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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL 
B İ L D İ R G E S İ N D E N - 1 0  A R A L I K  1 9 4 8  
"MADDE 18: HERKESİN, DÜŞÜNCE, VİCDAN VE 
DİN ÖZGÜRLÜĞÜNE HAKKI VARDIR. BU HAK, 
DİN VEYA İNANCI DEĞİŞTİRME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ, 
DİNİNİ VEYA İNANCINI TEK BAŞINA VEYA  
TOPLUCA, AÇIK OLARAK YA DA ÖZEL BİÇİMDE 
ÖĞRENİM, UYGULAMA, İBADET VE DİNSEL 
TÖRENLERLE AÇIĞA VURMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ 
İÇERİR. MADDE 1 9 : HERKESİN DÜŞÜNCE VE 
ANLATIM ÖZGÜRLÜĞÜNE HAKKI VARDIR. BU 
HAK, DÜŞÜNCELERİNDEN DOLAYI RAHATSIZ 
EDİLMEMEK, ÜLKE SINIRLARI SÖZ KONUSU 
OLMAKSIZIN, BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ HER  
YOLDAN ARAŞTIRMAK, ELDE ETMEK VE YAYMAK 
HAKKINI GEREKLİ KILAR." İNSAN HAKLARI 
EVRENSEL BİLDİRGESİ VE T.C. ANAYASASI NDA 
YER ALAN DÜŞÜNCE, AÇIKLAMA VE YAYMA  
ÖZGÜRLÜĞÜ, DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN 
TEMELİNİ OLUŞTURUR. DEM OKRATİK BİR  
ÜLKENİN HİÇBİR YERİNDE KISITLANAMAZ. BU 
ÖZGÜRLÜĞÜN KULLANIMI, ŞİDDETİN MAZERETİ 
OLAMAZ. BU HAKKIN ORTADAN KALDIRILMASI, 
DEMOKRA SİYİ DE ORTADAN K A L D IR IR .
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ölüme Terk Edilen Bir Hasta

Bay "Kine Söyleşi
D ünyayı kasıp kavuran özel

leştirme fırtınasının şiddeti 
son günlerde Türkiye'de de 

hızlandı. Gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde kamu girişimci
liğinin ortaya çıkışı farklı olduğu 
gibi, özelleştirme girişimleri de 
oldukça farklı ortamlarda gerçek
leştiriliyor. Bu farklılığın kaynağı 
herşeyden önce azgelişmiş ülke
lerde KIT'lerin henüz görevlerini 
tamamlamamış olmaları nedeniy
le, demokratik olmayan ortamlar
da, bilimselliği tartışılabilir yön
temlerle, oldu-bittiye getirircesine merkezi hükümet ka
rarlarının bir an önce yasallaştırılması ve uygulamaların 
başlatılmasında yatmaktadır. 1980'lerin ilk yarısında yasal 
çerçevesi çizilen "özelleştirme" olgusu, 1980'lerin ikinci 
yarısındaki uygulamalarla başlatıldı. Bu sürece sermaye 
çevreleri dışında, demokratik örgütlerin katılımları en
gellendi.

II. Koalisyon hükümetinin başbakanı Tansu Çiller, 
hükümet programında, özelleştirilecek kuruluşların kap
samını genişleterek, öncelikler arasında ilk sıraya koydu. 
Uluslararası bir şirketin hazırlamış olduğu raporun 
sonuçlarından yola çıkılarak geliştirilen, HASTALIKLI 
SEKTÖR ya da EKONOMİNİN KAMBURLARI olarak ka

muoyuna tanıtılan KIT'ler, gerçekten hasta oldukları için 
mi işlevlerini yerine getiremiyorlar?

Bu soruya yanıt ararken, hazırladığımız grafikleri oluşturan 
bazı nicel göstergeleri, Türkiye Ekonom ik ve Toplum sal 
Tarih Vakfı tarafından hazırlanan, ancak henüz 
yayınlanmamış, "Türkiye'de Sanayileşm enin Y en i Bo
yutları ve KÎT'ler" adlı kitapdan aldık. Editörlüğünü K or
kut B oratav ve Ergun Türkcan'ın yaptığı kitap bir çok 
bilim adamının ortak bir çalışması.

SORU 1; KIT'lerin Ekonom ideki Ö nem i Nedir?
1992 yılında yalnızca işletmeci KIT'lerde, 556 bin 469 kişi 
çalışıyor ve 37 trilyon 791 bin liralık üretimde bu
lunuyorlardı. Başka bir deyişle aynı yıl tüm ülkede 
yaratılan mal ve hizmetlerin sekizde birini KÎT'ler 
üretiyordu. Tüm kuruluşların yarattıkları gelir, ücret, maaş, 
faiz ve kar olarak ödenir. Dolayısı ile, kar, kuruluşların 
ekonomiye kazandırdıkları gelirin yalnızca bir bölümüdür. 
Tüm kuruluşların milli gelire katkıları olan katma değer 
açısından, yaratılan değerin ele alınması daha doğru 
olduğu düşüncesi ile KIT'lere baktığımızda ise; 1992'de 86 
kamu kuruluşu Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu

KIT'lerde Kârlar, Açıklar ve Katma Değerin Paylaşımı
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içinde yer alıyor ve 500 kuruluşun yarattığı net katma 
değerin yüzde 35.6'sını gerçekleştiriyorlardı.

SORU 2: 19 8 0 -1990 dönem inde KİT’lere yapılan
yatırım lar ne düzeydedir?
Bir ekonomik kuruluşun faaliyetlerini sürdürebilmesi için 
mutlaka yapılması gereken sabit sermaye yatırımları, KIT' 
lerin 1990' yılında 1980'e göre yüzde 46 gerilemişti. Eko
nomik faaliyetlerde bulunan bir kuruluş için, sermaye ih-

Reel Sabit Sermaye Yatırımları (1980 = 100)

tiyacının varlıklarını sürdürebilmek için en temel ge
reksinim olduğu hatırlanırsa, hastalığın başlangıcı teşhisini 
koyabiliriz; KİT' lere yatırım yapılmamıştır.

SORU 3: KIT'ler istihdam  fazlası nedeniyle m i zarar  
ediyorlar?
1980-1990 yılları arasında KIT'lerde yüksek istihdam artışı 
gerçekleşmemiştir. On yıllık sürede, ortalama yıllık istih
dam artışı yalnızca yüzde 0.8'dir. Birkaç KİT dışınada bu ar
tış üretim hacmindeki artışa veya yeni oluşturulan kuruluş
ların doğal büyüme sürecine bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

Emek Veriminin 
Ortalama Büyümesi

SORU 4: KİT zararları em ek  
verim indeki azalm adan m ı 
kaynaklanm aktadır?
1981-1991 arasında KIT'lerde 
emek verimi genel olarak 
düşmemiştir. Ancak ortalama 
büyüme oranı da yalnızca 
yüzde 0.8 olmuştur. Bu 
dönemde yüzde 50'ye yaklaşan 
reel yatırım gerilemelerine 
rağmen, emek verimi artışları
KİT sisteminin hastalıklı bulan görüşü doğrulamamaktadır.

Bununla birlikte emek veriminin sektörel dağılımına 
bakıldığında madencilik ve enerji sektöründe emek verimi 
gerilemiştir.
— Madencilik sektöründe faaliyetlerini sürdüren TTK, 
önemli bir verim ve etkinlik sorunu ile karşı karşıyadır. Bu 
kuruluşta yatırımlardaki daralmadan kaynaklanan ve
rimsizliğin ötesinde, yönetim sorunları verimsizliğe neden

olabilir. Sözkonu- 
su dönemde TTK' 
da emek verimi 
yüzde 2.1 oranın
da azalmıştır.
—Enerji sektörün
de de TEK'in e- 
mek verimi, 1981- 
1990 döneminde 
yüzde 7.3 oranın
da gerilemiştir. 
Ayrıca bu kuru
luşta yatırımlar



1987 yılının sonuna kadar devam etmiş, izleyen yıllarda da 
önemli oranda düşmemiştir. TEK'de aşırı istihdam söz ko
nusudur. Ancak bu durum TEK bünyesinin dışından kay
naklanmıştır. 1980'li yıllarda elektrik dağıtımı ilgili per
sonelle birlikte, belediyelerden TEK'e geçmiş ve dağıtım 
getirileri istihdamın çok altında kalmıştır.

SORU 5: KİT zararların ın  nedeni ü cretlerin  çok  
yüksek olm ası mı?
1982-1985 arasında KIT'lerde çalışanların reel ücretleri, 
yüzde 30 gerilemiş, 1988'de de henüz 1982 düzeyinin 
yüzde 80'ine bile ulaşamamıştı. Ancak 1989'da başlayan 
"bahar eylemleri" ile iki yıl içinde ücret düzeyi önemli 
ölçüde yükselmiştir.
Bütçelerini düşük ücrete ıso j  Ücretler
göre ayarlayan KIT'ler, bir "  
anda gündeme gelen ve 
önceden hesap edil
meyen ücret artışları ile 
10 yıllık baskı döneminin 
ağır bir faturasını 
ödediler.

SORU 6: Faiz ödem eleri ve kur farkı KIT'ler için  ne  
anlam a gelmektedir?
1980'de bazı KİT ürünlerini (elektrik, kömür, çimento, 
demir-çelik, sun'i gübre, kükürt, kağıt, et, şeker, süt) temel 
mal ve hizmetler olarak kabul eden ve bu nedenle bu mal
ların fiyatlarının Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit edi
leceğini, fiyatın maliyetin altında oluşması halinde de 
farkın bütçeden karşılanacağını belirten 440 sayılı kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece kuruluş amaçlarından 
uzaklaştırılan KIT'lerin bir bölümü ardarda zam yaparak.

44 İşletmeci KİT'e Ait Finansal Göstergeler (GSMH'yea Oranlar, %)
1984-1986 1987-1989 1990-1992

İşletme Kân 3,5 2,5 0,7
Faiz Ödemeleri 0,8 1,4 1,4
Dönem Kârı 3,1 1,1 -1,8
Bütçe Transferleri 0,6 0,7 1,1
Borçlanma Gereği 2,4 2,4 3,5

görece karlı kuruluşlar haline getirilmişlerdir. Ancak bir ta
raftan piyasa şirketi gibi çalışan bu kuruluşlar diğer ta
raftan amaçları doğrultusunda, hükümetlerin politik ter
cihlerinden ötürü fiyatlandırma özerkliğine tümüyle sahip 
olamamışlardır (özellikle seçim dönemlerinde).
Bu duruma bir de eskimiş teknolojileri, yapı-yönetim so
runları eklenince, birçok KİT zararlarını kapatabilmek için 
iç ve dış borçlanmaya gitmiştir.
İç borçlanmalar için ödenen 
faiz oranı 1980'de katma 
değerlerinin yüzde 19.9'una 
ulaşmıştır. Dış borçlanmalar ise 
faiz ödemesinin dışında bir de 
kur farkı sorununu gündeme 
getirmiştir. Örneğin, 1982'de 
dolar 188 lira iken alınan 10 bin 
dolarlık kredi karşılığında 1 
milyon 888 bin liralık bir nakit 
elde edilmiş, doların 1990'da 
yaklaşık 3 bin liraya çıkması 
nedeni ile ödenmesi gerek 
nakit miktarı 30 milyona yük
selmiştir. 1990'da kur farkından



doğan ödemeler KIT'lerin katma değerlerinin yüzde 
21. Tine ulaşmıştı.

SORU 7: 1990'dan son ra KIT'lerdeki yatırım  düzeyi, 
hükümet program larm da saptanan hedeflerine  
ulaşabilmiş midir?
Sabit sermaye yatırımları 1990'da (bir önceki yıla göre) 
yüzde 5,9, 1991'de ise yüzde 22,8 oranında gerilemiştir. 
1992 Hükümet Programı'nda bu olumsuz gidişe son ver
mek temel hedef olarak alınmışsa da, 1993 hükümet prog
ramına göre, 1992'de reel gerilemenin yüzde 7.7 olarak 
gerçekleştiği, 1993'de ise yüzde 25 olacağı tahmin edil
mektedir.

Yatırımlardaki bu düşüş, teknolojik gelişme bir yana 
bakım ve onarım için bile asgari yatırımların durması 
anlamına gelmektedir. Bu durumda KIT'lerin iç veya dış 
piyasalarda rekabetçi olma durumları tümüyle ellerinden 
alınmıştır.

SORU 8: Görev zararı ne dem ektir?
Kamu hizmeti veya tarımı destekleme görevi gibi sosyal 
fayda sağlayan kamu işletmeleri, piyasa fiyatları ile yapılan 
satışlarından sağlayamadıkları hizmet karşılıklarını, görev 
zararı adı altında hâzineden almaktadır. Başka bir deyişle 
devlet, tarımı ve sosyal amaçlı hizmetleri sübvanse et
mektedir. Ancak görev zararlarının tanımı ve kapsamı 
1984-1988 yılları arasında daraltılmış, bu alanda yapılan ta
hakkukların KİT satışları içindeki payı yüzde 5.4'den, 
yüzde 0.8'e kadar inmiştir. Ancak bu oran izleyen yıllarda 
yeniden yükseltilerek, 1992'de yüzde lO'a çıkmıştır. Buna 
karşılık, görev zararlarına ilişkin ödemeler zamanında 
yapılmamış, gecikmelerde enflasyonu telafi edecek faiz

farkları verilmemiştir. Uygulamadaki bu aksaklıklar da 
KIT'lerin mali dengelerini bozan önemli etkenler 
arasındadır. (1991 ve 1992 yıllarında görev zararı ta
hakkukları 5.7 ve 14.4 trilyon olduğu halde, fiili ödemeler 
yalnızca 1.9 ve 0.5 trilyon olarak gerçekleşmiştir.)

SORU 9: KİT'lerin b o rç  yapıları nasıldır?

1991 ile 1992 Temmuz arasında KIT'lerin iç borçlarının 
yüzde 80'ini vergi+SSK+resmi daireler+KİT'ler+kamu ban
kaları oluşturuyordu.

Ancak ticari bankalar+dış borçlar, başka bir deyişle yüksek 
ticari faizle alınan krediler ve yurt dışından sağlanan kre
diler (dolayısıyla kur farklarından oluşan yük) toplam borç 
yükünün üçte ikisine yaklaşıyordu.



SORU 10: KIT'lerin borçlan m a gereği ne düzeydedir?

DPT rakamlarına göre 1992'de, bütçe transferleri 
düşüldükten sonra KIT'lerin borçlanma gereği, GSMH'nın 
yüzde 4.7'sini oluşturmaktadır. Ancak DİE'nin yeni milli 
gelir seyri serileri ile bu oran hesaplandığında, ortaya 
çıkan oran yüzde 3.7'dir. Görüldüğü gibi KIT'lerin 
başarısızlıkları, yalnızca resmi rakamlar kullanılarak bile 
değişik biçimde yorumlanabilir. Bu nedenle sektöre HAS
TALIKLI teşhisini koyanların, hastayı ölüme terketmeden 
önce teşhisi yaparken kullandıkları araştırma yöntemlerini 
değiştirilmeleri gerekir.

Ayrıca KIT'lerin zararları ve ekonomiye yüklerini abartarak 
anlatanlar, ekonomik faaliyette bulunan her kuruluşun fi
nansman ihtiyacı olduğunu da nedense hep gözden 
kaçırıyorlar. Ekonomik işletmeler borçlanma gereği duy- 
masa, bankaların işlevi ne olacak, tasarruflar nasıl yatırıma 
dönüştürülecek?

D O S Y A

İşkolu
Barajları

İlli Güvenlik Konseyi tarafından 5 Mayıs 1983 ta
rihinde çıkartılan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 
2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Ka- 

nunu'nun anayasal hak ve özgürlükler başta olmak üzere 
ILO'nun getirdiği uluslararası çalışma standartlarına kadar 
örgütlenme ve çalışma haklarına ciddi aykırılıklar taşıdığı 
artık herkesçe malüm. Bu yasaya göre, sendikaların yüzde 10 
işkolu ve yarıdan bir fazla işletme yetkisi alması konusunda 
temel oluşturan Çalışma Bakanlığı istatistikleri de çalışma 
dünyası için artık bir numaralı kara mizah kaynağı haline 
gelmiştir. Yaklaşık 10 yıldır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- 
kanlığı'na bağlı Çalışma Genel Müdürlügü'nün sendikalar ve 
işyerlerinin bildirimiyle düzenlediği "yetki belirlenmesine" 
esas oluşturan istatistiklerde artık gerçekten çalışan işçilerin 
ve gerçekten faaliyette bulunan işyerlerinin neredeyse azınlık 
dummuna düştüğünü bakanlık dahil kimse inkâr ede
memektedir. Sigortalı işçi ve SSK yasasına tabi işyerlerinin zo- 
mnlu olarak bildirildiği SSK Genel Müdürlüğü kayıtlarıyla 
Çalışma bakanlığı kayıtları arasındaki fark, inanılması güç bo
yutlara ulaştığı gibi, zaman içinde sendikalı işçi sayısı önemli 
miktarda azalma göstermesine rağmen Bakanlık is-



tatistiklerinde sendikalaşma oranında "artış" görülmektedir.

İstatistiklerdeki Yanlışlığın Kaynakları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışma is
tatistiklerini başlangıçta var olan ve sonradan eklenerek 
gerçeklikten iyice kopartan temel unsurları şöyle sıralamak 
mümkündür:

- 2821 sayılı Sendikalar Yasası'nın geçici 2. maddesi ile
düzenlenen "Ek-6" uygulamasıyla 1983 yılında sendikalann 
"üye" olarak bildirdiği çok sayıda "naylon üye" (ölü, işten ay
rılmış, iş değiştirmiş, sendikasız kişiler) resmi kayıtlara geçe
rek istatistikleri daha baştangjj|j|  ̂ sakatlamış tır. Ek-6 ile bil
dirilen ve hala bakanlık istatistiklerinde yer alan
işçiler arasında çok sayıda 1900-1910 do
ğumlu kişiler bulunmaktadır.

- Başlangıçtaki bu 
da sendika üyesi

sakatlıktan sonra 
görünen işçilerin

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 
Adana Tekstil İşyerleri Ocak 1993 istatistik Sonuçlarının İş Mahkemesi'nce 

Yapılan Değerlendirmelerinden Örnekler (*)

Bakanlığa Göre Mahkemece
İşyeri
Milsan Mens. Ür. A.Ş.
Güney Sanayi Tic. A.Ş. 
Keçelelioğlu Koli. Şti. 
Okumuş Suni Elyaf San. 
Teksa Tekstil A.Ş.
Soylu Dış Tic. A.Ş.
M. Nida Garipoğlu İplik Ltd.

İşçi Sayısı

459 
3020 
113 
92 
1544 
47 
422

Tespit Edilen I.SA.

7
2072
kapalı
kapalı
1388
kapalı
2

C) Tablodaki rakamlar, DİSK/Tekstil Sendikası Ocak 1993 istatistiklerinde yer alan rakamlar ko
nusunda yaptığı araştırmalarda örnekleme yoluyla seçtiği 60 işyenndekı mahkeme tesbitlerınden 
alınmıştır İş mahkemesi, incelediği 60 işyerinden 30'unun kapalı olduğunu, bu işletmelerde çalışan 
sayısının da istatistiklerde yer alan rakamdan 4.308 kişi (%27) daha az olduğunu belirlemiştir.

Ölüm, işten ayrılma, emeklilik gibi durumları dikkate 
alınmamıştır. Varolan mevzuata göre Çalışma Bakanlığı is
tatistiklerinden bir işçinin silinmesinin tek yolu noter 
kanalıyla sendikasına istifa ettiğini bildirmesidir. Aş değiştiren, 
istifa ederek sendikasız bir işyerinde çalışan, aidat 
ödemeyen, emekli olan bir işçi eğer noter aracılığıyla üyesi 
olduğu sendikadan istifa etmezse -ki uygulamada çoğu kez 
böyle bir istifa olmamaktadır- Çalışma Bakanlığı'nın bu işçiyi 
kayıtlardan silmesi mümkün değildir. Zira sendikalar da istifa 
haricinde bir işçiyi üyelikten düşürememekte, 
düşürmemektedirler. Bu nedenle Bakanlık, ölen işçiler dahil 
-zaten onlar ellerinde olmayan nedenlerle istifa ede
memektedirler- hiç bir işçiyi kayıtlarından silmemekte, bu 
durum da sendikalı sayısının sürekli olarak şişmesine neden 
olmaktadır.

- Çalışma Bakanlığı istatistiklerine esas oluşturan en önemli 
kaynak da "Ek-1" ve "Ek-2" denilen formlar aracılığıyla 
işverenlerin yaptıkları beyanlardır. İşverenler bölge çalışma 
müdürlüklerine işyeri açtıklarını, kapattıklarını, kaç işçi 
çalıştırdıklarını gösterir formları yılda iki kez bildirmek zo
rundadırlar. Ancak bu "zorunluluğu" yerine getirmezlerse 
bunun karşılığında hiç bir yaptırım bulunmamaktadır. Uy
gulamada da çoğu kez açılan, kapanan, faaliyet alanını 
değiştiren, işçi alan ya da çıkartan işyerleri böyle bir bil
dirimde bulunmamakta, ancak bakanlık kayıtlarında aynen 
yer almaktadır. Böylece gerçekten var olan bir işyerini 
örgütleyen bir sendikanın eğer o işyeri bakanlığa bil
dirilmemişse sözleşme yapması ya da yetki alması mümkün 
olamamaktadır

- Bölge çalışma müdürlükleri tarafından Çalışma Genel 
Müdürlüğü'ne bildirilen ve işkolu yetkisi belirlenmesinde 
esas oluşturan istatistikleri yine aynı bakanlığa bağlı SSK is-



tatistikleri ile karşılaştırılmamaktadır. SSK kayıtlarında yer 
alan ve sigortalı işçi çalıştıran bir işyeri eğer Bölge Çalışma 
Müdürlüğü'ne bildirilmezse böyle bir işyeri yok sayılmakta, 
aynı şekilde sigortalı çalışmasına son vererek kapanan bir 
işyeri ise halen çalışıyor kabul edilmektedir.

Bazı DİSK üyesi sendikaların da faaliyet gösterdikleri 
işkollarında yaptıkları incelemeler, bakanlık istatistiklerindeki 
sapmaların, hiç bir matematiksel bahane ile açıklanamayacak 
boyutlara ulaştığını açıkça göstermektedir.

Sosyal-İş Sendikasının Tespitleri;
"Olmayan bir bakkalda çabşan 132 kişi..."

DİSK Üyesi Sosyal-îş Sendikası'mn faaliyet gösterdiği ve Ba
kanlık listesinde 17 no'lu işkolu olarak geçen "Ticaret, Büro, 
Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda. Temmuz 1992 is
tatistiklerine göre 345 bin sigortalı işçi ve 102 bin işyeri bu

lunmaktaydı. Sendika'nın resmi yazısı 
üzerine bu işkolundaki istatistikler

ise yetkililer yanıt verememektedirler.

- Banka, Sigorta, Liman, Karayolları, Otel gibi değişik 
işkollarına girmesi gereken işyerleri, 17 numaralı işkolunda 
adres olarak yer almaktadır.

- DİE'nin 1989 rakamlarına göre sayıları 30 bin kişiyi aşan 
özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenler de Bakanlık 
istatistiklerinde 17. işkolu listesine dahil edilmişlerdir. Oysa 
bu çalışanların sendikalara üye olmaları 2821 sayılı Sen
dikalar yasası ile yasaklanmış durumdadır.

- Yine Çalışma ve Sosyal 
tatistiklerinde pek çok  ̂ \
rakamlarla işçi çalıştıran 
halde işçi çalıştırıyor 
Sosyal-Iş'in belirlediği 
şunlardır:

Güvenlik Bakanlığı is- 
örneği görülen, abartılı 
ya da çoktan kapandığı 
görünen işyerlerinden, 

bazı çarpıcı örnekler

Bakanlık tarafından gönde
rilmiş ve yapılan ince- Bölge işyeri

işçi
Sayısı

lemelerde şu sonuçlar |
ortaya çıkmıştır: • Silifke (Taşucu) Balıkçılık Kooperatifi 104

1 Mersin Gümüşhaneliler Tanışma 140
- Bakanlık kayıtlarına göre 
17. işkolunda 150 bin İzmir (Eşrefpaşa)

Derneği 
Anadolu Kasabı 107

işçinin çalışıyor göründüğü Sandıklı Bakkal Dükkanı 108
İstanbul bölgesinde yalnızca Amasya (Taşova) Harita işleri 342
10 bin işçinin çalıştığı
işyerlerinin adresi bellidir. Ankara (Abidinpaşa) İsparta Hah Mağazası 248
Geri kalan 140 bin işçinin Zonguldak Kuku Bakkalı 132
bu işkolunda çalıştığının 
nasıl anlaşıldığı konusunda Muğla (Ula)

(böyle bir işyeri yok) 
Belde Eczanesi 214
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Gıda-lş Sendikası'mn Tespitleri:
"En az 75 bin hayali işçi..."

Gıda işkolunda Temmuz 92 istatistiklerinden Ocak 93 is
tatistiklerine kadar geçen 6 aylık süre içinde işçi sayısında 
Bakanlığın kaydettiği artış miktarı da aslında hiç bir 
araştırmaya gerek bırakmayacak boyutlardadır. Temmuz 1992 
istatistiklerine göre gıda işkolunda çalışan işçi sayısı 248 bin 
492 kişidir, yaklaşık 27 bin üye bildirgesi ile Bakanlığa 
başvuran DİSK/Gıda-Iş Sendikası'mn aslında yüzde 10 
barajını aşmaması için hiçbir neden bulunmamaktadır. Ama 
gelgelelim, Temmuz-Ocak arasında geçen 6 ay, ülkemizde 
gıda sanayiinde büyük bir "patlamaya" neden olmuş, bu ne
denle işkolu barajı da "aniden" yükselmiştir. Geçen bu süre 
içinde tüm işkollarında toplam işçi sayısındaki artış 87 bin 
kişi, (yüzde 2.4) düzeyindedir. Yine bakanlığa göre bu 87 
bin kişinin 30 bin 600 kişisi gıda işkolunda çalışmaya 
başlamış, işkolundaki çalışan sayısı altı ay içinde yüzde 
12.3'lük olağanüstü bir artış göstermiştir. Böylelikle, üye 
fişlerinin de bir kısmı kabul edilmeyen Gıda-Iş Sendikası 23 
bin 454 işçiyle işkolunun yüzde 8.4'üne ulaşarak Ocak 1993 
istatistiklerine göre yetki alamamıştır. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ise halen 6 ay içinde gıda işkolunda yeni 
çalışmaya başlayan 30 bin 600 kişinin nereden çıktığı, ne
relerde çalıştığı konularında açıklama yapamamakta, Gıda-îş 
Sendikası'mn konuyla ilgili olarak açtığı dava da halen 
devam etmektedir.

Yetki başvumsunun reddedilmesi üzerine Gıda-lş Sen
dikasının bölge çalışma müdürlükleri ve SSK bölge 
müdürlüklerinde yürüttüğü çalışma, 4 no'lu gıda işkolunda 
yer alan kimi işyerlerinin faaliyetlerine son verdiklerini, kimi 
işyerlerinde çalışan işçi sayısının istatistiklerde gösterilenden 
daha az olduğunu, kimi işyerlerinin de gıda işkolu ile hiç bir 
ilgisinin bulunmadığını ortaya koymuştur. Bu şekilde 4 nu

maralı işkolunda çalışan toplam işçi sayısının olduğundan en 
az 75 bin kişi daha fazla gösterildiği belirlenmiştir.

Bu veriler. Bakanlık istatistiklerine göre 279 bin kişinin 
çalışıyor göründüğü gıda işkolunda, çalışanların yaklaşık 
yüzde 27'sinin gerçekte var olmadığını göstermektedir.

Tekstil Sendikası'mn 
419 işyerinde 28 bin

DİSK üyesi sendikaların 
dan bir başkası da 
kasına ait. Geçtiğimiz

Tespitleri: 
işçi kayıp!

yaptığı araştırmalar- 
DÎSK/Tekstil sendi- 

günlerde ta-

İl işyeri Sayısı
Bakanlığa göre 
işçi sayısı

SSK'ya göre 
işçi sayısı Fark

İstanbul 59 18.189 12.552 5.637
Bursa 28 8.289 5.802 2.487
Antalya 16 2.538 2.129 409
Tekirdağ-

Kırklareli 21 7.537 5.545 1.992
Edirne 23 4.143 2.948 1.195
Kayseri 42 6.529 5.220 1.309
Gaziantep 44 7.762 4.113 3.649
Adana 51 21.571 18.445 3.126
Aydın 21 2.238 1.537 1.001
Denizli 37 3.538 2.577 961
İzmir 29 11.410 6.513 4.897
Manisa 32 2.893 2.275 618
Sümerbank 16 8.768 7.629 1.139
TOPLAM 419 105.705 77.285 28.420



marnlanan, 13 ayrı bölge ve Sümerbank işyerlerinde tesadüfi 
örnekler yoluyla belirlenen toplam 419 işletme üzerinde ger
çekleştirilen araştırmasının sonuçlarına göre Tekstil işkolu is- 
tatistiMerinde en az yüzde 27 oranında hayali işçi yer alıyor.

Bakanlık kayıtlarına göre Ocak'93 itibariyle toplam 351 bin 
228 işçinin çalıştığı tekstil işkolunda, Tekstil Sendikası'mn in
celediği 419 işyerinde toplam 105 bin 705 işçinin çalışması ge
rekiyor. Oysa aynı işyerlerinin, SSK kayıtlarında 77 bin 285 
kişinin istihdam edildiği anlaşılıyor. Bunun anlamı da, yalnızca 
419 işyerinde 28 bin 420 "naylon" işçinin çalışması. Buradan 
ortaya çıkan sonuca göre yüzde 27'lik hayali işçi oranını Ba

kanlık istatistiklerindeki toplam işçi sayısıyla 
karşılaştırdığımızda da işkolu toplamının 256 bin 

396 kişiye düştüğü, en az 94 bin 831 
kişinin de istatistiklerde fazladan 

yer aldığı ortaya çıkmaktadır.

DİSK/Tekstil Sen- 
dikası'nm belirle
meleri dışında, yal
nızca Adana'da ör
nekleme yoluyla be
lirlenen 15.977 işçi
yi kapsayan 60 işye
ri için tş Mahkeme
si'nin aldığı kararlar 
bu işyerlerinin yan
sının kapalı oldu
ğunu ve işçi sayısı
nın bakanlık kayıt- 
lanndan yüzde 27 
daha az olduğunu 
kanıtlamaktadır.

Çal. Bak. Görünen Gerçekten var olabilecek
İşçi sayısı İşçi sayısı

3.683.426 2.570.000

Hayali
işçiler Oran

1.113.426 % 30

Y ü z d e  2 0 'l e r e  Y ü k s e le n  B a r a j la r
DİSK üyesi Sosyal-tş, Gıda-îş ve Tekstil sendikalarının 
örnekleme yoluyla yaptığı tespitler Bakanlık istatistiklerinde 
Ticaret, Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar işkolunda yaklaşık 
yüzde 50, Gıda iş kolunda yüzde 27 ve Tekstil işkolunda da 
yüzde 27 oranında "hayali işçi" yer aldığını göstermektedir. 
Toplam 874 bin 291 işçiyi barındıran ve 28 işkolunun 
yaklaşık yüzde 24'üne ulaşan bu üç işkolunda gerçek
leştirilen saha çalışmalarının sonuçları baz alındığında, 
tüm işkolları genelinde ortalama olarak en az yüzde 30 
oranında hayali işçinin mevcut olduğunu söylemek hiç de 
abartılı olmayacaktır.

Ocak 1993 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı is
tatistiklerine göre Türkiye genelinde tüm işkollarında toplam 
işçi sayısı 3.683.426 kişidir. Belirlediğimiz yüzde 30 oranı 
üzerinden hesaplama yaptığımızda ise Bakanlık is
tatistiklerinde belirli bir işyerinde çalışan "gerçek" işçi 
sayısının en fazla 2.570.000 kişi olabileceği ortaya 
çıkmaktadır. Bu rakama göre bakanlık istatistiklerinde 
görünen en az 1.113.426 işçi tamamen "hayali"dir. Yani or
tada böyle bir işçi kitlesi bulunmamaktadır.

Şimdi de bu rakamlardan hareketle gerçekte var olabilecek 
işçi sayısıyla kayıtlarda görünen işçi sayısını karşılaştırarak 
uygulamadaki işkolu barajına ulaşmaya çalışalım. Be
lirlemelere göre Bakanlık kayıtlarında yer alan her 100 
işçiden en az 30 tanesi aslında bulunmamakta, dolayısıyla hiç



bir sendika tarafından örgütlenememektedir. Örgütlenmesi 
mümkün olan 70 kişi için işkolu barajı 7 kişi olmalıdır. Ancak 
bakanlık istatistiklerinde görünen 100 kişi için uygulanan 
baraj 10 kişidir. Yani bir sendika gerçekte var olan 70 işçiden 
en az 10 tanesini üye yapmalıdır ki, o işkolunda sözleşme ya
pabilsin. Bu şartlar altında örgütlenmesi zorunlu 10 kişinin 
işkolunda var olan 70 kişiye oranı yüzde 14.3 olacaktır. 
Bunun anlamı da 
işkolu barajının bir 
anda yüzde l4.3'e 
yükselmesidir.
Hesaba konu 
ettiğimiz rakamların 
"ortalama ve en az" 
rakamlar olduğunu 
gözönüne alırsak 
gerçek işkolu 
barajının yüzde 
20'ye hatta bazı 
işkollarında yüzde 
50'ye kadar 
yükselebileceğini 
tahmin etmek hiç 
de zor olmayacaktır.
Zira Sosyal-ış 
Sendikası'mn tespitlerine 
göre 17. işkolunda baraj en az 
yüzde 20 düzeyinde bulunmakta,
Gide işkolunda yüzde 14'e varmakta ve 
Tekstil işkolunda da gerçek baraj yüzde 
22'ye yaklaşmaktadır.

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı’nın yılda iki kez 
yayınladığı çalışma istatistiklerinin sonuncusunda (Ocak'93) 
Türkiye genelinde toplam sigortalı işçi sayısı 3.683.426 ola

rak görünmekte, Bu işçilerin 2.341.979 ünün sendikalara üye 
olduğu belirtilerek Türkiye'deki sendikalaşma oranının yüzde 
63.58 olduğu ilan edilmektedir.

Öncelikle, bir çok Avrupa ülkesinin dahi üzerindeki bu sen
dikalaşma oranı için hükümetleri ve çalışma bakanlarını tebrik 
ederek, sözkonusu rakamları inceleyelim.

Herşeyden önce sendikalı olarak görünen yüzde 63.58 oranındaki 
işçilerden bir kısmı çok düşük üyeli ve anti -demokratik sendikalar 
yasasının getirdiği % lO'luk baraj nedeniyle sözleşme hakkından 
yoksun sendikalara üye durumdadır. Toplu sözleşme hakkı ol
madan bir sendikaya üye olunması bir anlam ifade etmeyeceğine 
göre bu rakamı baştan düzeltmek gerekiyor. Bakanlık is
tatistiklerine göre "toplu sözleşme hakkından yararlanabilen" işçi 
sayısı Ocak'93 itibariyle yüzde 62 düzeyindedir. Bu yüzde 62'lik 
düzeyi toplam işçi sayısına oranladığımızda 2.283.724 kişinin 
toplu sözleşme hakkı olan sendikalara üye bulunduğunu 
görüyoruz.

Ancak, şimdi de en az yüzde 30 civarında hayali işçi barındıran bu 
istatistiklerdeki gerçek sendikalı işçi sayısını bulmamız gerekiyor. 
Örneğin dokuma işkolunda faaliyet gösteren ve bakanlığa göre 
235 bin kişinin üye olduğu Türk-İş üyesi Teksif sendikasında aidat 
alman gerçek işçi sayısı , açıklamalara göre 70.000 düzeyindedir.



Bunun anlamı, Bakanlık istatistiklerinde Teksif üyesi görünen 
165.000 kişinin (üyelerin yüzde 71'inin) aslında o sendikada var 
olmamasıdır. Bu kişiler, işten ayrılmış, iş değiştirmiş, emekli 
olmuş ya da ölmüş oldukları halde. Çalışma Bakanlığı'nm yetkiye 
esas alman istatistiklerinde yer almaktadırlar. Ancak, tek örnekten 
yola çıkarak "tüm sendikaların üyelerinin yüzde 70'i hayalidir" so
nucuna varmak biraz abartılı olabileceğinden, DÎSK üyesi Tekstil, 
Gıda-İş ve Sosyal-îş sendikasının tespitlerinden yola çıkarak işçi 
toplamı için bulduğumuz yüzde 30 rakamını sendika üyeleri için 
de uygulayalım ve sendika üyelerinin en az yüzde 30'unun 
gerçekte var olmadığını düşünelim. ("İşkolu Barajları" başlıklı 
Dosyamızda bu rakama nasıl ulaşıldığı yer almaktadır.) Bu du
rumda, az önce belirtiğimiz sendikalı işçi sayısı, 1.598.606 kişiye 
düşecektir. Bir başka deyişle, Türkiye çapında, toplu sözleşme 
yapmaya yetkili tüm sendikaların en fazla 1.6 milyon üyesi bu
lunmaktadır.

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 
1991 sonunda Türkiye çapında ortalama sigortalı sayısı 3.3 milyon 
kişi düzeyinde bulunmaktadır. Aradan geçen süre içindeki artışları 
gözönüne alırsak, aynı rakamı bugün için yuvarlayarak, 3.5 mil
yon kişi kabul edebiliriz. Şimdi burada. Çalışma Bakanlığı'nm 
Ocak'93 için belirlediği 3 milyon 683 bin rakamına yakın bir 
çalışan sayısına vardığımız düşünülebilir. İşkolu istatistikleri ve 
baraj sisteminin en önemli özelliği de burada yatmaktadır. Çalışma 
Bakanlığı verilerinde az önce sözünü ettiğimiz gibi, 1 milyondan 
fazla hayali kişi yer almakta, buna karşılık SSK verilerinde yer 
alan (SSK verilerini gerçeğe en yakın veriler olarak kabul edi
yoruz) 1 milyondan fazla "gerçek" çalışan da işkolu istatistiklerine 
girememektedir. Dolayısıyla, "hayali" işçilerin gölgelediği 1 mil
yondan fazla sigortalı işçinin aslında sendikalaşması, toplu pa
zarlık yapması pratik olarak hiçbir biçimde mümkün değildir.

Gerçekten sendika üyesi olarak kabul ettiğimiz 1.6 milyon kişiyi, 
SSK verilerine dayanarak toplam 3.5 milyon sigortalı işçiyle oran

ladığımızda, karşımıza yüzde 45 gibi bir rakam çıkmaktadır. 
Yapılan hesaplamalar. Çalışma Bakanlığı'nm ilan ettiği yüzde 
63.58'lik sendikalaşma oranının gerçekle hiçbir ilişkisinin bu
lunmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Somut veriler, sigortalı 
işçiler arasında toplu sözleşme hakkına sahip sendikalı işçi 
oranının en iyimser hesaplamalarla yüzde 45 olabileceğini, gerçek 
oranın bunun da altında kalabileceğini göstermektedir.

Hiç şüphesiz, ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nm 
açıkladığı yüzde 63.58 rakamı, ne de yukarıda bulduğumuz yüzde 
45 rakamı ülkemizdeki gerçek sendikalaşma oranı hakkında bir 
fikir verememektedir. Ülkemizde en az 1 milyon civarında kaçak 
işçi çalıştırıldığı, yapılan çeşitli hesaplamalarla ortaya konmuş du
rumdadır. SSK'dan elde edilen toplam rakama kaçak çalıştınlan 1 
milyon civarındaki işçiyi de eklediğimizde, işçi statüsüne gi
rebilecek toplam 4.5 milyon ücretlinin ancak yüzde 35.5'inin sen
dika ve toplu sözleşme hakkından yararlanabildiği ortaya 
çıkmaktadır. Sigortalı ve kaçak çalışan ücretlilere, yine 1 milyon 
kişi civarındaki mevsimlik (yevmiyeli) çalışanları da ek
lediğimizde, bu kez ücretli sayısı 5.5 milyon kişiye yükselmekte, 
sendikalaşma oranı ise yüzde 29'a gerilemektedir.

Son olarak, Türkiye'deki gerçek sendikalaşma oranını he
saplayabilmek için, işin içine sayıları 1.5 milyonu aşan memurları 
da katmamız gerekiyor. Tüm çalışanların grevli, toplu sözleşmeli 
sendika hakkına sahip olması gerektiği kabul edildiğinde, 1.5 mil
yon devlet memuruyla birlikte bu kapsama giren ücretli-maaşlı 
çalışanların toplamı 7 milyon kişiye ulaşıyor. Bu rakamı 1.6 mil
yon kişiyi aşmayan sendikalı sayısına böldüğümüzde de yüzde 
22.8'lik sendikalaşma oranına ulaşmaktayız.

Sonuç olarak. Ocak 1993'te yüzde 63.58 düzeyinde belirlenen sen
dikalaşma oranının gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 
Türkiye genelinde toplam çalışanların sendikalaşma oranı hiçbir 
şekilde yüzde 23'ün üzerinde değildir. Aradaki yüzde 40'lık fark 
da hayali çalışanlar ve rakamlarla göz boyama çabasının bir so
nucu olmaktan öteye gidememektedir.



Asgari Ücret 
Nasıl Hesaplanmalı?

•  t

Ö nümüzdeki günlerde açıklanacak yeni asgari ücretin be
lirlenmesi için toplanan "Asgari Ücret Tesbit Ko- 
misyonu"nda işveren tarafı olarak yer alan Türkiye İşveren 

Sendikaları Konfederasyonu (TISK), asgari ücretin, çalışan bir 
işçi için belirlenmesi ve belirlenecek bu miktann da vergi dışı 
bırakılması gerektiği yolunda görüş bildirdi. Hükümet aynı ko
nuyu, "ülke gerçeklerine uyumlu" biçiminde yuvarlak 
açıklamalarla geçiştirirken işçi kesimi de asgari ücretin "bir 
işçinin ailesiyle birlikte olağan ihtiyaçlarını karşılayacak 
düzeyde" belirlenmesi
gerektiğini belirtiyor. 
İşçi-işveren ve hükü
met taraflarının hem
fikir oldukları tek ko
nunun da "asgari ücre
tin vergi dışı bırakıl
ması" olduğu, gazete
lere yansıyan açıkla
malardan anlaşılıyor.

Ülkemizde yıllardır 
bir çok hükümetin as
gari ücret konusun
daki açaklamaları, bu 
ücretin vergi dışı bı
rakılması gerektiği ve 
bunun ülke şartlarına

Ülkeler birbirleriyle rekabet 
edebilmek için ücretlerde kısıntı 

yapmak zorundadırlar...

göre belirleneceği görüşünden öteye gidememiştir. Oysa 
Türkiye'de yaşanan asgari ücret sefaletinin temelinde yatan 
sorun, ne bu ücretin ülke şartlarına göre belirlenmesi ne de vergi 
dışı bırakılmasıdır. Bu sorunun çözümü için, halen geçerli olan 
ve işveren kesiminin savunduğu "çalışan bir işçinin geçimi" için 
asgari ücret belirlenmesi yönteminin terkedilerek, "işçinin ai
lesiyle birlikte temel ihtiyaçlarını karşılayacak" bir asgari ücret 
belirleme yöntemine geçilmesi ön şarttır. Uluslararası Çalışma 
Örgütü tarafından kabul edilen sözleşme ve kararlar da aynı nok
tanın altını çizerek, "işçinin ailesiyle birlikte yaşamını 
sürdürmesini sağlayacak en az ücreti" asgari ücret olarak 
tanımlamaktadır. 1970 yılında ILO tarafından kabul edilen ancak 
Türkiye tarafından imzalanmayan 131 no'lu sözleşme ile 135 
no'lu tavsiye kararı,bu konuda gayet açık hükümler içermektedir. 
Buradan yola çıkarak, asgari ücret için şu tanımı yapabiliriz. 
"İşçilerin normal çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin 
ailesiyle birlikte gıda, 
konut, giyim, sağlık, 
ulaşım ve kültür gibi 
zorunlu ihtiyaçlarını 
günün fiyatları üzerin
den asgari düzeyde 
karşılamaya yetecek 
ücrettir."
Asgari ücret adı al
tında, ayrıca vergi ve 
diğer kesintilerle kuşa 
çevrilerek çalışanlara 
ödenen bu ücretin, en 
az dört kişilik bir 
emekçi ailesinin ih
tiyaçları baz alınarak 
hesaplanması Türkiye 
şartlarında tek çılaş 
yoludur. Bu ücretin

Bu nedenle ABD, Japonya ile 
rekabet edebilmek için ücretleri 
kısar, Japonya Kore ile rekabet 

edebilmek win ücretleri kısar, V5..
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yüksek enflasyon karşısında erozyona uğramaması için de fiyat 
endeksleri göz önünde tutularak en az enflasyon oranı kadar 
yılda iki kez artırılması, "çalışanları enflasyon karşısında mağdur 
etmeme" sözü vermiş bir hükümetin icraatları arasında mutlaka 
yer almalıdır.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması ise ücretlilerin vergi yükü 
açısından pek fazla bir anlam ifade etmeyecektir. Burada önemli 
olan yasal düzeyde olmasa bile fiilen terkedilmiş "Asgari geçim 
indirimi" uygulamasının yeniden ve gerçekçi biçimde gündeme 
getirilmesidir. Bir işçinin ailesiyle birlikte geçimini sağlamaya 
yetecek bir asgari ücret düzeyi uygulamasına geçildikten sonra, 
belirlenecek bu rakam "asgari geçim düzeyi" olarak kabul edil
meli ve tüm ücretliler için vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücret 
bir ailenin asgari düzeyde yaşaması için gerekli ücret düzeyi 
olduğuna göre, devletin bu gelir düzeyi üzerinden vergi al
maması, çağdaş vergileme anlayışının kaçınılmaz bir gereğidir.

Böylelikle asgari ge-

... işte bu nedenle dünyanın 
hiçbir yerinde işçiler kendi 

ürettikleri malları satın 
»alamazlar!

çim düzeyi üzerindeki 
gelirleri vergilendiri
len ücretliler yanında 
"asgari geçim düzeyi" 
nde gelir elde eden as
gari ücretliler de vergi 
dışı bırakılmış olacak
tır. Gelir vergisi ve 
SSK primi dışındaki 
bir çok fon ve ek ver
ginin ücretler üzerin
deki yükünün azaltıl
ması ise yalnızca as
gari ücretlilerin değil 
tüm çalışanların genel 
sorunudur. Bir tür "is
tihdam vergisi" ni-

teliğine bürünen bu fon ve vergi yumağının ayıklanması, 
çalışanları olduğu kadar işverenleri de büyük ölçüde rahatlatacak, 
"net ücret" ve "ücret maliyeti" arasındaki makası daraltarak halen 
sürdürülmekte olan boş tartışmalara bir nokta koyacaktır.

IL O ’nın 1970 yılında kabul ettiği 131 sayılı sözleşmeden:

(...) Asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde göz önünde tutulacak 
unsurlar, ulusal uygulama ve şartlarla en uygun olması 
bakımından aşağıdaki koşulları içerecektir:
a) îlkedeki genel ücret seviyesini, yaşam masraflarını, sosyal 
güvenlik yardımlarını, diğer sosyal grupların yaşam 
standartlarım göz önünde tutacak, işçilerin ve ailelerin 
gereksinimleri.
b) Ekonomik kalkınma ihtiyaçları, üretim düzeyi, yüksek 
istihdamın sağlanmasını içeren ekonomik faktörler...

IL O ’nun 1970'te asgari ücretin yeterli olabilmesi için göz 
önünde bulundurulması gereken şartlara ilişkin olarak kabul 
ettiği 135 no'lu tavsiye kararında yer verilen maddeler:

1) İşçilerin ve ailelerin gereksinimleri
2) Ülkedeki genel ücret durumu
3) Geçinme koşulları vefiyat artış hızı
4) Sosyal güvenlik haklan
5) Diğer sosyal kesimlerin yaşam standartları
6) Ekonomik gelişmenin, istihdam hedeflerinin ve üretim 
düzeylerinin yer aldığı ekonomik faktörler.

Ayrıca aynı tavsiye kararının amaçlar bölümünde de asgari ücret 
konusunda; "işçinin kendisine ve ailesine yetecek düzeyde olması 
ve ücretlilerin belli bir yaşam düzeyinden aşağı düşmemesi için 
devletin sosyal koruma görevini yerine getirmesi gerektiği" 
belirtilmektedir.



En Kahraman Ücret 
Asgari Ücret

Asgari ücret Cumhuriyet'in ilanından 13 yd  
sonra 1936'da çıkarılan 3008 sayılı İş Yasası 

ile gündeme gelir. Ancak 1951 yılına gelene 
kadar hu konuda ciddi herhangi bir girişim  

olmaz. 1951 yılında tekrar ele alınır, yeni 
düzenlemelere gidilir, ancak çalışmalar 
sadece düzenleme, maddeler arasında 

değişiklikler yapma çerçevesinde seyreder.
Asgari ücretin hangi kapsamda, neye göre 

ve kimler tarafından belirleneceği konulan bir türlü yerli 
yerine oturtulamaz. 1967'de çıkanlan 931 sayılı İş Yasası ve 

1968'de yayınlanan Asgari Ücret Yönetmeliği ile nihayet 
asgari ücret geniş kapsamlı olarak ele alınır. 1968 tarihinde 
toplanan Asgari Ücret Komisyonu, 1.7.1969 tarihinden geçerli 

olmak kaydıyla asgari ücreti 16yaşından büyükler ve 
küçükler için iUeri 6 gruba ayırarak belirler ve ücret 

31.10.1972 tarihine kadar değişmeden kalır...Asgari ücretin 
belirlenmesinden üç yıl sonra, 1972'de, 931 sayılı İş Yasası 

yerine çıkartılan 1475 sayılı İş Yasası'mn 33. maddesi asgari 
ücret hükümlerini saptar. Bu maddeye göre 12.2.1972günlü 
ve 14097 sayılı Resmi Gazete'deyayınlanan ve 16 maddeden 
oluşan Asgari Ücret Yönetmeliği günüm üzde de geçerlidir. 

Yönetmeliğin 1. maddesi asgari ücretin tanımını şöyle yapar: 
"Asgari ücret, işçilerin normal çalışma günü karşılığı olarak 
ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür 
gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinde asgari 

düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir."

1  Dünya'da ilk kez m odern anlamda asgari ücret ne
rede ve hangi tarihte ortaya çıktı ?

a) İngiltere'de, 1909 yılında,
b ) ABD'de Massachusetts eyaletinde, 1912 yılında,
c) Avusturalya ve Yeni Zelanda'da, 1890'larda,
d) OsmanlI döneminde Karadeniz Ereglisi kömür ocaklarında 
çalışanlar için asgari ücreti öngören bir fermanla 1806 yılında.

2  ILO tarafından asgari ücretle ilgili ilk sözleşme 26 
saydı Asgari Ücret Belirleme Yöntem leri Sözleşmesi'dir 
ve 1928 yıhnda kabul edilmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi 
ne zaman onaylamıştır ?

a) Türkiye böyle bir sözleşmeyi hiçbir zaman imzalamamıştır.
b) O dönemde basında çıkan haberlere göre devlet 
büyüklerinin böyle bir sözleşmeden haberdar olmadığıdır. Bu 
nedenle onaylamaları zaten sözkonusu değildir.
c) 25 Haziran 1973 yılında 1769 sayılı yasa ile onaylanarak 3 
Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlandı.
d) 11 Mart 1973 yılında TBMM'de onaylandı. Ancak bir gün 
sonra, 12 Mart askeri darbesi nedeniyle yasa çıkarılamadı.

3  1969 yıbnda İş Kanunu'nun 33. maddesi uyarm ca 
düzenlenen Asgari Ücret Yönetm ebği çerçevesinde top
lanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görev alan 
TÜRK-İŞ yöneticileri asgari ücretin hangi düzeyde 
olması gerektiğini öğrenm ek için, Ankara Tıp Fakültesi 
Biokimya Kürsü Başkanbğı'na başvurur. Oluşturulan üç 
kişilik bilimsel kurul asgari ücreti günlük 58.08 TL. ola
rak belirler. İlk asgari ücretin belirlemesi olarak da 
ifade edilen bu tarihi komisyonda TÜRK-İŞ ve diğer tem 
silcilerin belirlediği asgari ücretin ne olduğunu bi
lebilecek misiniz?
1.7.1969 - 31.10.1972 arasm da 6 bölgeye göre I 6 
yaşm dan büyük ve küçük işçiler için ödenen günlük as
gari ücret;



a) 1. bölge için 19.50 ve 17.50 TL., ö.bölge için 15.50 ve 13.50 TL.
b) l.bölge için 38.00 ve 36.50 TL., 6.bölge için 34.50 ve 32.00 TL.
c) l.bölge için 25.50 ve 21.00 TL., 6.bölge için 22.50 ve 18.50 TL.
d) l.bölge için 62.50 ve 59.00 TL., 6.bölge için 57.50 ve 55.00 TL.

4 DİE'ye göre 1963 yılını yüz olarak kabul edersek 29 
yd içinde asgari ücretin satın alma gücü hangi ydda en  
düşük düzeye indi. 1963 ydına göre satın alma gücü:

a) 1980'de yüzde 44.7'ye kadar,
b) 1989'da yüzde 52.9'a kadar,
c) 1988'de yüzde 55.4'e kadar,
d) 1992'de yüzde 73.0'a kadar düştü.

5 1969 yılmda asgari ücret aylık net 474.5 lira, 1992'de 
belirlenen ve halen geçerli olan aylık net asgari ücret ise 
907 bin 839 lira. İTO 1992 Yıh Tüketici Fiyat Endeksi'ne 
göre 23 ydda fiyatlar 1689 kat aratmış. Tanrı katına 
çıkmaya pek bir şey kalmamış. Peki 1992 sonu itibariyle 
asgari ücretli bir işçi, I 969 ÎTO fiyatlarına göre ayda net 
ne kadar kazanır, hiç merak ettiniz mi?

a) 444.3 TL b) 490 TL. c) 584.8 TL. d) 336.9 TL

6  İTO rakam larm a göre asgari ücretli bir işçinin  
1969'daki satm ahna gücünü koruyabilmesi için 1992 so
nunda aylık net asgari ücreti 1 ndlyon 276 lira olması 
gerekirdi. Ne yazık ki olamadı. Peki bu ücrete göre 
1992'deki satın alma gücü 1969'a göre 
ne oranda azaldı? Yam t aşağıda :

a) Yüzde 23 oranında,
b) Yüzde 18.9 oranında,
c) Yüzde 40 oranında,
d) Yüzde 29 oranında.

Y a n ı t l a r :  1 )  c 2 )  c 3 )  a 4 )  a 5 )  d  6 )  d


