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ÖNSÖZ

1978 yılında DİSK bünyesinde kurulan DİSK 
Araştırma Enstitüsü, kuruluşundan 12 Eylül 
1980’e kadar geçen sürede, başta işçi sınıfı 
olmak üzere tüm emekçi sınıfların sorunla-
rını saptamak ve çözüm yolları aramak için 
Prof. Dr. Sadun Aren hocamızın idaresinde, 
pek çok önemli çalışmaya imza attı. Enstitü 
bünyesinde hazırlanan raporlar, o günün 
fikri mücadelesi açısından kaynak teşkil 
etti. 

Enstitü 12 Eylül sonrasında, yine DİSK 
Araştırma Dairesi’ne bağlı olarak “DİSK-
AR” kısa adıyla Mayıs 1992 yılında yeniden 
oluşturuldu. Mustafa Sönmez’in yürütücü-
lüğünde faaliyetini Taksim’de kurulan mer-
kezinde sürdüren Enstitü, pek çok rapor ve 
araştırma yayınladı. DİSK-AR bültenleri o 
dönem süreli hale getirildi. 

Sonraki dönemler açısından DİSK-AR, 
zaman zaman yükselen, zaman zamansa 
etkisini yitiren bir ivme ile kamuoyuna se-
sini duyurmaya çalıştı. Bu süreçte Perihan 
Sarı’nın başkanlığında sürdürülen değerli 
çalışmalar DİSK-AR açısından yeni bir soluk 
oldu.  

Toplumun bilgi kaynaklarına doğru bir 
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biçimde ulaşmasının önünde ciddi engelle-
rin olduğu, ekonomi alanında ciddi manipü-
lasyonların yaşandığı bu süreçte, topluma 
ve ekonomiye emekten yana bir bakışa her 
zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. 

Bu nedenle konfederasyonumuz, DİSK-
AR’ın yeniden kurumsal bir yapıya ulaşma-
sına büyük bir önem vermektedir. Elinizde-
ki bu çalışma, süreklilik iddiası taşıyan bir 
yayın faaliyetinin yeniden hayata geçirilmesi 
amacıyla hazırlanmış bir bültendir.

DİSK-AR bundan sonraki süreçte, yeni bir 
kadro ile bilim insanlarının katkılarını da 
alarak, etkinliğini artırmaya ve toplumsal 
gerçekleri kamuoyu ile paylaşmaya devam 
edecektir. 

DİSK YÖNETİM KURULU
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I. İSTİHDAM RAPORU 

Türkiye küresel krizin etkisinde yüzde 10 
eşiğini geçen işsizlik oranı ile, bu can alıcı 

sorunu en ağır biçimde yaşamaya devam edi-
yor. Krizi şirketler, esnek çalışma biçimleri-
nin yarattığı yoğun sömürü oranları ve devlet 
destekleri ile büyük oranda hasarsız ve yük-
sek karlarla atlatırken, krizin bütün olum-
suzları emekçi kitlelerin üzerine yıkılmış 
durumda. Ücretsiz izinler, işten çıkartmalar, 
yüksek ücretlileri işten çıkartıp, düşük üc-
retlileri işe almak, azalan istihdama koşut 
olarak, çalışma sürelerinde ve fazla mesai-
lerde yaşanan artışlar, emekçilerin en yoğun 
sömürü biçimleri ile karşı karşıya kalmasına 
neden oldu. 2009 yılında, Devlet Planlama 
Teşkilatı verilerine göre sanayide reel birim 
ücretleri yüzde 8 oranında azalırken, DİSK-
AR tarafından yapılan hesaplamalara göre 
otomotiv sektöründe ve ana metal sanayiinde 
reel ücretlerde yaşanan kayıplar yüzde 25-30 
oranlarına ulaştı. İstihdam daraldı.

Bir yandan işsizlik rakamları kriz öncesi 
verileri yakalayamazken, diğer yandan is-
tihdamda yaratılan artışa kayıtdışı istihdam, 
tarımsal istihdam ve esnek çalışma biçimle-
rinde yaşanan artışlar eşlik ediyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
açıklanan rakamlar, güncel verileri bir ön-
ceki yılın aynı döneminin verileri ile karşı-
laştırdığı için, krizin etkisini yansıtamamak-
tadır. Dolayısı ile işsizlik oranlarında krizin 
etkisini irdelemek açısından, kriz öncesi 
verilerin kullanılması daha sağlıklı olacak-
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tır. Hükümet, krizin etkisinin en derin olarak 
yaşandığı bir süreçteki verileri esas alarak, 
başarı öyküsü yazmaya çalışmaktadır. Oysa 
hükümetin “teğet geçen” krizinin etkilerini 
görmek için kriz öncesi dönemden bu yana 
yaşanan değişimi ortaya koymak bizim için 
önemli bir sorumluluktur.        

TÜİK tarafından, Haziran, Temmuz ve Ağus-
tos ayları için açıklanan işsizlik oranları bu 
anlamda bize yaşanan süreci özetlemekte-
dir. Açıklamaya göre işsizlik oranı geçtiği-
miz yılın aynı ayına göre 2,2 puanlık düşüşle 
yüzde 10,6 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 
ise 485 bin kişilik azalma ile 2 milyon 782 bin 
oldu. Bu verilere karşın krizin işsizlik verile-
ri üzerindeki etkisi, krizin başlangıç noktası 
olarak kabul edilen 2008 yılı esas alındığın-
da, devam etmekte. 

İşsizlik oranı hala kriz öncesi düzeyine in-
mezken, kriz öncesinden bu yana işsizler 
ordusuna katılanların sayısında 357 bin 
kişilik bir artış yaşandı. Bununla beraber 
aynı dönemde yaratılan 1 milyon 315 bin 
kişilik istihdamın yüzde 41’i kayıtdışı ola-
rak sisteme dahil oldu. Böylelikle kayıtdı-
şı çalışanların sayısı 10 milyon 579 bin ile 
son 5 yılın rekorunu kırarken, geçici bir 
işte çalışanların sayısı 91 bin, eksik ve ye-
tersiz istihdam edilen gizli işsizlerin sayısı 
277 bin, iş aramayıp, çalışmaya başlamaya 
hazır olduğu için işsiz sayılmayanların sa-
yısı 211 bin arttı. İstihdam rakamlarında bir 
rekor da tarımsal istihdamdaki kişi sayısın-
da yaşanan artış olarak gerçekleşti. Krizin 
etkisi ile başlayan kırsala dönüş, tarımsal 
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istihdamda da, 5 milyon 392 bin kişi ile son 
5 yılın rekorunun kırılmasına neden oldu. 

İşe başlamaya hazır olup iş aramayanların 
dâhil edildiği geniş tanımlı işsizlik rakamı 
yüzde 16,65 olurken, eksik ve yetersiz is-
tihdam edilenlerle birlikte bu oran yüzde 
20,46’ya ulaştı.  

İşsizlik rakamları içerisinde geçici bir işte 
çalıştığı için işsiz kalanlar yüzde 26,1’lik 
oran ve 726 bin kişi ile işsizlikten en çok et-
kilenen kesimi oluşturmaya devam etti. Bu 
dönemdeki işsizlerin 473 binini ise işten çı-
kartılanlar oluşturdu.

Bu verilere rağmen işsizlikle mücadele açı-
sından ortaya konulan tek önerme, yoğun 
sömürü koşullarını artıracak olan esneklik 
biçimlerinin dayatılmasıdır. 27725 sayılı ve 
10 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayın-
lanan ve esneklik vurgusunun sık sık yer al-
dığı Orta Vadeli Plan’da (2011-2013) emekçi-
lerin haklarını gasp etmeye yönelik yeni bir 
saldırı dalgasının sinyalleri verilmektedir.

İŞSİZ SAYISI 2 YIL ÖNCESİNE GÖRE 
YÜZDE 15 FAZLA...

Haziran, Temmuz ve Ağustos 2010 dönemini 
(Temmuz dönemi) kapsayan Hanehalkı İş-
gücü Anketi (HİA) sonuçlarına göre işsizlik 
oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,2 
puanlık düşüşle yüzde 10,6 oldu. İşsiz sayı-
sı ise 485 bin kişi azaldı. Buna karşın kriz 
öncesi ile karşılaştırdığımızda, 2008 yılının 
temmuz döneminde 2 milyon 425 bin olan iş-
siz sayısı, son açıklanan resmi verilere göre 
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2 milyon 782 bin oldu. İşsiz sayımız 2 yıl ön-
cesine göre yüzde 15 artış gösterdi.  

TEMMUZ DÖNEMİ İÇİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 
(Haziran, Temmuz ve Ağustos 2010)

 2008      2009      2010

Kurumsal olmayan nüfus (000)   69754  70571    71372

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus  50833  51714    52572

İşgücü (000)                        24587  25480    26260

    İstihdam (000)                        22163  22213    23478

    İşsiz (000)                          2425    3267 2782

İşgücüne katılma oranı (%)         48,4     49,3     50

İstihdam oranı (%)                            43,6     43  44,7

İşsizlik oranı (%)                              9,9     12,8    10,6

    Tarım dışı işsizlik oranı (%)         12,5     16,3  13,6

    Genç nüfusta işsizlik oranı (%)     18,9     23,2  19,5

İşgücüne dahil olmayanlar (000)   26246  26234    26312

Kaynak: TÜİK HHİA sonuçları

KAYITDIŞI İSTİHDAM REKOR KIRDI... 

Ekonomisinin yaklaşık yarısının kayıtdışında 
olduğu Türkiye, bu dolayımla sosyal güven-
likten, gelirler politikasına kadar ciddi bir 
kriz yaşamakta, bu krizin faturası ise topluma 
kesilmektedir. Orta Vadeli Plan (2011-2013) 
kayıtdışı ile mücadelede, kayıtiçi faaliyetle-
rin özendirilmesinin bir araç olabileceğini 
düşünebilmektedir. Denetim kapasitesinin 
ve cezai yaptırımların etkinliğinin artırılması 
konuları ise ne yazık ki, bugüne kadar uygu-
lanan pratiklerle maluldür. Güvencesizliğin 
ve ağır çalışma koşullarının birincil derece-
den sorumlusu olan kayıtdışı istihdam, istih-
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damdaki artışa paralel bir seyir halindedir. 
Sendikal örgütlülüğün, yasal düzenlemelerle 
neredeyse yok edilme noktasına getirildiği 
bir süreçte, kayıtdışı ile mücadelede önemli 
mesafeler kat etmek son derece zordur. 2010 
temmuz ayı dönemi için açıklanan istihdam 
verilerine göre, kayıtdışı istihdam edilenlerin 
sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 274 
bin kişi, kriz öncesine göre ise 538 bin kişi ar-
tarak, son 5 yılın rekorunu olan 10 milyon 579 
bine ulaşmıştır.

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA YAYGINLAŞIYOR!..

“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 
haktır.” Bu çerçevede geçici iş ilişkisi, işçinin 
geleceğe olan inancını zedeleyen, yeni bir iş 
bulamama korkusunu tetikleyen, işçinin te-
mel haklarından birinin ihlali anlamını taşı-
maktadır. 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 aynı dönem 
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için 2008 yılında 1 milyon 832 bin iken, 2010 
yılında 1 milyon 923 bin düzeyine ulaşmıştır. 
Güvencesiz ve geleceğinden endişeli olan bu 
kesimin sayısındaki artış ise kriz öncesine 
göre 91 bindir. 

İŞİ GEÇİCİ OLDUĞU İÇİN İŞSİZ KALANLAR 
BAŞI ÇEKİYOR...

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 
üç işçiye karşın, geçici bir işte çalıştığı ve iş 
sona erdiği için işsiz kalan bir işçinin olması, 
güvencesizliğin işsizliğe nasıl bir boyut kat-
tığının somut bir ifadesidir. Bu dönemde üc-
retlilerin yüzde 13,6’sı geçici bir işte çalıştığı 
halde, işsizlerin yüzde 26,1’ini geçici işlerde 
çalıştığı için işsiz kalanlar oluşturmaktadır. 
Bu halde olanların sayısı 726 bindir. Diğer 
yandan bu dönemdeki işsizlerin 473 bini iş-
ten çıkartılmıştır. 

TEMMUZ 2010 DÖNEMİ

                          Kişi sayısı          Oran

Durumlarına göre işsizler             (Bin)            (Yüzde)

Çalıştığı iş geçici olup 

işi sona erenler                               726                  26,1

İşten çıkarılanlar                               473                  17

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar          473                  17

İşyerini kapatan/iflas edenler            242                    8,7

Ev işleriyle meşgul olanlar            231                    8,3

Öğrenimine devam eden veya 

yeni mezun olanlar                              345                 12,4

Diğer nedenler                              292                 10,5

Kaynak: TÜİK 
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ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ GÖRÜNENLERİN 
SAYISI DA ARTTI...

TÜİK HİA Temmuz dönemi verilerine göre 
eksik istihdam rakamlarında da artış gö-
rünmektedir. Buna göre esas işinde ve diğer 
işinde/işlerinde toplam olarak 40 saatten 
daha az süre çalışmış olan ve 1 saat çalış-
mış olsa bile istihdam da sayılanlarla, aynı 
nedenlerle istihdamda görünen ancak iş 
bakanların yani gizli işsizlerinde sayısında 
kriz öncesine göre 227 bin kişilik artış ger-
çekleşmiştir. Dolayısı ile istihdamdaki artış 
nitelikli ve insan onuruna yaraşır bir çalışma 
yaşamına işaret etmemektedir. 

TARIMDA ÇALIŞANLARIN SAYISI DA 
REKOR KIRDI...

İşsizlik verilerinin düşük görünmesinin ne-
denlerinden biri de, çaresizlik nedeniyle 
kentten kırsal alana işgücündeki kaymadır. 
Temmuz 2010 döneminde de bu durum ken-
dini göstermektedir. Bu dönem için tarım-
daki istihdam kriz öncesinin aynı dönemine 
göre (Temmuz 2008) 538 bin kişi artış gös-
tererek 5 milyon 831 bine ulaşmıştır. Bu veri 
2005 yılından bu yana ulaşılan en yüksek ra-
kamdır. Kırsal kesimde gelir kaybı yaşadığı 
için kentlere yönelen yüzbinlerce emekçi, 
işsizlik girdabından kaçarak, yine çaresiz-
liklerine yani tarım alanına, kırsal kesime 
dönüş yapmıştır. 

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 17

Türkiye açısından işsizlik verileri ile ilgili 
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olarak giderek önemini artıran kesim, işe 
başlamaya hazır olup, iş aramayan ve bu 
nedenle işsiz sayılmayanlardır. Bu durumda 
olan kişi sayısı 10 yıl önce son derece azken, 
bugün neredeyse toplam işsiz sayısına yakın 
bir düzeye ulaştı. 2004 yılında sayısı 1 milyon 
100 bin olan işe başlamaya hazır olup son 3 
aydır, başta umutsuzluk olmak üzere, çeşit-
li nedenlerle iş arama kanallarından birini 
kullanmayan ve bu nedenle işsiz sayılma-
yanların sayısı, 2010 yılının Temmuz dönemi 
için 1 milyon 908 bin düzeyindedir. 

Tanımlama nedeniyle işsiz sayılmayan, söz 
konusu 1 milyon 908 bin işsizi dahil etti-
ğimizde, daha gerçekçi bir rakama işaret 
eden geniş tanımlı (GT) işsizlik oranlarına 
ulaşıyoruz. Bu hesaplamaya göre işsiz sayısı 
2 milyon 782 binden 4 milyon 690 bine yük-
selmekte, işsizlik oranı ise yüzde 10,60’dan 
yüzde 16,65’e çıkmaktadır. 

GT işsizlik verilerine çeşitli nedenlerle tam 
zamanlı çalışamayanlardan oluşan, eksik 
istihdam sayılarını ilave ettiğimizde, işsiz ve 
yetersiz istihdam edilenlerin, toplam istih-
dama oranı yüzde 20,46’yı bulmaktadır. 

ESNEKLİK ÇÖZÜM DEĞİL, 
SÖMÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASIDIR...

“İşsizliğin azaltılması ve işgücü piyasasının 
etkinleştirilmesi” hükümet tarafından kabul 
edilen Orta Vadeli Plan’ın (2011-2013) temel 
amaçlarından biri olarak ortaya konulmak-
tadır. Halbuki, bu dönem açısından işsizlik 
verilerinde kriz öncesi oranları bile yaka-
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lamak konusunda herhangi bir öngörü ve 
amaç bulunmamaktadır. Hedef işsizlik ora-
nının 2013 yılında %11,4 düşürülmesi olarak 
konulmuştur. 

Plan, ekonomik büyümenin yanı sıra, iş-
gücü piyasasını daha esnek hale getirecek 
politikaların da uygulanmasıyla Program 
döneminde, tarım dışında 1,5 milyon kişi 
ilave istihdam yaratılmasını beklemektedir. 
Bunun anlamı eksik ve yetersiz istihdam 
edilenlerin (gizli işsizlerin) sayısının arttığı, 
yarı zamanlı ve geçici çalışmanın yaygınlaş-
tığı bir çalışma yaşamının amaçlanmasıdır. 
Hükümet insan onuruna yaraşır nitelikli ve 
güvenceli işler yaratmayı bir hedef olarak 
koymak yerine, esnek çalışma biçimlerini 
yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.

İşgücüne katılım oranını artırmayı amaçla-
yan politikaları hedefleyen hükümetin prog-
ramında gelecek 3 yıl için, bu alanda bir artış 
öngörmemesi ilginçtir. Hükümetin öngörü-
süne göre 2013 yılında işgücüne katılım ora-
nı 2010 rakamlarının gerisinde kalmaktadır. 

Yine işsizlikle mücadelenin öncelikli olarak 
ele alındığı programda işsiz sayısının 2013 
için 3 milyon olarak belirlenmesi, aslında 
esneklikle amaçlananın işsizlikle mücade-
le etmek değil, az kişi ile daha çok iş üret-
menin, yani sömürünün arttırılması olduğu 
gerçeğinin açığa çıkmasıdır. 

İş güvencesinin olmadığı, kuralsız çalışma-
nın bir kural haline getirildiği, sendikal hak 
ve özgürlüklerin önündeki engellerin devam 
ettiği, kamu harcamalarında toplumsal ya-
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rarın değil, piyasa dinamiklerinin esas alın-
dığı, iş yaratmanın piyasanın insafına bırakıl-
dığı bir çeşit piyasa diktatörlüğünde elbette 
ki işsizliğe karşı kalıcı çözümler üretmek 
mümkün değildir.         

Okullarda öğretmen, üniversitelerde öğre-
tim elemanı, hastanelerde doktor, hemşire 
eksiği varken, kamu kurumlarında, KİT’lerde 
ayyuka çıkan personel açığı bulunurken, 
“her üniversite mezunu iş bulacak diye bir 
şey yok” demek bunun sorumluluğunu ka-
bul etmek anlamına gelmiyor mu?

Kamunun toplumsal ihtiyaçlar çerçevesin-
de, kar amacı gütmeden, bölgesel eşitsizlik-
leri gidermek, kalkınmaya yardımcı olmak 
amacıyla yatırım yapmasına karşı çıkmak, 
işsizlik konusunda sorumluluğu kabul et-
mek anlamına gelmiyor mu?

Kayıtdışı ekonomiye göz yumarak, kamu-
yu ciddi oranlarda gelir kaybına uğratmak, 
emekçilerin güvencesiz çalışmasına zemin 
hazırlamak, yoğun çalışma süreleri altında, 
yasal sürelerin çok üzerinde işçi çalıştırılma-
sına göz yummak işsizlik konusunda sorum-
luluğu kabul etmek anlamına gelmiyor mu?

Avrupa Sosyal Şartında yer alan her çalışan 
için 4 hafta ücretli izin hakkını kabul etme-
mek, Avrupa Birliği genelinde haftalık çalış-
ma süreleri, 35-40 saati bulurken, çalışma 
sürelerinin 45 saat olarak uygulanmasına, 
fazla mesailerle bu sürenin 50 saate, fiili 
olarak 53 saate ulaşmasına göz yummak, iş-
sizlik konusunda sorumluluğu kabul etmek 
anlamına gelmiyor mu?
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Anayasa değişikliğinde sendikal hak ve öz-
gürlüklere 1961 Anayasası kadar bile yer 
vermemek, göstermelik düzenlemeleri top-
luma radikal değişikliklermiş gibi sunmak, 
işsizlik konusunda sorumluluğu kabul et-
mek anlamına gelmiyor mu? 

Bu veriler ışığında işsizlikle mücadele için 
atılacak pek çok adım, yapılacak pek çok 
düzenleme var. İşsizlikle mücadele 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. 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.

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

6. Kamuda personel açığı derhal kapatılma-
lıdır.

7. Taşeronlaşma ve kayıtdışı istihdam en-
gellenmelidir.
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II. SANAYİ’DE İSTİHDAM VE 
REEL ÜCRETLER RAPORU 

Türkiye ekonomik krizin etkilerini tartışma-
ya devam ediyor. Kamuoyunda özellikle 

hükümetin yönlendiriciliği altında yaratılmaya 
çalışılan ve krizin teğet geçtiğine yönelik algı-
lama, belli çevrelerce sahiplenilmiş durumda. 
Bunda sermaye kesiminin ve reel sektörün 
kriz sürecinden avantajlı bir biçimde çıkma-
sının etkisi büyük. Nitekim İstanbul Sanayi 
Odası tarafından açıklanan rapora göre, kri-
zin etkisinin en ağır biçimde hissedildiği 2009 
yılında, Türkiye’nin ilk 500 büyük firmasının 
yüzde 82,4’ü kâr elde etti. Yine ilk büyük 500 
firma kârını yüzde 10, ikinci büyük 500 firma 
ise kârını yüzde 30 oranında arttırdı. Bu veri-
leri İMKB’de işlem gören şirketlerin açıklanan 
bilanço rakamları da doğruluyor. Yine kriz dö-
neminde Türkiye’nin dolar milyarderlerinin 
sayısının 13’ten 28’e yükselmesi de önemli bir 
veri.

Başta konfederasyonumuz DİSK olmak üzere 
emek örgütleri, krizin başladığı dönemden 
itibaren, krizin faturasının emekçilere çıkar-
tıldığını, krizin emekçiler açısından ciddi tah-
ribatlar yarattığını farklı boyutlarla kamuoyu-
nun gündemine taşımaya çalıştı. Krize karşı 
emek yanlısı müdahalelerle kalıcı adımların 
atılmasını ve çalışma hakkının güvence altına 
alınmasını talep etti. Buna karşın büyük şir-
ketlerin krizden hasarsız bir biçimde, kârını 
güvence altına alarak çıkması için kamu kay-
nakları ve işsizlik fonu seferber edildi. 

Ekonominin toparlandığına yönelik söyleme 



karşın, milyonlara varan işten çıkartmaların, 
ücretsiz izinlerin, zorla izin kullandırmala-
rın, ücret indirimlerinin yaşandığı krizin, 
özellikle sanayi sektöründe çalışan işçiler 
açısından etkileri hala ortada durmaktadır. 

Hükümet krizin dip yaptığı 2009 yılını baz 
alarak, her türlü veriyi kamuoyuna bir başa-
rı olarak sunmaya çalışmaktadır. Özellikle 
işsizlik ve büyüme oranları konusunda orta-
ya konulan tablo budur.  

DİSK Araştırma Enstitüsü, hazırladığı rapor-
larla krizin emekçilere yansıyan boyutunu ve 
yarattığı etkiyi, bütün gerçekliği ile kamuoyu-
nun gündemine taşımaya ve Türkiye’nin ser-
maye birikim sürecinin ne kadar acımasız bir 
biçimde sürdürüldüğünü ve hükümetin burada 
oynadığı rolü ortaya koymaya çalışmaktadır. 

Bu rapor böyle bir çabanın ürünü olduğu ka-
dar, bilim insanlarına ve konuya ilgi duyan 
araştırmacılara da katkı verme amacını ta-
şımaktadır. DİSK-AR bundan sonra 3 aylık 
periyotlarla, sektör sektör reel ücretlerde 
yaşanan değişimi kamuoyu ile paylaşacak-
tır. Bunu yaparken aynı zamanda kriz ön-
cesini (2010 3. Dönem) baz alan ayrı bir en-
deksi de internet sitesi üzerinden paylaşıma 
açacaktır. Söz konusu endekste enflasyon 
verilerinde 3 aylık ortalamalara göre TÜFE 
oranları esas alınmaktadır.

REEL ÜCRETLERDE KAYIP 
TELAFİ EDİLEMEDİ...

TÜİK Sanayi işgücü girdi endeksleri 2010 yılı 
II. Dönem verilerine göre, Brüt ücret – ma-
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aşlar bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
yani krizin etkisinin en derin şekilde yaşan-
dığı 2009 yılının 2. dönemine göre toplam 
sanayide %15.7, Ara Malı İmalatında %21.0, 
Dayanıklı Tüketim Malı İmalatında %20.8, 
Dayanıksız Tüketim Malı İmalatında %14.0, 
Enerjide %3.5 ve Sermaye Malı İmalatında 
%16.9 artış göstermiştir. 

Bu veriler nominal artışları göstermektedir. 
Buna karşın işçilerin alım gücündeki değişimi 
gösteren reel ücret endeksi, bir önceki yılın 
aynı dönemi esas alındığında sanayide %5.93 
artışla, bir önceki seneki yüzde 9’luk kaybın 
gerisinde kalmıştır. Söz konusu indeks Ara 
Malı İmalatında %10.83 (bir önceki sene yüz-
de -12.19), Dayanıklı Tüketim Malı İmalatında 
%10.60 (bir önceki sene %-8.01), Dayanıksız 
Tüketim Malı İmalatında %4.34 (bir önceki 
sene -4.08), Sermaye Malı İmalatında %7.02 
(bir önceki sene %-16.90) artış göstermiştir. 
Enerjide ise %5.24 (bir önceki sene %-2.4) 
oranında bir gelir kaybı yaşanmıştır.

Söz konusu veriler, krizin dip yaptığı bir dö-
nemi esas alması nedeniyle yanıltıcıdır. An-
cak 2008 yılı verileri ile karşılaştırıldığında 
Kriz döneminin olumsuz etkisi ve alım gü-
cünde yaşanan düşüş çok net olarak görü-
lebilmektedir. 

KRİZDE İŞÇİNİN EKMEĞİ KÜÇÜLDÜ!..

Krizin ilk sinyallerinin alınmaya başlandığı 
2008 yılının III. Dönemi  (Temmuz, Ağustos, 
Eylül) baz alındığında, krizin yıkıcı etkisinin 
emekçilerin gelirleri üzerinde nasıl bir etki 
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yaptığı görülmektedir.

Sanayi sektöründe reel ücretlerde gerileme,  
kriz öncesi esas alındığında, 2010 yılının 2. 
dönemi için yüzde 5,57 olmuştur. Yani sana-
yi işçisi kriz öncesine göre ciddi bir yoksul-
laşma yaşamıştır. En fazla yoksullaşmanın 
yaşandığı sektör, makine ve ekipmanlarının 
kurulumu ve onarımı sektörüdür. Bu sektör-
deki işçilerin brüt ücretleri yüzde 32 oranın-
da azalmış, işçiler alım güçlerinin üçte birini 
kaybetmişlerdir. Yoksullaşmanın astronomik 
rakamlara ulaştığı ikinci sektör, Ana Metal 
Sanayidir. Bu sektörde reel ücretlerde yaşa-
nan kayıplar yüzde 24’ü bulmaktadır.

Otomotiv sektöründe çalışan işçilerde kriz-
den en çok etkilenen işçiler arasında yer al-
maktadır. Bu sektörde reel ücretler kriz ön-
cesine göre yüzde 11 azalmış durumdadır.

Krizin yıkıcı etkisinin işçiler açısından ağır 
bir biçimde hissedildiği bir diğer sektör ise 
“Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürün-
leri imalatı”dır. Bu sektörde kayıp yüzde 
14’ü bulmuştur. 

Zaten krizde olan tekstil sektöründe ise reel 
ücretler yüzde 6 düzeyinde gerilerken, 2005 
yılından bu yana yaşanan gerileme yüzde 
16,5’i bulmaktadır. 

İSTİHDAM KRİZ ÖNCESİNİN YÜZDE 6 
ALTINDA...

Sanayi istihdamı da kriz öncesi rakamlarına 
ulaşamamıştır. Kriz öncesi (2008 III. Dönem) 
çalışan her 100 kişiye karşın bugün (2010 
II. dönem) 96 kişi bulunmaktadır. Bu rakam 
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makine ve ekipmanların kurulumu ve onarı-
mı sektöründe her yüz kişiye 70 kişi olarak 
görülmektedir. Krizin etkisinin en çok his-
sedildiği bu sektörde her 10 çalışandan en 
az 3’ü artık ya işsiz ya da sektör dışıdır.  Yine 
otomotiv sektöründe istihdam kaybı yüzde 
17’yi bulmaktadır (2009 yılının ilk dönemin-
de bu oran yüzde 23’e ulaşmıştır). Giyim eş-
yaları imalatı sektöründe çalışan işçilerin 
yüzde 13’ü krizi işsizlik girdabının içine çeki-
lerek yaşamıştır. Krizi en derinden yaşayan 
Ana Metal sanayi işçisi açısından da kriz işçi 
için ücret kaybı olduğu gibi yaklaşık olarak 
her 10 arkadaşından birini kaybetmek anla-
mına gelmiştir.

EN ÇOK YOKSULLAŞAN METAL İŞÇİSİ...

Sonuç olarak kriz, sanayi işçisinin evine gi-
ren ekmeğin küçülmesine neden olmuştur.  
Krizin olumsuz etkisi, raporumuzdaki veri-
lerin gösterdiği gibi ağır bir biçimde hisse-
dilmeye devam edilmektedir. Krizin faturası 
sanayi işçisinin üzerine yıkıldığı gibi, bu sü-
reç hükümet ve sermaye işbirliği ile büyük 
işletmeler ve dolar milyarderleri için fırsat 
haline dönüştürülmüştür. 

Türkiye, kayıtdışı ekonominin, düşük emek 
maliyetlerinin, uzun çalışma sürelerinin, 
uluslararası standartların çok altında olan 
aylık ücretli izin hakkının, sendikaların etki-
siz olduğu bir çalışma yaşamının, güvencesiz 
çalışmanın, sermaye sahiplerine sağladığı 
olanaklarla, hızlı bir sermaye birikim süreci 
yaşamaktadır. Ancak bu sermaye birikimi-
nin topluma bir dönüşümü yoktur.  Sömürü-
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nün had safhaya ulaştığı bu koşullarda artık 
gelir adaletini sağlayacak ve insanca çalış-
ma koşullarını yaratacak ekonomik, siyasal 
tedbirlerin alınması bir zorunluluk haline 
gelmiştir.

TABLO-1
SANAYİDE REEL ÜCRETLERLE İLGİLİ DEĞİŞİM  

(2008 III. DÖNEM-2010 II. DÖNEM) 

SEKTÖRLER DEĞİŞİM 
Toplam sanayi -5,57% 

ARM- Aramalı imalatı -6,40% 

DLT- Dayanıklı tüketim malı imalatı -0,90% 

DZT- Dayanaksız tüketim malı imalatı -1,31% 

E-  Enerji -9,29% 

SEM-  Sermaye malı imalatı -10,07% 

Madencilik ve taşocakçılığı -7,46% 

Kömür ve linyit çıkartılması -9,70% 

Hampetrol ve doğalgaz çıkarımı -13,02% 

Metal cevheri madenciliği 2,48% 

Diğer madencilik ve taşocakçılığı -6,66% 

İmalat sanayi -5,21% 

Gıda ürünlerinin imalatı -2,54% 

İçeceklerin imalatı 39,74% 

Tütün ürünleri imalatı 12,79% 

Tekstil ürünlerinin imalatı -6,31% 

Giyim eşyalarının imalatı -4,45% 

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı -6,48% 

Ağaç , ağaç ve mantarı ürünleri iml. (mob. hariç) -4,28% 

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı -7,41% 

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması -0,40% 

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı -14,27% 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 4,66% 

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin  5,64% 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı -4,30% 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı -5,71% 

Ana metal sanayii -23,82% 

Fabrikasyon metal ürünleri imlalatı (makine ve teçhizat hariç) -3,14% 

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı -3,18% 

Elektrikli teçhizat imalatı 2,31% 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı -8,06% 
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı 
römork) imalatı -10,83% 
Diğer ulaşım araçlarının imalatı -7,01% 

Mobilya imalatı -5,94% 

Diğer imalatlar 0,21% 

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı -31,84% 

Elektrik, gaz,buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı -13,42% 
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve 
dağıtımı -13,42% 
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve 
dağıtımı -13,42% 
Su temini; kanalizasyon,atık yönetimi ve iyileştirme 
faaliyetleri 3,20% 
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması 3,20% 

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak hesaplanmıştır  
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III. AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI 
ARAŞTIRMASI

DİSK Araştırma Enstitüsü 2010 Eylül ayı 
için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 

TÜİK Hanehalkı Harcama Kalıbı, TÜİK Mad-
de fiyat ortalamaları ve 4 kişilik bir ailenin 
sağlıklı bir biçimde alması gereken kalori 
miktarı üzerinden hesaplanan beslenme 
kalıbı dikkate alınarak hazırlanan araştır-
manın sonuçlarına göre, 4 kişilik bir aile için 
açlık sınırı 799, yoksulluk sınırı ise 2906 TL 
olarak gerçekleşti. 

Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı bes-
lenmek için yetişkin bir kadının yapması 
gereken günlük harcama 6,51 TL olurken, 
yetişkin bir erkek için 7,58 TL, 15-19 Yaş er-
kek çocuk için 7,62 TL, 4-6 yaş bir kız çocu-
ğu için 4,91 TL oldu. Buna göre 4 kişilik bir 
ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması ge-
reken günlük gıda harcaması 26,62 TL. Aynı 
hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı 
beslenmek ve insanca yaşayabilmek için 
yapması gereken asgari harcama tutarı ise 
aylık 2.906 TL. Söz konusu ailenin minimum 
gereksinimlerini karşılamasında ise “gıda, 
içecek vb.” için ayırması gereken tutar 799, 
giyim ve ayakkabı için 182, kira, su, elektrik 

Zorunlu Gıda Harcamaları 
Yetişkin Kadın 6,51 

Yetişkin Erkek 7,58 
15-19 Yaş Erkek 
Çocuk 7,62 
4-6 Yaş Kız Çocuğu 4,91 

Toplam 26,62 
AÇLIK SINIRI 799 
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vb. için 822, mobilya, ev bakımı vb. için 166, 
sağlık için 65, ulaştırma için 284, haberleş-
me için 125, eğlence ve kültür hizmetleri 
için 64, eğitim için 57, lokanta, yemek, otel 
vb. için 120, çeşitli mal ve hizmetler için 103 
TL olarak belirlendi. 

Yoksulluk sınırı, geçtiğimiz yılın aynı ayına 
göre 376 TL artış ile 2530 TL’den 2906 TL’ye 
yükseldi. Asgari ücrette artış ise geçtiği-
miz yılın aynı dönemine göre sadece 47 TL 
olurken, asgari geçim indirimi hariç net 497 
TL’den, 544 TL’ye ulaştı. Böylelikle asgari 
ücretlinin yoksulluk sınırı ile arasındaki me-
safe 329 TL arttı. Bu tutar asgari ücretlinin 
18 günlük ücretine eşit.

Asgari geçim indirimi ile 626 TL maaş alan 
iki çocuklu ve eşi çalışmayan bir asgari üc-
retli,  ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığında 
ancak 1 hafta geçinebiliyor. 3 hafta ise muh-
taç duruma düşüyor. Yani asgari ücretli 1 
haftalık maaş ile 1 ayı geçiriyor.     

YOKSULLUK, HÜKÜMET POLİTİKLARININ 
BİR SONUCU...

Türkiye, AKP yeni liberal politikalarına kri-
zin yıkıcı etkisi ilave olunca ciddi bir yoksul-
laşma süreci yaşamıştır. İşsizliği yapısal bir 
sorun olarak gören hükümet, işsizlikle mü-
cadeleyi, işsizliğin sonlandırılması amacı ile 
değil “makul” sınırlara çekilmesi olarak an-
lamaktadır. İşsizliğin bu denli yaygın bir hale 
gelmesi, ücretler üzerinde de ciddi bir bas-
kılanım yaratmaktadır. Emekçilerin, açlık ve 
yoksullukla terbiye edilmeye çalışıldığı bu 
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süreçte, reel ücretlerdeki gerileme ve iş-
sizlikteki artış yoksulluğu derinleştirmiştir. 
Nitekim geçtiğimiz yıl hanehalkı gelirlerin-
de reel olarak gerileme yaşanmıştır. Buna 
karşın sermaye kesimlerinin karlarında 
yaşanan artışlar dikkat çekicidir. Hükümet 
krize karşı ürettiği çözümlerle sermaye ke-
simini kurtarmaya odaklanmış, buna karşın 
milyonlarca kişinin acı çığlıklarına kulak ve-
rilmemiştir. 

Örgütsüz, sendikasız, güvencesiz çalışmanın 
sonuçları ortadadır. AKP hükümetleri 8 yıl-
lık pratiklerinde, uluslararası kamuoyu nez-
dinde sendikal haklar konusunda ve çalışma 
yaşamının demokratikleştirilmesi için olu-
şan baskıya ve verilen taahhütlere rağmen 
herhangi bir adım atmamıştır. 12 Eylül ürü-
nü olan grev ve toplusözleşme ile sendikalar 
kanunları hala yürürlüktedir. Anayasa’nın 
90. maddesinin sağladığı haklara rağmen 
grev yasakları, sendikal barajlar, noter şartı 
devam ettirilmektedir. Türkiye’nin uluslar 
arası kamuoyu açısından itibarını zedeleyen, 
Avrupa Sosyal Şartının “adil bir ücret hakkı`, 
`Çalışanların kendilerine ve ailelerine iyi bir 
yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkı`, `en 
az dört haftalık ücretli izin’, `Örgütlenme 
hakkı` başlıklarına konulan çekinceler ıs-
rarla sürdürülmektedir. 

Buna karşın hükümet 12 Eylül’de referan-
dumunda kabul edilen Anayasa değişikliği 
ile çalışma yaşamını demokratikleştirme 
iddiasını taşıdığını dile getirmektedir. Oysa 
Anayasal dayanağı olduğu halde iç hukuk-
ta ısrarla gerekli düzenlemeleri yapmayan 
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hükümet, hangi yüzle çalışma yaşamını de-
mokratikleştirmek istediğini söyleyebil-
mektedir. Kamu emekçilerinin uluslararası 
sözleşmelerle güvence altına alınmış olan 
grev hakkını gasp etmeye çalışmak, grev 
hakkını toplusözleşme düzeneğine tabi kılan 
12 Eylül ürünü maddelerini korumak, çalış-
ma yaşamını demokratikleştirmek anlamına 
gelebilir mi?    

Hükümet, çalışma yaşamını demokratikleş-
tirmek konusunda samimi ise Avrupa Sosyal 
Şartı’nın çekince koyduğu maddelerini ana-
yasal hak olarak tanımlamalı; Anayasa’nın 
90. maddesini dayanak yaparak grev, sendi-
kalaşma ve toplusözleşme hakkını herkesin 
özgürce kullanabileceği yasal yönetsel çer-
çeveyi derhal oluşturmalıdır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ...

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 bölümünün hazırladığı  
“Türkiye’ye özgü beslenme kalıbı”nın, farklı 
kaynaklardan elde edilen verilerle değerlen-
dirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen 
DİSK-AR beslenme kalıbı dikkate alınmıştır. 
Elde edilen beslenme kalıbı her ay açıklanan 
TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek 
kişinin ihtiyacına göre yapması gereken gıda 
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harcamasının tutarı tespit edilmektedir. Söz 
konusu tutar Avrupa Birliği için aktif bir ki-
şinin günlük olarak temin etmesi gereken 
kalori miktarları ile düzeltilmektedir. He-
saplamada esas alınan kalori miktarları 
şunlardır:

4-6 yaşındaki bir kız çocuğu için 1600 kalori
15-18 yaş arası bir erkek çocuk 2818 kalori
Yetişkin bir erkek 2698 kalori
Yetişkin bir kadın 2150 kalori   

4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yap-
ması gereken minimum aylık gıda harca-
ması AÇLIK SINIRI olarak belirlenmektedir. 
Bu verinin Hanehalkı tüketim harcamasına 
dağıtılması ile elde edilen veri ise bize YOK-
SULLUK SINIRINI vermektedir.

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 örneklemeye dayanan çalışma olmasıdır. 
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IV. ASGARİ ÜCRET ARAŞTIRMASI 

ASGARİ ÜCRETLİ, 1 TAS YEMEKLE 
4 KARIN DOYURAMAYA ÇALIŞIYOR!..

Asgari ücret,  işçilere normal bir çalışma 
günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin 

ailesi ile birlikte gıda, konut, giyim, sağlık, 
ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını 
günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde 
karşılamaya yetecek ücretdir. Ancak her yıl 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 
belirlenen asgari ücret, tek başına temel ih-
tiyaçların başında gelen gıda harcamalarını 
bile karşılamaktan çok uzaktır. 

1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren asgari 
ücret 16 yaşından büyük bir işçi için yüzde 
4,3`lük zamla brüt 760,50, net asgari geçim 
indirimi dahil 599,12 liraya yükseldi. 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 Temmuzda yürürlüğe giren zamlı asgari 
ücret ile asgari ücretlinin gıda için yapabile-
ceği harcama günlük sadece 6,73 TL olarak 
görülmektedir. Eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 
bir asgari ücretli ise asgari geçim indirimli 
aylık 626 TL’lik, günlük 7,03 TL’lik geliri ile 
hem eşinin hem kendinin hem de çocukları-
nın karnını doyurmak zorundadır. Enstitümüz 
tarafından, Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı 
ve TÜİK Madde fiyatları dikkate alınarak ya-
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pılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin 
günlük sağlıklı beslenebilmesi için kişi başı-
na 7,61 TL harcama yapması gerekmektedir. 
Buna göre asgari ücretli, 1 kişinin sağlıklı 
beslenmesi için gerekli olan gıda harcaması 
ile 4 kişiyi doyurmaya çalışmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2008 yılı ista-
tistik yıllığına göre, 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 ulaşmak-
tadır. Asgari ücret zammı aileleri ile birlikte 20 
milyon kişiyi doğrudan etkilemektedir. 

Oysa yoksullukla mücadele söylemi adı al-
tında, uygulanan ekonomi politikaların so-
nucunda muhtaç duruma düşürülmüş geniş 
halk yığınlarına, çeşitli yardımların gündeme 
getirildiği günümüzde, yoksulluğu yenmenin 
en önemli aracı olarak görülen asgari ücre-
tin tespiti ülke şartları, enflasyonla mücadele 
gibi öznel olmayan değerlendirmelerle baskı 
altına alınmaktadır. Bu da yoksulluğun ve se-
faletin sürdürülmesi anlamına gelmektedir. 

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA BARINMA...

TÜİK Madde Fiyatları İstatistikleri’ne göre 
Mayıs 2010 tarihi itibari ile ortalama kira 
bedeli 479 tl’yi bulurken, asgari ücretlinin 
kira ve diğer konut harcamaları için ayıra-
bildiği tutar sadece 192 TL. Buna göre asgari 
ücretli en sağlıksız çevrede, kentsel donatı 
hizmetlerinin en az olduğu, deprem riski al-
tındaki konutlarda yaşamak zorunda bırakı-
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lıyor. Sefalet sadece sofrada değil, sağlıksız 
konutlarda da asgari ücretliyi buluyor.

Asgari ücretlinin, çalıştığı işyerinin servis 
imkânı yoksa işyerine ulaşımı bile büyük bir 
sorun. İstanbul için 1 otobüs biletinin 1,5 TL 
olduğu koşullarda, asgari ücretlinin ulaşım 
için ayırabildiği pay sadece 1,59 TL. Kültür ve 
eğlence için ayırabildiği pay toplamda aylık 8 
TL’yi bulurken, bu miktar ile ne sinema, ne 
tiyatro ne de maça gidebilmek mümkün. Isın-
ma, bakım, onarım, temizlik ve hatta kadro 
eksikliği nedeni ile öğretmen ihtiyacı, kaynak 
yokluğu bahanesi ile velilerin ödediği katkı 
paylarına teslim edilen eğitim koşularında, as-
gari ücretli çocuğuna defter kalem bile alama-
yacak durumda. Okul tercihleri büyük oranda, 
yoksul ve kaynak yokluğundan eğitim veremez 
durumdaki okullar. Yani asgari ücretlinin ço-
cuğunun okuması aylık 4 TL’lik ayrılan pay ile 
yokluktan dolayı neredeyse mucize. 

Asgari ücretlinin ortalama fiyatlı bir buzdo-
labını alması için ev eşyası için ayırabildiği 
33 TL ile 30 ay çalışması gerekiyor. 

Bugün asgari ücretin bu düzeyde belirlen-
mesi, sefalette ısrar anlamına gelmektedir. 
Hükümet, İşverenler ve Türk-İş’ten oluşan 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 
belirlenen asgari ücretin, 2010 yılı Ocak ve 
Temmuz ayı için 2009 yılı aralık ayında ya-
pılan oturumlarına, işçi temsilcileri katıl-
mamış, zam oranları işveren ve hükümet 
yetkililerinin ortak kararı ile alınmıştır. Do-
layısı ile zaten anti demokratik bir yapıya sa-
hip olan kurul ve alınan kararlar bütünüyle 
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gayri meşrudur. Ülke insanının gerçeklerini 
göz ardı etmektedir. Yapılan zam oranı, kriz 
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. 
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Not: Hesaplamada 4 kişilik bir aile üzerinden yapıldığı 
için, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir asgari ücretlinin, 
asgari geçim indiriminden kaynaklı 27 tl’lik fark dikka-
te alınmıştır. Buna göre söz konusu koşulara sahip bir 
asgari ücretlinin eline asgari geçim indirimi ile 599 TL 
yerine 626 TL geçmektedir.  

Kaynak: TÜİK 2008 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması 
Araştırması, Çalışma Bakanlığı İstatistikleri
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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. As-
gari ücret üzerinden alınan vergiler kaldırıl-
malıdır.

5. Asgari ücretin herkese bölge, yaş, işkolu 
vb. ayrımı yapılmaksızın aynı oranda belir-
lenmesi esas alınmalı, Bölgesel asgari üc-
rete 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. 
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TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
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ADI DÖNEMİ DEĞERİ KAYNAK

TÜFE-Bir Önceki Aya Göre Değişim(2003=100)(%) Eylül 2010 1.23 TÜİK

TÜFE-Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim(%) Eylül 2010 4.77 TÜİK

TÜFE-Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim(%) Eylül 2010 9.24 TÜİK

TÜFE-Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim(%) Eylül 2010 8.16 TÜİK

GSYH(Cari)(Milyon YTL) 2.Dönem 2010 952 635 TÜİK

GSYH-Gelişme Hızı(Cari)(%) 2.Dönem 2010 0.2 TÜİK

GSYH-Gelişme Hızı(Sabit)(%) 2.Dönem 2010 -4.7 TÜİK

GSYH(Sabit)(Milyon YTL) 2.Dönem 2010 97144 TÜİK

Toplam Erkek Nüfus 2009 36 462 470 TÜİK

Toplam Kadın Nüfus 2009 36 098 842 TÜİK

Toplam Nüfus 2009 72 561 312 TÜİK

Kadın-Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi(Yıl) 2009 76.1 TÜİK

Toplam-Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi(Yıl) 2009 73.7 TÜİK

Türkiye-Genç nüfusta işsizlik oranı(%) Temmuz 2010 19,50 TÜİK

Türkiye-İstihdam oranı(%) Temmuz 2010 44.7 TÜİK

Türkiye-İstihdam(000) Temmuz 2010 23 478 TÜİK

Türkiye-İşgücüne dahil olmayanlar(000) Temmuz 2010 26 312 TÜİK

Türkiye-İşgücüne katılım oranı(%) Temmuz 2010 50.0 TÜİK

Türkiye-İşgücüne katılım oranı-Erkek(%) Temmuz 2010 71.9 TÜİK

Türkiye-İşgücüne katılım oranı-Kadın(%) Temmuz 2010 28.8 TÜİK

Türkiye-İşgücü(000) Temmuz 2010 26 260 TÜİK

Türkiye-İşsizlik Oranı(%) Temmuz 2010 10.6 TÜİK

Türkiye-İşsiz(000) Temmuz 2010 2 782 TÜİK

AÇLIK SINIRI (TL) Eylül 2010 799 DİSK-AR

YOKSULLUK SINIRI (TL) Eylül 2010 2 906 DİSK-AR

GT İŞSİZLİK ORANI (%) Temmuz 2010 16.5 DİSK-AR

ORTALAMA HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI (TL) 2009 1 688 TÜİK

BÜTÇE AÇIĞI (Milyon TL) Ocak-Ağustos 2010 14 387 MALİYE

DIŞ BORÇ (Milyon Dolar) 2010Q1  266 605 HAZİNE

İÇ BORÇ (Milyon TL) Ağustos 2010 347 324 HAZİNE

Dış Ticaret Açığı Ocak-Temmuz (Milyon dolar) Ocak-Temmuz 2010 34 930 HAZİNE

Kapasite kullanım oranı (%) Eylül 2010 73.9 TÜİK



İŞSİZLİKLE MÜCADELE İÇİN 
ACİL TEDBİRLER:

1. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı ya-
şanmaksızın 40 saate, fazla mesailer için 
uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate 

düşürülmelidir.

2. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı 
tanınmalıdır.

3. Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir 
biçimde uygulanmalıdır.

4. Sendikal hak ve özgürlükler güvence 
altına alınmalı, sendikal barajlar, noter 

şartı kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını 
özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır.

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

6. Kamuda personel açığı derhal kapatıl-
malıdır.

7. Taşeronlaşma ve kayıtdışı istihdam 
engellenmelidir.
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