler ise 
yüzde 15 (70 bin kişi) oldu. Buna karşın kısmi 
zamanlı geçici öğretici, ücretli usta öğretici 
olarak en kötü koşullarda, ders saati üzerin-
den sözleşmeli olarak, ayda en fazla 16-17 
gün sigortalı olabilen, normal öğretmene 
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göre çok daha az ücret alan öğretmenlerin 
sayısı bu dönem içerisinde MEB bünyesine 
istihdam edilenlerin yarısını (240 bin kişi) 
oluşturdu. Yani öğretmen alımlarında gü-
vencesizlik ve kuralsızlık bir istisna değil 
kural haline geldi. Yine 4C statüsünde 20 bin 
personel bu dönemde MEB bünyesine dahil 
oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde temizlik 
hizmetleri de, taşeronlaştırıldı. MEB İDBB 
2009 Yılı Faaliyet Raporu’na göre eğitim ve 
öğretimle ilgili toplam 43.973 kurum bu-
lunmaktadır. Buna karşın hizmetli sayısı, 
kadrolu 30.066, 4/C kapsamında geçici işçi 
5.280 olmak üzere toplam 35.346 adettir. 
26.415 kurumda hiç kadrolu hizmetli bulun-
mamaktadır. Rapora göre “okulların temiz-
lik gibi en temel problemlerinin çözümüne 
yönelik hiçbir düzenleme yapılmamış olma-
sı, özellikle okul yöneticileri ile velileri karşı 
karşıya getirmekte, okul idarelerini veliden 
sürekli para isteyen bir mekanizma haline 
dönüştürmektedir.” Bu çok açık bir itiraftır. 
Ayrıca raporda okul aile birlikleri tarafından 
istihdam edilen hizmetli sayısı bilinmediği 
belirtilmektedir.
 

Sağlığımız Taşerona Emanet

T.C. Sağlık Bakanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesi 
TBMM Genel Kurul sunumunda, AKP hükü-
metlerinin 2003’ten bu yana güttüğü sağlık-
ta dönüşüm programı çerçevesinde hizmet 
alımı ile temin edilen personel sayısının 11 
binden 116 bine çıktığından övünülerek bah-
sedilmektedir Bu sayı toplamda istihdam 
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edilenlerin yüzde 85’ini oluşturmaktadır. Bu 
durum sağlık sisteminde personel rejiminin 
önemli bir oranda taşeron sistemine dayan-
dırılmaya çalışıldığını göstermektedir.

Taşeronlaşmanın hızla yaygınlaştığı alanlar-
dan biri de belediyelerdir. DİSK’e bağlı Genel 
İş Sendikası’nın yaptığı bir araştırmaya göre 
belediye çalışanların yüzde 22’si taşeron fir-
malarda ağır koşullar altında çalışmaktadır. 
Maliye Bakanlığı kadro istatistiklerine göre 
belediyelerde, il özel idarelerinde ve Beledi-
ye İktisadi Teşekkülleri’nde 175 bin kadrolu 
işçi bulunmaktadır. Bu rakam esas alarak 
bir sayı tespit etmek istediğimizde yaklaşık 
50 bin kişiye ulaşılmaktadır.
 

Onbinlerce Belediye İşçisi 
Taşeronlaşmanın Tehdidi Altında

29 Kasım 2010 tarihinde TBMM’ye sunulan 
ve Torba Yasa olarak bilenen “Bazı Alacak-
ların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 
Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı” ile İl Özel İdareleri veya be-
lediyelerin (bağlı kuruluşları hariç) sürekli 
işçi kadrolarında çalışan “ihtiyaç fazlası” 
işçilerin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatındaki 
sürekli işçi kadrolarına atanması gündeme 
getirilmektedir. Bu düzenleme onbinlerce 
belediye işçisi açısından ciddi sorunlar ya-
ratacaktır. “İhtiyaç fazlası” tanımlamasının 
hangi kriterlere dayandırılacağının belirsiz 
olması, kişilerin rızası dışında bu düzenle-
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menin hayata geçirilmeye çalışılması, kişi 
hak ve özgürlüklerinin ihlali anlamına gel-
mektedir. Aynı zamanda ataması tekemmül 
ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca 
atama emirlerinin tebliğini izleyen günden 
itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine 
başlamak zorundadırlar. Bu süre içinde yeni 
kurumunda işe başlamayan işçilerin atama-
ları iptal edilmektedir. DİSK bu uygulamayı 
insanlık dışı bulmakta, işçileri yıldırmak ve 
istifaya zorlamak anlamına geldiğini vurgu-
lamaktadır. Bu kapsamda işçi nakleden ma-
halli idarelerin nakil sonrasında oluşan işçi 
sayısında beş yıl süreyle artış yapılamaması, 
buna karşı hizmet alımı yoluna gidebilmesi, 
taşeronlaşmanın yaygınlaştırılması amacı-
nı taşımaktadır. Kadrolu çalışanlar, sürgün 
edilecek, yerine taşeronlar sokulacaktır. 
 

Taşeronluk Çığ Gibi

Taşeronlaşma konusunda elimizde sağlıklı 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Konuya 
ilişkin Meclis’te milletvekilleri tarafından ve-
rilen 15 adet soru önergesinin daha özel ko-
nulara ilişkin 7 tanesi cevaplanmış, diğerleri 
ya süresi içinde cevaplanmamış ya da hâlâ iş-
lemde görünmektedir. Hükümet konuya iliş-
kin bir açıklama yapmaktan çekinmektedir. 
Halbuki, Sosyal Güvenlik Kurumu taşeronları 
belli bir kodla kayıtlarında tutmaktadır.

Taşeron sisteminin AKP hükümeti döne-
minde hızla yayıldığı gözlemlerle de kolayca 
anlaşılabilir. Ancak özellikle inşaat, maden, 
gemi inşa gibi sektörler, iş kazaları ve taşe-
ron uygulamaları ile gündeme gelmektedir.
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GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE TAŞERONLUK

Kaynak: Denizlik Müsteşarlığı

Örneğin gemi inşa sektöründe istihdam edilen 
toplam 35.042 kişinin 10.013’ü asıl işverenlerce 
kalan 25.029’u alt işverenlerce çalıştırılmak-
tadır. Bir diğer ifade ile sektörde çalışanların 
% 71.4’ünü alt işverenler istihdam etmektedir. 
Bu son derece korkutucu bir orandır.

İnşaat sektörü ise neredeyse bütünüyle ta-
şeron elinde yürütülmektedir. TÜİK Hane-
halkı İşgücü Anketi Eylül ayı verilerine göre 
1 milyon 520 bin kişi inşaat sektöründedir. 
SGK 2010 Ekim ayı istatistiklerine göre bu 
sektörde çalışan 1 milyon 100 bin kişi mev-
simlik işçi olarak görülmektedir.

Bunun haricinde sair iş ve hizmetler ile sos-
yal toplumsal ve kişisel hizmetler gibi teşe-
ron faaliyetlerin oluşturduğu sektörlerde 
hızlı bir gelişme yaşanmaktadır. Temizlik, 
yemek, güvenlik, ulaştırma, depolama ve 
haberleşme vb. hizmetler pek çok sektörde 
artık taşeronlaştırılmıştır.

İLİ TOPLAM DAİMİ TAŞERON 

İSTANBUL 19.672 5.385 14.287 

ZONGULDAK 5.327 1.352 3.975 

İZMİT 4.788 941 3.847 

ÇANAKKALE 1.950 990 960 

YALOVA 1.075 492 583 

SAKARYA 750 250 500 

TRABZON 480 173 307 

ORDU 350 170 180 

SAMSUN 250 150 100 

KASTAMONU 200 75 125 

HATAY 200 35 165 

TOPLAM 35.042 10.013 25.029 
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Bu tip taşeron sektörlerde çalışanların sa-
yısı da hızla artmaktadır. Güvenlik, bina ve 
çevre düzenleme, diğer hizmetle faaliyetleri 
gibi alanlarda kayıtlı çalışanların sayısı, yüz-
de 58’i mevsimlik olarak tanımlanmış top-
lam 634 bin kişidir.

TÜİK “Şirket, Kooperatif ve Ticaret Ünvanlı 
İşyeri” istatistiklerine göre 2002-2008 yılla-
rında ulaştırma, depolama ve haberleşme 
sektöründe kurulan şirket sayısı 5,26 kat, 
sosyal, toplumsal, kişisel hizmetler 4,86 kat 
artmıştır. Buna karşı toplamda açılan şir-
ketlerin sayısındaki artış 2 katı bile bulma-
maktadır. Sair hizmetlerde açılan şirketle-
rin sayısında ki artışta 2 katını bulmuştur. 

Bunun haricinde sanayi sektörlerinde bir 
fabrika içerisinde üretimin usulsüz olarak 
pek çok taşeron şirkete bölündüğü görül-
mektedir. 

Dolayısıyla Türkiye milyonlarca taşeron işçi-
sinin olduğu bir taşeron cumhuriyetine dön-
mektedir. Devlet memurları hariç kayıtlı iş 
gücünün en iyi ihtimalle yüzde 30’u, yani 3 
milyona yakın kişi bu taşeron şirketlerin gü-
vencesiz çalışanı durumundadır.
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İNSANCA YAŞANACAK BİR ÜCRET İÇİN:

n Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm zo-
runlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, insan 
onuruna yakışan bir düzeyde tespit edilmelidir.

n Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçilerin 
ağırlığı artırılarak demokratikleştirilmeli, 
emek örgütlerinin katılımı konusundaki sı-
nırlandırılmalar kaldırılmalıdır.

n Görüşmeler kamuoyuna açık hale getiril-
meli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üre-
timden gelen güçlerini kullanabilecekleri 
yasal zeminler oluşturulmalıdır.

n Asgari ücret net olarak belirlenmeli, asgari 
ücret üzerinden alınan vergiler kaldırılmalıdır.

n Asgari ücretin herkese bölge, yaş, işkolu 
vb. ayrımı yapılmaksızın aynı oranda belir-
lenmesi esas alınmalı, bölgesel asgari ücret 
uygulanması yolundaki girişimlerden uzak 
durulmalıdır.

n Asgari ücret gelir dağılımını düzenleyici 
yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden 
pay almalıdır.
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